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Resumo 

A realização do estágio curricular, no âmbito do Mestrado Integrado de Ciências 

Farmacêuticas, trata-se de uma etapa de cariz obrigatório para a conclusão deste ciclo de estudos. 

É usualmente a primeira vez que o estudante entra em contacto com a realidade da farmácia 

comunitária, em contexto profissional, onde pode pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso, ao mesmo tempo que se apercebe da importância do farmacêutico na sociedade 

atual. O período de estágio em Farmácia Comunitária adquire extrema importância na medida em 

que nos permite aprender as técnicas de abordagem ao público e o funcionamento do sistema 

informático, aspetos nunca antes abordados durante o curso.  

O relatório de estágio em farmácia comunitária está dividido em duas partes. Na primeira 

parte, estão descritas as diversas atividades realizadas ao longo do estágio e o funcionamento da 

farmácia, desde os conhecimentos apreendidos na fase de receção de encomendas e 

armazenamento até à fase do atendimento, aconselhamento e prestação de serviços. Também se 

encontram resumidos alguns aspetos legais sobre as farmácias de oficina, processos de dispensa, 

aquisição e gestão dos medicamentos e produtos farmacêuticos.  

Em relação à segunda parte, encontram-se desenvolvidos três temas associados a três 

projetos, que me pareceram relevantes para a prática farmacêutica, na farmácia onde estagiei. Os 

temas foram selecionados de acordo com os problemas e queixas dos utentes que mais se 

verificaram durante o atendimento. O primeiro projeto surgiu com a constatação de que vários 

utentes não saberiam as marcas dos medicamentos que tomam habitualmente, pelo que se 

procedeu à criação de um cartão de acompanhamento da medicação do utente, cujas 

características, abordagem ao público e resultados se encontram descritos no presente relatório. O 

segundo projeto consistiu na realização do diagnóstico de pele e aconselhamento na farmácia, 

estando relatados, no relatório, os principais tipos de pele e problemas verificados, a abordagem, 

métodos, a descrição do aconselhamento dado, os resultados e conclusões obtidas. O terceiro tema 

incide sobre a temática da azia e indigestão, onde foi realizado um folheto informativo, dado o 

elevado número de queixas da parte dos utentes.  
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PARTE I – Descrição das atividades desenvolvidas no estágio de 

farmácia comunitária 

1. Introdução 

De acordo com o ciclo de estudos do Mestrado Integrado de Ciências Farmacêuticas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, o último semestre culmina com a realização do 

estágio curricular, com duração de seis meses. Após a realização do estágio em farmácia hospitalar 

durante dois meses, optei por realizar o estágio em farmácia comunitária, com duração de quatro 

meses, na Farmácia Campos & Salvador.  Tal como referido anteriormente, na primeira parte do 

presente relatório irei descrever as  diversas atividades realizadas e conhecimentos apreendidos 

enquanto estagiária da farmácia. No Anexo I está representado o cronograma das atividades 

desenvolvidas ao longo do estágio.  

2. Organização da Farmácia 

A Farmácia Campos & Salvador (C&S) localiza-se na Póvoa de Varzim, numa zona central 

da cidade. O espaço exterior da farmácia está de acordo com o Decreto-Lei 307/2007, de 31 de 

Agosto, visto que se encontram visíveis várias informações relevantes para o utente, 

nomeadamente o nome do diretor técnico, o horário de funcionamento, as escalas de turno das 

farmácias do município e o símbolo com a cruz verde, que se ilumina quando a farmácia está aberta 

[1]. A farmácia está também adaptada para receber utentes portadores de deficiência. 

No que diz respeito ao horário de funcionamento, a farmácia encontra-se aberta das 9h às 

19h 30min. de segunda-feira a sexta-feira e das 9h às 13h de sábado. Quando a farmácia está de 

serviço, funciona das 9h às 9h do dia seguinte, sendo que a partir das 22h até às 9h do dia seguinte, 

o atendimento é efetuado através do postigo de atendimento.  

A nível de organização interna, a Farmácia C&S apresenta uma zona de atendimento ao 

público bem iluminada (figura 1), com quatro postos de atendimento, cada um contendo um 

computador.  

Junto à zona de atendimento encontram-se expostos, em prateleiras, diversos produtos 

cosméticos, de higiene corporal e de puericultura, sendo que, no centro, estão dispostas gôndolas 

contendo variados produtos. Para além da zona de atendimento, o espaço interior dispõe também 

Figura 1 – Zona de atendimento da Farmácia Campos & 

Salvador  
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de um armazém, um laboratório, instalações sanitárias, um gabinete de atendimento personalizado 

– para determinação dos parâmetros analíticos e outros serviços –, o gabinete da Diretora Técnica 

(DT), um espaço para descanso e uma área de receção de encomendas.  

No que diz respeito aos recursos humanos, a equipa de trabalho é composta por 3 

farmacêuticos e 4 técnicos de farmácia. O cargo de direção técnica é assumido pela Dr.ª Filomena 

Campos que se encontra responsável pelos atos farmacêuticos praticados na farmácia, pela sua 

gestão e bom funcionamento. Quando a DT está ausente, é substituída por uma das farmacêuticas 

adjuntas - a Dr.ª Sofia Costa ou a Dr.ª Anabela Falcão, sendo constante a presença de pelo menos 

um farmacêutico na farmácia. Apesar da existência de uma grande equipa, a interação e 

comunicação entre os colaboradores demonstrou ser sempre eficiente, o que é fundamental para o 

bom funcionamento e gestão da farmácia. 

O sistema informático utilizado na farmácia é o Sifarma 2000. Revela-se uma ferramenta 

bastante útil a nível de gestão e  atendimento da farmácia, visto que permite: o registo dos produtos 

dispensados; a realização e receção de encomendas; a verificação do stock, preço de um produto 

ou medicamento e seu histórico de vendas; a consulta de informações relativamente à sua posologia 

e interações medicamentosas. 

3. Circuito do medicamento e produtos farmacêuticos 

O meu estágio iniciou-se com a realização de várias atividades relacionadas com o circuito 

do medicamento. Numa primeira fase, adquiri os conhecimentos básicos e comecei a rececionar as 

encomendas, sendo esta uma das atividades que realizei até ao final do estágio.  Durante o período 

de estágio, procedi ao armazenamento de medicamentos e vários produtos farmacêuticos, sentindo 

uma maior dificuldade numa fase inicial, dada as diferentes localizações apropriadas ao 

acondicionamento destes produtos. Os processos de controlo dos prazos de validade e de 

monitorização da temperatura e humidade de diferentes pontos da farmácia foram, frequentemente, 

verificados por mim.  

3.1 Realização de encomendas e gestão de stocks 

 Na Farmácia C&S são realizadas quatro encomendas diárias, duas por volta do meio-dia e 

duas ao final da tarde, as quais são rececionadas pela farmácia às 15h e às 9h do dia seguinte, 

respetivamente. Os principais fornecedores recorrentes são a OCP Portugal e a Cooprofar. 

Comumente, as farmacêuticas são as responsáveis por fazer as encomendas diárias a ambos os 

fornecedores. 

Para além das encomendas diárias, são também efetuados diferentes tipos de encomenda:  

 encomendas aos fornecedores por telefone e por “gadjet” – geralmente mais pequenas que 

as diárias; 

 encomendas diretamente aos laboratórios; 

 encomendas dos esgotados; 

 encomendas instantâneas; 

 encomendas “Via Verde”. 

Quando se pretende realizar uma encomenda diária, o sistema informático elabora uma 

proposta de encomenda automática através da introdução de medicamentos ou produtos 
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farmacêuticos que atingiram o stock mínimo. Para cada um, existe uma ficha de produto dentro do 

qual são estabelecidos os valores de stock mínimo e máximo. Estes valores refletem o número de 

vendas habituais, para que se possa garantir existência do produto. Desta forma, sempre que um 

produto é vendido, o stock no sistema diminui e, quando é atingido o valor de stock mínimo, o 

produto entra automaticamente na proposta de encomenda. Neste sentido, durante a realização da 

encomenda, a farmacêutica analisa a proposta e altera consoante achar necessário, adicionando 

ou retirando unidades de produtos, sendo auxiliada através da visualização, na própria proposta, da 

média de vendas nos 3 meses anteriores de cada produto e do valor das unidades vendidas, no 

último mês.  

As encomendas manuais são realizadas sempre que se se faz encomendas diretamente ao 

laboratório. Para que haja registo da encomenda no sistema, é necessário que o operador crie a 

encomenda, selecionando os produtos, a sua quantidade e o fornecedor. 

As encomendas dos esgotados são pedidas diariamente. Geralmente, quando um produto está 

esgotado e não chega por um fornecedor, transfere-se a encomenda para outro fornecedor. Em 

determinados casos, também são pedidos produtos esgotados ou rateados (com pouca 

disponibilidade no armazém) por telefone aos fornecedores, para averiguar a existência dos 

produtos. 

As encomendas instantâneas, apesar de raras na Farmácia C&S, constituem uma opção 

bastante útil, uma vez que permitem saber, no momento, a disponibilidade do produto no armazém 

do fornecedor e, caso esteja indisponível, saber qual a razão. Caso o produto exista no armazém, 

procede-se à encomenda das quantidades necessárias. 

As encomendas “Via Verde” são realizadas quando o utente precisa de um medicamento, 

prescrito numa receita, que não existe de momento na farmácia e que se pode encontrar rateado. 

Desta forma, o produto é encomendado através da inserção do código da receita, para que exista 

uma justificação do pedido e o envio dos produtos seja o mais rápido possível. 

As encomendas efetuadas refletem a gestão de stocks que se pratica na farmácia. Para cada 

produto é necessário ter uma noção da velocidade de escoamento, ou seja, verificar se é muito ou 

pouco vendido, para que se possa calcular as quantidades necessárias a ter em stock. Para isso, 

pode-se analisar o histórico de vendas e de compras na ficha de cada produto. O processo de 

gestão é de extrema importância uma vez que é necessário que haja um equilíbrio entre o que é 

comprado e vendido na farmácia.  Caso sejam encomendados produtos a mais do que os que são 

vendidos, estes podem acarretar gastos excessivos e desperdícios de medicamentos. Caso sejam 

pedidos a menos, há o risco de se esgotar e o utente, não tendo o produto de momento, pode não 

querer voltar à farmácia quando a encomenda chegar. Outra questão que se deve ter em atenção 

é a sazonalidade de determinados produtos. Há produtos cujas vendas aumentam bastante 

consoante as estações do ano, como por exemplo, os antigripais no Inverno e os protetores solares 

no Verão. 

De vez em quando, é importante fazer contagens físicas para verificar se o stock real é 

concordante com o stock no sistema informático. Durante o estágio, tive a oportunidade de realizar 

várias contagens físicas para verificar a concordância do stock real com o do sistema informático. 
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3.2 Receção de encomendas 

 As encomendas chegam à farmácia através dos distribuidores grossistas, em contentores 

específicos rotulados com o nome da farmácia e fatura ou guia de remessa original e duplicado. Um 

funcionário da farmácia assina no dispositivo do respetivo fornecedor, confirmando a entrega da 

encomenda, e dá início ao processo da receção. Em primeiro lugar, é necessário verificar se alguma 

caixa contém medicamentos que necessitam de ser conservados no frigorífico para que sejam de 

imediato armazenados. Posteriormente, no Sifarma 2000 [2], acede-se ao separador “Receção de 

Encomendas” e seleciona-se a encomenda correspondente. Procede-se à introdução do nº de 

fatura, valor faturado e dá-se entrada dos produtos. Aquando da entrada, deve-se sempre verificar 

se o prazo de validade (PV) e preço impresso na cartonagem (PIC) correspondem aos que estão 

no serviço informático e alterar quando tal não se verifica. É igualmente importante analisar o estado 

de conservação das embalagens. Por fim, certifica-se se as quantidades pedidas são iguais às 

faturadas, o preço de venda à farmácia (PVF) e a margem de cada produto (no caso dos produtos 

de venda livre). Geralmente, na Farmácia C&S, são aplicadas margens de lucro de 25% aos 

produtos de venda livre, com exceção das papas e leites, cujas margens são de 15% e 10%, 

respetivamente. No caso de matérias-primas ou produtos químicos, estes têm de vir acompanhados 

do boletim de análise. Os psicotrópicos, estupefacientes ou benzodiazepinas vêm acompanhados 

de uma requisição que, posteriormente, é assinada, datada pela DT e arquivada por 3 anos.  

 Por fim, após se dar a entrada de todos os produtos, é necessário a marcação de preços 

dos que são de venda livre. Assim são impressas etiquetas com o preço de venda ao público (PVP), 

que é calculado em função do PVF, do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) de cada produto 

e da margem de lucro da farmácia. 

 Quando chega uma encomenda que não foi feita eletronicamente, como por exemplo a de 

um laboratório, é necessário conferir se a fatura da encomenda corresponde à nota de encomenda 

do que foi pedido (guardada em arquivo) e ao que foi enviado. De seguida, é necessário criar uma 

encomenda manual no sistema informático, para que se possa dar entrada dos produtos.  

 Diariamente, geralmente de manhã, procedi à receção de encomendas diárias, encomendas 

mais pequenas pedidas diretamente aos fornecedores e encomendas realizadas ao laboratório.  

3.3 Armazenamento 

 Após se dar entrada de todos os produtos devidamente etiquetados, é necessário proceder 

ao seu correto armazenamento. Todos os produtos são guardados por ordem alfabética e segundo 

a regra “FEFO”, ou seja, “First Expired, First Out”, o que significa que os produtos com o PV mais 

curto são armazenados de forma a que sejam os primeiros a sair. A farmácia dispõe de um armário 

com gavetas deslizantes no armazém, onde, nas gavetas do topo, são armazenados os 

medicamentos injetáveis, soluções para nebulização e ampolas bebíveis, enquanto que, nas 

restantes gavetas, são armazenados (da esquerda para a direita) os comprimidos e cápsulas de 

medicamentos de marca e depois os de medicamentos genéricos. Se não houver espaço para todas 

as embalagens, estas são acondicionadas no armazém. Há ainda vários armários contendo 

separadamente: as pomadas e cremes; as soluções cutâneas e champôs; os produtos de 
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dermocosmética; os produtos dentífricos; as suspensões orais e xaropes; os granulados; as 

lancetas e tiras de teste da glicemia; as compressas, pensos e soluções desinfetantes. Todos os 

produtos que necessitem de ser conservados à temperatura de 2ºC-8ºC (insulina, vacinas, entre 

outros) são armazenados no frigorifico. Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, 

contemplados nas tabelas I e II do Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de janeiro, encontram-se num armário 

fechado numa zona mais restrita, dispostos por forma farmacêutica e ordem alfabética. Por baixo 

do balcão de atendimento são armazenados variados produtos como, álcool, algodão, pastilhas 

para a tosse, testes de gravidez, entre outros. Atrás do balcão existem várias secções de gavetas, 

cada uma contendo: seringas e ligaduras; colírios; pílulas anticoncecionais; gotas orais e 

auriculares; câmaras expansoras para inaladores, sprays nasais e inaladores; produtos de higiene 

dentária; produtos retais; calicidas, pensos e emplastros. Por cima das gavetas encontram-se 

prateleiras de vidro onde se armazenam medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), 

produtos capilares e de higiene íntima. Em frente ao balcão existem vários expositores onde se 

encontram os mais variados produtos de dermocosmética e puericultura. Os excedentes destes 

produtos são guardados no armazém.  

3.3.1 Controlo de temperatura e humidade 

 Para que sejam garantidas a conservação e qualidade dos produtos farmacêuticos 

armazenados, tem de existir um controlo da temperatura e humidade dos locais de armazenamento. 

Para isso, existem vários termohigrómetros (no frigorífico, armazém, laboratório e local de 

atendimento) que registam os valores de temperatura e humidade. Os valores de humidade não 

deverão ser superiores a 65% e a temperatura ambiente deve-se encontrar entre 15ºC-25ºC, sendo 

que no frigorífico a temperatura deverá ser entre 2ºC-8ºC. Uma vez por semana, geralmente à 

segunda-feira, procedi ao controlo desses valores, analisando e imprimindo os valores de 

temperatura e humidade relativos à semana anterior. Caso houvesse alguma anomalia, registava a 

justificação para tal ter ocorrido e executava-se uma ação corretiva.  

3.4 Controlo de prazos de validade e Devoluções  

 A verificação dos prazos de validade é um passo importante, na medida em que, desta 

forma, se evita o desperdício de medicamentos cujo PV expirou e, simultaneamente, se impedem 

perdas económicas. Além disso, não há o risco do utente levar o produto expirado, por engano. 

Assim sendo, todos os meses são elaboradas listas, através do Sifarma 2000, contendo os 

medicamentos ou produtos farmacêuticos cujo prazo de validade termine nos 3 meses seguintes. 

Posteriormente, procede-se à recolha e separação destes produtos e tenta-se devolver ao 

fornecedor em que foram adquiridos. Também se poderá efetuar uma devolução quando, durante a 

receção das encomendas, temos um produto que, por exemplo, esteja com a embalagem 

danificada, tenha sido pedido por engano ou venha com um PVP diferente do autorizado. Neste 

caso, o operador tem 72h para informar o fornecedor de que vai fazer a devolução. Várias situações 

semelhantes ocorreram enquanto me encontrava a rececionar uma encomenda. Um exemplo 

concreto foi o de uma encomenda em que vieram 4 medicamentos, dos quais 3 se encontravam 

com o PVP desatualizado. De imediato, comuniquei via telefone com o respetivo fornecedor, solicitei 

a devolução dos produtos e foi pedido crédito. Em seguida, emiti, através do sistema informático, 
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as 3 notas de devolução – a original e duplicada é enviada com os produtos e a triplicada é arquivada 

na farmácia -  e registei num caderno as informações relativas ao processo da devolução. 

Posteriormente, caso a devolução seja aceite, é enviada, para a farmácia a nota de crédito e 

procede-se à regularização da devolução no sistema informático e ao registo no caderno. A causa 

de uma devolução pode ainda ser uma ordem do INFARMED ou do detentor de Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM) que, através de circulares informativas, solicita a recolha de um 

determinado produto. 

3.5 Quebras 

As quebras ocorrem quando, por qualquer motivo, as devoluções de produtos cuja validade 

se encontra prestes a expirar ou expirada, não foram aceites. Também podem ir para as quebras 

os medicamentos armazenados na farmácia que se encontrem danificados. As quebras e respetivas 

justificações têm de ser documentadas para que se efetue um acerto na contabilidade, de forma a 

que o IVA destes produtos não seja cobrado. 

3.6 Reclamações 

 Durante a receção das encomendas pelo operador, poderão ser detetados erros da parte 

do fornecedor, relativamente ao número de embalagens faturadas ou enviadas. Esta situação 

verificava-se algumas vezes na Farmácia C&S, pelo que existiam mais embalagens faturadas na 

guia do que as que realmente eram enviadas. Nestes casos, procedia-se ao contacto com o 

fornecedor por telefone e fazia-se uma reclamação, informando-o do sucedido e solicitando o crédito 

ou o envio dos produtos. Registava-se no caderno acima mencionado a ocorrência e o número de 

reclamação. Quando chegassem os produtos ou a nota de crédito, colocava-se um visto na 

reclamação, no caderno.  

4. Classificação e dispensa de medicamentos e produtos 

farmacêuticos existentes na farmácia 

Durante o meu período de estágio, foi-me concedida a oportunidade de observar o 

atendimento 3 semanas após o seu início. Após uma semana de observação, pude dispensar 

medicamentos e outros produtos, inicialmente, sempre acompanhada por um dos colaboradores da 

farmácia. 

A cedência de medicamentos é definida como um ato ponderado pelo farmacêutico, que, 

após avaliação, cede medicamentos aos utentes na presença de uma receita médica ou em casos 

de automedicação ou indicação farmacêutica. No ato da dispensa, é igualmente importante 

promover o uso racional e correto do medicamento, comunicando toda a informação essencial 

acerca do mesmo ao utente - posologia, contraindicações e interações medicamentosas - de forma 

a evitar efeitos negativos no doente [3]. Segundo o Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, é 

obrigatório que toda a informação e publicidade dos produtos seja verdadeira, estando o 

farmacêutico responsável por garantir que estas apresentem fundamento científico e que não 

omitam aspetos que possam ser importantes para o uso correto dos produtos [4].  

 De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, o medicamento engloba “toda 

a substância ou associação de substâncias apresentada como possuindo propriedades curativas ou 
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preventivas de doenças (…) ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no 

ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação farmacológica, 

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”. No que diz 

respeito à dispensa ao público, os medicamentos podem ser classificados em medicamentos 

sujeitos a receita médica ou não sujeitos a receita médica [5]. 

4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

Segundo o Estatuto do Medicamento, existem vários medicamentos em que é obrigatório a 

apresentação de receita médica, caso esteja presente uma das seguinte situações: “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.”[6] 

Os medicamentos sujeitos a receita médica podem igualmente ser divididos em: 

 Medicamentos de receita médica renovável – destinados a certas doenças ou tratamentos 

prolongados, podendo ser adquiridos mais do que uma vez sem ser preciso nova 

prescrição. 

 Medicamentos de receita médica especial – caso se integrem numa das seguintes 

situações: forem constituídos por uma substância considerada como estupefaciente ou 

psicotrópico; possa existir risco de abuso de medicamentos; contenham uma substância 

nova ou que, pela sua atividade, deva ser incluída nesta classificação. 

 Medicamentos de receita médica restrita – Caso se destinem a uso exclusivo hospitalar ou 

tratamento de ambulatório (caso a sua utilização cause efeitos adversos graves) ou a 

doenças onde o diagnóstico é feito apenas em meio hospitalar. [6]  

4.1.1 Receitas médicas 

Atualmente, conforme estabelecido pela Portaria nº 224/2015, de 27 de julho [7], os 

medicamentos são prescritos por via eletrónica – através “da utilização de equipamentos 

informáticos” -, existindo algumas exceções em que podem ser prescritas por via manual – 

“prescrição efetuada em documento pré-impresso”[8].  

As receitas médicas eletrónicas poderão ser desmaterializadas ou materializadas (impressas 

em papel), sendo que as últimas têm uma tendência a desaparecer ao longo do tempo. As receitas 

materializadas podem ser classificadas em receitas renováveis ou não renováveis. As receitas 

renováveis, como anteriormente referido, destinam-se a tratamentos prolongados, podendo conter 

até três vias (1ª via, 2.ª via, 3.ª via) que possuem um prazo de validade de 6 meses. As receitas não 

renováveis apenas têm uma via com validade de 30 dias. A prescrição pode ocorrer em modo online 

– no momento, a receita é registada na Base de Dados Nacional de Prescrições (BDNP) -, ou modo 

offline – o registo da prescrição na BDNP é posterior à sua emissão em papel. Nesta última situação, 

as prescrições não podem ser dispensadas eletronicamente. 
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As receitas desmaterializadas definem-se como sendo uma “receita sem papel (RSP), 

acessível através de equipamento eletrónico [7, 9]. Após a emissão da RSP, poderá ser impressa a 

guia de tratamento onde constam, tal como nas receitas eletrónicas materializadas, o número da 

receita, local de prescrição, médico prescritor, o(s) medicamento(s) prescritos, informação dos 

preços dos medicamentos, o código de acesso, de dispensa e de direito de opção [10]. 

As receitas manuais apresentam um PV de 30 dias, não podem ter mais do que uma via e 

apenas são utilizadas no caso de: “falência do sistema informático; inadaptação fundamentada do 

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

prescrição ao domicílio; outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês.”  

Em qualquer um dos modelos das receitas é obrigatório, na prescrição de um medicamento, 

indicar a denominação comum internacional (DCI) da substância ativa (SA), a forma farmacêutica 

(FF), a dosagem, a apresentação, a quantidade e a posologia. Em cada receita médica 

materializada ou manual podem ser prescritas até um número total de quatro embalagens, no 

máximo duas por medicamento, enquanto que, no caso de receita desmaterializada, cada linha de 

prescrição pode ter um máximo de 2 embalagens ou 6 embalagens – caso a medicação seja para 

tratamento prolongado.[7, 9, 11] 

4.1.1.1 Validação das prescrições médicas 

 No momento de validar e aviar as receitas, existem alguns parâmetros a que o farmacêutico 

deve prestar atenção de forma a confirmar se a receita é válida e se encontra de acordo com a atual 

legislação. 

 Uma receita materializada eletrónica para ser válida tem de apresentar numeração; código 

do local de prescrição; identificação do médico prescritor (número da cédula profissional e 

especialidade); identificação do utente - nome, número de utente do Sistema Nacional de Saúde 

(SNS)-, número de beneficiário da entidade financeira responsável (subsistemas de saúde, acordos 

internacionais) se aplicável -; regime de comparticipação especial (se aplicável), representado pela 

letra “R” se os utentes forem pensionistas ou letra “O” em utentes abrangidos por outro regime 

especial de comparticipação; entidade financeira responsável; tipo de prescrição; identificação do 

medicamento – DCI da SA, FF, dosagem, apresentação, Código Nacional para a Prescrição 

Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), posologia e número de embalagens-; data da prescrição; 

validade de prescrição; assinatura do médico prescritor. A lei permite a prescrição por nome 

comercial do medicamento ou do titular de AIM, caso se verifique uma das seguintes condições: 

medicamentos de marca sem similares; medicamentos que não disponham de medicamentos 

genéricos comparticipados; justificação técnica da parte do médico prescritor para que não haja a 

troca por um medicamento genérico. Nesta última situação, constam as seguintes justificações: “a) 

Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; b) Reação adversa prévia; c) 

Continuidade de tratamento superior a 28 dias.” Nas duas primeiras situações, é obrigatório a 

dispensa do medicamento descrito, enquanto que na justificação c), o doente tem o direito de optar 

por um medicamento diferente dentro do mesmo grupo homogéneo, desde que tenha um PVP igual 

ou inferior. Relativamente ao tipo de prescrição, na receita deve constar referência relativamente ao 

seu tipo: “RN – prescrição de medicamentos; RE – prescrição de psicotrópicos e estupefacientes 



9 
 

sujeitos a controlo; MM – prescrição de medicamentos manipulados; MA – prescrição de 

medicamentos alergénios destinados a um doente específico; UE – prescrição de medicamentos 

para aquisição noutro Estado-membro; MDT – prescrição de produtos dietéticos; MDB – prescrição 

de produtos para autocontrolo da diabetes mellitus; CE - prescrição de câmaras expansoras; OUT 

– prescrição de outros produtos (ex. produtos cosméticos, suplementos alimentares, etc.)”. 

 Para validar uma receita manual, o farmacêutico necessita de verificar a numeração; 

validade de prescrição, dados do médico prescritor – vinheta, data e assinatura – e vinheta do local 

de prescrição (se aplicável). A vinheta deverá ser de cor verde se, nas unidades dos SNS, o doente 

for pensionista abrangido pelo regime especial. Caso o local de prescrição for um consultório 

particular, o local deverá estar igualmente identificado através de carimbo ou inscrição manual. É 

necessário também verificar se, no canto superior direito da receita, está assinalada a exceção legal: 

“a) Falência informática; b) Inadaptação do prescritor; c) Prescrição no domicílio; d) Até 40 

receitas/mês.” Outros aspetos a que se deve dar atenção é verificar se a receita não contém rasuras, 

caligrafias diferentes e escrita a lápis, uma vez que constituem motivos para a não comparticipação 

das receitas [7, 11].  

 Durante o meu período de estágio, no atendimento, pude contactar com os três modelos de 

receitas: desmaterializadas eletrónicas, materializadas eletrónicas e manuais. Algumas vezes pude 

constatar que as receitas não se encontravam devidamente preenchidas, quer por falta da 

assinatura do médico prescritor, como por falta da assinalação no campo das exceções na receita 

manual. Igualmente me deparei com receitas cujo prazo de validade já tinha terminado. Em ambas 

as situações, foi justificado ao utente as razões pelas quais a receita não poderia ser aviada. 

4.1.1.2 Dispensa dos medicamentos prescritos 

 Após a validação e antes da dispensa, o farmacêutico procede à leitura da receita. Caso a 

receita seja materializada em modo online ou desmaterializada, após introdução do número da 

receita e código de dispensa no sistema informático, irão aparecer automaticamente os produtos 

prescritos e planos de comparticipação. Nas receitas manuais ou materializadas em modo offline, o 

farmacêutico tem de introduzir manualmente os códigos dos produtos prescritos e os planos de 

comparticipação no sistema. Posteriormente, é impresso, no verso da receita, o documento que 

comprova a comparticipação pelo SNS. Na presença de um subsistema de comparticipação, é 

necessário tirar cópia à receita (caso seja manual ou eletrónica materializada) para que seja 

impresso, no seu verso, o documento que comprova a comparticipação do subsistema. No caso de 

receitas desmaterializadas, o comprovativo é impresso sob a forma de talão. Ambos os documentos 

referidos são assinados pelo beneficiário e guardados na farmácia [11].  

 No momento da dispensa propriamente dita, o utente deve ser informado acerca dos 

medicamentos comercializados que sejam similares ao prescrito, pertencentes ao mesmo CNPEM, 

comparticipados pelo SNS e que apresentem o preço mais baixo. É da responsabilidade da farmácia 

conter, no mínimo, três medicamentos com a mesma substância ativa (SA), forma farmacêutica (FF) 

e dosagem e que constem na lista dos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo (GH) - 

conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em SA, mesma FF, 

dosagem e via de administração, no qual se inclui pelo menos um medicamento genérico [12].  O 
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farmacêutico deve dispensar o medicamento mais barato dos três, excetuando o caso em que o 

utente exerça o seu direito de opção, podendo optar por qualquer medicamento com o mesmo 

CNPEM. No caso de ser prescrito um medicamento de marca sem similar ou que não disponha de 

medicamento genérico similar comparticipado, o farmacêutico apenas pode dispensar o 

medicamento que consta na receita. O utente também deve ser informado de que não é obrigado a 

levantar todos os produtos que estão na receita, podendo, no caso de receita desmaterializada, ir 

levantá-los posteriormente e optar por fazê-lo noutra farmácia. Caso numa receita manual não esteja  

referida a dimensão da embalagem, o farmacêutico tem a obrigação de dispensar a embalagem 

comparticipada de menor dimensão disponível no mercado. As embalagens de 56 e 60 unidades 

não são consideradas de dimensão diferente, visto que apresentam o mesmo CNPEM [5, 11].  

 Durante a dispensa, o farmacêutico deve comunicar ao utente acerca da posologia, modo 

de administração e de conservação do medicamento e seu PV depois de aberto (em xaropes, 

suspensões e pomadas). Para que seja garantida a eficácia dos medicamentos, deve ser 

aconselhado que sejam conservados ao abrigo da luz, num local seco e fora do alcance das 

crianças. Para as insulinas, vacinas ou outros medicamentos que necessitem de ser conservados a 

temperaturas mais baixas, deve-se advertir para que sejam guardados no frigorífico. Também 

devem ser observadas, pelo farmacêutico, possíveis interações entre medicamentos e reações 

adversas, mas sempre com vista a promover uma maior adesão destes.  

 Durante a dispensa dos medicamentos, as recomendações anteriormente referidas foram 

transmitidas por mim aos utentes. Aquando da dispensa, era-me habitual anotar a caneta ou a lápis, 

na guia do tratamento, o número de medicamentes que ainda faltavam aviar em cada linha de 

prescrição.  

4.1.2 Sistemas de comparticipação de medicamentos 

 Em Portugal, a comparticipação pelo Estado de medicamentos prescritos abrange todos os 

beneficiários do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e de outros subsistemas públicos de saúde e é 

regido por um regime geral e regime especial – utilizado em situações específicas que englobam 

determinadas patologias ou grupos de doentes. Também é possível a comparticipação dos 

medicamentos por outras entidades como subsistemas privados [12]. 

4.1.2.1 Regime geral de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos 

  Segundo o Decreto de Lei nº 48-A/2010, de 13 de Maio, este regime abrange os 

medicamentos prescritos em receita médica pertencentes aos utentes do SNS e aos beneficiários 

da Direção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE). 

A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos varia consoante os seguintes escalões: 

 Escalão A -  95 % do PVP; 

 Escalão B - 69 % do PVP; 

 Escalão C - 37 % do PVP;  

 Escalão D - 15 % do PVP [13, 14] 

O grupo e subgrupo farmacoterapêutico do fármaco é que vai definir o escalão de 

comparticipação correspondente. A distribuição dos grupos e subgrupos farmacoterapêuticos pelos 

respetivos escalões estão definidos na Portaria n.º 924-A/2010, de 17 de Setembro [15].  
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Geralmente, a comparticipação do Estado de um medicamento, é calculado sobre o preço de 

referência (PR). Para cada grupo homogéneo, existe um PR que corresponde à média dos cinco 

PVP mais baixos no mercado. No entanto, caso o PVP seja inferior ao PR apurado, a 

comparticipação do estado incide sobre o PVP. Desta forma, o Sistema de Preços de Referência 

(SPR) estabelece um valor máximo a ser comparticipado, de acordo com o escalão ou regime de 

comparticipação calculado sobre o preço de referência ou PVP do medicamento [12, 16]. 

4.1.2.2 Regimes especiais de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos 

 Os regimes especiais de comparticipação estão presentes tanto na dispensa em farmácia 

comunitária como na dispensa nos serviços farmacêuticos de um hospital do SNS. A 

comparticipação pode ser efetuada em função dos beneficiários e patologias ou grupos especiais 

de utentes [11, 13]. Para os pensionistas com um rendimento abaixo de um valor definido, a 

comparticipação do Estado no preço de medicamentos do escalão A é acrescida de 5% e é 

acrescida de 15% nos escalões B, C e D.  É ainda de 100% em todos os escalões, para 

medicamentos cujo PVP seja igual ou inferior ao 5º preço mais baixo do seu grupo homogéneo. A 

comparticipação do Estado em medicamentos utilizados no tratamento de determinadas patologias 

ou por grupos especiais de utentes é definida por vários despachos [12, 13]. Resumindo, uma lista 

de medicamentos para a psoríase, dor oncológica moderada a forte, doença inflamatória intestinal 

(quando prescrita pelo médico especialista) apresentam uma comparticipação de 90%, enquanto 

que todos os medicamentos para a paramiloidose e alguns medicamentos para o lúpus, hemofilia e 

hemoglobinopatias têm uma comparticipação de 100%. Na doença do Alzheimer, os medicamentos 

listados no despacho apenas são comparticipados em 37% (no caso de utentes do SNS) e 52% (em 

pensionistas)  quando prescrito por neurologistas ou psiquiatras [17]. A Portaria nº35/2016, de 1 de 

março [18], define o regime de comparticipação do Estado no preço máximo das tiras-teste para 

determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria e das agulhas, seringas, lancetas e de outros 

dispositivos médicos de automonitorização  a beneficiários do SNS com diabetes. Neste âmbito, foi 

estabelecido que a comparticipação nas tiras-teste para pessoas com diabetes é de 85 % do PVP, 

enquanto a comparticipação nas agulhas, seringas e lancetas pelas mesmas é de 100 %.   

No ato da dispensa, o farmacêutico deve verificar a existência da referência a 

comparticipações especiais, através do anexo do diploma legal correspondente e pela verificação 

da letra “O” nos dados do utente [11]. 

Existem medicamentos em que, para além da comparticipação do Estado, também é 

comparticipado pelo laboratório produtor. Um exemplo  é o fármaco Betmiga®. Isto acontece, em 

virtude da comparticipação pelo Estado ser mínima, pelo que o Laboratório Astellas Pharma 

comparticipa parte do PVP. 

4.1.2.3 Subsistemas de Saúde Privados 

Para além das comparticipações do Estado, existem outros sistemas de comparticipação 

privados. Alguns exemplos são: o Serviço de Assistência Médico-Social (SAMS), os Serviços 

Sociais da Caixa Geral de Depósitos (SSCGD). e Sãvida. De forma a beneficiar da comparticipação, 

o utente tem de apresentar o cartão de beneficiário juntamente com a receita médica para que se 
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tire uma cópia deste como comprovativo, se imprima o documento que comprova a comparticipação 

do subsistema e,  caso necessário,  se registe o número de cartão no sistema informático. 

4.1.3 Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os Estupefacientes e Psicotrópicos são substâncias que provocam estados de intoxicação 

crónica e dependência física e psíquica, após a sua administração repetida ou uso prolongado e, 

por isso, estão sujeitos a um controlo especial. Para o controlo destas substâncias, há legislação 

definida - Decreto Regulamentar 61/94, de 12 de outubro - que aprova os modelos das receitas 

médicas para os medicamentos que constam nas tabelas I e II do Decreto Lei nº 15/93 de 21 de 

janeiro [19]. Os estupefacientes e psicotrópicos necessitam de uma receita especial para serem 

dispensados e precisam de ser prescritos isoladamente no caso de receita materializada online, 

offline ou manual. Durante a dispensa, o farmacêutico tem de registar informaticamente os seguintes 

dados: identificação do doente ou seu representante (nome; data de nascimento; número e data do 

bilhete de identidade; número do passaporte no caso de cidadãos estrangeiros); identificação da 

prescrição; identificação da farmácia; medicamento; data da dispensa. Nas prescrições manuais ou 

materializadas, o utente ou seu representante assina de forma legível no verso da receita. Se as 

prescrições forem desmaterializadas, o utente ou seu representante deverá assinar num talão 

impresso na finalização da compra. O Infarmed tem acesso aos dados de prescrição e de dispensa 

das receitas por via eletrónica que contêm medicamentos com uma substância classificada como 

estupefaciente ou psicotrópica, compreendidas nas tabelas I e II [11, 19]. 

4.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

Os medicamentos em que não se verifiquem pelo menos uma das condições vistas em 4.1, 

são definidos como medicamentos não sujeitos a receita médica. Geralmente, estes medicamentos 

não são comparticipados, com exceção de determinados casos previstos pela legislação. Desde a 

criação do Decreto-Lei 134/2005, de 16 de agosto, que os MNSRM podem ser vendidos fora das 

farmácias, no entanto, após a saída do Decreto-Lei 238/2007, de 19 de junho, alguns casos de 

medicamentos comparticipáveis previstos na legislação, não podem ser comparticipados quando 

adquiridos nestes locais [20, 21]. O Infarmed pode a qualquer momento reclassificar MSRM em 

MNSRM [5]. Atualmente, surgiu uma nova classificação por alteração à legislação do Estatuto do 

Medicamento - Medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em farmácia 

(MNSRM-EF). Os MNSRM-EF são medicamentos que, apesar de poderem ser dispensados sem 

prescrição médica, é necessária a intervenção do farmacêutico e aplicação de protocolos de 

dispensa. São reclassificados em MNSRM-EF, os MSRM cuja DCI se encontre na lista do Anexo I 

do Regulamento dos MNSRM-EF e que cumpram as condições previstas nos protocolos de 

dispensa do Anexo II do mesmo regulamento [22, 23]. 

Os MNSRM podem ser adquiridos na farmácia por indicação farmacêutica ou em casos de 

automedicação. A indicação farmacêutica define-se como o “ato profissional pelo qual o 

farmacêutico se responsabiliza pela seleção de um MNSRM, ou de um produto de saúde, e/ou 

indicação de medidas não farmacológicas, com o objetivo de tratar um problema de saúde 

considerado como um transtorno menor, entendido como problema de saúde de carácter não grave, 

autolimitado, de curta duração, que não apresente relação com manifestações clínicas de outros 



13 
 

problemas de saúde do doente, após avaliação clínica pelo farmacêutico.” Após avaliação da 

situação do doente, o farmacêutico poderá indicar um medicamento ou outro produto de saúde, 

disponibilizar outros serviços de cuidados farmacêuticos ou aconselhar a ida ao médico ou outro 

profissional de saúde [23]. De acordo com o Despacho n.º 17690/2007, de 23 de Julho [24], “a 

automedicação é a utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e 

tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou 

aconselhamento opcional de um profissional de saúde”. Encontra-se publicada, nesse mesmo 

Despacho, uma lista que contém as situações passíveis de automedicação. Várias situações 

presentes na lista foram recorrentes durante o meu atendimento na farmácia. Prevaleceram as 

queixas de sintomatologia associadas a constipação/gripe, pirose e indigestão, diarreia, obstipação, 

dores musculares, herpes labial e candidíase labial. 

4.3 Medicamentos Genéricos 

Segundo o Estatuto do Medicamento, o medicamento genérico é definido como sendo um 

“medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma 

forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada 

por estudos de biodisponibilidade apropriados” [5]. Os medicamentos genéricos apenas podem ser 

comercializados após expirar a patente dos respetivos medicamentos de marca  e são identificados 

pela DCI das SA, seguida do nome do titular da AIM, da dosagem, da FF e da sigla «MG» na caixa 

exterior do medicamento [25, 26]. A eficácia, qualidade e segurança dos medicamentos genéricos 

estão garantidas dado o elevado número de testes a que são sujeitos, incluindo testes de 

bioequivalência, realizados por várias entidades como a Agência Europeia do Medicamento e o 

Infarmed. No que diz respeito ao seu valor económico, apresentam-se cerca de 20 a 35% mais 

baratos que o medicamento de marca, uma vez que o seu fabrico não acarretou os custos da 

investigação e ensaios clínicos dos medicamentos de marca. Durante o meu período de estágio 

verifiquei que as pessoas ainda se apresentam bastantes reticentes relativamente à eficácia dos 

medicamentos genéricos, subvalorizando-os. Várias pessoas apresentaram bastante desconfiança 

relativamente a estes medicamentos, visto que, como são mais baratos que os de marca, pensavam 

que eram menos eficazes. Desta forma, esclareci a essas pessoas que, estes medicamentos eram 

submetidos a um número elevados de testes que comprovavam a sua segurança, eficácia e 

bioequivalência relativamente aos medicamentos de marca. Salientei também que apresentavam 

um preço mais baixo já que, para o seu fabrico, não foram necessários os custos da investigação 

que as empresas dos medicamentos de marca têm. 

4.4 Medicamentos Manipulados 

Segundo a Portaria nº 594/2004, de 2 de Junho [27], um medicamento manipulado 

caracteriza-se por “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico”; uma fórmula magistral define-se como sendo “o 

medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares segundo 

receita que especifica o doente a quem o medicamento se destina” ; um preparado oficinal traduz-

se em “qualquer medicamento preparado segundo as indicações compendiais, de uma farmacopeia 

ou de um formulário, em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, destinado 
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a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou serviço.” Esta portaria 

aprova as boas práticas na preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e 

hospitalar.  

Assim sendo, compete ao farmacêutico DT, a preparação dos medicamentos manipulados ou 

a supervisão e controlo da preparação. Todas as operações de preparação, acondicionamento, 

rotulagem e controlo devem ser realizadas por pessoal com experiência e num espaço concebido 

para estes fins – o laboratório. Devem ser estabelecidas normas básicas de higiene em todo o 

processo.  

Os documentos comprovam a garantia da qualidade dos medicamentos preparados e têm 

como objetivo o estabelecimento de procedimentos gerais, o registo dos dados referentes às 

operações de preparação e controlo e permitir a avaliação da qualidade dos medicamentos 

preparados. Exemplos dos documentos que devem constar são: “registos dos controlos e 

calibrações dos aparelhos de medida; registos dos dados  referentes às preparações, que devem 

figurar na ficha de preparação do medicamento manipulado: a) Denominação do medicamento 

manipulado; b) Nome e morada do doente, no caso de se tratar de uma fórmula magistral ou de 

uma preparação efetuada e dispensada por iniciativa do farmacêutico para um doente determinado; 

c) Nome do prescritor (caso exista); d) Número de lote atribuído ao medicamento preparado; e) 

Composição do medicamento, indicando as matérias-primas e as respetivas quantidades usadas, 

bem como os números de lote; f) Descrição do modo de preparação; g) Registo dos resultados dos 

controlos efetuados; h) Descrição do acondicionamento; i) Rubrica e data de quem preparou e de 

quem supervisionou a preparação do medicamento manipulado para dispensa ao doente”. 

As matérias-primas a usar na preparação de medicamentos manipulados devem satisfazer 

as exigências da monografia respetiva. Só podem ser utilizadas matérias-primas inscritas na 

Farmacopeia Portuguesa, nas farmacopeias de outros Estados Partes na Convenção Relativa à 

Elaboração de Uma Farmacopeia Europeia, na Farmacopeia Europeia ou na documentação 

científica compendial.  

Durante o controlo de qualidade, deve-se proceder a todas as verificações necessárias, 

incluindo, no mínimo, a verificação dos caracteres organoléticos. No rótulo deve estar inscrito toda 

a informação necessária ao doente [27, 28]. O PVP dos medicamentos manipulados obtém-se a 

partir da seguinte fórmula: PVP= (Valor dos honorários + Valor das matérias-primas + Valor dos 

materiais de embalagem) x 1,3, acrescido o valor do IVA à taxa em vigor [29]. 

Enquanto estive a estagiar na Farmácia Campos & Salvador, nunca foi solicitado a 

preparação de medicamentos manipulados pelos utentes, pelo que não me foi concedida a 

oportunidade de prepará-los.   

4.5 Medicamentos Homeopáticos 

De acordo com o Estatuto do Medicamento [5], o medicamento homeopático define-se como 

sendo um “medicamento obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas 

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

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

princípios”. Estes medicamentos podem ser autorizados através de dois processos: um processo 
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de registo simplificado, para medicamentos homeopáticos que não apresentem riscos para o doente 

ou um regime idêntico ao dos restantes medicamentos, para os medicamentos homeopáticos 

comercializados com indicações terapêuticas. São sujeitos a um procedimento de registo 

simplificado os medicamentos que sejam administrados por via oral ou externa, apresentem um 

grau de diluição que garanta a inocuidade, não existindo risco para o doente e não apresentem 

quaisquer indicações terapêuticas especiais. A Farmácia Campos & Salvador não possui uma 

grande variedade de medicamentos homeopáticos, dada a escassa procura por  parte dos utentes. 

Exemplos de medicamentos homeopáticos existentes durante o meu período de estágio são:  

Oscillococcinum®, Coryzalia®, Stodal® (estados gripais) e SedatifPC® (estados de ansiedade), 

sendo o primeiro medicamento, o mais pedido pelos utentes. 

4.6 Medicamentos e produtos de Uso Veterinário 

Segundo o Decreto-Lei 148/2008, de 29 de julho [30], um medicamento veterinário consiste 

em “toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades 

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

no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”. 

Um produto de uso veterinário (PUV) consiste numa substância ou mistura de substâncias, sem 

indicações terapêuticas e  destina-se: aos animais, para promoção do bem-estar e estado higio-

sanitário, de profilaxia ou maneio zootécnico; ao diagnóstico médico-veterinário; ao ambiente que 

rodeia os animais [31]. A introdução destes medicamentos no mercado nacional depende da 

autorização da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Quanto à dispensa, os 

medicamentos veterinários são classificados em medicamentos não sujeitos a receita médico-

veterinária, medicamentos sujeitos a receita médico-veterinária e medicamentos de uso exclusivo 

por médicos veterinários. Neste sentido, é importante que o farmacêutico apresente conhecimentos 

nesta área, para que esteja apto a indicar medicamentos não sujeitos a receita médico-veterinária 

quando achar necessário e sensibilizar a população para o uso racional destes medicamentos. A 

Farmácia Campos & Salvador apresenta uma secção aparte para medicamentos e produtos 

veterinários, constituída por desparasitantes internos e externos (Frontline® e Advantix®), produtos 

de higiene otológica (Otoclean®), antibióticos (terramicina), entre outros. 

4.7 Suplementos Alimentares 

Os suplementos alimentares são considerados géneros alimentícios que se destinam a 

complementar e ou suplementar o regime alimentar normal. Podem apresentar na sua composição 

substâncias nutrientes e outros ingredientes tal como vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos 

gordos essenciais, fibras e vários extratos de plantas. São comercializados sob a forma de cápsulas, 

pastilhas, comprimidos, saquetas de pó, ampolas de líquido, entre outros. Não são medicamentos 

e, por isso, é proibido que aleguem a presença de propriedades profiláticas, de prevenção ou cura 

de doenças [32, 33].  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 118/2015 de 23 de junho., que altera o Decreto-Lei n.º 

136/2003, os suplementos alimentares apenas podem ser vendidos sob a forma de produto pré-

embalado. A quantidade de nutrientes ou substâncias com efeito nutricional ou fisiológico presentes 
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no produto deve ser declarada no rótulo sob forma numérica e devem referir-se  à toma diária 

recomendada pelo fabricante [34]. Durante o meu período de estágio, verifiquei que alguns 

suplementos alimentares tinham bastante procura, principalmente os multivitamínicos como o 

Centrum®, os que contêm magnésio – Magnesium OK®- e os que suplementam durante a gravidez 

- Matervita®. Os suplementos para estudantes como Cerebrum® e Memofante® também são 

bastante pedidos e são aqueles que suscitam mais dúvidas nos utentes relativamente à sua toma. 

4.8 Produtos Fitoterapêuticos 

 Os medicamentos à base de plantas são definidos como sendo “medicamentos que 

contenham substâncias derivadas de plantas ou uma ou mais preparações à base de plantas”. 

Podem ser encontrados em diversas formas farmacêuticas, tais como, infusões, comprimidos e 

ampolas. O farmacêutico desempenha um papel fulcral na dispensa destes produtos, uma vez que 

é necessário esclarecer o utente de que estes produtos não são inócuos e que o seu uso pode, em 

determinadas situações, trazer riscos [5]. A Farmácia C&S apresenta uma grande variedade destes 

produtos ao dispor do utente, sendo mais solicitados os que regulam o trânsito intestinal - Bekunis®, 

os desintoxicantes - Cholagutt® e para emagrecimento – Chá Manasul®. 

4.9 Dispositivos Médicos 

 Os dispositivos médicos caracterizam-se por qualquer instrumento, aparelho e software que 

sejam utilizados para fins de diagnóstico, prevenção e tratamento de uma doença. O atingimento 

destes fins não é obtido por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, distinguindo-se 

assim dos medicamentos. Os dispositivos médicos também apresentam outras funções como a de 

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

processo fisiológico e controlo da conceção [35]. Na Farmácia C&S, existe uma grande procura de 

dispositivos médicos, nomeadamente os materiais de penso (adesivos, compressas), seringas com 

agulha, termómetros, meias de compressão e material para ostomizados. Após o estágio, fiquei 

bastante elucidada acerca das utilidades de uma grande variedade de dispositivos médicos, 

nomeadamente no que diz respeito a material de penso e meias de compressão. 

4.10 Produtos Dietéticos para alimentação especial e pediátrica 

Os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial consistem em produtos 

alimentares que se distinguem dos géneros alimentícios de consumo corrente devido à sua 

composição ou processos de fabrico.  A alimentação especial diferencia-se de acordo com as 

necessidades nutricionais dos seguintes grupos de pessoas: as que possuem o processo de 

assimilação ou metabolismo alterado; as que se encontram em condições fisiológicas especiais, 

tirando benefícios da ingestão destes alimentos; lactentes ou crianças de 1 a 3 anos.[36] Durante o 

meu período de estágio pude reparar que as papas para lactentes e leites de transição - Nutribén® 

e Aptamil® - eram bastante solicitados. Outros produtos existentes na farmácia são as fórmulas 

para má digestão e cólicas nos lactentes, espessantes - Nutilis® -  e produtos hiperproteicos e 

hipercalóricos como o Fortimel®. 
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4.11 Produtos Cosméticos e de Higiene Pessoal 

É designado por produto cosmético qualquer substância ou preparação com o fim de ser 

aplicada em diversas partes superficiais do corpo humano como epiderme, sistemas piloso e capilar, 

unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e as mucosas bucais com a finalidade de limpar, 

perfumar, proteger e corrigir os odores corporais [37]. Existe uma grande variedade destes produtos 

na Farmácia C&S, uma vez que são produtos muito procurados, especialmente os mais específicos 

para bebés - Uriage®, Mustela®- e os produtos antienvelhecimento - Vichy®, Caudalie®, Galenic®. 

Existem bastantes produtos de dermocosmética para problemas mais específicos, como acne, 

rosácea e pele atópica - Uriage®, Avene®, Le Roche-Posay®, Leti®, Aveeno®. Relativamente aos 

produtos capilares, os produtos anti-caspa e contra a queda de cabelo – Vichy®, Klorane® - eram 

os mais solicitados. No que diz respeito a higiene oral, encontra-se disponível na farmácia vários 

colutórios, pastas e geles de dentes da Elgydium® e Gum®. Enquanto estagiária da farmácia, foram-

- me dadas diversas formações pelos colaboradores da farmácia acerca das diferentes marcas, de 

forma a conhecer o fim a que se destina cada produto, para que, caso solicitado, o aconselhamento 

seja o mais correto possível.  

4.12 Produtos de puericultura e obstetrícia 

 Um artigo de puericultura caracteriza-se por “qualquer produto destinado a facilitar o sono, o 

relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças” [38]. Na Farmácia C&S estão 

disponíveis vários biberões, tetinas e brinquedos das marcas Chicco®, e Saro®. No que diz respeito 

a produtos de obstetrícia, a farmácia tem disponível sutiãs de amamentação, discos de silicone,  

cuecas e cintas de gravidez da marca Medela®.. 

5. Serviços Farmacêuticos 

5.1 Medição da pressão arterial 

 Vários utentes que se dirigiam à farmácia solicitavam que lhes fosse medida a pressão 

arterial. Segundo a Organização Mundial de Saúde, num adulto considera-se que existe hipertensão 

arterial quando os valores da pressão sistólica normal são superiores a 140 mmHg e os da pressão 

diastólica superiores a 90 mmHg [39]. A monitorização e controlo da pressão arterial, principalmente 

em pessoas com tendência a ter valores de pressão arterial elevados, é indispensável na medida 

em que se pode evitar possíveis complicações da hipertensão, como o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. Desta forma, durante o meu período de estágio realizei várias medições deste 

parâmetro a vários utentes e, quando estes valores estavam acima do normal, recomendei a adoção 

de um estilo de vida saudável – diminuição do consumo de sal e prática de exercício físico – e, 

nalguns casos, recomendei a ida ao médico. Aos utentes que já realizavam tratamento com anti-

hipertensores, incentivei à monitorização regular deste parâmetro e registo do mesmo para que se 

possa verificar se o tratamento estaria a ser eficaz e, caso contrário, averiguar as razões para que 

não fosse. 

5.2 Determinação do colesterol total, triglicerídeos, e glicémia capilar 

A determinação destes três parâmetros é fundamental uma vez que são indicadores do risco 

de doenças cardiovasculares. A medição da glicémia capilar isoladamente é fulcral para averiguar 
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o risco de desenvolvimento de diabetes. Num adulto, é recomendado um valor de colesterol 

<190mg/dl, de triglicerídeos <150mg/dl e de glicémia capilar entre 70-110 mg/dl, em jejum. 

Semanalmente, à segunda-feira, procedi à calibração do aparelho de medição de colesterol e 

triglicerídeos da Farmácia C&S e ao registo dos valores obtidos, numa folha que posteriormente era 

arquivada. Quando solicitado pelos utentes, foram efetuados medições destes parâmetros, sempre 

que possível, quando se encontravam em jejum, para a obtenção de resultados fiáveis. Perante os 

resultados, caso os valores fossem elevados, apelava à adoção de várias medidas farmacológicas 

como a diminuição do consumo de gorduras e açucares e cessação tabágica e incentivava o 

cumprimento da posologia da medicação, caso fosse aplicável. Quando o utente tivesse valores 

excessivamente altos em algum dos parâmetros e não estivesse medicado, era recomendada a ida 

ao médico. 

5.3 Administração de vacinas 

Para a administração de vacinas é necessário a realização de formações periódicas da parte 

do farmacêutico. De forma a estar apto para tal, é necessário a sua certificação em primeiros 

socorros e administração de injetáveis. Estas certificações têm prazo de validade, pelo que é 

necessária a sua renovação periodicamente. Enquanto estive na farmácia, foi bastante comum a 

administração da vacina da gripe, uma vez que estas são maioritariamente administradas nos 

meses de outubro, novembro e dezembro.  

5.4 Determinação do peso, altura e índice de massa corporal 

Na farmácia, estes parâmetros eram determinados através de uma balança eletrónica que se 

encontrava junto à porta de entrada, acessível ao público. O índice de massa corporal relaciona o 

peso com a altura, apresentando-se como um indicador de gordura corporal. 

6. Contabilidade e gestão 

6.1 Receituário e Faturação 

 Na dispensa dos medicamentos, é impresso no verso das prescrições médicas o número 

da receita, o organismo de comparticipação, o número de lote e a série respetiva de cada mês, o(s) 

código(s) do(s) medicamento(s) dispensado(s), o valor da comparticipação do Estado, a data da 

dispensa, assinaturas do responsável pela dispensa e do utente, carimbo da farmácia, formação do 

direito de opção do utente, quando aplicável. Posteriormente, os colaboradores da farmácia 

verificam se as receitas estão em conformidade. Perto do final do mês, as receitas são organizadas 

de acordo com organismo de comparticipação e agrupadas por lotes (constituído por 30 receitas) e 

por ordem crescente do número de série. Quando são atingidas as 30 receitas de um lote, é emitido 

o verbete de identificação do lote. Antes de serem entregues às entidades e após os lotes estarem 

completos, é emitida a relação de resumo de lotes e a sua fatura. Se o organismo de 

comparticipação for o SNS, a relação de resumo de lotes, fatura e restante documentação é enviada     

para o Centro de Conferência de Faturas até ao dia 10 do mês seguinte. No caso de outras 

entidades de comparticipação (SAMS, SSCGD), o verbete de identificação do lote e a relação de 

resumo de lotes são colocadas à volta dos lotes das respetivas entidades e, juntamente com a 

fatura, são enviados à Associação Nacional de Farmácias (ANF), que se encarrega de enviar às 
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entidades competentes. Caso alguma receita não seja válida e apresente alguma inconformidade, 

é devolvida à farmácia para que seja corrigida. 

6.2 Gestão de estupefacientes e psicotrópicos 

As receitas manuais com medicamentos que contêm substâncias ativas classificadas como 

estupefacientes ou psicotrópicos, contidas nas tabelas I e II, são mensalmente digitalizadas e 

enviadas  ao INFARMED, até ao dia 8 do mês a seguir à dispensa, juntamente com a lista de saída 

de estupefacientes e psicotrópicos. Já o mapa de balanço dos estupefacientes, psicotrópicos e 

benzodiazepinas contendo as substâncias ativas presentes nas Tabelas I, II, III e IV, tem de ser 

enviado anualmente até 31 de janeiro do ano seguinte. Todos os documentos referidos têm de ficar 

arquivados na farmácia durante 3 anos. 

7. Marketing 

Com o fim de fomentar as vendas, a Farmácia C&S utiliza a sua página de Facebook como 

estratégia de marketing.  Através desta página, a farmácia divulga futuras e atuais campanhas e 

promoções, produtos novos e inovadores e rastreios. A oferta de cartões com calendários, contendo 

as farmácias de serviço durante o ano e de sacos personalizados são estratégias que promovem a 

fidelização do cliente à farmácia e aumentam a sua satisfação. 

8. VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos responsável pela gestão dos resíduos de 

embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Trata-se de um sistema autónomo que recolhe e 

trata dos resíduos de medicamentos. Os contentores da VALORMED encontra-se visível junto ao 

balcão da farmácia para que os utentes possam colocar medicamentos fora de prazo ou que já não 

se utilizam. Podem ser depositados materiais utilizados no acondicionamento e embalagem dos 

produtos adquiridos (mesmo que ainda contenham doses do medicamento) e acessórios utilizados 

para facilitar a administração dos medicamentos. Não devem ser colocadas agulhas e seringas, 

termómetros, aparelhos elétricos ou eletrónicos, gaze e material cirúrgico, produtos químicos e 

radiografias.  [40]. Quando o contentor fica completo, este é pesado, selado e rubricado. A ficha de 

contentor contem 4 vias: uma para o armazenista, uma cópia no contentor, uma para a farmácia e 

outra para o distribuidor grossista. Durante o estágio, recolhi e coloquei no contentor alguns dos 

medicamentos usados trazidos pelas pessoas e indiquei a sua localização quando tal me era 

solicitado.  

Parte II 

1.Cartão de acompanhamento da medicação do utente 

1.1 Introdução e objetivos:  

Durante as minhas primeiras semanas de estágio pude observar que grande parte dos 

utentes que se dirigiam à farmácia com receita médica, não sabiam quais os laboratórios das 

substâncias ativas cuja toma é habitual. A maioria destes doentes era também polimedicado, ou 

seja, utilizava múltiplos medicamentos, nomeadamente 5 ou mais [41]. A polimedicação trata-se de 
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uma situação cada vez mais comum, principalmente nos idosos, a quem o elevado número de 

medicamentos provoca o esquecimento do nome dos laboratórios de cada um. Atendendo ao 

referido, acresce o facto de na farmácia onde estagiei não existir acompanhamento através da ficha 

do utente, tendo o farmacêutico ou técnico, no atendimento, de levar os medicamentos de todos os 

laboratórios existentes da dita substância ativa para o balcão para que o utente os identifique. Esta 

situação tornava o serviço de atendimento mais demorado, o que não era conveniente numa 

farmácia com tanta afluência. 

 Desta forma, decidi que um dos projetos do relatório de estágio seria a criação de cartões 

para cada utente, contendo a informação acerca de toda a medicação habitual de cada um. O 

objetivo principal deste projeto foi criar um cartão que pudesse ser útil aos utentes polimedicados 

que desconheciam os laboratórios das substâncias ativas, permitindo: 

 Um atendimento mais fácil e rápido pelos farmacêuticos e técnicos de farmácia, que 

desde logo saberiam os laboratórios; 

 Um atendimento mais rápido pelos médicos durante a prescrição das receitas, 

evitando erros na prescrição, tanto nas substâncias ativas e dose como na 

posologia; 

Outra situação onde o cartão pode se revelar útil é em situação de acidente ou emergência pois, 

caso o utente precise de ser assistido, os médicos ou paramédicos saberão, desde logo, a 

medicação habitual e as patologias associadas.  

1.2 Enquadramento do tema 

Atualmente, a população portuguesa encontra-se cada vez mais envelhecida. De facto, o 

índice de envelhecimento (o número de residentes com 65 ou mais anos por 100 residentes com 

menos de 15 anos) verificado em 2015 foi de 143,9%, o que representa um grande aumento quando 

comparado com  o índice em 2001 (101,6%) e 1991 (70,0%) [42]. O aumento da esperança média 

de vida levou a uma maior prevalência de doenças crónicas na população idosa [43]. De forma a 

tratar os sintomas associados e melhorar a qualidade de vida do idoso que padece de várias 

doenças crónicas, é prescrito um grande número de medicamentos que podem causar reações 

adversas e/ou interações entre eles, tornando-se este num doente polimedicado. Nos últimos anos 

têm sido feitos vários estudos relativamente à prevalência da polimedicação. Em Portugal, em 2011 

foi realizado um estudo num centro de dia em Olhão que conclui que, numa amostra de 51 idosos, 

63% tomavam 5 ou mais medicamentos e que 6% tomavam mais de 10 [43]. Outro estudo realizado 

em todo o território nacional, revelou uma prevalência de polimedicação nos idosos de 18,8%. 

Revelou também que os problemas mais comuns e que levam a uma maior toma de medicamentos 

é a tensão arterial elevada (cerca de 17,7%), afeções nas articulações (10,4%), o colesterol alto 

(10,0%) e as perturbações do sono (8,3%), verificando-se que há um predomínio de doenças 

crónicas do foro cardiovascular e musculoesquelético [44]. 

Para se proceder à colocação de um medicamento no mercado, é necessário que o Infarmed 

o autorize, atribuindo uma AIM [45]. No que diz respeito ao número de titulares de AIM de 

medicamentos genéricos, ou seja, ao número de entidades detentoras do registo de um 

medicamento, tem se verificado um aumento desde  2001, sendo que , em 2006 , já haveria 150 
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titulares de AIM de medicamentos genéricos em Portugal [46]. Segundo a Apifarma, em 2014 

existiam 16.428 medicamentos com AIM, sendo 9.510 de medicamentos genéricos [47]. 

 Os dados supracitados demonstram o elevado número de laboratórios de indústrias 

farmacêuticas que são comercializados em Portugal, o que confirma a dificuldade do conhecimento 

dos laboratórios dos medicamentos por parte dos doentes crónicos polimedicados na altura da 

compra, tornando-se numa realidade problemática. 

1.3 Constituição do cartão e Abordagem: 

 O cartão realizado (Anexo II) tem 4 faces: 

1. Na capa encontra-se o nome da farmácia, o local para pôr o nome do utente e 

também se encontra inscrito como título “Os meus medicamentos”  

2. No interior (2ª e 3ª faces), tem vários espaços onde está inscrito “Cole aqui o seu 

medicamento” e onde se colava os recortes das abas das caixas dos vários 

medicamentos, contendo a substância ativa, laboratório e dose. 

3. Na parte de detrás, existe uma tabela para colocar a posologia de cada 

medicamento e também o número de telefone da farmácia. 

O cartão é de pequenas dimensões para que possa ser facilmente colocado na carteira do 

utente. 

A entrega dos cartões iniciou-se a 2 de janeiro de 2017. Aos utentes polimedicados foi-lhes 

explicado a essência do cartão, a sua utilidade e foram recortadas as zonas das caixas que 

continham a informação acerca da substância ativa, laboratório e dose. Por fim, escreveu-se atrás 

a posologia de cada medicamento. Foi escrito a lápis visto haver a possibilidade de o médico mudar 

a posologia, dosagem ou mesmo o medicamento usual. Também os recortes foram colados com 

fita-cola para que, caso haja troca da medicação pelo médico, se possa facilmente retirar e trocar 

sem que haja necessidade de dar um novo cartão.  

1.4 Resultados: 

Foram dispensados 61 cartões, que foram rececionados de bom agrado por parte dos 

utentes. Apenas dois utentes rejeitaram o cartão, explicando que já conheciam todos os 

medicamentos que tomavam dado que a medicação lhes é habitual há bastante tempo. Nas figuras 

2 e 3 encontram-se ilustrados dois dos cartões dados.  
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Durante o desenvolvimento deste projeto, pude verificar que a maior parte dos utentes a quem 

forneci um cartão, estava prescrito cerca de quatro a cinco medicamentos, ocupando a primeira e 

pouco mais da segunda face com os recortes. No entanto, houve vários utentes que possuíam 

receitas com uma enorme lista de medicamentos para diferentes patologias, traduzindo-se em 

cartões repletos de recortes com medicação, tal como demonstrado na figura 3.  

1.5 Conclusão: 

Após ter constatado que muitos dos utentes polimedicados não sabiam o nome do laboratório 

dos medicamentos prescritos, a aquisição do cartão por aqueles foi uma mais valia. Perto do fim do 

estágio, voltei a atender alguns dos utentes a quem já tinha entregue o cartão anteriormente, tendo 

estes mo mostrado de imediato, de forma a auxiliar a dispensa da medicação.  

Por fim, pude concluir que este projeto facilitou a dispensa da medicação, mais 

especificamente, eliminou o tempo que era perdido pelos colaboradores a decifrar qual seria o 

medicamento pretendido pelo utente. Uma limitação a este projeto foi o pouco tempo concedido 

para o desenvolver, visto que é necessário mais tempo para realmente visualizar os resultados, 

dado que muitos utentes vêm aviar a sua medicação à farmácia num intervalo igual ao superior a 

um mês. Apesar disso, o projeto atingiu as minhas expectativas e a dos colaboradores da farmácia. 

2. Diagnóstico de pele e aconselhamento  

A farmácia pode não ser apenas o local onde o utente se dirige para comprar medicamentos. 

É também o local onde se encontra grande parte dos melhores produtos de dermocosmética que 

garantem não só a saúde da pele, como também garantem o bem-estar e promovem a beleza e a 

autoestima do utente. Assim sendo e dado a grande variedade de produtos existentes no mercado, 

poderá tornar-se confuso saber qual o produto mais adequado a cada pele. Desta forma, o papel do 

farmacêutico nesta área torna-se imperativo, no sentido de informar e aconselhar os utentes, tirando 

todas as suas dúvidas.  

Durante o meu período de estágio, verifiquei que muitas pessoas procuravam aconselhar-se 

junto do farmacêutico pois não tinham conhecimento dos produtos que ajudariam à resolução dos 

Figura 3 – 2ª e 3ª face do cartão fornecido ao utente, contendo os 

recortes das caixas com o laboratório, substância ativa e dose 
Figura 2 – Última face do cartão, 

contendo a posologia do cartão do utente 
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seus problemas ou preocupações da pele do rosto. Por vezes também desconheciam o tipo de pele 

e pequenos problemas que as incomodava. Neste sentido, e dado que a farmácia possui uma 

grande variedade de produtos de dermocosmética, penso que foi pertinente a escolha deste tema 

e a realização do diagnóstico e aconselhamento. O objetivo principal deste tema foi a realização de 

um serviço de diagnóstico de pele do rosto ao utente e aconselhamento de forma a:  

 Informar os utentes acerca do seu tipo de pele e problemas de pele associados,  

 Aconselhar acerca da rotina diária de limpeza da pele adequada para cada um. 

 Dar a conhecer os produtos de dermocosmética ideais existentes. 

Outro objetivo deste tema foi a realização de uma breve análise dos resultados obtidos do 

diagnóstico e a verificação relativamente ao possível aumento das vendas dos produtos 

aconselhados, relativamente ao ano passado, devido ao diagnóstico e aconselhamento. 

Juntamente com a orientadora de estágio, foi decidido que as marcas que iria aconselhar 

seriam a Uriage®, Vichy® e Caudalie® e, por essa razão, irei-me debruçar mais sobre os produtos 

destas marcas ao longo do tema.  

2.1 Enquadramento do Tema: Pele 

A pele constitui o maior órgão do corpo humano, reveste-o externamente, tendo como 

principais funções a proteção contra as agressões do exterior, regulação da temperatura corporal, 

reserva de nutrientes e na transmissão de estímulos sensitivos [48]. De um modo geral, a sua 

constituição é praticamente igual a nível qualitativo em todo o corpo humano, apresentando 

variações de espessura e de constituintes consoante a localização anatómica – a espessura da 

epiderme varia entre 0,13 mm (na face) e 1,3 mm (nas palmas das mãos e plantas dos pés) [49]. 

Do ponto de vista histológico, na camada mais externa da pele, encontra-se o estrato córneo – a 

primeira camada da epiderme. O estrato córneo é constituído por proteínas, lípidos e substâncias 

higroscópicas – fator humectante natural (FHN), ácido hialurónico e queratina - que formam um filme 

protetor hidrolipídico, caso a pele esteja suficientemente hidratada. O estrato córneo funciona como 

uma barreira contra a perda transepidérmica de água (PTEA) [48, 50]. A epiderme reforça a 

capacidade de defesa através da regeneração contínua dos queratinócitos (células produtoras de 

queratina) e dos melanócitos (células produtoras de melatonina). 

A derme consiste numa estrutura bastante nutritiva e inervada responsável pela manutenção, 

coesão, elasticidade e regulação da temperatura da pele. Possui na sua constituição fibras de 

colagénio, fibras elásticas e proteoglicanos hidratados contendo ácido hialurónico. Por fim, a 

hipoderme é composta por tecido adiposo, fibras, vasos e nervos responsáveis pela reserva de 

nutrientes, definição da silhueta, proteção contra agressões exteriores e controlo da temperatura 

corporal [48, 50].  

No que diz respeito a disfunções/alterações da pele, estima-se que, a cada ano que passa, 

25 a 43% da população tenha um problema de pele, sendo as dermatoses de menor gravidade – 

acne, rosácea, psoríase - as mais frequentes [51]. 

De acordo com o relatório de estudo do mercado em Portugal de produtos de dermocosmética 

da Euromonitor International, tem existido uma preocupação crescente relativamente ao 

envelhecimento cutâneo, dado o aumento da procura e consumo de produtos contra o 
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envelhecimento. Esta procura tem aumentado essencialmente em indivíduos cada vez mais jovens 

como também em indivíduos do sexo masculino, cuja preocupação anteriormente era escassa [52]. 

2.1.1 Tipos de pele: 

A pele pode apresentar diferentes aparências que estão diretamente relacionadas com o 

conteúdo de água e gordura no filme hidrolipídico e do qual depende o estado, atividade e 

capacidade de defesa da pele. Existem inúmeras classificações do tipo de pele, mas, a que mais se 

enquadra na área da cosmética atualmente, é a que distingue quatro tipos de pele: normal, oleosa, 

seca e mista. Esta classificação baseia-se nas sensações do indivíduo e na observação do estado 

da superfície da pele. No entanto, existem algumas limitações nesta classificação, uma vez que é 

um pouco subjetiva e pouco diferenciada, o que poderá colocar diferentes perfis de pele na mesma 

categoria. Desta forma, a classificação do tipo de pele baseada na observação clínica é limitada, 

visto que há diferentes mecanismos que levam a modificações estruturais que podem fazer com 

que uma pele oleosa, em determinado momento, possa parecer uma pele seca devido a, por 

exemplo, condições climáticas; ou uma pele normal tornar-se uma pele mista a oleosa em 

determinado momento devido a alterações hormonais. Desta forma, uma classificação do tipo de 

pele baseada na medição de vários parâmetros biofísicos da pele como a hidratação (através da 

medida da capacitância), PTEA ou elasticidade entre outros, seria mais objetivo e preciso [48, 53]. 

Assim sendo, visto que o diagnóstico do tipo de pele realizado baseia-se apenas na 

observação clinica, utilizei o tipo de classificação anteriormente referida. 

2.1.1.1 Normal 

Uma pele normal é caracterizada como sendo: uma pele 

macia ao toque, dada a coesão das células nas camadas mais 

superficiais; flexível e firme devido à existência de um tecido 

denso com numerosas fibras elástica (com elastina); matificada 

e limpa, com uma equilibrada produção de sebo; tem ainda um 

tom rosado, característico do bom funcionamento 

microcirculatório. No entanto, encontrar uma pele normal que cumpra todos estes requisitos 

anteriormente referidos é muito raro, pelo que, do ponto de vista da cosmética define-se uma pele 

normal como sendo uma pele jovem, equilibrada a nível estrutural e funcional e que não necessite 

de muitos mais cuidados para além da sua limpeza diária [48, 53, 54]. 

2.1.1.2 Seca 

A pele considerada seca pode ser entendida como uma sensação de secura da pele que 

poderá estar associada a perda de elasticidade e flexibilidade. Apresenta uma aparência áspera, 

podendo chegar a estados descamativos, provocando desconforto. Para além de um problema 

estético, também poderá acarretar problemas a nível da saúde da pele, uma vez que a barreira 

contra as agressões externas se encontra comprometida [48, 53]. Geralmente, a pele da mulher é 

mais seca do que a do homem e tende a secar à medida que a idade avança. Cerca de 40% das 

consultas de dermatologista são motivadas por questões relacionadas com a pele seca.  

Figura 2 – Pele normal [54] 
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A pele seca pode ter diferentes níveis de gravidade:  

 Pele seca – repuxada e escamosa, áspera 

 Pele extremamente seca - Muito repuxada, com 

descamação, fissuras e sensação de comichão, podendo-se 

desenvolver linhas finas induzidas pela secura que contribuem 

para o envelhecimento prematuro da pele [55]. 

 

No rosto, a secura costuma aparecer nas maçãs do rosto, contorno de olhos e por vezes os 

lábios, especialmente no inverno. É importante referir que não se deve associar sistematicamente 

a pele seca com pele envelhecida, pois nesta última existe uma diminuição na qualidade das 

substâncias higroscópicas, na descamação dos corneócitos e na retenção de queratina, 

contribuindo para dar uma aparência mais seca e mais áspera à pele [53, 55]. 

A sensação de secura e repuxamento poderá acontecer por duas razões: o facto de estarmos 

perante uma pele seca/alípica ou a uma pele desidratada. Apesar de apresentarem sintomas 

semelhantes, são estados de pele com características diferentes e que, de igual modo, implicam 

resolução diferente. Como anteriormente referido, o filme hidrolipídico na epiderme é responsável 

por evitar que ocorra evaporação de água, tanto graças ao FHN, como ao facto de existir pouco 

espaço entre o filme, sebo e lípidos secretados pelos corneócitos. No caso de desidratação, a 

concentração de água na pele diminui, reduzindo também o seu volume e adquirindo uma tez baça. 

Existe assim uma elevada perda de água que pode resultar da transpiração – devido a calor, 

atividade e stress - ou pela PTEA, onde chega a perder de forma passiva cerca de meio litro de 

água. A desidratação depende igualmente do meio ambiente - vento, poluição e raios UV - e do 

estilo de vida (alimentação) [48, 53, 55, 56]. 

Perante uma pele alípica existe uma baixa produção de sebo, que pode dever-se à falta de 

FHN (ureia, aminoácidos e ácido láctico) ou determinados lípidos como ceramidas, ácidos gordos e 

colesterol, que ajudam na formação de um escudo protetor contra agressões exteriores. Desta 

forma, a pele pode ficar mais sensível e mais suscetível à infeção e inflamação.  

Algumas doenças estão associadas à pele seca no rosto, tal como Dermatite Atópica e 

Psoríase. A Diabetes Mellitus e doenças renais podem aumentar o risco de se desenvolver pele 

seca [55, 56]. 

2.1.1.3 Oleosa 

Uma pele é considerada oleosa quando apresenta uma ou 

várias das seguintes situações: superfície da pele brilhante 

(principalmente nariz e testa); poros ligeiramente dilatados, tez 

irregular, pele espessa ou tendência a pontos negros. Por vezes, 

pode apresentar também alguma vermelhidão, ser facilmente 

irritável e frágil. O oposto de uma pele oleosa não é pele seca, 

uma vez que podem coexistir - uma pele oleosa pode se encontrar 

desidratada [48, 57]. 

Figura 3 – Pele seca [54] 

Figura 4 – Pele oleosa com poros 
dilatados [54] 
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A aparência de uma pele brilhante e oleosa deve-se à hiperatividade das glândulas sebáceas, 

que resulta na sobreprodução de sebo. O sebo é constituído por esqualeno, ceras, triglicerídeos e 

esteróis. Após a sua excreção, uma parte dos triglicerídeos é de imediato hidrolisado e a maior parte 

do colesterol é esterificado pela ação de bactérias colonizadoras. De seguida, o sebo conjuga-se 

com os lípidos resultantes da descamação das células do estrato córneo e forma o filme lipídico à 

superfície do estrato córneo.  

O pico de produção de sebo ocorre durante a adolescência e vai diminuindo com o avanço 

da idade, no entanto, durante a menopausa, a pele poderá se tornar mais brilhante devido às 

alterações hormonais. A mudança da sua produção pode igualmente depender de fatores genéticos, 

endócrinos, ambientais ou estilo de vida. Geralmente, os homens tendem a ter uma pele mais oleosa 

que as mulheres.  

Este tipo de pele pode estar associado ao aparecimento de algumas imperfeições como 

pontos negros, pontos brancos e borbulhas. A formação destas imperfeições deve-se à acumulação 

de sebo nos poros da pele, formando um ponto negro ou branco – ponto negro caso se encontre à 

superfície da pele, com coloração negra; ponto branco caso se apresente com um relevo e 

ligeiramente vermelho á superfície. Quando estas imperfeições são invadidas por bactérias, ocorre 

uma pequena infeção, formando-se uma borbulha. As borbulhas caracterizam-se por pequenas 

lesões inflamadas vermelhas ou brancas. O surgimento destas imperfeições na pele oleosa pode 

estar associada ao desenvolvimento de uma doença de pele – Acne – a doença de pele mais comum 

nos países desenvolvidos, que afeta cerca de 80%-90% dos jovens, afetando também adultos [48, 

57]. 

2.1.1.4 Mista 

A pele mista caracteriza-se pela coexistência de pele seca e 

pele oleosa em diferentes zonas do corpo ou face. Na face, a pele 

adota as características de uma pele oleosa (podendo existir poros 

dilatados) na “zona T” – testa, nariz e queixo – e é seca ou normal 

nas maçãs do rosto. Geralmente, as zonas do rosto onde a pele é 

seca tendem a aumentar com a idade [48, 58]. 

2.1.1.5 Outros estados da pele: Sensível ou Intolerante 

A pele sensível ocorre quando a barreira protetora está comprometida, permitindo a 

penetração de substâncias irritantes. Os sintomas de uma pele do rosto sensível incluem 

descamação, vermelhidão, erupções cutâneas, inchaço e aspereza. Podem ser acompanhados por 

sensações de comichão, queimadura e formigueiro [48]. 

Existem várias causas para a pele se tornar sensível: 

 Pele sensível natural – caracteriza-se por uma pele fina, clara, que pode ser seca e fica 

vermelha facilmente. 

 Pele sensível reacional – sensibilidade provocada por fatores externos tais como agressões 

climáticas, produtos de higiene desadequados. 

 Pele sensível ocasional – sensibilidade dada a existência de uma afeção cutânea como 

dermatite seborreica [59] [60]. 

Figura 5 – Pele mista [54] 
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Uma pele intolerante torna-se “hipersensível” e a mínima agressão (frio, sol, produtos 

cosméticos, entre outros) deixam-na desconfortável, muito irritada, vermelha e a descamar. Este 

desconforto é mais observável em mulheres com pele fina, clara e seca; com um perfil ansioso ou 

stressado. Segundo a Academia Espanhola de Dermatologia e Venereologia (AEDV), a pele das 

crianças e dos idosos é geralmente a mais sensível devido à imaturidade das estruturas da pele e 

atrofia resultante do envelhecimento, respetivamente [61]. 

2.2 Problemas de Pele mais prevalentes no Diagnóstico e Produtos de 

Dermocosmética utilizados  

2.2.1 Envelhecimento Cutâneo  

O aparecimento de rídulas e rugas baseia-se num processo biológico que ocorre com o 

avanço da idade e onde ocorre degeneração dos mecanismos fisiológicos da pele e diminuição da 

funcionalidade das células. Os sinais clínicos caracterizam-se por uma diminuição da espessura, 

elasticidade, firmeza, potencial de cicatrização e um aumento da secura [53, 62]. 

Existem dois processos que levam às alterações 

cutâneas associadas ao envelhecimento. 

 Envelhecimento intrínseco ou cronológico – Estão 

presentes os efeitos naturais da gravidade ao longo dos anos 

e as linhas de expressão. Este processo depende 

essencialmente da carga genética de cada indivíduo - que 

determina a velocidade do envelhecimento -, mas também 

pode ser influenciado por alterações hormonais.  

 Envelhecimento extrínseco – Resulta de agressões externas por radicais livres gerados pela 

exposição crónica a radiação ultravioleta (UV) – fotoenvelhecimento -, tabagismo e poluição. A 

exposição solar é o principal fator contribuinte para envelhecimento extrínseco. A dieta pouco 

equilibrada também contribui para o agravamento do envelhecimento [53, 62, 63]. 

No envelhecimento intrínseco, ocorre alterações em inúmeras funcionalidades da pele: a 

diminuição da produção e aumento da destruição das fibras de colagénio e elastina da derme – fator 

que interfere diretamente na formação da ruga; a diminuição da renovação celular e espessura da 

pele; a menor defesa devido a diminuição das células de Langerhans; a diminuição da produção de 

sebo e colesterol que leva à alteração da composição do FHL, proporcionando secura da pele e 

uma deficiente barreira protetora; a diminuição da microcirculação sanguínea, que se traduz na 

perda de vitalidade celular e luminosidade da pele; diminuição do número de mucopolissacarídeos 

e da sua embebição com água do tecido conjuntivo. O aumento da destruição das fibras de 

colagénio e elastina do tecido conjuntivo dérmico deve-se a uma estimulação da produção das 

metaloproteinases (MMP’s) - enzimas responsáveis pela degradação de proteínas presentes na 

matriz celular- que é tanto maior quanto mais avançada é a idade e exposição a radiação UV. A 

diminuição da produção de sebo é devido à hipotrofia das glândulas sebáceas que ocorre com as 

alterações hormonais induzidas pela menopausa. Com a idade a capacidade de reparação do DNA 

vai diminuindo e, consequentemente, desenvolvem-se alterações que conduzem ao 

Figura 6 – Rugas de expressão [64] 
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envelhecimento. Além disso, após a menopausa ocorre uma diminuição do nível de estrogénios, 

diminuindo assim o estimulo de produção de colagénio [53, 62, 64, 65]. 

Os fatores supracitados que provocam o envelhecimento extrínseco provocam o 

agravamento das alterações fisiológicas no envelhecimento intrínseco. Estes fatores levam à 

formação de radicais livres de oxigénio (ROS) no organismo que podem ser responsáveis por 

mutações do DNA e destruição das células e fibras da pele. Numa célula normal existe um equilíbrio 

entre espécies antioxidantes e ROS, no entanto, quando existe uma maior quantidade de ROS, 

desencadeia-se o stress oxidativo. O stress oxidativo pode originar oxidação celular e diminui a 

síntese de colagénio e aumenta a sua degradação através da estimulação das MMP’s. 

A exposição constante da pele a radiação UV sem 

proteção ou proteção insuficiente leva ao 

aparecimento de hiperqueratose - pele muito 

espessa -, à oxidação de melanina e 

hiperpigmentação. Para além disso, potencia os 

mecanismos e efeitos que surgem no 

envelhecimento intrínseco, principalmente no que 

diz respeito às fibras de colagénio, verificando-se 

não só uma mais marcada diminuição do seu 

número como também perda de estrutura, 

conduzindo a uma perda de função – elastose [63, 64]. 

Em ambos os tipos de envelhecimento verifica-se uma redução significativa do conteúdo dos 

glucosaminoglicanos (GAG’s), como ácido hialurónico, o que leva a um aumento do espaço entre 

as fibras de colagénio e elastina, diminuindo a capacidade de retenção de água e dando origem a 

desidratação cutânea [64]. 

Relativamente ao tratamento das rugas, existem várias opções a que se pode recorrer como 

produtos de dermocosmética, peeling - uso de agentes de exfoliação, estimulando a regeneração 

da epiderme-, dermoabrasão - tem como finalidade a remoção das camadas celulares para que haja 

estimulação da sua renovação -, injetáveis (toxina botulínica), cirurgias reconstrutivas e suporte 

nutricional (proteínas, vitamina C e E, Ca e outros minerais) [62, 64].No que diz respeito aos 

produtos de dermocosmética, existe uma grande variedade de substâncias ativas 

antienvelhecimento cuja eficácia é comprovada. As causas para o envelhecimento cutâneo são 

diversas e, por isso, não há uma única substância ativa que melhore todos os sintomas. Logo, o 

ideal é a conjugação de vários ingredientes ativos que se complementem para garantir uma maior 

eficácia [53, 62, 64]. Na tabela 1 encontram-se os vários ingredientes ativos e respetivas 

propriedades contra o envelhecimento. 

 

 

 

 

Figura 7 – Diferença entre pele envelhecida – A e 

pele fotoenvelhecida – B [64] 
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Tabela 1- Ingredientes ativos e suas propriedades antienvelhecimento [53, 62, 64, 66] 

 

Durante o meu período de estágio, após o diagnóstico de pele, foi aconselhado, nos casos 

de envelhecimento cutâneo, vários produtos antirrugas das marcas Caudalie® e Vichy®. 

A Caudalie® apresenta várias gamas contra o envelhecimento: 

 Polyphenol[Lift] – Ajuda a pele na luta contra as agressões do quotidiano (stress, poluição) 

e alisa visivelmente as primeiras rugas. A gama é constituída por com forte poder antioxidante, 

protegendo contra os ROS. 

 Resveratrol [Lift] – Ajuda a adquirir uma pele mais firme e com aspeto mais jovem. Todos 

os produtos da gama apresentam ingredientes patenteados na sua constituição: Resveratrol®, 

presente nos sarmentos de videira, e um complexo de ácidos hialurónicos micro. A sua associação 

conduz a uma sobreprodução de ácido hialurónico naturalmente presente nas nossas células, o que 

torna a pele mais hidratada e mais firme. 

 Premier Cru – Gama que apresenta uma ação antienvelhecimento completa. Possui todos 

os ingredientes patenteados da Caudalie®. Apresenta na sua constituição: Polifenóis das grainhas 

das uvas®, o Resveratrol de Videira® patenteado pela Caudalie® -  redensifica a epiderme e 

reafirma a derme. A produção das células responsáveis pela firmeza da pele (fibroblastos, 

Ingredientes ativos Propriedades 

Complexo de alfa e beta-hidroxiácidos: 

Ácido glicólico, ácido láctico, ácido 

mandélico 

Inibição da hiperqueratinização, 

melhoria da microcirculação, renovação celular 

mais eficaz 

Antioxidantes 

Polifenóis 
Ação antioxidante. anti-inflamatória e 

cicatrizante 

Procianidinas Prevenção da degradação da elastina e colagénio. 

Proteína de Soja Prevenção da destruição das fibras de elastina 

Vitaminas 

A e derivados 

químicos do ácido 

retinóico ou tretínoina 

Capacidade antioxidante, normalização da 

queratinização e aumento da 

concentração de colagénio 

E (D-α-tocoferol) 
Ação antioxidante, anti-inflamatória e capacidade 

de proteção contra os raios UV 

C ou ácido ascórbico 
Ação antioxidante, estimulação da  

produção de colagénio e aumento da firmeza 

D 
Ação antioxidante, estimulação da produção de 

colagénio 

Coenzima-Q (ubiquinona) Ação antioxidante 

Minerais: cobre e silício 
Síntese de elastina e colagénio, anti-inflamatório, 

melhorias na firmeza e elasticidade da pele 

N-acetil glucosamina (percursor do ácido 

hialurónico) 

Melhoria da firmeza, aumento da hidratação e ação 

anti-inflamatória 

Filtros UV 
Proteção contra os raios UV e prevenção do 

fotoenvelhecimento 
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colagénio, elastina) é aumentada -, Vinifera® - molécula responsável por reduzir as manchas (regula 

a tirosinase e homogeneiza, assim, a produção de melanina), prevenir o aparecimento de novas 

manchas, protegendo a tirosinase das reações de stress oxidativo e ilumina a tez [67]. 

A Vichy® apresenta as seguintes gamas antienvelhecimento cutâneo:  

 IDEALIA – primeira gama antirrugas para pele com sinais de fadiga, poros e rídulas visíveis.  

A gama apresenta vários ingredientes ativos como o Extrato fermentado de Chá Preto – que confere 

luminosidade à pele -, a Adenosina – que induz a produção de colagénio e melhora a renovação 

celular -, e Extrato de Mirtilo, rico em polifenóis. 

 LIFTACTIV – Gama que atua contra as rugas profundas e a perda de firmeza. É constituída 

por vários ingredientes ativos como a associação patenteada de Ramnose + ácido hialurónico 

fragmentado® - que estimula a renovação celular e torna a pele mais firme -  e Neo-hesperidina – 

flavonoide dotado de grande ação antioxidante. 

 NEOVADIOL - Gama para peles após a menopausa. Ajuda a recuperar a densidade da pele 

e a tez torna-se visivelmente mais luminosa. É composta por Pro-Xylane® – molécula patenteada 

que atua sobre o colágenio e fibroblastos -, Hédione - aumenta a produção natural de lípidos [68]. 

2.2.2 Rosácea  

A rosácea ou couperose caracteriza-se pelo aparecimento de pápulas ou pústulas sobre um 

fundo eritematoso com telangiectasias (pequenos vasos dilatados), com apresentação de rubor e 

edema [53]. Trata-se de uma doença inflamatória crônica, com episódios agudos, mais frequente 

em mulheres de pele clara entre 30 e 40 anos. Segundo a National Rosacea Society, cerca de 16 

milhões de americanos encontram-se atualmente afetados por esta doença. Na Europa, é estimado 

que afete 1,5% a 10% da população [69, 70]. Existem vários fatores que podem desencadear os 

episódios de rosácea: calor, temperaturas muito baixas, stress, sistema imunitário debilitado, 

menopausa e alimentos como café, álcool e comidas condimentadas [71]. A doença pode ter início 

com crises periódicas de eritema (“flushing” facial), e, com o decorrer do tempo, poderão surgir as 

pápulas eritematosas, telangiectasias, pústulas e linfedema (acumulação de linfa nos tecidos 

moles). A localização mais comum é nas maçãs do rosto, nariz, testa e queixo. A rosácea pode ser 

classificada em 4 subtipos: 

• subtipo 1: rosácea eritematotelangiectásica -  eritema 

e vermelhidão, podendo incluir telangiectasias. 

• subtipo II: rosácea papulopustular – caracteriza-se 

por eritema e vermelhidão persistente com telangiectasias, 

pápulas e pústulas transitórias.   

• subtipo III: rosácea fimatosa – hiperplasia das 

glândulas sebáceas, desenvolvimento de proliferações 

bulbosas ou lobulares do tecido afetado, linfedema e rinofima 

(aumento do volume e deformação do nariz). 

• subtipo IV: rosácea ocular -  secura e ardência do 

olho, inchaço das pálpebras e danos na córnea, que poderão 

levar a perda de visão [69, 72]. 

C                         D 

A                        B 

Figura 8 – Sintomas dos subtipos da 

rosácea: A- subtipo I; B- subtipo II; C- 
subtipo III; D- subtipo IV [72] 
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A etiologia da doença ainda não se encontra totalmente estabelecida, no entanto, foram 

descritos diversos fatores que podem estar envolvidos na sua patogénese. Tem sido estudada uma 

possível associação entre infeções gástricas provocadas por Helicobacter pylori e rosácea, já que 

vários estudos verificam a elevada prevalência significativa desta bactéria em pacientes com 

rosácea. Outro fator etiológico descrito envolve a proliferação dos ácaros Demodex folliculorum, 

visto que foi demonstrado que os ácaros são mais frequentes nos doentes com rosácea do que nos 

grupos de controlo. A ingestão de bebidas muito quentes ou a reação a diversos químicos vasoativos  

ou quimiomediadores (epinefrina) podem desencadear os sintomas. A hipertermia induzida provoca 

uma diminuição do fluxo de sangue do rosto para o cérebro devido a um problema microcirculatório 

das veias angulares faciais, responsáveis por drenar várias zonas do rosto, incluindo a conjuntiva. 

Verifica-se também que cerca de 30-40% dos doentes apresentam um familiar com a mesma 

doença, o que aumenta as possibilidades de existir predisposição genética [73-75]. 

Segundo estudos da National Rosacea Society [72], 70% dos pacientes apresentam baixa 

autoestima e cerca de 41% evita o contacto com o público. Apesar de não existir cura, é imperativo 

o tratamento farmacológico mais adequado e seguimento de medidas não farmacológicas de forma 

a diminuir os sintomas e a maximizar a qualidade de vida. Consoante as diferentes fases e gravidade 

desta patologia, há diversos métodos de atuação: a adoção de medidas preventivas nos casos mais 

ligeiros, o tratamento tópico com produtos cosméticos ou medicamentosos e, nos casos mais 

graves, o tratamento oral, recorrendo-se em último caso se à cirurgia [76]. 

Nos casos em que a face apresenta apenas ruborização, devem ser adotadas medidas 

preventivas como as de evitar os fatores que desencadeiem as crises, já supracitados. Além disso, 

deve ser evitada a exposição aos raios UV, as substâncias vasodilatadoras presentes em certos 

cosméticos (como a centella asiática) e corticosteroides tópicos.  

Relativamente aos produtos cosméticos, devem ser utilizados os que contêm na sua 

composição ingredientes anti-inflamatórios, calmantes e vasoconstritores. Os produtos com 

propriedades vasoconstritoras diminuem o calibre dos vasos e podem conter na sua composição: 

extrato de videira, castanha da índia, gingko biloba, vaccinium myrtillus e ruscos aculeatus. Os 

produtos com ingredientes calmantes podem ser constituídos por água termal, aveia e camomila. 

Já os produtos com propriedades anti-inflamatórias podem ser compostos por sulfato de dextrano, 

aloé barbadensis, calêndula oficinalis e α-bisabolol. Os produtos de dermocosmética aconselhados 

neste projeto pertencem à marca Uriage®, mais concretamente, a gama Roséliane® -  para pele 

sujeita a vermelhidões e/ou rosácea. Ela é composta por: fluido desmaquilhante, creme hidra-

protector-corretor de tez, creme, creme rico e máscara. Os seus produtos são constituídos por vários 

princípios ativos -  alguns dos quais são patenteados pela Uriage® – tais como: o complexo TLR-2 

Regul®, que atua em sinergia com os extratos de ginseng e as algas vermelhas para regular a 

imunidade inata, proteger e tornar os vasos sanguíneos menos visíveis à superfície da pele; o 

Cerasterol-2F®, que reestrutura a barreira cutânea; o complexo SK5R (Specific-Kallikrein-5-

Regulator) que, juntamente com o complexo TLR-2 Regul®, regulam a atividade da calicreína-5  

(protéase que participa no processo inflamatório e nas alterações vasculares) para um efeito 

calmante extremamente eficaz; os nacres verdes neutralizam as vermelhidões [77]. 
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É importante educar o doente com rosácea para os cuidados a ter com a pele de forma a que 

o tratamento seja mais eficaz e haja uma melhoria significativa. Desta forma, para manutenção diária 

da pele, deve-se utilizar uma solução de limpeza suave, um creme hidratante e um protetor solar 

físico de amplo espectro com minerais - dióxido de titânio e óxido de zinco. Poderão ser utilizados 

corretores de cor verde ou amarelo para disfarçar as vermelhidões. Evitar produtos adstringentes e 

maquilhagem à prova de água já que são difíceis de remover sem irritar a pele. No caso de rosácea 

ocular, deve-se aumentar o consumo de ácidos gordos omega-3 visto que auxiliam na redução da 

inflamação [69, 78]. 

O tratamento farmacológico é prescrito de acordo com o estádio da rosácea e deve ser 

acompanhado das medidas não farmacológicas e etapas de limpeza e hidratação da pele 

supracitadas. As terapias tópicas mais utilizadas são sulfacetamida sódica, metronidazol e ácido 

azelaico [79]. Tem sido estudada a eficácia de outros agentes tópicos, como visível na tabela 2. 

Tabela 2 - Formulações tópicas para o tratamento da rosácea [69, 78-80] 

 

A terapia oral é utilizada nos casos mais graves de rosácea e pode ser usada com terapia 

tópica.  É recomendado, como tratamento de primeira linha, o uso de anti-inflamatórios. Apenas se 

inicia o tratamento com antibióticos caso não haja resposta à terapia tópica e anti-inflamatórios. O 

seu uso deve ser o menor possível para evitar a resistência a antibióticos [69, 78-80]. 

Tabela 3 - Formulações orais para o tratamento da rosácea [69, 78-80] 

 

Formulações tópicas 

Sulfacetamida sódica a 10% com enxofre 

a 5% 

 A sulfacetamida tem ação bactericida e o 

enxofre tem ação antifúngica e 

queratolítica. 

 Reduz as lesões inflamatória e eritema 

(subtipo I, II e III) 

 Formulações: creme, gel e suspensão 

tópica. 

Metronidazol a 0,75% ou 

1% 

 Eficaz no tratamento do 

subtipo II. 

 Ação antibacteriana, 

antiparasitária e anti-

helmíntica 

 Melhoria após aplicação 

durante várias semanas 

Ácido azelaico a 15% 

 Ação antibacteriana 

 Atua no subtipo II e III. 

 Formulações: gel e 

creme 

. 

 

Agentes tópicos diversos 

Brimonidina 0,33% – apresenta atividade vasoconstritora e atua sobre o eritema persistente (subtipo I). 

Ivermectina  1% - Ação antiparasitária; eficaz no tratamento das lesões inflamatórias do subtipo II 

Tacrolimus e pimecrolimus - Inibidores da calcineurina; eficácia demonstrada nalguns casos. 

Peróxido de benzoílo(5%) sozinho ou combinado com Clindamicina e Eritromicina - eficaz no subtipo III.  

Tretinoína 0.025-0.1% – Retinoide tópico; atua no subtipo II e III. Aplicação à noite com creme hidratante 

devido ao efeito fotossensibilizante. 

Formulações orais 

Agentes anti-inflamatórios 

Doxiciclina- Ação anti-

inflamatória; Dose: 50mg , 2 vezes 

ao dia; Atua no subtipo II,III e IV. 

Espironolactona: Dose: 25 a 200 

mg por dia; Atua no subtipo III. 

 

Agentes antibióticos  

Tetraciclina: 250 mg, 2 vezes ao dia 

durante 1 mês, com diminuição das 

doses nas semanas seguintes. 

(Subtipo II, III e IV) 

Minociclina: 50 mg, 2 vezes ao dia 

(subtipo II, III e IV) 

Metronidazol: 250 mg, 2 vezes ao 

dia (subtipo II) 

Isotretinoína 

 Eficaz em casos 

severos/refratários de 

rosácea (subtipo II e III 

 Doses:0,25-0,5 mg/kg 

 Bastantes efeitos adversos 

como irritação e secura 
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Para além do tratamento farmacológico, é possível recorrer-se ao tratamento com luz pulsada 

ou lasers vasculares, que demonstra eficácia em telangiectasias e eritema, assim como pápulas e 

pústulas. O rinofima pode ser tratado de forma eficaz através de diferentes formas:  radiofrequência, 

aplicação de ácido tricloroacético a 90%, cirurgia e lasers (ablasão com laser) [69, 80]. 

2.3 Aconselhamento 

Diferentes tipos de pele e determinados problemas necessitam de cuidados distintos e, 

portanto, um aconselhamento diferente e especializado. Assim sendo, o papel do farmacêutico 

revela-se nesta fase fulcral, na medida em que poderá dar ao utente toda a informação acerca dos 

cuidados que deve ter com a sua pele, incluindo mudanças no seu estilo de vida. A informação que 

se segue foi dada durante o aconselhamento após o diagnóstico. 

Independentemente do tipo de pele, os cuidados diários da pele do rosto devem incluir as 

seguintes etapas: limpeza (de manhã e à noite), hidratação (creme de dia e de noite) e proteção 

solar com, no mínimo, fator de proteção solar (FPS) 15. O contorno de olhos, por ser uma zona 

sensível, requer um cuidado de limpeza e hidratação diferente da do rosto. Caso os olhos estejam 

maquilhados, usar um desmaquilhante de olhos antes da limpeza do rosto. Deve igualmente ser 

utilizado um exfoliante (com pH neutro) uma a duas vezes por semana, para retirar as células mortas 

e promover a renovação celular [81, 82]. 

 Pele normal: na limpeza da pele normal podem ser utilizados mousse, geles de limpeza 

(enxaguando posteriormente com água) ou águas micelares (aplicando com algodão). Os cremes 

hidratantes podem conter vitamina A, C e E [66, 82].  

 Pele seca: A limpeza deste tipo de pele pode ser realizada com recurso: a águas micelares, 

leite de limpeza ou emulsões, aplicado com um algodão. Os cremes hidratantes devem conter 

ingredientes ativos que ajudem a reter a hidratação na pele como por exemplo ceramidas, vitamina 

A, C e E e ureia (agente hidratante). A glicerina (agente humectante) e manteiga de karité (agente 

emoliente) também podem estar presentes nas formulações para pele seca. Para além destes 

cuidados, é importante referir certos comportamentos a evitar que contribuem para a pele seca: 

evitar o ar seco, reduzir o tempo de exposição à agua quente, usar produtos de cuidados sem álcool, 

perfumes e corantes, evitar a desidratação através da ingestão adequada de água [66, 82, 83]. 

 Pele oleosa: para limpeza deste tipo de pele devem ser utilizados geles de limpeza próprios 

para peles oleosas ou águas micelares com tensioativos. Os cremes são em gel ou loção oil-free e 

podem ser constituídos por gluconato de zinco (ação seborreguladora) e, caso apresente borbulhas 

e pontos negros, por ácido salicílico (ação queratolitica) e niacinamida (ação anti-inflamatória). Um 

exfoliante contendo, por exemplo ácido láctico, deverá ser feito uma vez por semana. Numa pele 

oleosa deve ser evitado: uma alimentação rica em carboidratos, uso de produtos para a pele 

comedogéneos e tabagismo. É muito importante o uso de proteção com FPS 30 ou 50+ [66, 82, 84]. 

Durante o aconselhamento de pessoas com este tipo de pele foram recomendados geles de 

limpeza, cremes e máscaras da gama para peles oleosas Hyséac da Uriage®. 

 Pele mista: na pele mista poderão ser utilizados águas micelares e geles de limpeza. O 

creme hidratante baseia-se num gel-creme que hidrate as zonas secas e matifique as zonas oleosas 

[66, 82].  
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 Pele sensível: neste tipo de pele, a limpeza de pele deve ser realizada por intermédio de 

águas micelares ou leites de limpeza para pele sensível. Os cremes hidratantes podem conter glico-

glicerol (que hidrata e melhora a função de barreira da pele), ácido hialurónico e tocoferol. Mudanças 

no estilo de vida podem auxiliar a pele sensível: dieta rica em antioxidantes e óleos vegetais naturais; 

aplicação regular de protetor solar, evitando os protetores perfumados; evitar a lavagem muito 

frequente em água demasiado quente, evitar produtos de limpeza com ingredientes irritantes [66, 

82, 85]. No aconselhamento, uma pessoa apresentava pele sensível e reativa, portanto, foram 

recomendados cremes da gama Toléderm e Creme d’Eau da Uriage®, que auxiliam na hidratação 

de pele sensível e diminuem as sensações de desconforto associadas.  

 Pele com vermelhidões/rosácea: na limpeza de pele devem ser utilizadas águas micelares 

ou fluidos próprios para pele com vermelhidões que podem conter tensioativos anfotéricos. 

Relativamente aos cremes hidratantes estes podem conter licochalcona A (ação anti-inflamatória), 

vitaminas B3 e CG (protegem a parede dos vasos sanguíneos). Também se pode recorrer ao uso 

de máscaras e “CC cream” (este último, para além dos ingredientes ativos dos cremes hidratantes, 

contém pigmentos que disfarçam as vermelhidões). É imperativo o uso de proteção solar com FPS 

30 ou superior [53, 66, 77, 85, 86]. Durante o aconselhamento, a quem apresentou este problema, 

foi recomendado a gama Roséliane como supracitado no capítulo da Rosácea. No que diz respeito 

a medidas não farmacológicas, foram aconselhadas as medidas igualmente citadas nesse mesmo 

capitulo. Adicionalmente, deve-se evitar o uso de produtos cosméticos com substâncias 

sensibilizantes como o álcool, mentol, cânfora e laurilsulfato de sódio.[76] Um caso particular 

durante o diagnóstico foi o de uma senhora cuja rosácea se manifestou durante a gravidez e cuja 

irmã já fora diagnosticada com rosácea.  Foi explicado que era uma situação frequente, dado que 

durante a gravidez ocorrem alterações hormonais que podem despoletar os sintomas da rosácea. 

Também foi dito que é possível haver uma componente genética responsável por este problema.  

 Pele envelhecida: na limpeza da pele devem ser utilizados produtos de limpeza de acordo 

com o tipo de pele. Após a limpeza podem ser utilizados sérum ou concentrado com elevada 

concentração de ingredientes ativos (na tabela 1). Os cremes antienvelhecimento também devem 

conter os ativos descritos na tabela. É fulcral salientar a importância de colocar estes produtos não 

só no rosto como também no pescoço e decote. Na aplicação destes produtos deve-se fazer 

massagens circulares com os dedos, como demonstrado na figura 11.   

A prevenção do envelhecimento cutâneo passa por combater a desidratação, uso de cremes 

que conferem proteção contra os agentes externos, evitar a exposição solar sem proteção bem 

como  produtos de limpeza irritantes [53, 82]. Durante o aconselhamento, foram recomendados os 

produtos antienvelhecimento da Caudalie® e Vichy®, tal como descrito no capítulo do 

envelhecimento. 

Figura 9 – Massagens circulares durante a colocação dos cremes [67] 
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2.4 Abordagem e Métodos 

A realização do diagnóstico de pele do rosto decorreu entre 17 de janeiro a 27 de fevereiro, 

tendo-se procedido à sua divulgação durante esse período através de panfletos (Anexo III) no balcão 

de atendimento da farmácia, bem como por mim durante o atendimento aos utentes. Os 

diagnósticos eram efetuados sempre que a pessoa mostrasse interesse.  

O serviço de diagnóstico de pele resultava da minha observação do estado de pele do utente 

e do diálogo com o próprio, de forma a entender as suas principais preocupações, problemas e 

sensações da pele. Para me auxiliar no diagnóstico, produzi um guia (Anexo IV) com as principais 

perguntas que deveria fazer: principais preocupações/problemas do rosto, sensações da pele 

durante o dia e cuidados diários de rotina. Para me auxiliar na criação do guia, recorri a vários “sites” 

de produtos de dermocosmética, tal como Uriage®, Eucerin®, Roche-Posay®, entre outros. Desta 

forma, de acordo com as respostas que me eram dadas pelos utentes e após a minha observação, 

dava o meu parecer. No final, aconselhava acerca dos cuidados diários mais adequados para o tipo 

de pele e mostrava os produtos ideais das marcas Caudalie®, Vichy® e Uriage®. Foram também 

fornecidas amostras. Para me auxiliar nesta etapa de aconselhamento/diagnóstico, foi feito, 

atempadamente, um guia com várias gamas dos produtos destas marcas existentes na farmácia e 

as suas funções (Anexo V), de forma a conhecer bem todas as suas utilidades e fazer um correto 

aconselhamento. No último dia de estágio, foi retirada a listagem do histórico de vendas de janeiro 

e fevereiro deste ano e ano passado dos produtos aconselhados das marcas supracitadas, para 

que se possa comparar se ocorreu um aumento significativo da compra por parte da população 

atendendo ao diagnóstico e aconselhamento efetuado. 

2.5 Resultados e Discussão 

O diagnóstico e aconselhamento foi realizado a 19 pessoas interessadas. No que diz respeito 

aos diferentes tipos de pele:  8 utentes apresentaram pele seca, 6 pele mista, 3 pele oleosa e 2 pele 

normal (Anexo VI– gráfico 2). A pele demonstrou-se sensível num utente e muito seca em 2 utentes. 

A elevada prevalência de pele seca pode ser explicada, uma vez que a maior parte dos participantes 

foram mulheres numa fase pós-menopausa. Após a menopausa, a secura da pele é um dos 

sintomas mais evidentes (tal como a perda de densidade) e é causada pela diminuição da secreção 

das glândulas sudoríparas e das glândulas sebáceas [65].  

Relativamente à distribuição de géneros, foi visível uma marcada adesão por parte do sexo 

feminino - 18 utentes - contra apenas 1 utente do sexo masculino pertencente a uma faixa etária 

jovem. (Anexo VI- gráfico 1).  Isto demonstra que, apesar de existir uma crescente preocupação dos 

homens com a pele, esta ainda é muito diminuta quando comparada com preocupação da mulher 

com os cuidados da pele. O problema maioritariamente observado no diagnóstico foi o 

envelhecimento cutâneo (Anexo VI- gráfico 3) – 13 participantes apresentaram este problema. 

Verificou-se também que 5 apresentou vermelhidões no rosto relacionados com a rosácea, 4 

imperfeições, 2 manchas de pigmentações e apenas 1 apresentou outros problemas.  No que diz 

respeito ao envelhecimento cutâneo evidenciado pela população (Anexo VI- gráfico 4), 8 utentes 

apresentaram rugas profundas, 4 rugas visíveis e apenas 1 apresentou rugas recentes. Mais uma 

vez, estes resultados poderão ser explicados por uma elevada adesão da parte de participantes do 
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sexo feminino pertencentes a uma faixa etária mais envelhecida. Enquanto me encontrava no 

atendimento, verifiquei que também população de uma faixa etária mais jovem demonstrava 

interesse em realizar o diagnóstico, no entanto, alegava estar com muita pressa, pelo que o 

diagnóstico ficava sem efeito.  

Dentro da temática das imperfeições e de acordo com a tabela 4, quatro indivíduos 

apresentaram este problema, mas com determinadas variações: 

Tabela 4 - Diferentes problemas de imperfeições nos 4 individuos 

 

Estes dados demonstram que a existência de uma pele oleosa e com brilho não implica 

necessariamente a existência de acne, visto que um indivíduo apresentou a pele com brilho e poros 

dilatados, mas não apresentava borbulhas ou pontos negros. Outro dado que sustenta esta 

afirmação é o facto de que várias pessoas que possuíam pele oleosa e com brilho não apresentaram 

quaisquer imperfeições.  

Ao longo do processo de realização do diagnóstico, quando questionei acerca dos cuidados 

diários com a pele do rosto, foi visível que cerca de metade dos indivíduos faziam a limpeza da pele 

incorretamente, não apropriada ao seu tipo de pele. Assim sendo, três indivíduos afirmavam “lavar 

a pele só com água” e outros três afirmavam “lavar a pele com água e sabão” que, quando 

questionados, me diziam ser um sabonete comum de supermercado. A limpeza incorreta da pele 

pode interferir muito com o seu estado e aspeto. Uma pele oleosa que é limpa só com água, não vai 

retirar a oleosidade característica da pele e pode originar o aparecimento de borbulhas e pontos 

negros. Já numa pele seca não se deve utilizar um sabonete comum, uma vez que alguns sabonetes 

podem retirar os lípidos naturais da pele [83]. 

No que diz respeito à comparação dos produtos aconselhados, vendidos durante os meses 

de janeiro e fevereiro deste ano e do ano passado, verifica-se que, de acordo com o gráfico 5 (Anexo 

VII), ocorreu um aumento significativo das vendas dos produtos da Uriage®, destacando-se a gama 

Roséliane. Em 2016, registou-se a venda de 8 produtos desta gama, enquanto que este ano, no 

mesmo período, foram vendidos 22 produtos. Também a gama Hyséac registou uma subida, 

passando de 27 (em 2016) para 31 produtos vendidos este ano. Relativamente às marcas Vichy® 

e Caudalie®, as suas vendas diminuíram este ano comparativamente ao mesmo período no ano 

passado, como se pode observar pelos gráficos 6 e 7 (Anexo VII). Apesar destes produtos terem 

sido bastante recomendados durante o aconselhamento, tal não se refletiu no número de produtos 

vendidos. Uma explicação para este facto é que, enquanto realizava o diagnóstico e 

aconselhamento, algumas pessoas informavam-me que já possuíam os seus cremes e cuidados 

antienvelhecimento e que por enquanto não estariam dispostas a mudar. Outra observação dada 

pelos utentes foi a de que os cremes que lhes apresentava tinham um custo bastante elevado pelo 

que preferiam adquirir um produto de valor inferior.   

Imperfeições 
Pele com brilho e 
poros dilatados 

Pontos 
Negros 

Borbulhas 
vermelhas e 

brancas 

Pele irritada devido a 
tratamentos deslipidantes 

Individuo 1  x   

Individuo 2 x    

Individuo 3 x x x  

Individuo 4 x x x x 
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2.6 Conclusão: 

 A realização do diagnóstico do tipo de pele e aconselhamento revelou ser uma atividade 

bastante educativa para os utentes, visto que foram transmitidas variadas informações sobre o tipo 

e problemas de pele de cada um assim como dicas para uma melhor limpeza e hidratação diárias. 

No entanto, era esperado uma maior adesão da parte dos utentes. Como medida corretiva, uma 

maior divulgação deste projeto através das redes sociais e de uma maior comunicação 

farmacêutico-utente, poderia aumentar o número de pessoas interessadas no diagnóstico e, 

consequentemente, incrementar a venda destes produtos. 

3. Azia e Indigestão 

O tema “Azia e Indigestão” foi escolhido após verificar que uma grande quantidade de 

pessoas recorria à farmácia para comprar medicamentos para a azia e também indigestão. Este 

facto é coerente com a realidade nacional visto que em 2016 reportou-se um aumento de cerca de 

120% do consumo de fármacos inibidores da bomba de protões entre 2006 e 2015. Justificações 

para o que consideram “uso abusivo” destes medicamentos, variam entre o baixo custo/facilidade 

de aquisição e a automedicação inadequada [87]. O farmacêutico pode ter um papel essencial nesta 

temática, na medida em que pode reforçar aos utentes, que procuram tanto fármacos inibidores de 

protões como outros medicamentos para azia e indigestão, a importância do tratamento dos 

sintomas através de mudanças do estilo de vida e seguindo medidas não farmacológicas, que por 

si só podem ser a solução para os sintomas mais leves. O farmacêutico também deverá promover 

o uso racional do medicamento. Assim sendo, decidi proceder à realização de um folheto informativo 

(Anexo VIII), contendo os aspetos mais importantes da azia e indigestão. 

3.1 Azia: Sintomas, Etiologia e Doença do Refluxo Esofágico 

A azia ou pirose é geralmente descrita como uma sensação de ardência ou queimadura 

localizada no peito que irradia para o pescoço. Pode ser acompanhada de regurgitação, com uma 

sensação de sabor ácido e amargo na parte de trás da garganta. A azia surge sobretudo após as 

refeições principais e pode durar algumas horas e piorar com a ingestão de alimentos [88, 89]. 

A etiologia da azia está relacionada com o contacto do suco gástrico com as paredes do 

esófago. No estômago, o suco gástrico é constituído maioritariamente por ácido e enzimas 

digestivas. Normalmente, após a ingestão de alimentos, existe uma válvula muscular à entrada do 

estômago - esfíncter esofágico inferior-, que se fecha, impedindo a saída do suco gástrico para o 

esófago. Quando há uma deficiente contração deste esfíncter, ocorre relaxamento e refluxo 

esofágico, ou seja, o suco gástrico sobe para o esófago. O contacto prolongado da acidez do suco 

gástrico com a parede do esófago, danifica-a e provoca os sintomas característicos da azia [88]. A 

frequência e severidade dos episódios de azia ou pirose não predizem a existência ou gravidade da 

lesão esofágica. Vários fatores podem estar na origem de um episódio de azia: a ingestão de 

alimentos condimentados, citrinos, chocolate, café e álcool; refeições constituídas sempre pelos 

mesmos alimentos e certas posturas como a flexão do tronco ou contração da parede abdominal 

[90, 91]. No que diz respeito à prevalência em Portugal, uma investigação revelou que cerca de 20% 

dos inquiridos tinham sofrido azia e/ou regurgitação ácida nas quatro semanas abrangidas pelo 

estudo e que mais de um terço da população já os havia sentido anteriormente [91]. É importante 
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reconhecer que a azia, caso seja frequente, pode constituir um sintoma de outras doenças como 

esofagite, esófago de Barrett, cancro de estômago e Doença do Refluxo Esofágico (DRGE).  

A DRGE constituí uma das doenças crónicas mais comuns nos países ocidentais, sendo a 

azia um dos principais sintomas desta doença. No entanto, a relação direta entre azia e o diagnóstico 

de DRGE varia entre 70% a 75%, já que existem pessoas com a doença e cujos sintomas não 

incluem a azia e existem pessoas com azia frequente e que não têm DRGE. Atualmente o 

diagnóstico da DRGE baseia-se na existência de sintomas típicos isoladamente, na presença de 

refluxo do conteúdo gástrico e na presença de efeitos do refluxo. A DRGE pode apresentar-se como 

síndromes esofágicas ou síndromes extra-esofágicas. Nas síndromes esofágicas, os doentes 

apresentam sintomas típicos de refluxo e, após estudo complementar, é determinado se existe lesão 

da mucosa esofágica.  Relativamente às síndromes extra-esofágicas, os doentes podem apresentar 

os seguintes sintomas: tosse crónica, laringite de refluxo, faringite, entre outros [92]. 

A azia não frequente pode ser resolvida com recurso a terapias não farmacológicas e através 

do uso adequado de medicamentos de venda livre. No entanto, o passo mais importante é a sua 

prevenção através do consumo de forma moderada de chocolate, café, bebidas alcoólicas, entre 

outros; evitar fumar; evitar comer 2-3 horas antes de se deitar; elevar a cabeceira da cama antes de 

se deitar e reduzir os níveis de stress e ansiedade [88, 90]. 

3.2 Indigestão: Sintomas e Etiologia 

A indigestão ou dispepsia traduz-se num desconforto recorrente não doloroso na parte 

superior no abdómen associada a uma variedade de sintomas tais como: saciedade precoce durante 

a refeição, sensação de enfartamento, náuseas e azia. Quando a indigestão é ocasional, esta pode 

ser originada por vários fatores: álcool e bebidas com cafeína em demasia, comer demasiado rápido 

e em elevadas quantidades numa refeição, situações de stress ou determinados medicamentos 

como antibióticos e anti-inflamatórios. A indigestão pode ser considerada: ocasional, se causado 

pelos pontos enumerados em cima; crónica, se acontece durante semanas ou meses, podendo ser 

um sintoma de várias doenças como úlceras gástricas, DRGE, cancro do estômago e pancreatite; 

funcional, quando a indigestão é crónica mas não se encontra uma causa específica para tal. A 

prevalência mundial da indigestão é de cerca de 20%, afetando maioritariamente as mulheres. A 

presença de indigestão com um ou mais dos sintomas como fezes escuras, vómito com sangue, 

perda de peso e dor constante no abdómen constituem sinais de alerta e a ida ao médico deve ser 

o mais breve possível. Como medidas não farmacológicas, deve-se proceder às seguintes 

mudanças no estilo de vida: evitar fazer exercício físico após a refeição, evitar refeições pesadas e 

mastigar calmamente, esperar até 2-3 horas após refeição para se deitar e deixar de fumar. Caso 

haja excesso de peso, deve ser aconselhada a perda de peso. O recurso a terapia psicológica nos 

casos em que a indigestão é ocasionada por ansiedade também constitui uma boa opção [93-95]. 

3.3 Farmacoterapia 

Para o tratamento de azia e indigestão, são utilizados vários fármacos em comum. Em casos 

de sintomas leves e não frequentes de azia e indigestão podem ser aconselhados antiácidos, 

medicamentos não sujeitos a receita médica. A sua função é a de neutralizar o ácido do estômago 

que entra em contacto com o esófago. Recomenda-se o seu uso 1 a 3 horas após as refeições e ao 
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deitar, ou para controlo das manifestações sintomáticas. As preparações líquidas ou em pó são mais 

eficazes do que os comprimidos. Os antiácidos podem ser absorvidos, sendo por isso classificados 

em sistémicos e não sistémicos. Estão incluídas as formulações contendo bicarbonato de sódio 

(sistémico), alginato de sódio, carbonato de magnésio, carbonato de cálcio, carbonato de di-

hidróxido de alumínio e sódio, hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. Existem formulações 

de antiácidos que contém dimeticone, ajudando no alívio de desconforto associado a excesso de 

gases. No que diz respeito a reações adversas, os sais de magnésio podem causar diarreia 

enquanto que os de alumínio podem causar obstipação; o bicarbonato de sódio em associação com 

cálcio pode provocar síndrome lactoalcalina.  

Os antagonistas dos recetores H2 são aconselhados na sintomatologia leve a moderada e 

não frequente. São responsáveis por bloquear os recetores H2, inibindo a secreção ácida do 

estômago. Atuam 30-45 minutos após a toma e o seu efeito dura até 10 horas. Assim, recomenda-

se o seu uso 30 a 60 minutos antes das refeições, antecipadamente ao surgimento dos sintomas. 

Estes fármacos podem ser tomados diariamente, no entanto, é aconselhado a sua toma apenas 

quando necessário para evitar que ocorra tolerância ao medicamento. Exemplos destes fármacos 

são a cimetidina, ranitidina e famotidina, medicamentos sujeitos a receita médica., exceto famotidina 

a 10mg (Lasa®). De realçar que a cimetidina e a ranitidina poderão interagir com um conjunto de 

fármacos metabolizados no fígado, como varfarina e diazepam. Se após 2 semanas os sintomas 

persistirem, poderá ser necessário a toma de um inibidor da bomba de protões (IBP’s).  

Os inibidores da bomba de protões são indicados em pacientes com azia frequente com 

sintomas em mais de duas vezes por semana. Têm como função a inibição da secreção do ácido 

através da inativação da ATPase de H+ e K+ das células parietais do estômago. Atuam 2-3 horas 

após a toma e o seu efeito pode durar até 24 horas. Desta forma, recomenda-se a sua toma em 

jejum, cerca de 30-60 minutos antes do pequeno-almoço, durante 14 dias. Após 4 meses, pode ser 

repetida a sua toma em caso de recidiva. Os fármacos pertencentes a este grupo são o omeprazol, 

pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, entre outros, sendo que o esomeprazol a 20mg, o 

omeprazol a 10mg e a 20 mg e o pantoprazol a 20mg encontram-se comercializados como 

medicamentos não sujeitos a receita médica. Apesar dos IBP’s serem considerados fármacos 

seguros, tem se verificado que o seu uso prolongado pode estar associado a um ligeiro aumento do 

risco de fraturas [96, 97]. 

3.4 Conclusão:  

A realização do folheto informativo sobre azia e indigestão proporcionou-me a aquisição de 

bastantes conhecimentos acerca desta temática. Durante o atendimento a utentes que padeciam 

destas afeções, aconselhei a terapia farmacológica mais adequada (com o auxilio de um 

colaborador), informei acerca das medidas não farmacológicas e mostrei o folheto informativo, que 

posteriormente o utente acabava por levar.  É indispensável que o farmacêutico alerte os utentes 

sobre os fatores desencadeantes da azia e indigestão e indique medidas preventivas de forma a 

evitar o aparecimento de sintomas. Na sua maioria, os utentes desconhecem estes aspetos que, 

por si só, podem conferir uma melhoria significativa na sua qualidade de vida.  



40 
 

Conclusão 

 Após o término do meu percurso como estagiária na Farmácia Campos & Salvador, pude 

concluir que a farmácia comunitária representa um papel essencial junto da comunidade. Na maior 

parte das vezes, o farmacêutico é o primeiro profissional de saúde a quem os utentes recorrem 

quando surge alguma afeção ou “incómodo” ou quando apresentam dúvidas relativamente a 

doenças crónicas existentes ou respetiva medicação. Este facto demonstra o reconhecimento da 

parte dos utentes pelo saber e prática dos farmacêuticos, que possuem uma elevada capacidade 

de resolução de problemas gerais de saúde. Deve haver um incentivo da parte dos farmacêuticos e 

outros profissionais de saúde para que os utentes se dirijam à farmácia após o aparecimento de 

pequenos problemas passiveis de serem resolvidos com a intervenção farmacêutica, no sentido de 

reduzir a afluência desnecessária dos utentes às unidades de saúde familiares e centros 

hospitalares. Por outro lado, é da responsabilidade do farmacêutico, nos casos de maior 

complexidade, reencaminhar os utentes para estes serviços de saúde.  

Não pude deixar de reparar de como os utentes deixam transparecer as suas principais 

preocupações e medos, pelo que deve haver uma comunicação empática e afetiva entre o 

farmacêutico e utente. Na verdade, os utentes necessitam que o farmacêutico os escute e lhes dê 

a atenção devida e não apenas os informem acerca da posologia e outras características do 

medicamento. Para além da comunicação, é indispensável uma atualização constante dos 

conhecimentos do farmacêutico, no que diz respeito ao aconselhamento, aos fármacos inovadores 

e a uma promoção da adesão à terapêutica. 

Posto isto, senti que o estágio foi uma experiência bastante enriquecedora, dado os vastos 

conhecimentos adquiridos no que diz respeito à atividade farmacêutica a nível profissional e, 

bastante orientadora a nível pessoal, pois permitiu-me traçar objetivos para um futuro próximo e 

consolidar a minha opção profissional como farmacêutica. 
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Anexos 
 

Anexo I – Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio em 

farmácia comunitária.  
 

Tabela 6 - Cronograma das atividades desenvolvidas em farmácia comunitária. 

Data Atividades desenvolvidas 

02/11/2016 – 04/11/2016 
Apresentação aos colaboradores da farmácia. Observação da 
organização e funcionamento geral da farmácia. Aprendizagem 
da receção de encomendas e reposição de stock.  

07/11/2016 – 11/11/2016 

Receção de encomendas e reposição do stock. Formação sobre 
várias gamas do Vibrocil® promovida pela GlaxoSmithKline®. 
Formação interna sobre maquilhagem da Le Roche-Posay® e 
sobre produtos da Uriage®. 

14/11/2016 – 18/11/2016 
Receção de encomendas e reposição do stock. Formação sobre 
tosse, promovida pela Boehringer-Ingelheim® Formação interna 
sobre produtos da Avene®, Le Roche-Posay® e Vichy®. 

21/11/2016 – 25/11/2016 
Receção de encomendas e reposição do stock. Observação do 
atendimento ao balcão. Formação interna sobre produtos de 
puericultura da Chicco® e Saro®. 

28/11/2016 – 02/12/2016 
Receção de encomendas e reposição do stock. Verificação dos 
prazos de validade. Atendimento ao balcão. Formação interna 
sobre leites para lactentes da Nutribén®. 

05/12/2016 – 09/12/2016 
Receção de encomendas, reposição do stock, 
atendimento ao balcão. 

12/12/2016 – 16/12/2016 
Receção de encomendas, reposição do stock, 
atendimento ao balcão.  

19/12/2016 – 23/12/2016 
Receção de encomendas, reposição do stock, 
atendimento ao balcão. Contagem física para acerto do stocks.  

27/12/2016 – 30/12/2016 
Receção de encomendas, reposição do stock, 
atendimento ao balcão. Contagem física para acerto de stocks. 

02/01/2017 – 06/01/2017 
Receção de encomendas, reposição do stock, 
atendimento ao balcão.  

09/01/2017 – 13/01/2017 
Receção de encomendas, reposição do stock, 
atendimento ao balcão.  

16/01/2017 – 20/01/2017 
Reposição do stock, atendimento ao balcão. Formação interna 
sobre produtos para a pele do bebé das marcas Uriage®, 
Mustela® e  A-Derma® 

23/01/2017 – 27/01/2017 Reposição do stock, atendimento ao balcão. 

30/01/2017 – 03/02/2017 
Reposição do stock, atendimento ao balcão. Formações sobre 
os produtos Fucidine® e Parodontax®. Promovidas peças 
respetivas marcas. 

06/02/2017 – 10/02/2017 
Reposição do stock, atendimento ao balcão. Formação interna 
sobre champôs e produtos para cabelo das marcas Klorane®, 
Ducray® e Vichy®.  
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13/02/2017 – 17/02/2017 
Reposição do stock, atendimento ao balcão. Formação interna 
sobre produtos para higiene íntima 

20/02/2017 – 24/02/2017 Reposição do stock, atendimento ao balcão. 

27/02/2017 Reposição do stock, atendimento ao balcão. 

Semanalmente (segunda-
feira) 

Calibração do aparelho de medição de colesterol e 
triglicerídeos. Controlo da temperatura e humidade de diferentes 
zonas da farmácia  
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Anexo II – Cartão de acompanhamento da medicação do doente  
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Anexo III - Panfleto a divulgar o Diagnóstico e Aconselhamento da pele do rosto 
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Anexo IV- Guia do Diagnóstico da pele do rosto 
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Anexo V – Guia das várias gamas dos produtos aconselhados (1ª página) 
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Anexo VI- Resultados relativos ao Diagnóstico 
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Anexo VII- Resultados relativos aos produtos aconselhados vendidos      
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Anexo VIII – Folheto informativo sobre azia e indigestão 
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Resumo 

 Este relatório de estágio insere-se na unidade curricular de Estágio, no âmbito do 

Mestrado Integrado de Ciências Farmacêuticas, com duração de seis meses, nos quais os 

primeiros dois meses foram realizados em farmácia hospitalar e os restantes quatro meses 

em farmácia comunitária. 

Neste relatório de estágio encontram-se resumidas as mais relevantes experiências 

apreendidas e atividades desenvolvidas nos Serviços Farmacêuticos (SF) do Centro 

Hospitalar Póvoa de Varzim/ Vila do Conde (CHPVVC). Desta forma, o relatório começa 

com uma breve introdução do CHPVVC, tal como a organização e o funcionamento dos 

Serviços Farmacêuticos. São ainda referidas as funções do Farmacêutico Hospitalar e 

respetivas Comissões Técnicas. Posteriormente, é abordado o Circuito do Medicamento, 

onde são descritos os procedimentos de seleção, aquisição, receção, armazenamento, 

distribuição e controlo de medicamentos. Por fim, são apresentados os conceitos de 

produção de medicamentos e do serviço de informação sobre os medicamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

vi 
 

Índice 

Declaração de Integridade ............................................................................................ iii 

Agradecimentos ........................................................................................................... iv 

Resumo ........................................................................................................................ v 

Lista de Abreviaturas .................................................................................................. viii 

Índice de Figuras ......................................................................................................... ix 

Índice de Tabelas ........................................................................................................ ix 

1. Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila de Conde ................................................ 1 

1.1 História ........................................................................................................... 1 

1.2 Missão e Valores ............................................................................................ 1 

1.3 Organização ................................................................................................... 1 

1.3.1 Unidade da Póvoa de Varzim .................................................................. 1 

1.3.2 Unidade de Vila de Conde ....................................................................... 2 

2.Serviços Farmacêuticos ............................................................................................. 2 

2.1 Funções do Farmacêutico Hospitalar.............................................................. 2 

2.1.1 Funções Específicas ..................................................................................... 3 

2.2 Recursos Humanos ............................................................................................. 3 

2.3 Espaço Físico ...................................................................................................... 4 

2.4 Comissões Técnicas ........................................................................................... 5 

2.4.1 Comissão de Farmácia e Terapêutica ........................................................... 5 

2.4.2 Comissão de Ética ........................................................................................ 5 

2.4.3 Grupo Coordenador de Controlo de Infeção e Resistência a Antibióticos ..... 5 

2.4.4 Comissão da Qualidade e Segurança do Doente .......................................... 6 

2.4.5 Comissão de Tratamento de Feridas ............................................................ 6 

2.4.6 Comissão de Formação ................................................................................ 7 

2.4.7 Comissão de Tratamento da Dor .................................................................. 7 

3. Circuito do medicamento .......................................................................................... 7 

3.1 Seleção ............................................................................................................... 7 

3.2 Aquisição ............................................................................................................. 7 

3.3 Receção .............................................................................................................. 8 

3.4 Armazenamento .................................................................................................. 8 

3.5 Distribuição ......................................................................................................... 9 

3.5.1 Distribuição Clássica ..................................................................................... 9 

3.5.2 Reposição por stock fixo ............................................................................. 10 



 

vii 
 

3.5.3 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária ........................................... 11 

3.5.4 Ambulatório ................................................................................................. 13 

3.5.5 Distribuição de Medicamentos Controlados ................................................ 13 

3.5.6 Gases Medicinais ........................................................................................ 15 

4. Produção de Medicamentos ................................................................................... 16 

4.1 Preparação de Formas farmacêuticas não estéreis ........................................... 16 

4.2 Reembalagem e Etiquetagem de Medicamentos .............................................. 16 

5. Controlo de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos ........................................... 17 

6.Informação sobre Medicamentos ............................................................................. 18 

6.1 Serviço de Informação do Medicamento............................................................ 18 

Referências ................................................................................................................ 19 

Anexos ....................................................................................................................... 20 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

viii 
 

Lista de Abreviaturas 

 
AO - Assistentes Operacionais 

AT- Assistentes Técnicas 

AUE – Autorização de Utilização Especial 

CA - Conselho de Administração 

CE- Comissão de Ética 

CFT - Comissão de Farmácia e Terapêutica  

CHPVVC – Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila de Conde 

DCI – Denominação Comum Internacional 

DIDDU – Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

DU – Dose Unitária 

FHNM - Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos  

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde 

LASA – “Look Alike, Sound Alike” 

SC – Serviços Clínicos 

SF- Serviços Farmacêuticos 

SIE – Serviço de Instalações e Equipamentos 

SIV- Ambulância de Suporte Imediato de Vida 

SPMS – Catálogo de Aprovisionamento de Saúde dos Serviços Partilhados de Ministério 

da Saúde 

TDT – Técnicas de Diagnóstico e Terapêutica 

UCA – Unidade de Cirurgia de Ambulatório 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ix 
 

Índice de Figuras 

Figura 1 – Espaço Físico dos Serviços Farmacêuticos……………………………………….5 

 

 

 

Índice de Tabelas 

Tabela 1 - Dias para reposição sem registo de administração de cada Serviço 

Clínico………………………………………………………………………………………..……13 

Tabela 2 - Dias para reposição segundo o registo de administração de cada Serviço 

Clínico………………………………………………………………………………………….….13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 

1. Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila de Conde 

1.1 História  

O CHPVVC foi gerado a 27 de Abril de 2000, mediante a Portaria 235. No entanto, 

foi apenas em Dezembro de 2001 que o Conselho de Administração (CA) ficou completo 

e se iniciou a fusão entre os dois hospitais antigos (Hospital S. Pedro Pescador e Hospital 

Distrital de Vila de Conde), existindo uma comunicação permanente entre todos os 

profissionais das duas Unidades. O processo de distribuição dos serviços por cada 

Unidade teve em conta as suas características estruturais, procurando-se adaptar o melhor 

possível a estrutura à função de cada um. Foram necessárias várias obras de 

remodelação, algumas das quais se prolongam até aos dias de hoje. Visto que se procedeu 

à junção de dois hospitais com processos e procedimentos diferentes, foi necessário 

repensar e definir circuitos, processos operacionais e de suporte, novos impressos, novas 

funcionalidades e um sistema de articulação entre as duas Unidades. 

1.2 Missão e Valores 

O CHPVVC tem como missão prestar cuidados de saúde de qualidade à população 

da sua área de residência, tal como assegurar o desenvolvimento profissional dos 

colaboradores. Pretende ainda ser reconhecido pelos seguintes valores: orientação 

centrada no cliente e na promoção da saúde da comunidade; respeito pela dignidade 

humana; aplicação dos princípios éticos nas relações pessoais e profissionais; cultura da 

excelência técnica e do cuidar; disponibilidade para o desenvolvimento de parcerias com 

outras instituições. 

1.3 Organização 

O CHPVVC resulta da fusão de duas unidades hospitalares: uma unidade localizada 

na Póvoa de Varzim e outra em Vila de Conde, distanciando-se entre si em cerca de três 

quilómetros. A área de influência do Centro Hospitalar abrange os dois municípios e 

também algumas freguesias vizinhas de outros municípios, como Famalicão, Esposende 

e Barcelos. 

1.3.1 Unidade da Póvoa de Varzim 

A Unidade encontra-se organizada da seguinte forma: 

 Rés-do-chão: Serviços de Urgência, Consulta Externa e Patologia Clínica, Imuno-

Hemoterapia, Imagiologia, Serviços Farmacêuticos, Esterilização, Gabinete de Utente, sala 

do Voluntariado e Capela. 

 Piso 1: internamentos de Obstetrícia, Ginecologia e Ortopedia, Bloco de Partos e o 

Bloco Operatório.  

 Piso 2: internamento de Pediatria, Cirurgia Geral, Neonatologia e Medicina Interna. 

 Sótão: Biblioteca, gabinetes médicos e salas de reuniões. 
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Para além do edifício principal, estão acoplados dois corpos novos, I e II, com quatro 

pisos. No corpo I, no 1º piso, encontram-se Aprovisionamento e Armazém; no 2º piso situa-

se o bar e o Serviço de Nutrição; no 3º piso há um vestiário central, gabinetes e Serviço de 

Medicina do Trabalho e no 4º piso encontra-se o Serviço de Medicina Física e Reabilitação.  

A Casa Mortuária e a Central de Gases Medicinais situam-se no logradouro. 

Anexo ao edifício principal existe o edifício do antigo quartel, onde se instalam o 

Arquivo Clínico, o Serviço de Instalações e Equipamentos (SIE), armazéns de soros e 

inflamáveis dos SF e o Serviço de Rouparia. 

1.3.2 Unidade de Vila de Conde 

O edifício principal é organizado da seguinte forma: 

 Rés-do-chão: Consulta Externa, Imagiologia, Serviços Administrativos, Gabinete de 

Utente, sala do Voluntariado e Capela. 

 1ºPiso: Unidade de Cirurgia de Ambulatório (UCA) e internamento do Serviço de 

Medicina Interna Homens e Mulheres 

 Sótão: Auditório, Sala dos Médicos e uma sala de reuniões. 

Anexo ao edifício principal, estão localizadas algumas unidades de apoio, 

nomeadamente o Arquivo Administrativo, a Costura e Rouparia, as Oficinas e a Casa 

Mortuária.1 

2.Serviços Farmacêuticos 

Os SF constituem um papel fundamental no funcionamento do hospital, visto que os 

seus principais objetivos têm por base assegurar a terapêutica medicamentosa aos 

doentes, garantir a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, bem como integrar 

as equipas de cuidados de saúde e promover ações de investigação científica e de ensino.2 

A equipa multiprofissional dos Serviços Farmacêuticos é constituída por 

farmacêuticos, técnicos de diagnóstico e terapêutica, assistentes técnicos e assistentes 

operacionais. Todas as atividades desenvolvidas devem seguir as orientações do Manual 

de Boas Práticas da Farmácia Hospitalar, sendo ainda sujeitos à orientação geral dos 

Órgãos de Administração dos Hospitais.  

2.1  Funções do Farmacêutico Hospitalar 

Para cumprir as suas responsabilidades e deveres, o Farmacêutico Hospitalar 

pertencente aos SF exerce as seguintes funções: 

o Gestão do medicamento e outros produtos farmacêuticos (seleção, aquisição, 

armazenamento e distribuição); 

o Implementação e monitorização da politica de medicamentos, definida no 

Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e pela Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT); 
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o Controlo de matérias primas e produtos acabados; 

o Manipulação de medicamentos; 

o Participação em Comissões Técnicas e outras comissões a nomear pelo CA; 

o Colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

o Informação de Medicamentos; 

o Desenvolvimento de ações de formação. 

2.1.1 Funções Específicas 

 

2.2 Recursos Humanos 

Os SF têm ao seu dispor uma equipa qualificada de forma a exercer todas as funções 

e atividades existentes. No total, a farmácia reúne 11 trabalhadores, dos quais três são 

Farmacêuticos – Dr.ª Rosa Armandina (Responsável dos SF), Dr.ª Irene Coelho e Dr.ª. 

Olinda Melo – três são Técnicas de Diagnóstico e Terapêutica (TDT) – Ana Isabel Moreira, 

Elisa Costa, Maria Gabriela Ribeira – três são Assistentes Técnicas (AT) – Lígia Oliveira, 

•Gestão, coordenação e planificação dos SF;

•Elaboração do plano de atividades anual;

•Participação nas aquisições e concursos de medicamentos e de outros 
produtos farmacêuticos;

•Elaboração das faltas dos medicamentos;

•Elaboração e conferência do registo mensal de entradas e saidas de 
Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas controladas para a 
Autoridade Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde 
(INFARMED);

•Fornecimento de Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas aos 
vários Serviços Clínicos (SC) por Distribuição Tradicional;

•Pedidos de Autorização de Utilização Especial (AUE) de medicamentos 
ao INFARMED;

•Controlo dos Hemoderivados

Farmacêutica Responsável dos SF

• Validação das prescrições médicas online;

• Informação de medicamentos;

• Orientação de estágios;

• Verificação dos armários de recurso dos SC;

• Elaboração de pedidos de reposição semanal dos SC;

• Controlo semanal e mensal dos movimentos de Estupefacientes, 
Psicotrópicos e Benzodiazepinas;

• Supervisão e controlo da manipulação de medicamentos;

• Controlo mensal dos medicamentos consumidos por serviço;

• Controlo dos Hemoderivados;

• Realização do inventário.

Farmacêuticas Assistentes dos SF
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Paula Vieira e Teresa Cunha – e duas são Assistentes Operacionais (AO) – Ana Silva e 

Aurélia Carvalho. Apesar de existir uma grande equipa na farmácia hospitalar, a 

comunicação e interação entre os colaboradores demonstrou ser sempre eficiente. 

2.3 Espaço Físico 

Os SF localizam-se no piso 0 da Unidade da Póvoa de Varzim, o que permite um 

bom acesso do exterior que facilita a entrada de produtos. Também permite um bom 

acesso interior, visto que a farmácia se encontra bem sinalizada e próxima dos elevadores, 

o que se traduz num fácil acesso dos utentes, profissionais e o transporte dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos para todos os SC.. 

 O espaço físico dos SF do CHPVVC é constituído por: 

1. Zona de validação da prescrição (local de trabalho das farmacêuticas assistentes)  

2. Gabinete da Responsável pelos SF 

3. Gabinete dos Serviços Administrativos 

4. Zona de farmacotecnia (reembalagem de medicamentos e pequeno laboratório) 

5. Zona de receção de encomendas 

6. Armazenamento de medicamentos de grande volume e armários rotativos com 

medicamentos organizados por DCI. 

7. Zona de atendimento ao público 

8. Zona de preparação da medicação em Dose Unitária e zona da Distribuição 

Clássica. 

                                                           Figura 1- Espaço físico dos SF 

 

Para além dos pontos enumerados na planta, existe também um cofre para 

armazenamento de estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas, dois frigoríficos e 

uma arca congeladora. 
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2.4 Comissões Técnicas 

É da responsabilidade das Farmacêuticas a sua participação nas seguintes 

comissões: 

2.4.1 Comissão de Farmácia e Terapêutica 

A CFT é composta por três Farmacêuticos e três Médicos. É presidida pelo Diretor 

Clínico do Hospital ou um dos seus adjuntos, que também é responsável por nomear os 

restantes médicos. Os Farmacêuticos são nomeados pela responsável do SF. 

Compete à CFT: 

o Atuar como órgão consultivo e de integração entre os serviços de prestação de 

cuidados e os SF; 

o Emitir pareceres e relatórios sobre os medicamentos a incluir ou excluir no FHNM, 

enviados trimestralmente ao INFARMED; 

o Zelar pelo cumprimento do FHNM e suas adendas; 

o Elaborar adendas privativas; 

o Pronunciar-se sobre a correção da terapêutica prescrita a doentes, sob o respeito 

das regras deontológicas; 

o Informar os planos de aquisição de medicamentos e orientar o seu consumo; 

o Avaliar, junto de cada serviço hospitalar, os custos da terapêutica que 

periodicamente lhe são submetidas, após emissão do parecer pelo diretor dos SF; 

o Elaborar a lista de medicamentos de urgência que se devem encontrar nos serviços 

de ação médica; 

2.4.2 Comissão de Ética 

A Comissão de Ética (CE) é um órgão multidisciplinar de apoio ao CA, que analisa e 

emite parecer sobre determinados problemas éticos do CHPVVC. 

É da competência da CE: 

o Pronunciar-se sobre todas as questões que envolvam valores morais no Centro 

Hospitalar, salvaguardando a dignidade e integridade humanas; 

o Zelar pela existência de padrões éticos no acesso aos cuidados de saúde; 

o Pronunciar-se sobre os protocolos de investigação científica, tal como, técnicas 

experimentais que envolvem seres humanos e seus produtos biológicos; 

o Promover a divulgação dos princípios gerais de bioética por meios adequados. 

2.4.3 Grupo Coordenador Local de Controlo de Infeção e Resistência a 

Antibióticos 

Segundo o Despacho nº18052/2007 de 14 de Agosto, a comissão é um órgão de 

acessória técnica de apoio à gestão, responsável pelo estudo e análise dos dados de 

incidência e prevalência da infeção hospitalar e discussão de propostas de intervenção. 

Em 2013 o Ministério da Saúde criou o Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e 
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de Resistência a Antimicrobianos com o fim de promover a redução da taxa de infeções 

associadas aos cuidados de saúde, hospitalares e da comunidade, assim como da taxa de 

microrganismos com resistência aos antimicrobianos. 

Compete ao Grupo: 

o Definir e monitorizar um sistema de vigilância epidemiológica para situações de 

maior risco; 

o Propor normas de prevenção e controlo de infeção e respetiva monitorização; 

o Fornecer informação relativa a microrganismos isolados e resistência a agentes 

microbianos a diversos serviços; 

o Colaborar na definição da política de antibióticos, antisséticos, desinfetantes e 

esterilização; 

o Definir e implementar normas para divulgar casos de infeção em utentes e 

funcionários; 

o Proceder a inquéritos epidemiológicos. 

2.4.4 Comissão da Qualidade e Segurança do Doente 

De acordo com o Programa do XIX Governo Constitucional, o principal objetivo na 

Saúde é continuar a melhorar a qualidade e o acesso efetivo dos cidadãos aos cuidados 

de saúde. As prioridades estratégicas da Comissão de Qualidade baseiam-se na melhoria 

da qualidade clínica, a informação transparente ao cidadão, a segurança do doente, a 

qualificação e acreditação nacional de unidades de saúde, gestão integrada da doença e 

inovação e ainda a orientação de reclamações e sugestões dos cidadãos. 

2.4.5 Comissão de Tratamento de Feridas 

Esta comissão visa uniformizar critérios de atuação no tratamento de feridas em toda 

a instituição. Assim sendo, foi criado um protocolo que avalia o doente com ferida e indica 

o respetivo tratamento. 

É da responsabilidade da Comissão de Tratamento de Feridas: 

o Propor protocolos de atuação para todo o tipo de feridas e posterior divulgação 

destes; 

o Criar protocolos de articulação com os diversos serviços e comissões; 

o Avaliar os custos do material de penso; 

o Definir formação na área do tratamento de feridas; 

o Emitir pareceres sobre qualquer alteração aos protocolos e a introdução e exclusão 

de produtos farmacêuticos; 

o Apresentar uma proposta de plano de ação anual. 
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2.4.6 Comissão de Formação 

A Comissão de Formação tem como objetivo definir as necessidades de formação 

de todos os grupos profissionais da instituição. É da sua responsabilidade a planificação e 

realização de cursos e atividades formativas diversas. 

Compete à Comissão de Formação: 

o Promover a aquisição e melhoria das competências profissionais anteriormente 

adquiridas; 

o Incentivar a participação dos funcionários nas ações desenvolvidas; 

o Organizar a documentação pedagógica em articulação com os serviços financeiros 

para a obtenção de financiamento para candidaturas de ações a desenvolver; 

o Organizar atividades relacionadas com o ensino pré e pós-graduado, em articulação 

com entidades que tenham estabelecido relações de parceria com o Hospital; 

o Promover a integração dos novos profissionais no Centro Hospitalar. 

2.4.7 Comissão de Tratamento da Dor 

Responsável pelo controlo da dor dos doentes internos e externos. Compete à 

comissão atualizar os medicamentos existentes para o tratamento da dor. 

3. Circuito do medicamento 

A gestão de medicamentos baseia-se num conjunto de procedimentos realizados nos 

SF, de forma a garantir que todo o circuito do medicamento ocorra normalmente para que 

a medicação fornecida ao doente respeite padrões de segurança e qualidade. O circuito 

do medicamento engloba as seguintes etapas: seleção, aquisição, receção, 

armazenamento, distribuição e controlo.  

3.1 Seleção 

Os medicamentos utilizados no CHPVVC são selecionados de acordo com as 

especialidades existentes e patologias mais comumente tratadas. A Comissão de Farmácia 

e Terapêutica é responsável por esta seleção, tendo em conta, sempre que possível, o 

FHNM. 

3.2 Aquisição  

É da responsabilidade dos SF garantir a existência de todos os medicamentos e 

produtos farmacêuticos em determinadas quantidades e qualidade de forma a satisfazer 

as necessidades dos SC do hospital. Desta forma, sempre que as TDT considerarem 

necessário (quando se atingir o ponto de encomenda), comunicam a Farmacêutica 

Responsável pelos SF para que se elabore a nota de encomenda. Este procedimento é 

fundamental para evitar que ocorra rutura de stock ou excesso de medicação em stock. 

Normalmente, faz-se a aquisição de certas quantidades de um produto para ser utilizado 

durante um mês. 
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A maior parte das aquisições dos produtos são sujeitas a concurso. Geralmente, para 

adquirir determinado medicamento, procede-se à comparação dos preços e características 

dos que têm a mesma substância ativa no Catálogo de Aprovisionamento da Saúde dos 

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). Desta forma, é comumente escolhido 

o que tem o preço mais baixo que se adapte à dose unitária, no entanto, deve-se ter 

atenção à relação preço-qualidade. Posteriormente, a Farmacêutica Responsável faz o 

pedido de compra e as administrativas elaboram a nota de encomenda que será enviada 

aos fornecedores. As exceções a este procedimento são os reagentes de Imuno-

Hemoterapia e Patologia Clínica, as dietas lácteas e entéricas e reagentes de química seca 

que são adquiridos por um concurso público.  

Sempre que achar necessário, a Farmacêutica Responsável requere a abertura do 

concurso ao CA, comunicando os produtos a adquirir, e o CA contacta o Serviço de 

Aprovisionamento e Logística do CHPVVC, que procedem à abertura do concurso. Um júri 

nomeado pelo CA é responsável pela escolha do fornecedor do produto. Os medicamentos 

manipulados são adquiridos pelos SF a partir de uma Farmácia Comunitária autorizada 

pelo CA, visto que as instalações dos SF não permitem a sua preparação (apenas a do 

Álcool 50ºC). 

3.3 Receção 

Os medicamentos são rececionados pelas TDT no armazém dos SF. Todos os 

produtos chegam acompanhados de uma guia de remessa e/ou fatura que é de imediato 

comparada com a nota de encomenda do pedido efetuado para verificar se é 

correspondente. As TDT conferem o nome, dosagem, quantidade, lote e prazo de validade. 

O lote e prazo de validade são registados na nota de encomenda, que é assinada e datada 

pelas TDT. De seguida, a nota de encomenda e a guia de remessa são entregues às AT 

que procedem à entrada informática do produto. 

3.4 Armazenamento  

O armazém dos SF é constituído por: 

o Armazém Central: armário metálico móvel, dividido em módulos com prateleiras que 

deslizam sobre carris. Aqui encontra-se grande parte dos medicamentos, bem como dietas, 

corretivos de volémia, reagentes e pensos. 

o Armazém Interno: composto por medicamentos de grandes dimensões ou 

adquiridos em grandes quantidades. 

o Módulos de gavetas: estrutura metálica constituída por gavetas rotuladas com o 

nome dos medicamentos pela Denominação Comum Internacional (DCI) adaptados à DU. 

o Armazéns periféricos: compartimentos exteriores aos SF que armazenam 

inflamáveis, corretivos de volémia e gases medicinais. 
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o Cofre: armário fechado com chave que contém os estupefacientes, psicotrópicos e 

benzodiazepinas. 

o Frigorífico: contém medicamentos que têm de ser refrigerados entre 2ºC-8ºC. 

Existem 2 frigoríficos: um é destinado a hemoderivados, vacinas e tuberculina e o outro 

destina-se à restante medicação onde a refrigeração é obrigatória. 

o Arca Congeladora: armazena apenas um medicamento – a Dinoprostona-  a um 

intervalo de temperatura de -15ºC a -20ºC. 

O armazenamento dos medicamentos segue determinadas regras. É obrigatório 

todos os medicamentos serem armazenados de acordo com as condições exigidas por 

cada um, por ordem alfabética e de acordo com a regra “First Expired First Out”, ou seja, 

o produto com menor prazo de validade, é o primeiro a sair.  

Recentemente, foram criadas novas regras de identificação dos medicamentos nos 

locais de armazenamento na Farmácia e SC pela Comissão de Qualidade. Encontram-se 

identificados os medicamentos: 

o LASA (“Look Alike, Sound Alike”) – medicamentos que apresentam a mesma 

aparência ou ortografia semelhante ou têm nomes foneticamente parecidos. No rótulo, as 

letras que os diferenciam aparecem em letras maiúsculas. 

o Alto Risco – medicamentos assinalados no rótulo com um sinal de perigo, já que 

quando utilizados incorretamente apresentam um maior risco de danos graves ou até 

morte.   

o Eletrólitos Concentrados – Soluções de eletrólitos que, pela sua concentração, 

podem provocar efeitos adversos graves ou muito graves aos doentes a quem são 

administradas. Os medicamentos são armazenados separadamente dos restantes, com 

rótulo de cor vermelha, assinalado com sinal de perigo e, ainda, com uma etiqueta referindo 

que se deve “diluir antes de usar”. 

3.5 Distribuição  

A distribuição é uma das fases do circuito do medicamento mais relevantes na 

farmácia hospitalar, pois trata-se da etapa que permite a dispensa adequada dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos aos respetivos SC, de forma a que a terapêutica 

seja cumprida sem comprometimento da saúde dos utentes. 

Existem diferentes tipos de Distribuição para os SC, tais como: Distribuição Clássica, 

Reposição por stock fixo, Distribuição Individual Diária em Dose Unitária, Distribuição de 

Medicamentos Controlados e de Gases Medicinais. 

3.5.1 Distribuição Clássica 

A distribuição clássica trata-se do fornecimento de medicamentos necessários para 

repor o stock, previamente estabelecido, de cada SC, sendo feita sempre que necessária 

aos SC sem DU. Esta distribuição é realizada para todos os SC e aplica-se aos seguintes 
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produtos: soluções e suspensões orais, pomadas, material de penso, antisséticos e 

desinfetantes, reagentes de diagnóstico rápido e soluções injetáveis de grande volume.  

O stock específico de cada SC é estabelecido entre o Diretor do Serviço, o 

Enfermeiro Chefe e o Responsável dos SF sendo a partir deste que é elaborado o perfil 

das requisições (Anexo I) para cada SC. 

Procedimento: 

O Enfermeiro Chefe ou seu substituto de cada SC requisita informaticamente os 

medicamentos necessários de acordo com o stock predefinido. Nos SF, o pedido é 

impresso pelos TDT e procede-se à sua preparação. O abate ao stock é feito de forma 

automática. Antes da saída dos SF, outro TDT valida toda a medicação e, por fim, um AO 

dos SF procede ao transporte para os respetivos SC, acompanhado do registo de 

satisfação do pedido. Os pedidos são geralmente feitos até às 10h30 min. Após esta hora, 

para que as requisições sejam aviadas é obrigatório o contacto prévio por telefone.  

 No caso de pedidos extraordinários de medicamentos, quer por rutura de stock, 

quer por não fazerem parte do perfil do SC, é essencial um aviso prévio do seu consumo 

previsto, para além do procedimento anteriormente descrito. Caso o medicamento em 

causa careça de justificação clínica (Anexo II), esta terá se ser enviada aos SF para análise 

e autorização para o fornecimento. No caso de material de penso em que é necessária 

justificação, o Enfermeiro Chefe deve justificá-lo nas observações, quando faz a requisição. 

3.5.2 Reposição por stock fixo 

A distribuição por reposição de stock fixo compreende o fornecimento de 

medicamentos, após a verificação do seu consumo, nas quantidades necessárias a repor 

o stock estipulado para esse SC. Os medicamentos de cada SC estão armazenados em 

módulos de gavetas identificadas em quantidades e qualidade estipuladas pelo Diretor de 

Serviço, Enfermeiro Chefe e Responsável dos SF. A medicação que compreende o stock 

de cada SC varia de acordo com as patologias, respetivos tratamentos mais frequentes e 

a medicação de emergência de cada um. 

 O processo da reposição pode ser realizado sem registo de administração ou 

consoante o registo de administração.  

o Reposição sem registo de administração 

Em determinados SC existem dias estipulados, nos quais um TDT dirige-se ao SC 

para verificar as quantidades a repor e regista num impresso (Guia de Saída). 
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Tabela 1- Dias para reposição sem registo de administração de cada SC

 

Um TDT prepara as quantidades dos medicamentos a repor de acordo com o stock 

e regista informaticamente as quantidades aviadas. De seguida, outra TDT confere a 

reposição e um AO transporta as mesmas ao SC. A Urgência constitui uma exceção, visto 

que este procedimento só se aplica à ala pediátrica e a alguns medicamentos na ala dos 

adultos. 

o Reposição segundo o registo de administração 

Nos SC com internamento, como é o caso da Pediatria, Neonatologia, Obstetrícia 

/Ginecologia e do Serviço de Urgência, em dias estipulados, o Farmacêutico imprime o 

mapa de registos de administrações do SC e contabiliza as quantidades utilizadas. Elabora 

um pedido informático de reposição de stock do SC que é, posteriormente, impresso e 

satisfeito pelo TDT que, após validação por outro TDT, informa o AO que pode transportar 

para o SC. 

Tabela 2- Dias para reposição segundo o registo de administração de cada SC

 

 

3.5.3 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) baseia-se na dispensa de 

doses de medicamento em dose unitária para cada doente de cada SC por um período de 

24 horas. Após interpretação da prescrição médica pelo farmacêutico, cada unidade 

identificada pela DCI, dosagem, prazo de validade e lote de fabrico, é distribuída e 

administrada desde as 15h até às 14h do dia seguinte. Apenas os serviços de Medicina 

Homens, Medicina Mulheres, Ortopedia e Cirurgia usufruem deste sistema de distribuição. 

Tanto o Farmacêutico como o TDT e AO dos SF são responsáveis pela aplicação deste 

procedimento. 

 

 

• Quarta-feira
Bloco de Partos, 
Bloco Operatório

• Terça-feira
Bloco Cirurgia 
Ambulatório

• Quinta-feiraUrgência Pediátrica

• Segunda-feira e Quinta-feiraUrgência

• Terça-feira
Obstetrícia 

/Ginecologia

• Quarta-feira
Pediatria/ 

Neonatologia
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Procedimento: 

A prescrição médica é feita “online” e contém a informação clínica relativa ao doente. 

No início da manhã, cada prescrição é validada por um farmacêutico, que analisa os 

medicamentos, doses, frequências, incompatibilidades, vias de administração, 

justificações e duração do tratamento. Sempre que exista alguma inconformidade, o 

Farmacêutico contacta o Médico prescritor dando o seu parecer técnico, de forma a sugerir 

soluções perante eventuais erros na terapêutica. Posteriormente, são gerados mapas de 

alterações - com medicação atualizada, altas, transferência de camas e serviço - que são 

entregues aos TDT para estes procederem às alterações nas gavetas de cada doente e no 

carro de DU de cada SC. De seguida, o Farmacêutico confere as alterações realizadas 

pelos TDT e verifica se gavetas estão corretamente rotuladas com o nome e número de 

cama do doente. 

Este procedimento é repetido até às 13h 30min., hora em que o Farmacêutico dá 

saída informática da medicação e informa os TDT que podem enviar os carros para os 

respetivos SC pelos AO. Os mapas gerais são impressos, com informação acerca da 

medicação para o dia seguinte, e entregues ao TDT que preparam a medicação nas 

cassetes, sendo esta, posteriormente, conferida pelo farmacêutico. Os carros de transporte 

de medicamentos distribuídos em DU são constituídos por cassetes fechadas com gavetas 

e estão identificados com o respetivo SC e dia da semana. As gavetas estão devidamente 

etiquetadas com o nome, número da cama e do processo de cada doente 

No final da manhã, as cassetes do dia anterior são devolvidas aos SF, procedendo-

se à devolução da medicação que, por algum motivo (alta, não necessidade da toma) não 

foi administrada no dia anterior. Esta tarefa é da responsabilidade dos TDT, com exceção 

dos estupefacientes, benzodiazepinas e psicotrópicos, cuja responsabilidade é dos 

farmacêuticos. 

Administrações imediatas: 

Os SC possuem um armário de recurso com medicação à qual se poderá recorrer 

caso esta seja prescrita após as 13h 30min ou fora do horário de funcionamento dos SF. 

Assim sendo, se a medicação a administrar ao doente estiver disponível no armário, o 

Enfermeiro retira-a e faz um pedido de reposição (Anexo III), que é transportado 

posteriormente aos SF pelas AO. Caso determinado medicamento não exista no armário 

de recurso do SC, é da responsabilidade do Enfermeiro contactar previamente por telefone 

e enviar aos SF o “registo de reposição da medicação”. Este “registo” contempla a 

identificação do medicamento, a sua dose, quantidade pretendida, o nome e número da 

cama do doente. 
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Sempre que é retirada medicação do armário de recurso dos SC, é necessário 

preencher o registo de reposição. O TDT nos SF responsabiliza-se por aviar a medicação 

para reposição do stock e regista informaticamente o consumo do medicamento no SC.  

3.5.4 Ambulatório 

A distribuição em ambulatório consiste na dispensa de medicamentos a doentes 

abrangidos por legislação própria, tais como anti-inflamatórios e analgésicos para doentes 

após terem sido submetidos a cirurgia na UCA – de acordo com o DL 75/2013 – e 

medicamentos biológicos para utentes externos – Portaria 48/2016. 

No processo de distribuição dos medicamentos biológicos, o utente dirige-se aos SF 

com a prescrição - realizada por um médico externo com consulta certificada na DGS -  que 

é posteriormente validada, de forma a que todos os dados necessários estejam de acordo 

com as normas. Após a validação, uma nota de encomenda é elaborada e, quando o 

medicamento é rececionado, o doente é contactado por telefone. Aquando da dispensa, 

são fornecidas informações relativamente à via de administração, posologia, conservação 

e possíveis dúvidas do doente. 

No que diz respeito à medicação dos doentes da UCA, a prescrição desta é 

elaborada em formato de papel pelo Responsável da Especialidade e é enviada com uma 

semana de antecedência para os SF. Nos SF, após preparação, identificação e conferência 

da medicação por uma TDT, esta é acompanhada de informações relevantes, tal como a 

posologia, e é enviada para a UCA, no dia da intervenção cirúrgica.  

 A validação e fornecimento destes medicamentos é da responsabilidade das 

Farmacêuticas, no entanto, a distribuição da medicação para a UCA pode ser partilhada 

com as TDT. Todo o processo de distribuição dos medicamentos biológicos é apenas da 

responsabilidade das Farmacêuticas. 

3.5.5 Distribuição de Medicamentos Controlados 

3.5.5.1 Hemoderivados 

Os Hemoderivados são medicamentos derivados do plasma humano, adquiridos e 

dispensados de acordo com o Despacho nº 11291/97 (2ª série), com identificação do 

medicamento, lote, fabricante, Certificado de Aprovação para Utilização Terapêutica, do 

doente a quem são administrados e registo de administração. O registo destes dados é 

importante para que, caso necessário, se possa estabelecer uma ligação de causalidade 

entre a administração e o desenvolvimento de doenças infeciosas transmissíveis pelo 

sangue. 

 Os Hemoderivados armazenados nos SF são a albumina humana e imunoglobulinas 

específicas, enquanto que o plasma de vírus inativado encontra-se armazenado no Serviço 

de Patologia Clínica, sob responsabilidade de um Imuno-Hemoterapeuta.  
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A receção destes medicamentos é realizada pelas TDT que, para além de conferirem 

a quantidade, a dosagem, o lote e prazo de validade, conferem o boletim analítico do 

medicamento e o Certificado de Aprovação para Utilização Terapêutica do INFARMED 

que, posteriormente, juntamente com a cópia da nota de encomenda, são arquivados numa 

pasta própria. Após a validação, a TDT procede ao armazenamento, nos respetivos locais, 

de acordo com as características de conservação de cada um. No caso da Albumina 

Humana, é necessário registar a sua entrada na ficha de prateleira (Anexo IV).  

Após prescrição informática, o Clínico preenche a requisição de Hemoderivados, 

constituída por duas vias – Via Farmácia (Anexo V) e Via Serviço (Anexo VI), e envia-a aos 

SF, onde é validado por uma farmacêutica, que atribui à requisição um número sequencial 

e regista o medicamento, quantidade, lote, fornecedor e o número do Certificado, 

realizando de seguida a saída informática por doente. Caso a Albumina humana seja 

prescrita em DU, um TDT regista em impresso próprio (Anexo VII) a data, o medicamento, 

a quantidade diária, o lote, laboratório, fornecedor, o nº do Certificado, o nome do doente, 

o SC, nº de cama e de registo sequencial. As unidades de Albumina são rotuladas com 

nome do doente, nº da cama, o SC e as condições de conservação e são ainda enviados 

para os SC os impressos com as duas vias, das quais uma - a Via Farmácia – é devolvida 

aos SF após a assinatura do Enfermeiro. Aquando da administração do Hemoderivado, o 

Enfermeiro responsável deve registá-la na Via Serviço que, no final do tratamento, é 

enviada de volta para os SF para validação do registo dos lotes enviados. A Via Serviço 

retorna ao SC para arquivo no processo clínico do doente. A Via Farmácia é arquivada nos 

SF juntamente com impresso próprio.  

O limite de tratamento da Albumina é três dias, no entanto, se o Médico prescritor 

achar adequado, pode prolongar o tratamento através do preenchimento de um novo 

impresso. Caso haja interrupção do tratamento, o Enfermeiro fica responsável por devolver 

as unidades restantes aos SF.  

Existem SC, tais como a Urgência, Medicina, Neonatologia e Bloco de Partos, onde 

existe um stock predefinido de Hemoderivados pela CFT num frigorifico fechado, ao qual 

apenas o Chefe de Equipa ou Médico de Serviço têm acesso fora do horário de 

funcionamento dos SF. As Farmacêuticas são responsáveis pelo controlo do stock. 

3.5.5.2 Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas 

Os Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas são substâncias que 

provocam estados de intoxicação crónica e dependência física e psíquica, após a sua 

administração repetida ou uso prolongado e, por isso, estão sujeitos a um controlo especial. 

Para o controlo destas substâncias, há legislação definida (Decreto Regulamentar 61/94 

do DR 236 I serie) que aprova os modelos das receitas médicas para os medicamentos 
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que constam nas tabelas I a VI do Decreto 15/93 de 21 de Janeiro, sendo os presentes no 

CHPVVC, os da tabela IA e IV. 

A aquisição dos estupefacientes é realizada pela Farmacêutica Responsável, que 

avalia o stock nos SF e, quando é atingido o ponto de encomenda, procede à elaboração 

da nota de encomenda, preenchendo o modelo 1506 da Imprensa Nacional Casa da 

Moeda (Anexo VIII). Aquando da receção, a TDT verifica se o medicamento corresponde 

ao requisitado, regista o lote e prazo de validade no duplicado da nota de encomenda e 

procede ao seu armazenamento no cofre, registando a entrada na respetiva ficha de 

prateleira (Anexo V), e arquivo do duplicado da fatura em pasta própria. Uma Farmacêutica 

dá a sua entrada informática, validando todo o processo.   

As enfermarias dos SC também possuem cofres com stock predefinido, sendo que a 

chave fica ao cuidado do Enfermeiro Chefe ou substituto. Sempre que o SC necessite de 

repor o seu stock, os Enfermeiros Chefes enviam requisições (Anexo IX) aos SF e, caso 

estejam devidamente preenchidas, a Farmacêutica Responsável avia o pedido, debitando 

a saída na ficha de prateleira e no sistema informático por doente. É necessário a 

conferência por outra farmacêutica e só posteriormente, entre as 12h30 e as 15h, é que os 

medicamentos na Unidade da Póvoa de Varzim podem ser entregues pelos AO dos SF ao 

Enfermeiro Chefe que confere, assina e devolve o original da requisição aos SF. Na 

Unidade de Vila de Conde, o transporte é realizado por AO em cofre fechado. As 

requisições recebidas após as 10h30min., são fornecidas no dia seguinte. Nos SC com 

DU, estes medicamentos são fornecidos nas gavetas de cada doente, com exceção dos 

injetáveis e os prescritos em SOS. 

Para que exista um controlo rigoroso destes fármacos, uma Farmacêutica efetua o 

controlo das existências e confere as mesmas com o Sistema Informático à sexta-feira. É 

ainda enviado mensalmente ao INFARMED um documento onde constam todos os 

movimentos destes medicamentos. 

3.5.6 Gases Medicinais 

Os gases medicinais utilizados no CHPVVC são o Oxigénio, o Ar Respirável, o 

Dióxido de Carbono e o Protóxido de Azoto, sendo que o Ar respirável é produzido com o 

auxílio de uma máquina no próprio hospital e os restantes gases são comprados. 

Uma TDT verifica duas vezes por semana o stock existente e transmite às AT a 

quantidade a pedir de acordo com as necessidades. A receção é feita dentro do horário de 

funcionamento dos SF pelo AO, que comunica às TDT que, por sua vez, verificam se 

corresponde ao pedido feito e entregam a guia de remessa às AT. As Farmacêuticas dão 

a sua saída informaticamente. As garrafas, contendo os gases medicinais, são 

armazenadas nas centrais de gases, constituídas por rampas e, sempre que necessário, 

são substituídas por um AO. Fora do horário de trabalho deste funcionário, soa um alarme 
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na Urgência e o AO de serviço procede à sua substituição.  Na Unidade de Vila de Conde, 

um funcionário do SIE é responsável por este procedimento. Nas ambulâncias de Suporte 

Imediato de Vida (SIV), é um Enfermeiro que realiza a troca. Uma exceção à regra são as 

botijas de reduzidas dimensões que são armazenadas nos SF e dispensadas aos SC por 

distribuição clássica.  

 4. Produção de Medicamentos 

A zona de farmacotecnia nos SF do CHPVVC é destinada apenas à produção de 

medicamentos não estéreis, visto que não se verificam as condições necessárias para a 

produção de outros tipos de medicamentos. 

 4.1 Preparação de Formas farmacêuticas não estéreis 

Nos SF do CHPVVC apenas se prepara o Álcool a 50º, como já referido 

anteriormente. Desta forma, a produção de medicamentos tem em conta as Boas Práticas 

de Fabrico e, por isso, são cumpridas determinadas normas, tais como: a proibição de 

realizar atividades na zona de preparação que possam comprometer a qualidade do 

manipulado, o uso de equipamento como luvas, touca e máscara em todo o processo, 

verificação de todo o material a usar quanto à sua disponibilidade e limpeza e a utilização 

dos materiais cujo prazo de validade expire primeiro. É igualmente necessário preencher 

uma ficha de preparação (Anexo X) com o nome do medicamento, forma farmacêutica, nº 

do lote, data do fabrico, composição qualitativa e quantitativa (incluindo as matérias-

primas), nº de unidades obtidos, prazo de validade e a identificação do profissional que 

realizou a preparação. É realizada também a Ficha Técnica (Anexo XI) que contém a 

fórmula e as instruções técnicas para a sua preparação. Compete às Farmacêuticas 

supervisionar e controlar todo o processo. 

4.2 Reembalagem e Etiquetagem de Medicamentos 

A reembalagem consiste num procedimento que permite a administração de uma 

dose de medicamento destinado a uma só toma, ao mesmo tempo que confere proteção 

do conteúdo face à temperatura, luz e humidade e permite uma identificação fácil e 

completa da(s) substância(s) ativa(s). Desta forma, a reembalagem é aplicada quando, 

para administrar ao doente a dose prescrita, é necessário o fracionamento do comprimido 

em quartos ou metades. É também usada se os medicamentos fornecidos pela indústria 

não se encontrarem adaptados à dose unitária. 

Para o processo de reembalagem usa-se uma máquina de reembalagem em tira 

contínua, cujo manuseamento é feito com avental descartável, máscara e luvas. Cada 

medicamento reembalado tem de estar devidamente identificado com DCI, dose, nº de lote 

da origem, prazo de validade e data de reembalagem. É obrigatório preencher um registo 

(Anexo XII) por cada medicamento reembalado, que contém a descrição completa do 
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medicamento, informação da reembalagem e identificação da AO e da TDT -  responsável 

pela verificação do processo e introdução no computador dos dados do rótulo. Um aspeto 

a que se deve dar especial atenção é o prazo de validade, visto que os medicamentos que 

se retiram do blister ou são fracionados têm um prazo de validade correspondente a 25% 

do tempo compreendido entre a data de reembalagem e a data de validade do laboratório, 

não excedendo os 6 meses.  

As Farmacêuticas são responsáveis por assegurar o cumprimento das regras e, 

quando necessário, supervisionar e orientar o fracionamento e reembalagem. Por sua vez, 

as AO são responsáveis pelo processo de fracionamento e reembalagem. 

Relativamente à etiquetagem, esta é utilizada para identificação dos medicamentos 

cuja reembalagem não é possível, quando estes não estão adequados à distribuição em 

DU. As TDT encontram-se responsáveis por selecionar os medicamentos a etiquetar, 

imprimir e colar as etiquetas. Cada uma contém a DCI, dose, unidade de medida, nº do 

lote e prazo de validade. 

 5. Controlo de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

O Controlo de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos tem como objetivo a 

verificação da qualidade e quantidade de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

armazenados nos SF e nos SC. 

É da competência das Farmacêuticas: o controlo mensal das saídas de 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos para os SC; o controlo mensal das 

entradas e saídas de medicamentos (efetuado pela responsável dos SF); o controlo regular 

dos medicamentos e outros produtos armazenados nos SC e o controlo das quantidades 

dos medicamentos e outros produtos no armazém.  

Antes do fecho do mês, listagens de consumos por centro de custo/valência são 

impressas pelas Farmacêuticas a partir do Sistema Informático, que verificam se as saídas 

foram devidamente debitadas em cada valência. Após o fecho do mês, são elaborados 

mapas comparativos de consumos por centro de custo/valência que, após terem sido 

analisados pela Farmacêutica Responsável, são enviados ao CA e Diretores de Serviço.  

É da responsabilidade das TDT: a verificação bissemanal dos pontos de encomenda; 

registo dos medicamentos a encomendar e o controlo mensal dos prazos de validade dos 

medicamentos cuja validade termina nos 3 meses seguintes. Assim, a TDT responsável, 

na 1ª semana de cada mês imprime listagens de medicamentos cujo prazo expira 

brevemente, atualizando o sistema segundo a existências reais, e informa a Responsável 

pelos SF e SC que é necessário trocar, adquirir e/ou destruir esses medicamentos.  

Nos SC, é da responsabilidade do Enfermeiro Chefe ou seu substituo o controlo das 

quantidades e prazos de validade dos medicamentos armazenados, tal como informar os 
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SF quando existem medicamentos que expirem nos próximos 3 meses. Procede-se ao 

registo de todos os medicamentos cuja validade expirou ou se encontram inutilizados em 

mapas por centro de custo/valência que são enviados aos respetivos Diretores de Serviço, 

Enfermeiro Chefe e CA (Anexo XIII). 

 6.Informação sobre Medicamentos 

6.1 Serviço de Informação do Medicamento 

O Serviço de Informação do Medicamento (SIM) é um serviço que visa proporcionar 

informações acerca de medicamentos e outros produtos farmacêuticos a profissionais de 

saúde ou utentes, de forma a resolver determinados problemas ou dúvidas que possam 

surgir.  

As solicitações de informação devem ser pedidas por escrito, telefonema ou 

pessoalmente, sendo posteriormente registadas num formulário normalizado, onde são 

escritos o número do pedido de informação, a data e hora do pedido e da resposta, a 

identificação do consultante, a pergunta, a farmacêutica que responde e restantes dados 

necessários para a resolução do problema (Anexo XIV).  Para solucionar o problema, a 

Farmacêutica pode recorrer aos livros e arquivos existentes nos SF – FHNM, Prontuário 

Terapêutico, Índice Nacional Terapêutico, Drug Information Handbook,entre outros -, RCM 

dos medicamentos, Laboratórios e/ou o Centro de Informação (CIM) e o Centro de 

Informação do INFARMED (CIMI). A partir da informação obtida, realiza-se uma análise 

crítica para que a resposta dada seja a mais correta possível, sendo esta fornecida 

verbalmente e registada por escrito. Por fim, as solicitações são arquivadas de acordo com 

o número de solicitação para que possam ser consultadas sempre que se quiser.  
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Anexo I – Perfil das requisições  
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Anexo II- Justificação Clínica 
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Anexo III – Pedido de Reposição 
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Anexo IV – Ficha de Prateleira 

 

 

 

 

 



 

24 
 

Anexo V – Requisição de Medicamentos Hemoderivados - Via 

Farmácia 
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Anexo VI - Requisição de Medicamentos Hemoderivados - Via Serviço 
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Anexo VII – Folha Registo da Albumina em DU 
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Anexo VIII – Aquisição de Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas 
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Anexo IX- Requisição de Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas 
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Anexo X – Ficha de Preparação de Manipulados 
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Anexo XI – Ficha Técnica  
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Anexo XII – Mapa de Medicamentos a reembalar 
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Anexo XIII – Mapa de Inutilização por Centro de Custo/Valência 
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Anexo XIV – Registo de Pedido de Informação 
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