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Resumo 

 

O estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas surge no culminar de 5 anos de 

curso, servindo este relatório para abordar as atividades realizadas durante 4 meses na farmácia 

comunitária.  

Este relatório encontra-se dividido em duas partes: a primeira aborda os aspetos organizacionais, de 

funcionamento e de gestão da Farmácia Santo Ovídio, enquanto que a segunda parte aborda o trabalho 

que realizei e dos casos práticos que desenvolvi nesse mesmo período. 

O estágio curricular em farmácia comunitária é a primeira oportunidade que temos em contactar com a 

população, de interagir com outros profissionais de saúde e de perceber a real dimensão da profissão 

farmacêutica. A farmácia de oficina não se define apenas pelo atendimento, todas as atividades que são 

realizadas para que o ato farmacêutico seja bem-sucedido são extremamente importantes, desde a receção 

ao ato de dispensa. Todas as atividades permitiram-me crescer pedagogicamente e tornar-me numa 

melhor profissional de saúde. 

Na segunda parte deste relatório é descrita a apresentação duma campanha sobre Proteção Solar na 

Fundação Couto, bem como uma análise do tema, abordando tópicos como a caracterização da luz solar, 

os benefícios e consequências da exposição solar, os diferentes protetores solares e suas diferenças, 

fotoproteção oral entre outras questões. Também é elaborada uma análise da prevalência de hipertensão 

na comunidade de Santo Ovídio, através dos dados obtidos num inquérito realizado aos utentes da 

farmácia. Este ponto teve como intuito poder auxiliar e aconselhar os utentes sobre esta temática, e mais 

importante, controlar os seus valores. 

Estes quatro meses de estágio foram sem dúvida muito desafiantes e recompensadores. Cresci muito tanto 

a nível pessoal como a nível de conhecimento científico. 
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Parte I 

1. Farmácia Santo Ovídio 

1.1. Localização  

O meu estágio curricular em Farmácia Comunitária realizou-se na Farmácia Santo Ovídio (FSO) entre os 

dias 17 de janeiro e 16 de maio de 2017.  

A FSO situa-se na Rua Soares dos Reis nº 650, em Vila Nova de Gaia. Encontra-se numa rua 

perpendicular à linha do metro de Santo Ovídio tirando partido do grande fluxo de pessoas que todos os 

dias dela usufruem, e é a segunda mais próxima do centro de saúde Soares dos Reis. Considera-se, assim, 

sendo, que a FSO está numa localização estratégica. 

O meio envolvente é sobretudo habitacional e comercial.  

A FSO faz parte de um grupo de farmácias pertencentes ao grupo SOFARMA. Este grupo é constituído 

por 7 farmácias na zona norte, a FSO, a Farmácia Birra, a Farmácia Santos, a Farmácia Gomes, a 

Farmácia Teixeira Lopes, a Farmácia Veloso Ribeiro e a Farmácia Instituto Galénico Português.      

O horário de estágio acordado foi das 9 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos. 

Neste relatório encontra-se descrito as principais atividades que desenvolvi durante o estágio, 

encontrando-se no anexo I o período em que foram desenvolvidas. 

 

1.2. Horário de atendimento 

O horário de funcionamento da FSO é de forma contínua entre as 8h30 e as 20h00 de segunda-feira a 

sábado, sendo que aos domingos encontra-se encerrada. 

De acordo com a escala emitida pela Associação de Farmácias Portuguesas, a respetiva Administração 

Regional de Saúde do Norte e, em conjunto com outras farmácias da área de Vila Nova de Gaia, a FSO 

faz serviço de 24 horas, para além do horário de funcionamento normal, sendo estes efetuados a cada três 

semanas, aproximadamente. Neste âmbito, a farmácia cumpre com o disposto na Portaria n.º 14/2013, de 

11 de janeiro, primeira alteração à Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro, “que define o horário padrão 

de funcionamento das farmácias de oficina, regula o procedimento de aprovação e a duração, execução, 

divulgação e fiscalização das escalas de turnos, bem como o valor máximo a cobrar pelas farmácias de 

turno pela dispensa de medicamentos não prescritos em receita médica do próprio dia ou do dia anterior” 

[1]. 

 

1.3. Estrutura Externa  

Fisicamente a FSO apresenta uma  montra que  é usada para colocação de material publicitário ou 

informações relevantes, como o horário de atendimento da FSO e a localização das farmácias de serviço, 

na região de Vila Nova de Gaia, o nome do(a) Diretor(a) Técnico(a) (DT), os serviços farmacêuticos que 

prestam e os respetivos preços, o calendário de serviços permanentes e ainda o símbolo indicativo de 

como a FSO, segundo a Deliberação n.º 414/ CDE/2007, de 29 de outubro [2].  Esta montra é alterada 

conforme a estação do ano e/ou a presença de novos produtos, apresentando “um aspeto característico e 

profissional”, atendendo aos requisitos descritos nas Boas Práticas Farmacêuticas [3].  

Na fachada está presente o nome da farmácia e uma cruz identificativa da farmácia, que fica iluminada 
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quando a FSO está de serviço, como estipulado no artigo 28º do DL n.º 307/2007, de 31 de agosto [4].  

No anexo II encontra-se a entrada principal da FSO. 

 

1.4. Estrutura interna  

A FSO é caracterizada por duas áreas, a área do atendimento ao público e a área reservada na farmácia. 

Na área de atendimento ao público, o utente depara-se com dois postos de atendimento ao público e com 

vários produtos expostos, que não são sujeitos a receita médica.  

Na entrada principal encontra-se o contentor do Valormed do lado direito, o utente depara-se com vários 

armários de vidro contendo cosméticos, em ambos os lados, organizados por gama e com uma ordem 

fixa. À medida que aproxima-se do posto de atendimento estão expostos os produtos de puericultura. Por 

fim encontra-se um aparelho eletrónico que permite medir o peso, a altura, calcular o índice de massa 

corporal, a pressão arterial (PA); tendo custos diferentes para cada função.  

Os dois postos de atendimento distam entre si para garantir que há privacidade no ato farmacêutico, de 

forma a que os utentes possam solicitar os seus pedidos, sintomas e as suas dúvidas de forma mais 

privada. 

Existem lineares em torno dos postos com os produtos de maior rotatividade, mais associados á 

sazonalidade e que apresentam uma vantagem económica para a farmácia, como, por exemplo, 

antigripais, multivitamínico, produtos para a obstipação, produtos homeopáticos, medicamentos 

veterinários (anexo II). 

A área reservada da farmácia é caracterizada pela zona de receção/realização de encomendas, a zona de 

armazenamento, o escritório, o laboratório e por fim as instalações sanitárias.  

A zona de receção de encomendas e armazenamento partilham o mesmo espaço físico de forma a facilitar 

todo o processo envolvido nesta etapa. 

Esta zona é constituída por um computador, por impressoras, incluindo a impressora de etiquetas e as de 

receitas, um leitor de código de barras, uma secretária onde são colocados os produtos que já foram 

rececionados e estão prontos a serem armazenados (anexo II).  

A Zona de armazenamento é constituída por várias gavetas, balcões, lineares e um frigorífico onde os 

produtos estão organizados por forma farmacêutica e ordem alfabética. 

No laboratório são realizados testes bioquímicos, como a medição do colesterol total, perfil lipídico, 

glicemia, testes de gravidez, entre outros. 

Na FSO não se realiza a preparação de medicamentos manipulados - “qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”, tal como descrito 

na Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho [5]. 

No escritório está presente toda a documentação da FSO, desde diversas fontes bibliográficas, 

documentação relacionada com a contabilidade da FSO, ainda constituído por um local para colocar os 

pertences dos funcionários. 

 

1.5. Recursos humanos e utentes  

Tal como descrito no decreto lei nº 307/2007 de 31 de agosto, a FSO dispõe “de, pelo menos, um diretor 

técnico e de outro farmacêutico” que “podem ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou por outro 
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pessoal devidamente habilitado; considera-se outro pessoal devidamente habilitado para o efeito, outros 

profissionais habilitados com formação técnico-profissional certificada no âmbito das funções de 

coadjuvação na área farmacêutica, nos termos a fixar pelo INFARMED.” [4]. 

Atualmente o quadro farmacêutico é constituído pela Dr.ª Ana Paula Ramos, Diretora técnica, o Dr. 

Mário silva, farmacêutico adjunto. O quadro não farmacêutico é agora constituído por três técnicas de 

farmácia, Joana Trindade, D. º Fátima Morais, pela Paula Oliveira e pela auxiliar de limpeza Maria José. 

Cada pessoa é responsável por uma função em particular, como por exemplo: receção de encomendas e 

devoluções, reposição de stocks, decoração e disposição dos produtos, controlo de validades e stocks, 

gestão de encomendas, gestão da verificação do receituário. Este trabalho de grupo proporciona uma 

ótima harmonização na farmácia, o que contribuí para a sua organização e ambiente profissional e calmo, 

criando as condições que permita uma comunicação ótima com os utentes, tal como descrito nas BPF 
[3]. 

De salientar que sempre que é necessário há entreajuda e partilha de tarefas. 

Os utentes da FSO são maioritariamente idosos, doentes crónicos e polimedicados pertencentes à classe 

média/baixa que habitam nas proximidades da farmácia.  

O fácil acesso à farmácia, o ambiente familiar presente nesta, bem como o conhecimento do histórico do 

utente são fatores que promovem a fidelização do utente à FSO. 

Por fim, já que se encontra numa zona de proximidade da estação do metro de Santo Ovídio e do centro 

de saúde Soares dos Reis existem alguns clientes que se dirigem à FSO por conveniência, não sendo 

clientes habituais, sendo que nessas situações, após o atendimento e aconselhamento, o objetivo é a 

tentativa de fidelização dos mesmos. 

 

2. Gestão da farmácia 

  2.1. Sistema informático 

O sistema informático utilizado na FSO é o SPharm (SP) da SfotReis. Este sistema informático está 

instalado em todos os computadores disponíveis na farmácia. De salientar que cada funcionário da 

farmácia tem o seu próprio número de utilizador e senha de login, o que permite uma fácil rastreabilidade 

das atividades diárias de cada elemento. Este sistema informático auxilia a FSO na gestão da farmácia, 

nomeadamente na gestão de stocks, realização, receção e conferência de encomendas, devoluções, 

controlo de prazos de validade, na dispensa de medicamentos durante o ato farmacêutico entre outros 

aspetos. 

Na dispensa de medicamentos o SP permite obter informações cientificas sobre o artigo, nomeadamente, 

acesso ao resumo das características do medicamento, classe terapêutica e o extrato de movimentos do 

artigo. Permite realizar reservas, entre outras particularidades que fazem com que o ato de dispensação 

seja o mais completo possível. Através da ficha cliente permite, ao farmacêutico, aceder aos dados dos 

clientes, como por exemplo as últimas vendas, a medicação habitual entre outras informações relevantes.  

Desta forma esta ferramenta vital permite uma conciliação entre a vertente saúde pública e a vertente 

comercial. 

 

2.2Gestão de stocks  

A vertente comercial nas farmácias é, hoje em dia, cada vez mais importante, sendo por isso um ponto 
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crucial na gestão da farmácia. Desta forma uma ótima gestão de stocks é fulcral para garantir a 

sustentabilidade de qualquer negócio. 

Há uma atenção especial para a manutenção do stock máximo e mínimo de cada produto dentro de cada 

família. Esses valores têm em atenção o perfil dos clientes da FSO, a sazonalidade (por exemplo no 

Outono/Inverno há um reforço de medicamentos para o tratamento de gripes e constipações e uma 

diminuição dos stocks de produtos solares), entre outros.  

Na realização de encomendas o SP sugere os produtos quando atingido o stock mínimo, de forma a evitar 

a rutura do stock, no ato da dispensa de produtos também fornece a indicação das existências na farmácia 

e ainda a margem de lucro de cada produto e qual o mais vantajoso para a FSO. 

De forma a garantir uma eficiente gestão, durante a realização de encomendas e a receção destas há uma 

especial atenção às saídas de cada produto de forma a garantir um stock adequado às características da 

FSO.  

No entanto, em certas situações pontuais podem existir discrepâncias entre o stock físico existente na 

farmácia e o indicado informaticamente. Estas discrepâncias podem acontecer por erros na receção de 

encomendas, na dispensa, deterioração (ex.: queda de um xarope) ou furtos. Assim na FSO é realizado 

regularmente uma confirmação do stock físico dos produtos, ao longo do meu estágio fui conferindo essas 

situações sendo posteriormente corrigidos os stocks pelo proprietário da farmácia. 

 

2.3. Realização de encomendas 

Na FSO as encomendas são efetuadas aos armazenistas de distribuição grossista e também realizam-se 

encomendas diretas aos laboratórios. 

A FSO tem dois armazenistas principiais, a OCP e a Cooprofar (anexo III). 

Por dia são efetuadas 2 encomendas diárias, a primeira por volta das 13h e a segunda por volta das 18h, 

para os 2 fornecedores grossistas. O horário de entregas aos sábados, domingos e feriados é ligeiramente 

diferente, sendo que a Cooprofar não faz entregas. Saber o horário das encomendas é fulcral para o 

atendimento ao público, pois quando é necessário encomendar um produto específico para um cliente 

podemos informá-lo qual é o horário previsto da chegada desse mesmo produto à farmácia, evitando 

deslocações desnecessárias.  

Aquando a realização das encomendas os produtos que não apresentem o stock mínimo estabelecido são 

automaticamente sugeridos pelo SP. Sendo que é permitido adicionar ou eliminar produtos caso não se 

ache pertinente e vantajoso para a farmácia, e ainda mudar o armazenista.  

No dia-a-dia caso não exista fisicamente o produto na farmácia, stock mínimo e máximo do produto no 

SP seja zero, realizam-se pedidos por telefone ou via gadjet (uma aplicação dos armazenistas), chegando 

na próxima encomenda.  

As encomendas diretas são realizadas pelo proprietário da farmácia ou pela DT diretamente aos 

laboratórios tendo em conta as vantagens comerciais apresentadas pelos laboratórios ou pelo Sales 

Representative das mesmas. Essas encomendas diretas podem ser pontuais ou sazonais e variam em 

quantidade tendo em conta as necessidades da FSO. Por norma são encomendas de produtos de 

cosmética, higiene oral, dispositivos médicos, suplementos alimentares e até mesmo medicamentos 

sujeitos a receita médica (MSRM) de alta rotatividade. 
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Essas encomendas são de extrema importância pois aumentam o lucro da farmácia, visto que há um 

desconto no preço de venda às farmácias (PVF) ou um maior número de bonificações. 

  

  2.4. Receção e conferencia de encomendas  

A receção de encomendas foi a primeira atividade que realizei no meu estágio curricular. Atividade que 

realizei até ao final do mesmo. Esta atividade é uma das mais fulcrais para a adaptação na farmácia uma 

vez que é possível verificar os produtos existentes bem como a sua função e a rotatividade. 

As encomendas chegam nas banheiras que apresentam características diferentes, como a cor e aspeto, que 

facilmente permitem identificar o distribuidor da mesma. Cada banheira apresenta um código de 

encomenda, com o nome da farmácia e a morada desta. Associada vem a fatura da encomenda ou uma 

guia de remessa, por norma nas encomendas diretas, sendo posteriormente necessário pedir a fatura da 

mesma. 

Os contentores que transportam produtos de frio vêm devidamente identificados, não só por apresentarem 

uma cor diferente como por apresentarem a indicação de conterem produtos de frio. Essas mesmas 

banheiras são as primeiras a serem registadas e rapidamente os produtos são armazenados no local de frio. 

O operador no SP, no menu de encomendas, insere o nome do fornecedor; no caso da encomenda diária, 

pedida informaticamente, importa-se a mesma. Caso seja pedido por telefone ou direta, pode-se inserir os 

produtos manualmente, após a escolha do fornecedor. 

Após a leitura do código de barras de cada produto, confere-se o prazo de validade,  atualizando-o se 

necessário, o PVF, e  o preço de venda ao público (PVP) no caso dos MSRM. Entende-se por PVP o 

preço a que o medicamento é dispensado ao utente, integrando as deduções cuja prática seja determinada, 

por razões de interesse público ou de regularização do mercado, nos termos previstos no nº10 do artigo 

8.º do Decreto-Lei nº 97/2015 , de 1 de junho [6]. 

Nos MSRM, uma vez que apresentam o preço inscrito na cartonagem, verifica-se este está de acordo com 

o apresentado na fatura , caso não haja concordância faz-se uma reclamação para o armazenista , sendo 

posteriormente o produto devolvido ou feita uma nota de crédito. Se o produto apresentar um preço 

notificado, diferente dos apresentados em stock, destaca-se os produtos que apresentam um PVP novo e 

escoa-se primeiro os antigos, caso o PVP ainda seja autorizado, e apenas se modifica o PVP no SP 

quando o produto antigo for escoado, caso não haja stock pode alterar-se imediatamente o PVP. 

Nos produtos de venda livre calcula-se o PVP, tendo em conta alguns fatores como o imposto de valor 

acrescentado (IVA), sendo que estes produtos devem ser etiquetados sem nunca ocultar o prazo de 

validade ou o lote. 

No final confirma-se o valor total da fatura, insere-se a data da encomenda e, o número da fatura e 

finaliza-se a receção, sendo impresso no verso do duplicado da fatura a confirmação da receção. Após 

este passo o stock é automaticamente atualizado. 

Caso haja alguma incoerência com o número de produtos, falta deste, ou caso seja enviado um produto 

errado, faz-se uma reclamação ao armazenista sendo que pode ser emitida uma nota de crédito ou enviado 

o produto na entrega seguinte.  

2.5. Armazenamento  

Após a receção das encomendas procede-se ao seu armazenamento, sendo que cada produto é 
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armazenado tendo em conta a forma farmacêutica, marca, condições especiais de armazenamento e da sua 

rotatividade. 

Esta foi uma das primeiras tarefas que realizei na minha primeira semana de estágio e que se prolongou 

até ao final. 

Na FSO os produtos ficam armazenados primeiramente por forma farmacêutica, isto é, os colírios estão 

todos agrupados, os cremes/pomadas/gel, bem como os comprimidos. Os MSRM (não genéricos) são 

guardados nas gavetas de um armário à parte, os MSRM (genéricos) ficam armazenados em lineares, 

ambos na parte reservada da farmácia. Os de maior rotatividade, por exemplo, paracetamol e ibuprofeno, 

estão localizados juntos aos postos de venda, mas sem que o utente tenha acesso direto a estes, nem os 

consiga ver. 

Os medicamento psicotrópicos/estFPUacientes estão armazenados numa gaveta reservada para produtos 

dessa classe. 

Os MNSRM, Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica, estão expostos nos lineares, atrás da zona de 

atendimento, ao longo da farmácia organizados por grupos de família. 

A forma de organizar os produtos segue a regra First Expired, First Out (FEFO), isto é, os produtos com 

menor validade são os primeiros a sair e os de maior validade o último, organizados alfabeticamente e da 

dosagem menor para a maior. 

Esta organização é muito importante pois evita uma má gestão, pois desta forma há um menor número de 

produtos devolvidos, rentabilizando assim o lucro para a farmácia. 

No armazenamento dos produtos é necessário verificar se estes estão em boas condições, não estão 

danificados e se encontram-se dentro da validade tal como indicado no manual das boas prática de fabrico 

[3]. 

Segundo o DL 307/2007 de 23 de setembro, “as farmácias devem dispor de sistema de medição e registo 

de temperatura e humidade, que permita monitorizar a observância das adequadas condições de 

conservação dos medicamentos “, sendo que os valores de humidade não podem exceder os 60% e a 

temperatura máxima é de 25ºC, exceto a temperatura dos medicamentos do frio que não pode exceder os 

8 ºC. [4]. Assim existem vários termohigrómetros na FSO que registam os valores de hora a hora, que são 

arquivados informaticamente. De salientar que caso um dos valores não se encontrar compreendido entre 

os valores estabelecidos pelo Infarmed é necessário justificar o porquê de tal situação.   

O armazenamento dos produtos é umas das atividades mais importantes uma vez que ajuda a memorizar 

onde se encontram guardados os medicamentos, e nos permite verificar os medicamentos existentes e o 

seu uso terapêutico. 

 

2.6. Controlo de validades e Devoluções  

O controlo de validades na FSO é realizado todos os meses. Este controlo consiste em retirar uma 

listagem no SP dos produtos que apresentam uma validade curta, ou seja, cuja validade termina num 

prazo de 4 meses relativamente ao mês atual, bem como o número existente desses mesmos produtos, 

realizando-se desta forma também um controlo dos stocks. Esses mesmos produtos são destacados de 

forma a serem os primeiros a sair, rentabilizando desta forma o lucro da farmácia. De salientar que tem se 

em consideração a duração do tratamento do utente, assegurando que o tratamento termina antes do prazo 
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de validade do produto. 

Caso o produto apresente validades diferente, essas ficam referenciadas na lista para posteriormente 

serem inseridas no sistema e eliminar-se as datas que já não se encontram em stock, de forma a manter as 

validades sempre atualizadas. 

Quando faltar um mês para terminar a validade desses produtos, esses são devolvidos ao seu fornecedor, 

cuja justificação é “prazo de validade”. De salientar que os medicamentos de uso veterinário, MUV, 

devem ser devolvidos 5 meses antes do prazo de validade expirar e os produtos pertencentes ao protocolo 

de diabetes devem ser devolvidos antes 6 ou 4 meses, conforme as condições do fornecedor.  

Com este método garante-se que não há em stock produtos de validade expirada, diminuindo assim as 

hipóteses de colocar em risco a saúde do utente, e, por outro lado, ter uma noção de eventuais erros de 

stock. 

Na receção quando se verifica que um produto apresenta um curto prazo de validade, que o produto esta 

danificado, por exemplo, a verter, foi pedido por engano ou o utente recusou o produto procede-se à sua 

devolução. Por vezes surgem ordens de recolha por parte do INFARMED, realizando-se o mesmo 

procedimento. 

Na devolução anexa-se a fatura de receção do produto, o motivo da devolução deste e a validade do 

mesmo. O produto, o documento original e duplicado seguem para o fornecedor, após carimbados e 

assinados pelo farmacêutico responsável, e o triplicado após carimbado pelo armazenista fica armazenado 

na farmácia.  

O fornecedor pode aceitar ou não a devolução. Caso seja aceite a devolução por parte do armazenista, este 

pode emitir uma nota de crédito para a farmácia ou trocar por outros produtos; caso contrário o produto 

segue para quebras. 

 

3. Receituário e faturação 

3.1. Receita médica e regras de prescrição 

A maioria dos produtos pedidos na FSO são medicamentos sujeitos a receita médica, produtos que o 

farmacêutico apenas pode dispensar caso o utente esteja acompanhado por uma receita médica, isto é, 

documento através do qual são prescritos, por um médico ou, nos casos previstos em legislação especial, 

por um médico dentista ou por um odontologista, um ou mais medicamentos determinados. 

A Lei n.º 11/2012, de 8 de março, regulamentada pela Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio, instituiu 

um novo paradigma na prescrição, dispensa e monitorização da utilização de medicamentos no nosso país 

[7;8]. 

Cada vez mais o “Ministério da Saúde definiu uma prioridade clara para a utilização de meios eletrónicos 

como ferramentas de suporte da prescrição, da dispensa e do controlo da faturação dos medicamentos, 

visando atingir a completa desmaterialização dos procedimentos associados à prescrição e dispensa de 

medicamentos, reduzindo os meios manuais a exceções delimitadas.” como descrito no despacho n.º 

15700/2012, de 30 de novembro [9]. 

Ao longo do meu estágio deparei-me com diferentes tipos de receitas, o modelo de receita médica 

materializada, que apresenta uma validade de 30 dias após o momento da prescrição; o modelo de receita 

médica materializada renovável, que apresenta uma validade de 6 meses a partir do momento da 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  

Farmácia Santo Ovídio   

8 

 

prescrição, podendo esta apresentar 3 vias; o modelo de receita médica pré impressa e por fim o modelo 

de receitas sem papel (Anexo IV) 

Segundo a Lei n.º 11/2012, de 8 de março, na receita deve constar obrigatoriamente a denominação 

comum internacional da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia. 

A receita eletrónica apresenta ainda um código de barras que permite o acesso a uma lista com todos os 

medicamentos com as características referidas idênticas (medicamentos do mesmo grupo homogéneo ou 

com o mesmo Código nacional de prescrição eletrónica médica (CNPEM), podendo assim o doente ter o 

direito de escolha. Este tipo de receitas tem na parte superior um código de barras que permite saber a 

região de saúde, o tipo de receita, o centro emissor, o sistema produtor e o número da via. O número e 

nome do utente bem como o regime de comparticipação também são discriminados na parte superior da 

receita. 

A prescrição de medicamentos pode ainda incluir uma denominação comercial, por marca ou indicação 

do nome do titular da autorização de introdução no mercado, tal é permitido: 

 - Quando se trata de um medicamento de marca do qual não existe genérico comparticipado ou 

medicamento similar;  

-  Quando o prescritor apresenta uma das seguintes justificações:  

- Exceção a) do nº3 do artigo 6º - “Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito”, 

que é válida apenas para medicamentos que constam na lista do INFARMED, sendo que o farmacêutico 

apenas pode dispensar o que consta na receita;  

- Exceção b) do nº3 do artigo 6º – “Reação adversa prévia” – de igual modo à anterior, o 

farmacêutico só dispensa o que está prescrito;  

- Exceção c) do nº3 do artigo 6º - “Continuidade do tratamento superior a 28 dias”, podendo 

neste caso o farmacêutico dispensar um medicamento dentro do mesmo grupo homogéneo, com preço 

inferior ao prescrito, caso esta seja a opção do doente.   

No caso da exceção c) é de salientar, que é permitido ao utente optar por um medicamento dentro do 

mesmo Grupo Homogéneo (GH), ou seja, com a mesma DCI, forma farmacêutica, dosagem e tamanho; 

similar ao prescrito desde que sejam medicamentos com preço inferior ao prescrito.  

Em cada receita médica materializada podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos, não 

podendo ultrapassar o limite de duas embalagens por medicamento, nem o total de quatro embalagens. É 

permitido ser prescrito numa receita até quatro embalagens do mesmo medicamento no caso de os 

medicamentos prescritos se apresentarem sob a forma unitária. A prescrição de medicamentos contendo 

uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópica, não pode constar numa receita onde 

sejam prescritos outros medicamentos; tem de ser realizada numa receita denominada receita especial 

onde apenas podem constar medicamentos desta classe [7,8]. 

A prescrição de medicamentos pode, excecionalmente, realizar-se por via manual nas seguintes situações: 

falência do sistema informático; inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e 

validada anualmente pela respetiva ordem profissional; prescrição ao domicílio e outras situações até um 

máximo de 40 receitas médicas por mês. Essas devem seguir as regras mencionadas anteriormente. 

O farmacêutico aquando a dispensa deve verificar se as receitas se encontram conformes, ou seja, o 

número da receita, a identificação do prescritor, os dados do utente (definindo o regime de 
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comparticipação), a identificação do medicamento, a posologia e duração do tratamento, a 

comparticipação especial (se aplicável, o despacho especial),o  número de embalagens, verificar a 

assinatura do médico e por fim se encontra-se dentro do prazo de validade. 

Através do despacho de 25 de fevereiro de 2016, a receita sem papel adquiriu caráter obrigatório a partir 

de 01 de abril de 2016, para todas as entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

Este modelo eletrónico permite a prescrição, em simultâneo, de diferentes tipologias de medicamentos, ou 

seja, a mesma receita poderá incluir fármacos comparticipados com tratamentos não comparticipados, e 

permite que sejam prescritos mais do que 4 medicamentos por receita.  O utente pode aviar todos os 

produtos ou apenas parte deles, em locais e dias diferentes desde que a receita se encontre dentro do prazo 

de validade. O utente apresenta no seu telemóvel uma mensagem do Ministério da Saúde com o número 

da receita, o “código de acesso e dispensa” e o “código de direito de opção”. Após introduzidos no 

sistema acede-se à prescrição do médico, podendo selecionar todos os produtos prescritos ou apenas parte 

deles. 

Caso necessário é fornecido pelo médico uma guia de tratamento com os códigos e os produtos prescritos, 

principalmente à população idosa, visto que algumas apresentam algumas dificuldades no que toca à 

tecnologia [9,10]. 

 

3.2. Preços de referência 

Os medicamentos comparticipados ficam sujeitos ao sistema de preços de referência quando são 

comparticipados e fazem parte de um GH do medicamento [6]. 

O preço de referência (PR) de um medicamento corresponde à média dos cinco PVP mais baixos 

existentes no mercado, tendo em conta os medicamentos que integram o mesmo GH. Um GH é 

constituído por medicamentos que apresentam a mesma composição quantitativa e qualitativa em 

princípios ativos, a mesma dosagem, forma farmacêutica, apresentação e a mesma via de administração; é 

necessário que esteja incluído pelo menos um medicamento genérico [11,12]. 

De salientar que nem todos os medicamentos genéricos apresentam preço de referencia mesmo sendo 

comercializados, uma vez que podem não ser comparticipados ; ou por não estarem comercializados até à 

data de elaboração dos PR. 

Os GH são atualizados trimestralmente, isto é, no 20º dia do último mês de cada trimestre o Infarmed 

disponibiliza uma lista com os novos GH, tal como estabelecido na alínea a) do nº1, do artigo 3º da 

Portaria 195-B/2015, de 30 de junho. Os medicamentos comparticipados e os respetivos preços (PVP) são 

por sua vez atualizados mensalmente [12,13]. 

Neste trimestre foram introduzidos novos grupos homogéneos para as substâncias ativas Olmesartan 

Medoxomilo e Olmesartan Medoxomilo + Hidroclotiazida, com efeito a partir do dia 1 de abril de 2017 

[13]. 

Foi precisamente com a circular do Infarmed sobre a existência de um novo GH de um medicamento, 

recebida no final de março, que me foi explicado pelo meu orientador todas as informações que fazem 

parte deste tópico.  
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3.3. Regime comparticipação de medicamentos  

  

A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos é fixa e varia consoante a classificação 

farmacoterapêutica. No regime geral de comparticipação, existem escalões diferentes onde o Estado paga 

uma percentagem do PR dos medicamentos:  escalão A: 90%, escalão B: 69%, escalão C: 37 %, escalão 

D: 15%.  

No caso dos pensionistas   a comparticipação tem um aumento de 5% no escalão A e um aumento de 15% 

nos outros escalões, sendo que considera-se pensionistas as pessoas cujo rendimento total anual não 

excede 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida [15].  

Todavia existem os regimes excecionais, outrora chamados especiais, como por exemplo determinadas 

doenças ou grupo de doentes, onde essa mesma taxa de comparticipação é majorada. 

Os regimes excecionais de comparticipação podem aplicar-se quer à dispensa em farmácia comunitária 

como hospitalar [14]. 

 Desta forma, o preço de regime geral é o valor pago pelo utente do regime geral na farmácia e 

corresponde ao PVP deduzido da comparticipação do estado. 

Por sua vez o preço de regime especial corresponde ao valor pago na farmácia pelos pensionistas do 

regime especial. 

Em algumas patologias como lúpus, alzheimer e dor oncológica a comparticipação pode ser total, ou seja, 

de 100%. No protocolo da Diabetes Mellitus verifica-se que as lancetas, seringas e agulhas são 

gratuitas, sendo que o utente apenas tem que pagar 15% do PVP das tiras-teste [14,15].  

No decorrer do meu estágio, nomeadamente no atendimento ao público, verifiquei que nas receitas 

eletrónicas a comparticipação aparece automaticamente inserida pelo sistema informático, ao invés dos 

manuais em que é da responsabilidade do farmacêutico ou do técnico de inserir a comparticipação 

adequado através das cores das vinhetas. Nesses casos pedia sempre uma supervisão do meu orientador 

ou de umas das técnicas para assegurar que a receita cumpria os requisitos e que tinha introduzido 

corretamente a comparticipação.  

Deparei-me em situações em que os utentes apresentavam outra complementaridade, como por exemplo 

outras entidades de seguro como os Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários do 

Norte (SAMS) e o Serviço de Assistência Médico-Social do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos 

Bancários (SAMS- QUADRO). Nestes casos é necessário procurar no sistema informático qual o código 

do organismo correspondente a essa complementaridade. No caso do SP basta colocar um * no local da 

comparticipação e automaticamente é aberta uma página onde estão todas as entidades e a que 

corresponde cada sigla.  

Inicialmente foi um pouco difícil saber automaticamente o regime a colocar, por exemplo quando 

apresentavam regime geral complementado com o cartão SAMS, todo o processo adjacente: como   tirar 

copia do cartão e das receitas, imprimir no verso das receitas, entre outros passos. 

No entanto no decorrer do estagio fui ganhando experiencia/prática pelo que este processo foi ficando 

cada vez mais mecanizado e facilitado. É uma das situações em que só com a experiência é que há um 

crescimento profissional, com uma diminuição destes erros mecânicos. 
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3.4. Conferencia de receitas  

Como já referido no ato de dispensa é necessário verificar se as receitas cumprem os requisitos que as 

tornam válidas; após a sua validação e dispensa dos medicamentos, é impresso no verso da mesma um 

documento de faturação, exceto nas não materializadas. Isto é, no verso da receita manual ou da receita 

eletrónica materializada encontra-se a identificação da farmácia, o medicamento dispensado, o preço 

deste, o valor total da receita, o encargo do utente em valor por medicamento e respetivo total, 

comparticipação do Estado em valor por medicamento e respetivo total, data da dispensa, número de 

registo dos medicamentos em carateres e código de barras e espaço dedicado às declarações e assinatura 

do utente. 

Após o utente assinar a declaração, a receita deve ser assinada pela farmacêutico e carimbá-la, sendo por 

fim  guardada numa gaveta específica.  

A conferência do receituário é a etapa seguinte, sendo que esta realiza-se ao longo do mês. Inicialmente 

consiste em separar as receitas pelos organismos e agrupa-las em lotes, cada lote contém 30 receitas, à 

exceção do último. Após essa etapa, na FSO, confere-se novamente se a receita cumpre todos os 

requisitos para ser válida, verifica-se, no verso, se se dispensou os medicamentos corretos, isto é, a 

mesma substância ativa, com a mesma dosagem e apresentação. Por exemplo, quando o médico não 

refere a apresentação (se é a embalagem grande ou pequena) tem que se dispensar obrigatoriamente a 

embalagem pequena.  

Se se verificar a existência de erros procede-se à correção dos mesmos tendo por base sempre a saúde do 

utente. A conferência de receitas é realizada no mínimo por duas pessoas. 

Por fim após confirmação procede-se ao fecho do lote, onde se imprime o verbete, resumo do lote, que se 

anexa ao mesmo após carimbado e rubricado. Emite-se ainda a Relação Resumo de Lote e Fatura Final 

Mensal, em triplicado. Os documentos referentes ao SNS são por fim enviados até o dia 5 de cada mês 

para o centro de conferência de faturas do SNS. A este organismo cabe o pagamento à farmácia do 

montante relativo às receitas do SNS, até ao dia 20 do respetivo mês.  Os documentos referentes a outros 

organismos são enviados por correio à APF atá ao dia 5.  Uma das cópias fica na FSO para 

posteriormente serem enviadas para a contabilidade da mesma. 

Este processo é deveras importante uma vez que é através deste que a farmácia é reembolsada e caso 

existam erros a farmácia perde o dinheiro correspondente à comparticipação.  

Se algumas das receitas for devolvida a farmácia procede-se à sua correção sendo posteriormente emitido 

uma nota de crédito no mês seguinte. 

A conferência de receituário e faturação apenas me foi explicado no último mês de estágio tendo apenas 

realizado essa atividade uma vez. De salientar que a emissão de faturas e verbetes pelo SP é muito 

intuitiva. Relativamente à conferência das receitas inicialmente era um pouco moroso o processo, mas 

considero que com a prática vai ficando mais simples e rápido.  

  

4. Dispensa de medicamentos 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Grande parte da atividade da farmácia comunitária é a dispensa de medicamentos, o que implica um 

aconselhamento ao utente sobre os benefícios da sua medicação. 
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A utilização dos medicamentos, quer seja por prescrição médica ou da dispensa pelo farmacêutico, deve 

cingir-se no respeito pelo princípio do uso racional do medicamento, no proveito dos doentes e também 

da saúde pública. Nesse sentido os profissionais de saúde assumem um papel fulcral e central na 

utilização racional dos medicamentos, na informação e na educação dos doentes e consumidores. 

Devendo sempre apelar a um uso correto, racional e adequado dos medicamentos.  

Atualmente os medicamentos de uso humano são classificados em MSRM ou MNSRM. Considera-se um 

MSRM se apresentarem uma das seguintes condições: “a) Possam constituir, direta ou indiretamente, um 

risco, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

b) Sejam com frequência utilizados em quantidade considerável para fins diferentes daquele a que se 

destinam, se daí puder resultar qualquer risco, direto ou indireto, para a saúde; c) Contenham substâncias, 

ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade e ou efeitos secundários seja indispensável 

aprofundar; d) Sejam prescritos pelo médico para serem administrados por via parentérica. “[3,16]. São 

por isso medicamentos prescritos por um profissional de saúde habilitado e apenas podem ser cedidos 

após apresentação de receita médica que tem de ser validada. 

Após validação, o farmacêutico tem o dever de informar o utente, instruindo-o de forma a este possuir 

toda a informação necessária para um uso correto, seguro e eficaz dos medicamentos. Além da 

comunicação oral, os conselhos e informação prestados pelo farmacêutico devem ser reforçados por 

escrito ou com material de apoio apropriado, de forma a garantir que quando o doente chegue a casa tenha 

sempre a informação essencial para um bom uso do medicamento.  

O farmacêutico deve sempre assegurar-se de que o utente não tem dúvidas sobre a utilização do 

medicamento, essencialmente em como, quando e quanto tomar, bem como a duração do tratamento e 

eventuais precauções especiais. Nesse sentido, nos atendimentos realizados tentava sempre saber se a 

medicação era para o utente, se já era medicação habitual ou se era uma nova alteração, explicar como 

tomar, quando e quanto. Por fim, tendo em conta a prescrição do doente tentava saber qual a patologia, no 

sentido de prover o utente com alguns conselhos simples, relembrando sempre a importância da 

medicação e de como devem armazenar depois de aberta, pois a maioria armazenava de forma incorreta 

na cozinha. Nos utentes habituais da FSO tentava sempre fazer um acompanhamento, onde perguntava se 

os valores bioquímicos já estavam regularizados, se já sentiam melhorias, fazendo assim um 

acompanhamento destes. 

Posteriormente no SP, introduzia o CNPEM, que me permitia ter acesso a todos os medicamentos que 

podia dispensar. Este método garantia-me que não havia engano nos medicamentos a dispensar e 

segurança no ato de dispensa. Questionava o utente se tinha preferência no medicamento de marca ou 

genérico e se tinha algum laboratório de eleição. No caso de ser uma receita manual, inicialmente, 

procedia sempre a dupla verificação da receita, bem como da comparticipação, confirmando sempre com 

um farmacêutico ou técnico de farmácia. Nos casos em que os utentes apresentavam complementaridade, 

como por exemplo SAMS, pedia sempre inicialmente uma confirmação por um superior. Por último, 

procedia à impressão dos documentos finais da dispensa, garantindo sempre que o utente não tinha 

dúvidas relativamente à medicação [3]. 

4.2. Medicamentos genéricos 

 Um MG é um medicamento que apresenta a mesma substância ativa, forma farmacêutica, apresentação e 

dosagem e com a mesma indicação terapêutica que o medicamento original, também designado de marca, 
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que serviu de referência.  

Facilmente se identifica MG uma vez que estes são identificados pela sigla MG, inserida na embalagem 

exterior do medicamento. 

São prescritos pela DCI das substâncias ativas, seguida da dosagem e forma farmacêutica, podendo o 

médico acrescentar o nome do respetivo titular da Autorização de Introdução no Mercado, AIM ou marca, 

no caso de apresentarem exceção. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, a AIM de MG está sujeita às mesmas 

disposições legais dos outros medicamentos, estando dispensada a apresentação de ensaios pré-clínicos e 

clínicos desde que demonstrada a bioequivalência com base em estudos de biodisponibilidade ou quando 

estes não forem adequados, equivalência terapêutica por meio de estudos de farmacologia clínica 

apropriados. 

Caso não haja grupo homogéneo, são 20 ou 35% mais baratos do que o medicamento de referência, o que 

se torna uma vantagem económica, para os utentes e para o SNS. Em suma, os medicamentos genéricos 

têm a mesma qualidade, eficácia e segurança a um preço inferior ao do medicamento original. 

De salientar que as farmácias devem ter em stock disponível no mínimo, três medicamentos dos cinco 

medicamentos de preços mais baixos, pertencentes ao mesmo grupo homogéneo. Sendo que dispõe de um 

prazo de 12h para restabelecer o stock e garantir a presença de três dos 5 medicamentos mais baratos 

pertencentes ao mesmo GH. A farmácia deverá dispensar o de menor preço, excetuando os casos em que 

o utente exerça o seu direito de opção. 

Com o decorrer do estágio verifiquei que a maioria das utentes da FSO optam por um MG, 

nomeadamente um dos mais económicos.  No entanto, sempre que os questionava se pretendiam o 

genérico ou de marca a maioria respondia «quero o que o médico me prescreveu» [sic], e após a 

explicação de que poderiam optar pelo MG ou de marca, a maioria optava pelo MG, mas perguntavam 

sempre se o efeito seria o mesmo.  

Relativamente aos utentes que a priori pretendiam o de marca, tentava sempre explicar o fundamento dos 

MG, porém a maioria já estava decidida a optar pelo medicamento de marca. 

Também verifiquei que apesar de algumas pessoas estarem esclarecidas relativamente aos MG, não estão 

esclarecidas em relação ao seu direito de opção e que podem escolher o laboratório que entenderem. Pelo 

que penso que é necessário em cada atendimento reforçar o fundamento dos MG bem como esclarecer 

qualquer duvida sobre laboratórios, preços e reforçar que é o utente que decide, ou seja, que este tem 

direito de opção [5,16-18]. 

 

4.3. Medicamentos Manipulados  

 Os medicamentos manipulados (MM) podem ser classificados como fórmulas magistrais (quando são 

preparados segundo uma receita médica) ou preparados oficinais (quando o medicamento é preparado 

segundo indicações compendiais, de uma Farmacopeia ou Formulário). 

Ao prescrever uma fórmula magistral, o médico deve certificar-se da sua segurança e eficácia, 

responsabilidade essa que é compartilhada com o farmacêutico que o prepara. 

Os MM podem ser preparados em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares e 

dispensados sob a responsabilidade de um farmacêutico diretamente aos doentes assistidos por essa 

farmácia ou serviço, como esta descrito esta descrito pelo Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril [20]. 
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A Portaria nº 594/2004, de 2 de junho aprovou as boas práticas na preparação de medicamentos 

manipulados, onde se pode encontrar informações sobre as instalações e equipamentos adequados, 

matérias-primas, materiais de embalagem, controlo de qualidade, rotulagem entre outros parâmetros 

importantes [21]. 

 Na FSO não se fazem MM pelo que nunca preparei um ao longo do estágio. Todavia foi me explicado 

que aquando a dispensa deste o farmacêutico deve salientar algumas informações tais como, a 

posologia/modo de utilização, condições de conservação e prazo de validade. 

O preço de venda ao público dos MM nas farmácias de oficina, é calculado conforme os critérios 

estabelecidos na Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho. 

Os MM podem ser comparticipados, chegando essa comparticipação até 30%. 

  

4.4. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Ao longo do estágio profissional deparei-me com várias situações de automedicação, sendo que esta 

compreende-se como a instauração de um tratamento medicamentoso por iniciativa própria do doente, 

sem recorrer ao médico ou a outro profissional de saúde. Nessas situações o farmacêutico deve orientar a 

utilização ou não do medicamento solicitado pelo doente, contribuindo para que a automedicação se 

realize sob uma indicação adequada e segura. A automedicação ocorre, na sua maioria, em situações de 

gripe/constipações, obstipação e alergias. Nestes casos o farmacêutico pode aconselhar MNSRM. 

Considera-se um MNSRM aqueles que não cumprem uma das características dos MSRM, anteriormente 

mencionados. Nesse sentido, não necessitam de prescrição por parte de um médico e o aconselhamento é 

totalmente dado pelo farmacêutico. Fora das farmácias, o INFARMED autoriza a venda de MNSRM 

noutros locais, contudo há certos exemplos deste tipo de produtos que são de venda exclusiva em 

farmácia [3,16].  

No aconselhamento de MNSRM o farmacêutico deve assegurar que possui suficiente informação sobre o 

histórico do utente, para poder fazer um aconselhamento correto e seguro.  

Isto deve incluir informação sobre qual é o problema, quais os sintomas, há quanto tempo persistem, se já 

foram tomados medicamentos e se apresenta alguma alergia ou hipersensibilidade. Em caso de dúvida ou 

se achar que os sintomas são graves o farmacêutico deverá aconselhar o utente a dirigir-se a um médico. 

No caso de patologias menores, deverá ser dada informação adequada ao utente, só devendo ser-lhe 

dispensados MNSRM em caso de manifesta necessidade. 

Inicialmente senti alguma dificuldade e receio em dispensar este tipo de medicamentos pois existe uma 

vasta gama de MNSRM com a mesma substância ativa, o que suscitou dúvidas no que toca a escolher e 

aconselhar um deles, e qual seria o mais adequado para a situação do utente. Mas com a ajuda dos meus 

colegas fui aprendendo a aconselhar o utente da melhor maneira, através do próprio feedback dos utentes, 

entre outros aspetos. 

Em termos de MNSRM verifiquei que os que mais tinham rotatividade na FSO eram para o tratamento de 

gripes/constipações ( Oscillococcinum ®, IlvicoN®, Griponal®, Cêgripe®, Antigrippine®), xaropes para 

a tosse ( Tosseque ®, Fluimicil®, Bisoltussin®, Bisolvon®, Bronchodual®, Broncoliber®, etc), pastilhas 

para as dores de garganta (Mebocaina®, Strepfen®,Mentocaína®.), a par de analgésicos e antipiréticos 

(Aspirina, Trifene® 200 e 400, Paracetamol 500 mg, etc) e  anti-histamínicos (ex: Telfast®, Cetix®). 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  

Farmácia Santo Ovídio   

15 

 

 

4.5. Legislação Especial 

4.5.1.  Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Diabetes Mellitus  

  

Em 2013 a prevalência estimada de diabetes na população portuguesa com idades compreendidas entre os 

20 e os 79 anos (7,8 milhões de indivíduos) foi de 13,0%.  Sendo que Portugal tinha mais de 1 milhão de 

diabéticos neste grupo etário em 2013 [22]. 

Desde o ano de 1998 que   em Portugal há uma colaboração entre o Ministério da Saúde e o setor 

farmacêutico no sentido de haver um maior rigor e controlo da diabetes. 

A auto monitorização da glicose no sangue é parte integrante da autogestão do doente com diabetes tipo 

1, enquanto que na diabetes tipo 2, o controlo da glicemia dos doentes necessita de uma menor 

monitorização. Nesse sentido introduziram-se ajustamentos quanto às condições de prescrição das tiras-

teste de glicemia. 

A comparticipação do Estado Português mantém-se em 85% do PVP das tiras-teste e em 100% do PVP 

das agulhas, seringas e lancetas destinadas aos utentes do SNS e subsistemas públicos. 

Com o Decreto-Lei n.º 97/2015, de 1 de junho, foi criado   o Sistema Nacional de Avaliação de 

Tecnologias de Saúde, SiNATS, e nesse mesmo contexto, foi publicada a Portaria n.º 364/2010, de 23 de 

junho, a qual define os preços máximos de venda ao público das tiras-teste para determinação de 

glicemia, cetonemia e cetonúria, e das agulhas, seringas e lancetas destinadas aos doentes com diabetes.  

No decorrer do meu estagio pude verificar que grande parte dos utentes da FSO apresentavam esta 

patologia, sendo a maioria diabetes tipo 2. Sempre que confrontados se faziam a auto medição em casa, 

respondiam assertivamente. Concluí ainda que os utentes estavam cientes das comparticipações de cada 

produto. No final do atendimento reforçavas o facto de que uma agulha não pode ser reutilizada entre 

outros aspetos fundamentais para um bom controlo desta doença [23-24]. 

 

  

4.5.2. Estupefacientes e Psicotrópicos 

 

Considera-se estupefacientes as substâncias que atuam no sistema nervoso central, com capacidade 

psíquica estimulante, depressora ou desviante, como por exemplo analgesia e inconsciência. São por isso 

utilizados essencialmente em patologias do foro psíquico e no tratamento da dor.  

Devido às suas características farmacológicas estes estão sujeitos a um controlo rigoroso, tal como 

descrito o DL n°15/93 de 22 de janeiro [25].  

No ato de receção de psicotrópicos, os fornecedores têm de anexar um requisição onde consta a 

designação do medicamento/substância, quantidade, data do pedido, número da requisição e número do 

registo interno.   

O duplicado é no final de cada mês carimbado, assinado e enviado ao fornecedor ficando guardado na 

farmácia o original durante 3 anos. 

O ato de dispensa também apresenta algumas particularidades, na receita  médica vem  assinalada  com  a 

sigla  RE,  que  significa  Receita Especial,  e,  para  a  sua  dispensa, o adquirente da receita (o adquirente 

pode não ser o doente a realizar a medicação )  deve  fornecer  os seus  dados  pessoais  como a  morada, 

 o número  e validade  do  bilhete de  identidade ou do cartão  de  cidadão,  a  sua  data  de  nascimento, 
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bem como a morada do utente  e,  além  destas  informações,  deve  ficar registado  o  código  informático 

 do  médico  prescritor,  o  número  da  receita  e  a  sua  via. 

De salientar que se a receita for materializada apenas poderá estar prescrito medicamentos pertencentes a 

essa classe. O SP emite automaticamente um talão de movimento do psicotrópico em questão, ao qual 

deve ser anexada cópia da receita no caso de ser uma receita materializada, e arquivado na  farmácia  por 

 um  período  de  três  anos.  Mensalmente até dia 8 deve se enviar ao Infarmed o registo de movimento 

de psicotrópicos do mês anterior, que inclui todas as vendas realizadas desta classe de medicamentos, 

juntamente com as cópias das receitas materializadas contendo medicamentos das tabelas I e II com 

exceção da II-A, lista das receitas dispensadas contendo medicamentos das tabelas I e II com exceção da 

II-A incluindo os seguintes dados:  

a) Identificação do médico – nome e número da Ordem; b) N.º da receita; c) Identificação do 

medicamento dispensado (nome e número de registo); d) Quantidade dispensada; 

e) Identificação (nome, número do bilhete de identidade/cartão do cidadão ou outro documento 

legalmente previsto) e idade do adquirente. 

Anualmente até dia 31 de janeiro de cada ano envia-se o registo das entradas e saídas dos medicamentos 

contendo substâncias incluídas nas tabelas I, II e IV, com a inclusão da informação requerida [25]. 

  

5. Outros produtos farmacêuticos 

5.1. Medicamentos de uso veterinário 

Um  medicamento de uso veterinário (MUV) é “toda  a substância, ou  associação  de substâncias, 

apresentada como  possuindo propriedades curativas  ou preventivas de doenças  em  animais ou dos seus 

 sintomas, ou  que  possa  ser utilizada ou administrada  no animal com  vista  a estabelecer um 

 diagnóstico  médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica,  imunológica  ou  metabólica,  a 

 restaurar,  corrigir  ou  modificar funções  fisiológicas” segundo o decreto lei  n.º  148/2008, de 29 de 

 julho [26]. 

Na FSO era raro a saída destes produtos, sendo os mais vendidos os antiparasitários externos.  

Os antiparasitários externos encontram-se expostos num linear exclusivamente para estes produtos, sendo 

o mais vendido o ParaVet® e o Frontline®. 

Durante o meu estagio, nomeadamente em duas situações, os utentes dirigiram se à farmácia para pedir 

aconselhamento para os seus animais, ambos cães, e verifiquei que possuía pouca informação sobre o 

tema, bem como poucas alternativas de outros produtos a utilizar, pelo que considero vantajoso para o 

crescimento profissional do farmacêutico um maior acesso a formações de MUV. 

 

5.2. Dispositivo médico  

Segundo o decreto lei nº145/2009 de17 de junho, considera se um dispositivo médico (DM) os 

instrumentos, aparelhos, equipamentos, software material e ou artigo destinado a ser utilizado em seres 

humanos, mas cujo o mecanismo de ação ou efeito não se atinge por meios imunológicos, farmacológicos 

ou metabólicos. 

Podem ser usados no diagnóstico, prevenção, controlo tratamento e até atenuação de doenças ou lesões. 

 A grande diferença comparativamente aos medicamentos e que os DM atingem o seu propósito por 
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meios físicos, nomeadamente ação mecânica, barreira física, substituição ou apoio do órgão ou funções 

corporais. De salientar que os DM podem ser classificados ativos, caso dependam de uma fonte de 

energia, ou inativos, caso contrário. 

Existem dispositivos médicos de baixo risco (classe I), médio risco (classe IIa e IIb) e alto risco (classe 

 III),  dependendo da duração  do  contacto  com  o corpo humano, se é invasivo  ou  não  invasivo, qual 

 a anatomia afetada entre outros fatores. 

Na FSO pude verificar os diferentes DM comercializados no mercado, sendo que tendo em conta as 

características das populações, os mais comercializados eram as lancetas e tiras para o controlo de 

diabetes mellitus, seringas sem agulhas, gazes e ligaduras, e testes de gravidez [27]. 

 

5.3. Produtos cosméticos   

De acordo com o decreto lei n°189/2008 de 24 de setembro, “um produto cosmético é qualquer 

substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as partes externas do corpo humano 

(epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as 

mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o 

aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou corrigir os odores corporais.” [28]. 

Os cosméticos englobam um espetro muito amplo de produtos destinados não só para a hidratação 

cutânea, mas também produtos de higiene corporal, capilar e até para a barba; sendo exemplos 

  sabonetes, geles de banho, champôs, desodorizantes, pastas dentífricas, e os produtos de beleza, como 

tintas capilares, vernizes e maquilhagem.  

Na FSO existe uma área apenas destinada a produtos cosméticos. As marcas mais trabalhadas na FSO 

eram a Avene®, A-derma ®, Klorane®, Uriage ® e Vichy. Sendo que nestas gamas os produtos que 

apresentavam uma maior rotatividade eram para a hidratação e tratamento de pele seca, rosácea, acne e 

antirrugas. 

Os champôs também apresentavam alguma rotatividade nomeadamente para o tratamento da caspa e 

contra eliminação dos piolhos, não só de tratamento como também de prevenção.  

Na higiene intima as marcas mais trabalhadas eram Femilyane®, e a Lactacyd®. 

A área de dermocosmética foi sempre uma área que me despoletou interesse, no entanto no 

aconselhamento sentia que me faltavam bases para um aconselhamento mais completo. Este processo de 

aprendizagem começou inicialmente lendo os folhetos informativos, ouvindo os conselhos da equipa da 

FSO e devido às formações disponibilizadas pelas marcas. 

Esta é uma área que está em constante mudança devido ao aparecimento de novos produtos e que requere 

uma renovação constante. 

 

5.4. Puericultura 

Estes produtos têm como propósito a promoção do desenvolvimento (alimentação e sucção) e conforto 

(sono, relaxamento, higiene) dos bebés e/ou crianças. Na FSO existe um linear dedicado a estes produtos, 

tais como biberões, brinquedos, tetinas, chupetas, artigos de higiene, de diferentes marcas como a 

Uriage®, Mustela®, bem como fraldas da marca Libero®.  
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5.5. Suplementos Alimentares 

Suplementos alimentares são substâncias químicas que fornecem doses de vitaminas, minerais e de 

nutrientes para complementar uma dieta alimentar. 

São “géneros alimentícios que se destinam a complementar o regime alimentar normal e que constituem 

fontes concentradas de determinados nutrientes ou outras substâncias com efeito nutricional ou 

fisiológico..."  [29]. 

Durante o estágio verifiquei uma grande procura por suplementos que combatessem não só a fadiga 

física, mas também a intelectual, de todas as faixas etárias. Nesse sentido os mais aconselhados eram os 

que apresentavam magnésio na sua composição, sendo aqueles que apresentam uma maior rotatividade o 

MagnesiumOK®,Magnesona®,  Magnesiocard®, o Magnesium 300+, e também  do  multivitamínico 

Centrum®. 

Denotei que, principalmente no publico feminino, havia uma procura de suplementos que ajudassem na 

perda de peso sendo os mais recomendados os da gama EasySlim® e os produtos da Pharma Nord® .  

 

5.6. Produtos Homeopáticos 

A homeopatia é uma terapêutica não convencional (MCA)-fundada por Samuel Hahnemann (séc. 

XVIII/XIX) e segue a “Lei do Similares”. 

É um processo natural de cura que proporciona remédios para ajudar o paciente a voltar a uma condição 

saudável ao estimular as forças naturais de recuperação do organismo. Os produtos apresentam a 

característica de que quanto mais diluído estiver o “medicamento” mais potente este será.  

A FSO trabalha muito com produtos homeopáticos nomeadamente os do laboratório Boiron® para 

variadas patologias.  Os mais solicitados eram o Oscillococcinum, o Cicaderma, o Arnigel e o Stodal. 

Mais recentemente chegaram a FSO os unitários, produtos que ao contrário dos anteriormente 

referenciados apresentam apenas uma cepa (cada cepa corresponde a uma substância de origem natural) 

na sua com posição. Estes produtos apesar de serem ainda uma novidade para os utentes têm demonstrado 

uma grande afluência [30]. 

 

 

6. Cuidados e serviços farmacêuticos  

De acordo com a Portaria nº 1429/2007, de 2 de novembro as farmácias devem prestar cuidados e 

serviços farmacêuticos. 

O farmacêutico pode oferecer serviços farmacêuticos tal como o seguimento farmacoterapêutico, 

educação  para a saúde, farmacovigilância,  monitorização  de parâmetros  bioquímicos  e/ou  fisiológicos 

 e administração de  medicamentos [3,31]. 

De salientar que esses mesmos serviços devem ser divulgados de forma visível bem como o respetivo 

preço.  

Relativamente aos parâmetros bioquímicos na FSO realiza-se a medição da glicemia, colesterol total, 

triglicerídeos, perfil lipídico e da PA. 

Na primeira semana foi me explicado como proceder em cada serviço, que cuidados ter, bem como 

interpretar os resultados e que perguntas chave poderia fazer para conseguir interpretar melhor os 

resultados e assim saber que recomendações fazer tendo em conta o caso e a situação.  
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A medição da tensão arterial era o serviço que maior adesão apresentava, sendo a medição dos 

triglicerídeos e do perfil lipídico os de menor procura. A realização destas medições é muito vantajosa 

pois permite ao farmacêutico verificar se há uma boa adesão à farmacoterapia por parte do utente, permite 

fazer um melhor acompanhamento e garantir que as mensagens chegam até ao utente de forma a garantir 

uma maior qualidade de vida para este. Desta forma há uma melhoria da relação de confiança entre o 

utente e farmacêutico.  

Todos os dias na FSO havia utentes para medir a PA. Uma das primeiras realidades com que me 

confrontei na FSO era que independentemente dos utentes apresentarem ou não tratamento farmacológico 

para a hipertensão, frequentemente os valores eram diferentes dos recomendados pelas normas. Motivo 

pelo qual a hipertensão foi alvo de estudo. Neste sentido realizei um inquérito a todos os utentes que iam 

medir as tensões, conseguindo entender melhor o histórico dos mesmos. Este tema será mais 

desenvolvido posteriormente, na segunda parte do relatório. A farmácia dispõe também de uma balança 

que permite o controlo do peso, altura, Índice de Massa Corporal (IMC) e percentagem de massa gorda. A 

esta balança está associado um tensiómetro, que permite a medição da PA. 

Para medir a glicemia os utentes da FSO apresentavam-se de manhã e por vezes duas horas após o 

almoço caso os valores não se encontrassem enquadrados com os recomendados. Na maioria dos utentes 

os valores encontravam-se dentro dos valores recomendados e a maioria dos utentes já tinha iniciado um 

tratamento farmacológico para o controlo da glicemia.  

Nestes casos recomendava sempre a pratica de exercício físico, uma boa alimentação, frisava que esta 

última deveria ser equilibrada, que deveriam fazer uma refeição de 3 em 3 horas e que a ingestão de 

líquidos também era vantajoso; frisava também algumas consequências de um não controlo dos valores. 

Apesar de pouco requisitado tive a oportunidade de medir   o colesterol total bem como o perfil lípico. No 

que concerne a este ponto, é de extrema importância realçar as complicações cardiovasculares, que os 

eventuais valores não controlados podem causar. Uma mudança no estilo de vida, na alimentação, bem 

como a prática de exercício físico são algumas das medidas mais aconselhadas. 

No meu estagio realizei um rastreio cardiovascular pelo que este tema também será desenvolvido nas 

atividades realizadas durante o estágio curricular. 

  

6.1. Valormed 

“A VALORMED, criada em 1999, é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade da 

gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Resultou da colaboração entre a 

Indústria Farmacêutica, Distribuidores e Farmácias em face da sua consciencialização para a 

especificidade do medicamento enquanto resíduo.” [32]. 

 Durante o estágio procedi ao fecho dos contentores da VALORMED, indicando o nome e número da 

farmácia, peso do contentor, data de recolha e rubrica do responsável pelo fecho.  A recolha dos 

contentores é realizada pelos diferentes distribuidores.  

Tive a oportunidade de presenciar a nova iniciativa da valormed. Esta disponibilizou aos utentes das 

farmácias uns mini valormed reutilizáveis,  isto é, pequenos contentores onde as pessoas armazenavam os 

medicamentos em casa e quando atingissem o limite despejavam no valormed da farmácia ,levando de 

novo o mini valormed para casa. Com esta medida foi possível diminuir a utilização de sacos de plástico 
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ou papel e contribuir mais uma vez para uma melhor gestão dos recursos do planeta Terra. 

 

7. Experiência Pessoal 

7.1. Primeira semana de estágio 

Iniciei o meu estágio dia 17 de maio, uma terça-feira, pelo que na segunda-feira apresentei-me na 

farmácia. Nesse dia conheci a DT bem como o resto da equipa, que me recebeu muito bem e sempre me 

ajudaram, foram sempre muito prestáveis. A DT mostrou-me logo a farmácia, e combinamos que nos 

primeiros dias apenas estagiava de tarde, de forma a que a mudança fosse mais suave. Assim nos 

primeiros dois dias estagiei apenas de tarde, sendo que no primeiro acompanhei a DT nos atendimentos e 

a dar entrada de encomendas. Acompanhava o seu trabalho de forma a adaptar-me à farmácia. No 

segundo dia, foi-me dada a tarefa de arrumar a medicação com o intuito de saber onde estavam 

armazenados os produtos, para que num futuro próximo, nomeadamente no atendimento, pudesse-o fazer 

de forma rápida e automática. Estes dois primeiros dias foram muito importantes para poder perceber a 

dinâmica da FSO, como eram as rotinas. No terceiro dia, já estagiei 8 horas, sendo que comecei por dar 

entrada das encomendas e posteriormente arrumá-las. Nesse dia a DT esteve sempre comigo para me 

auxiliar e verificar que entendia o processo e a importância a ele inerente, e que não cometia nenhum 

erro. De salientar que não me foi imposto nenhum limite de tempo, pelo invés, incentivaram-me sempre a 

ver para que é que cada medicamento era utilizado, para ler o resumo das características do medicamento, 

de forma a que os nomes e a utilização se tornassem familiares. Com o passar dos dias esta tarefa foi-se 

tornando automática e menos morosa, sendo que após terminar ia para junto da DT, observá-la nos seus 

atendimentos.  

Considero que estes dias foram muito importantes para me adaptar à farmácia de forma gradual, pois é 

uma mudança muito grande, que ao início nos assusta devido à quantidade de nova informação com que 

somos bombardeados constantemente. 

 

7.2. Formações complementares 

Ao longo do meu estágio foi me incutido que devemos sempre procurar saber mais e questionar, de forma 

a tornarmo-nos mais cultos e mais capazes.  

Nesse sentido foram algumas as formações a que tive oportunidade de assistir, sendo que a maioria foram 

realizadas na própria FSO. 

No cronograma, anexo V, é possível ver as datas das formações. As formações foram de temas muito 

variados, desde sobre suplementos alimentares da Pharma Nord®, homeopáticos da Boiron®, infeções 

vaginais, produtos da Uriage®, entre outras. Todas estas formações contribuíram para o meu crescimento 

profissional.   

 

7.3. Balanço final 

Os 4 meses na FSO fizeram com que me tornasse uma melhor profissional de saúde. Penso que o balanço 

foi bastante positivo. Consegui crescer enquanto pessoa e enquanto profissional. Todos os dias aprendi 

algo novo pelo que cumpri o fulcral do estágio, aprender. 

Relativamente à organização do meu estágio, achei coerente a forma como as atividades me forem 
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incutidas. Inicialmente aprendi as atividades básicas de uma farmácia e à medida que a DT achava que já 

estava apta, explicava outra temática. Inicialmente aprendi todos os aspetos inerentes à gestão da farmácia 

e por fim, o atendimento. Nesta fase entendi o quão importante o background da farmácia é, não só no 

atendimento, mas também para que o negócio se mantenha rentável; nesse ponto considero que a FSO 

estava muito bem organizada.  

Todo este processo foi bastante enriquecedor e desafiante, pois todos os dias aprendia algo novo, 

melhorando a minha performance e crescendo. O atendimento foi sem dúvida o ponto alto do meu 

estágio, pois efetivamente, senti-me uma farmacêutica, senti que ajudei a melhorar o dia a dia de muitos 

utentes com conselhos simples. Senti o quão importante é a atividade do farmacêutico para garantir um 

bom uso do medicamento e, mais importante, um uso racional deste. 

Sinto-me assim capaz e preparada para trabalhar numa farmácia comunitária, porém ainda tenho muito 

para aprender. Considero que esta é uma área que exige uma constante renovação dos conhecimentos o 

que torna as formações são fundamentais para nos tornarmo-nos cada vez melhores profissionais de 

saúde. 

 

8. Trabalhos ligados à área profissional 

Durante o meu estágio tentei sempre melhorar o serviço feito na farmácia. Foram algumas as tarefas que 

fiz de forma autónoma. 

- Organização dos lineares: sempre que tinha disponibilidade organizava os lineares da zona de 

atendimento ao público, não só repondo os produtos, mas como organizando-os de forma a facilitar o seu 

aconselhamento, seguindo também algumas regras de marketing farmacêutico. Com a ajuda da equipa 

também mudamos a disposição da farmácia, colocando os produtos de cosmética todo juntos, os de 

puericultura também, de forma a tornar mais lógica a disposição da farmácia. Reduzimos também 

quantidade de panfletos e informações da farmácia para dotá-la com simplicidade. 

-Decoração da farmácia no dia dos namorados: no dia dos namorados sugeri a ideia de fazermos uma 

decoração especial na farmácia. A ideia foi aceite com agrado pela equipa e todos contribuímos para 

tornar a farmácia mais romântica nesse dia, sendo que os utentes também apreciaram essa mudança. 

-A FSO queria promover dois produtos novos da Vichy e disponibilizei-me para fazer a promoção dos 

mesmos. Nesse sentido realizei dois cartazes a promover os produtos, que foram colocados na farmácia 

nas zonas de atendimento (anexo VI). 

-No dia 7 de abril realizou-se um rastreio cardiovascular gratuito na FSO. Esse consistia na determinação 

da glicemia, do perfil lipídico, este envolve a medição do colesterol total, do colesterol de alta densidade, 

colesterol de baixa densidade, dos triglicerídeos, e por fim, medição do peso e altura e do respetivo índice 

de massa corporal. 

 Inicialmente as pessoas dirigiam-se ao posto nº1 onde lhes era entregue um cartão para preencher com o 

nome, idade e sexo. Nesse mesmo posto procedia-se à medição da glicemia e do perfil lipídico. 

Posteriormente dirigiam-se para o posto nº2 onde podiam medir o peso, altura, o índice de massa corporal 

e a pressão arterial. Para finalizar o farmacêutico ou técnico que estava a acompanhar o utente analisava 

os valores indicando quais os valores que estavam fora do intervalo normal. No caso de algum valor não 

estar conforme, o farmacêutico ou técnico tentava saber um pouco da história clínica do utente e 
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aconselhá-lo no sentido de regularizar os mesmos parâmetros bioquímicos. 

Esta atividade apesar de bastante divulgada teve pouco afluência, apenas 10 utentes realizaram o rastreio. 

Todavia considero este tipo de atividade de extrema importância, pois permitem o controlo destes 

parâmetros, auxiliam na monitorização da terapêutica e podem, em alguns casos, ajudar no diagnóstico de 

diversas patologias. Por outro lado, estas simples ações proporcionam um contacto mais próximo entre 

farmacêutico e utente, havendo a possibilidade de fidelizar os clientes e, mais importante, incentivar a 

adesão à terapêutica ou à medição constante desses mesmos parâmetros, contribuindo para uma melhor 

qualidade de vida do utente. 

Parte II 

1. Cuidados a ter com o sol 

1.1. Enquadramento e objetivos 

O meu estágio na farmácia comunitária terminou em maio, altura em que chegou a encomenda dos 

protetores solares ao grupo Sofarma para o verão de 2017.  Nesse sentido, surgiu a ideia de cada farmácia 

do grupo ir a escolas e alertar para os cuidados a ter com o sol. Explicar os seus benefícios, mas também 

as consequências, caso não tenhamos os cuidados necessários. Esta temática desde logo me interessou 

pois apesar de todos saberem um pouco sobre o sol, os seus benefícios e os cuidados a ter com este, a 

verdade é que, por vezes, esses conhecimentos ficam esquecidos. Considerei que era por isso um dever 

meu, incutir nos mais novos todos os cuidados a ter com o sol, e esclarecer todas as suas dúvidas para 

desta forma poderem usufruir do sol sem qualquer consequência, isto é, com segurança.  

Nesse sentido, iniciei uma pesquisa sobre a proteção solar, os cuidados a ter com o sol, para que dessa 

forma pudesse ser capaz de explicar/aconselhar corretamente as pessoas sobre os cuidados solares. 

Os farmacêuticos podem assumir um papel crucial na prevenção do cancro da pele e de outros problemas 

cutâneos adquiridos por uma não proteção solar e tirar proveito dos recentes avanços no desenvolvimento 

de protetores solares e da própria exposição solar. 

 

1.2. Definição proteção solar 

A luz solar é composta por radiações ultravioleta (UV), visível e infravermelho. É essencial para a vida na 

Terra como fonte de energia, luz e calor e para manter os níveis de oxigênio em nossa atmosfera. No 

entanto, também causa mudanças profundas no corpo humano. 

A radiação UV solar é classificada por comprimento de onda em UVA1 (340-400 nm), UVA2 (320-340 

nm), UVB (290-320 nm) e UVC (100-290 nm). A camada de ozono estratosférico absorve efetivamente a 

maioria das radiações UVB e todas as radiações UVC, no entanto alguns UVB e todos os comprimentos 

de onda UVA ainda atingem a superfície terrestre. A UVA é responsável pelo aparecimento dos sinais de 

envelhecimento cutâneos e danos indiretos no ácido desoxirribonucleico (ADN). O UVB é 

principalmente absorvido pela epiderme e é responsável pelo eritema e pelas queimaduras solares. A 

radiação UVB danifica o ADN nos locais da base pirimidina e causa mutações locais em genes 

supressores de tumores, podendo originar carcinomas das células escamosas (CCEs). 

A radiação UVA é cerca de 20 vezes mais abundante do que UVB na luz solar incidente. 

A quantidade de radiação UV que atinge a superfície terrestre em um determinado local e tempo é 
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influenciada por muitos fatores, incluindo a hora do dia, estação do ano, latitude geográfica, altitude, 

presença de nuvens e o tipo de superfície [33-35; 39]. 

A pele apresenta variadas funções, nomeadamente a função barreira. É uma interface entre o meio interno 

e o ambiente (através do estrato córneo e dos apêndices cutâneos). A pele protege contra a desidratação, 

contra a entrada de substâncias estranhas e microrganismos. Consegue absorver os raios UV devido à 

presença de melanina. 

 A melanina é um biopolímero formado a partir da tirosina nos melanócitos que confere coloração e 

proteção contra agressões bióticos/abióticos (figura nº 12 do anexo V), sendo a substância responsável 

pela pigmentação da pele. Confere resistência contra a radiação UV e ionizante, temperaturas extremas, 

variações osmóticas e espécies reativas de oxigênio (ROS). O nível de proteção oferecido pela melanina 

depende da sua biossíntese e da sua localização intracelular. A radiação UVA provoca a oxidação da 

melanina, tornando a pele mais morena, por sua vez a radiação UVB pode provocar eritema e 

queimaduras [35-37]. 

 

1.3. Consequências de uma má proteção solar  

A pele está continuamente exposta à radiação UV ao ar livre, recebe as maiores doses de radiação e sofre 

os efeitos agudos o eritema, a mutagenicidade, a imunossupressão e o bronzeamento. Dentro dos efeitos 

crónicos provocados pela radiação destacam-se o envelhecimento cutâneo, as alterações do sistema 

imunitário e cancro da pele, dos quais os tipos mais comuns são o carcinoma das células basais (CCB) e 

CCE e o melanoma cutâneo maligno (MCM). De salientar que as pessoas de pele clara, outras populações 

especiais, como as crianças, recetores de transplante de órgãos e pessoas com doenças genéticas sensíveis 

são considerados grupos de risco para desenvolver cancro da pele [33]. 

 

1.3.1. Melanoma 

O MCM é responsável por aproximadamente 5% dos cancros de pele em todo o mundo e possui as 

maiores taxas de mortalidade. O número de casos de pessoas com MCM tem vindo a aumentar, apresenta 

uma taxa de incidência anual estimada de 3 a 7%. A Organização Mundial de Saúde estima que 132 mil 

novos casos de melanoma ocorrerão a cada ano em todo o mundo [33]. 

Os melanomas são mais comuns em pessoas de pele clara com olhos de cor clara e cabelos loiros ou 

ruivos. Outros fatores de risco são a história familiar, três ou mais queimaduras solares antes dos 18 anos 

de idade, nevos congênitos (moles), fototerapia de longo prazo para eczema ou psoríase com psoralenos e 

UVA. As características físicas dos melanomas incluem: (1) forma assimétrica, (2) irregularidade da 

borda, (3) combinação de cores e (4) diâmetros maiores do que uma borracha de lápis (6 mm) nos sinais 

do corpo. Ocorrem mais comumente no tronco nos homens e nas pernas das mulheres [33,38]. 

A radiação UV é conhecida por ser diretamente absorvida pelo ADN (em particular por bases de 

pirimidina adjacentes) e pelo ácido cis-urocánico em células expostas e por promover a produção de 

ROS, o que por sua vez pode causar dano no ADN [35]. 

Uma vez que o dano do ADN ocorreu, é necessário que a replicação celular ocorra para que os 

melanócitos mal reparados se desenvolvam em melanoma maligno [38]. O proteoma é um alvo 

significativo para o dano por ROS induzido por UVA. Em células humanas cultivadas, a oxidação 
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induzida por UVA de proteínas de reparo de ADN inibe a sua ação reaparadora [39]. 

Embora uma associação entre exposições UVB e CCE tenha sido bem estabelecida, os comprimentos de 

onda UV exatos associados a CCBs e MCMs não estão claramente definidos [38]. 

1.3.2. Não melanoma 

Os cancros de pele não melanoma (CPNMs) compreendem 95% de todos os cancros de pele e são as 

neoplasias malignas mais comuns entre as populações de pele clara em todo o mundo. A incidência 

mundial anual de CPNMs  é de 2 a 3 milhões de casos por cada ano. Uma tendência crescente de CPNM 

já foi observada em várias zonas, incluindo a Europa, com um aumento anual médio entre 3 e 8% [33]. 

O CCB, é a neoplasia maligna mais comum nos caucasianos, representando 80 a 85% de todas as CPNMs 

e 30% de todos os diagnósticos de cancro. Prevê-se que a taxa anual de incidência mundial de CCB 

aumente na prevalência anual à medida que a população mundial envelhece.  

Os CCB inicialmente são similares a úlceras não-cicatrizantes ou papulonodules em áreas expostas ao sol, 

especialmente na cabeça e no pescoço, e raramente apresentam metástases. Os CCEs começam na 

camada superior da pele, representam cerca de 15% de todos os cancros da pele e têm 10 vezes maior 

risco de metástase e morte do que os CCB. Os CCE geralmente ocorrem em áreas expostas ao sol, na 

cabeça, no rosto, no pescoço e nas mãos, porém também podem aparecer em zonas não expostas, e podem 

surgir após Queratose Actínica (QA). A QA são lesões pré-cancerosas e cerca de 10 a 15% dos casos 

podem evoluir para CCE. Ocorrem, em grande parte, em indivíduos de meia idade e idosos e 

caracterizam-se por serem manchas de cor castanha-avermelhada e superfície áspera ,seca ,escamosa e 

por vezes hiperqueratósica. Geralmente resultam de uma exposição solar prolongada e repetida, sendo 

que as zonas mais afetadas são o couro cabeludo, o pescoço e/ou o dorso de mãos e braços [33,40,41].  

1.3.3. Fotoenvelhecimento 

O envelhecimento da pele é um processo bastante complexo, que pode ser determinado tanto pela herança 

genética como também por fatores ambientais, como o stress, o tabaco, a poluição ambiental e a 

exposição solar. As alterações tendem a acentuar-se com o tempo, podendo conduzir a atrofia e/ou 

espessamento cutâneo, provocando um efeito cumulativo causando rugas e manchas na pele. 

As radiações UV provocam stress oxidativo que, como referido anteriormente, pode provocar mutações 

genéticas no ADN, peroxidação lipídica das membranas celulares, influenciando a permeabilidade da 

pele.  

Os ROS ativam as quinases que, por sua vez, ativam fatores de transcrição como a proteína 1 (AP1) e o 

fator kB de transcrição nuclear. A AP1 ativada estimula a transcrição de genes de enzimas 

desintegradoras da matriz, as metaloproteinases. Estas enzimas são capazes de atacar a maioria das 

proteínas da matriz extracelular, como o colagénio e a elastina, degradando a integridade destas. 

O ataque das radiações UV às estruturas epidérmicas, queratinócitos e fibroblastos induzem a ativação de 

recetores de superfície que levam à destruição de colagénio e inibem a síntese de novo colagénio, 

havendo assim formação de rugas [42;43]. 

 

1.3.4. Alergias solares 

A radiação solar pode provocar reações do sistema imunológico, de onde podem aparecer erupções com 
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prurido, áreas de vermelhidão e inflamação nas manchas na pele expostas ao sol. 

A fotossensibilidade, também denominada de alergia solar, constitui uma reação do sistema imunológico 

despoletada pelos efeitos da luz solar. As reações da fotossensibilidade incluem urticária solar, 

fotossensibilização química e erupção polimorfa à luz, caracterizadas, geralmente, por uma erupção 

acompanhada de prurido e manchas na pele exposta ao sol [33,44-49].  

 

1.3.4.1.  Urticária solar 

A urticária solar é uma urticária indutível crónica também classificada como dermatose idiopática [44]. 

As urticárias físicas são um subgrupo único de urticária crónica onde as respostas podem ser induzidas de 

forma reprodutiva por diferentes estímulos físicos que atuam sobre a pele. Estas condições incluem 

urticária factícia / dermatografia sintomática, urticária de pressão retardada, urticária de contato frio, 

urticária de contato térmico, urticária solar e urticária vibratória / angioedema. Urticárias físicas são 

diagnosticadas com base na história dos pacientes e nos testes de provocação. 

As urticárias caracterizam-se por pequenas vesículas ou bolhas; pequenas pápulas (borbulhas) ou placas 

acompanhado por prurido intenso que podem surgir apenas alguns minutos depois da exposição solar. Por 

norma, os sinais manifestam-se nas zonas que não estão expostas ao sol durante o ano, mais sensíveis, 

como o peito, ombros, braços e pernas. As pessoas que apresentam grandes áreas afetadas, por norma, 

costumam manifestar também cefaleias, fraqueza e náuseas.  

O tratamento é principalmente sintomático. Os tratamentos mais utilizados pelos especialistas são anti-

histamínicos orais (65,46%), seguidos por diferentes formas de fototerapia (34%). 

O principal tratamento da urticária física é a terapia sintomática com anti-histamínicos de tipo H1. Se as 

doses mais altas de bloqueadores de H1 falharem, a dapsona, a sulfassalazina, a cloroquina e o danazol 

podem ser testados como alternativas. Os corticosteróides, embora altamente efetivos, estão 

contraindicados devido a efeitos adversos a longo prazo. Os pacientes também devem ser avisados para 

evitar a exposição solar ou para usar a exposição apenas para induzir o chamado endurecimento, sob 

supervisão médica [44-46]. 

 

1.3.4.2.  Fotossensibilidade Química 

A fotossensibilidade química pode ser provocada pela exposição da pele a várias substâncias 

farmacêuticas, alimentos, cosméticos e outros produtos químicos ambientais, seguindo-se após uma 

exposição solar. Com base nos tipos de respostas da pele e os seus mecanismos, a fototoxicidade química 

pode ser categorizada em três grupos principais: fotorresitência (um tipo de fototoxicidade estreitamente 

especificado), fotogenotoxicidade e fotoalergenicidade. Entre eles, a fotorreistência é a mais comum e 

pode ocorrer em qualquer pessoa exposta a quantidades suficientes de fototoxinas e comprimentos de 

onda apropriados de luz UV. Às vezes, há uma sobreposição entre os padrões, tornando sua distinção 

clínica é particularmente difícil. A fotoalergenicidade é uma resposta imune tardia às proteínas ligadas ao 

fotosensibilizador, o primeiro evento relatado foi devido a uma associação com o uso de salicilanilidas 

halogenadas. Em contraste, a fotorresistência pode ser definida como um evento inflamatório mais 

imediato e direto em tecidos expostos a UV, principalmente UVA, desencadeada pela foto-oxidação de 

lipídios e proteínas nas membranas celulares.  

As respostas fotoalérgicas são consideradas processos de hipersensibilidade mediada por células T que 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  

Farmácia Santo Ovídio   

26 

 

requerem pré-sensibilização. Após a distribuição ou penetração de um fotoalergénico na pele, ao 

contactar com a luz pode formar uma espécie reativa que atua como um hapteno, que se liga 

covalentemente à proteína para gerar um antigénio completo na pele. Uma vez que o complexo antigénio 

de hapteno-proteína é formado, as células dendríticas epidérmicas podem apresentá-lo às células 

imunocompetentes, causando hipersensibilidade com infiltração linfocítica, libertação de linfocinas, 

ativação de mastócitos e aumento da expressão de citoquinas. Assim, as células T ativam-se com a 

transformação em células T específicas de alergénios, proliferam e retornam ao local da deposição de 

fotoalergénio, levando a uma resposta inflamatória da pele. Existem pelo menos dois tipos de reações 

fotoalérgicas: respostas de hipersensibilidade tardia e, mais raramente, reações de hipersensibilidade 

imediata devido a uma resposta de Imunoglobina E à UV [47]. 

A fotossensibilidade induzida por drogas refere-se ao desenvolvimento de uma doença cutânea devido à 

interação entre um determinado agente químico e a luz solar. Muitos medicamentos, incluindo várias 

classes de antimicrobianos, anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), agentes cardiovasculares e mesmo 

psicotrópicos foram implicados em reações fotossensíveis. Os dados sugerem que mais de 300 

medicamentos são considerados fotossensibilizadores [48]. 

A figura nº13 (Anexo VII) estratifica alguns dos medicamentos mais comummente prescritos que podem 

induzir reações de fotosensibilidade por tipos de reações e classes de medicamentos. [33] 

 

1.3.4.3. Erupção por Luz Polimórfica 

A erupção de luz polimórfica é uma fotodermatose idiopática comum que tipicamente apresenta lesões 

papulares ou papulovesiculares pruriginantes na pele exposta ao sol entre a primavera e o outono. Em 

muitos casos a erupção é leve e geralmente é prevenido pelo uso de protetores solares tópicos de amplo 

espectro e um aumento gradual da exposição solar. No entanto, alguns indivíduos recorrem à fototerapia 

no início da primavera, um método artificial que induz um fenômeno de "endurecimento" [49]. A 

condição é comum, com uma estimativa de 11 a 21% da população afetada em climas temperados e é 

mais comum em mulheres do que em homens [50]. 

 

1.4. Benefícios de uma exposição solar 

Durante milhares de anos, os seres humanos entenderam que a luz solar tem um impacto importante e 

significativo na saúde humana e na doença. A exposição solar apresenta alguns benefícios como por 

exemplo diminuir a ocorrência de vários tipos de cancro, doenças cardiovasculares, doença de Alzheimer 

/ demência, miopia e degeneração macular, diabetes e esclerose múltipla.  

A exposição crônica, mas não aguda à radiação UV foi associada com uma incidência significativamente 

reduzida do cancro da mama, próstata, cólon / reto e linfoma não-Hodgkin. A sobrevivência ao cancro 

apresentamelhores respostas em pacientes com maior exposição cumulativa ao sol ou que são 

diagnosticados no verão / outono. Tal foi atribuído ao aumento da circulação de 25-hidroxivitamina D. 

que ocorre nas situações referidas [34,35]. 

Muitos dos efeitos benéficos da radiação UV são presumidos pela vitamina D. A vitamina D é uma 

hormona lipossolúvel que é vital para a manutenção da saúde humana, pois é necessário para a 

homeostasia dos níveis plasmáticos de cálcio e fósforo.  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  

Farmácia Santo Ovídio   

27 

 

Quando a pele humana é exposta à radiação UVB, a vitamina D3 é produzida a partir do 7-

desidroxipolesterol através da pré-vitamina D3. Os modificadores da síntese de vitamina D são induzidos 

pela radiação UV, sendo que a intensidade depende da latitude, época do ano ou dia, e fatores pessoais, 

como por exemplo, cor da pele, roupas e genética. A vitamina D também pode ser obtida através da dieta 

ou suplementos ricos em vitamina D, embora a maioria adquira através da exposição solar [34,51].  

A vitamina D é necessária para uma boa saúde óssea, sendo que uma deficiência desta está associada a 

uma gama de doenças ósseas, como raquitismo, osteopenia, osteoporose e osteomalacia. Há uma 

controvérsia considerável na comunidade científica em relação aos níveis ótimos de 25-hidroxivitamina D 

(25 (OH) D) para a saúde humana, todavia considera-se uma situação de deficiência de vitamina D 

quando os níveis de 25-hidroxivitamina D (25 (OH) D) são inferiores a 50 nmol / L [38,51]. 

Os investigadores observaram que a deficiência de vitamina D foi associada à psoríase de tal forma que 

derivados tópicos de vitamina D e a radiação UVB são utilizados no tratamento da psoríase. A vitamina D 

está ainda associada a uma intolerância às estatinas e dor muscular, fraqueza. Descobriu-se que baixas 

concentrações pré-natais de 25 (OH) D estão associadas ao aumento do risco de cárie dentária entre 

descendentes [34,38].  

Estudos demonstraram que a exposição à radiação UV tem o potencial de reduzir o desenvolvimento de 

doença hepática gordurosa não alcoólica através de mecanismos independentes de vitamina D e 

dependentes de vitamina D. A exposição à radiação UV pode ser um meio eficaz de suprimir o 

desenvolvimento de obesidade e síndrome metabólico através de mecanismos que são independentes da 

vitamina D, mas dependentes de outros mediadores induzidos pela radiação UV, como o óxido nítrico. 

Estudos recentes sugerem que as crianças que passam mais tempo ao ar livre são menos propensas a se 

tornarem míopes, sendo que o mecanismo provável para este efeito protetor é a libertação moderada de 

dopamina da retina, que inibe o alongamento axial, diminuindo a causa da miopia [38]. 

O aumento da exposição à radiação UV solar está associada a um desenvolvimento reduzido e/ou 

diminuição da severidade de doenças imunes, incluindo doenças como artrite, doença inflamatória 

intestinal, esclerose múltipla e condições alérgicas como asma e anafilaxia. A evidência em torno dos 

efeitos protetores da exposição ao sol na esclerose múltipla é particularmente forte, onde o aumento da 

exposição ao sol e vitamina D foram associados a uma redução do risco de esclerose múltipla.  

 

1.5. Protetores solares  

Os problemas de saúde relacionados à radiação UV podem ser minimizados pelo uso apropriado de 

protetores solares, uma vez que têm como objetivo prevenir o dano nas células. A eficácia de cada 

protetor é estabelecida pelo fator de proteção solar (FPS). O fator de proteção solar é obtido a partir da 

proteção fornecida pelo filtro numa área desprotegida. A  quantidade padrão internacional de aplicação de 

filtro solar usada para determinar FPS é de 2 mg / cm2 de pele exposta ao sol [33,52,53]. Um protetor 

solar com um FPS de 15, adequadamente aplicado, protegerá contra 93% da radiação UVB; FPS 30 

protege contra 97% de UVB; FPS 50 protege contra 98% de UVB. De salientar que os filtros solares 

devem ser sempre produtos de amplo espectro que bloqueiam os raios UVA e UVB [33]. O uso de 

protetores solares com fatores de proteção solar além de 50 é controverso. Alguns argumentos contra o 

FPS elevado incluem o risco de proteção desequilibrada, uma falsa sensação de segurança, o que poderia 
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levar à extensão dos tempos de exposição ao sol; e mais importante apresenta riscos para a saúde por uma 

concentração elevada de substâncias filtrantes [55]. 

As pessoas de pele escura são protegidas contra a radiação UV pelo aumento da melanina epidérmica e 

têm taxas de incidência anual significativamente menores de CPNMs. A melanina epidérmica das pessoas 

de pele escura filtra duas vezes mais radiação UVB do que a dos caucasianos. Estudos verificaram que a 

epiderme escura transmite 7,4% da UVB e 17,5% dos raios UVA à derme, em comparação com 24 e 55% 

na epiderme branca, respetivamente. Nesse sentido é fulcral conhecer os seis diferentes tipos de pele, as 

suas definições e o FPS recomendado dos protetores solares a aplicar. A relação entre os tipos de pele e 

protetores a usar encontra-se descriminado na figura nº14 do anexo VII [53]. 

Existem duas classes de filtros solares: os orgânicos e os inorgânicos. Os filtros orgânicos são formados 

por moléculas orgânicas capazes de absorver a radiação UV e transformá-la em radiações com energias 

menores e inofensivas ao ser humano. Estas moléculas são, essencialmente, compostos aromáticos com 

grupos carboxílicos. No geral, apresentam um grupo dador de eletrões, como um grupo amina ou um 

grupo metoxi, na posição orto ou para do anel aromático. Ao absorver a radiação UV o excesso de 

energia é libertado em forma de calor [53,54].  

Hoje em dia, a maioria dos protetores solares apresenta uma combinação dos dois filtros solares. 

Atualmente, as investigações clínicas apoiam o uso regular de protetores solares de amplo espectro para 

evitar o desenvolvimento de QA em indivíduos expostos ao sol, evitar o desenvolvimento de CCE a partir 

de QA, para possivelmente impedir o desenvolvimento de MCM em crianças e adultos, e possivelmente 

impedir o desenvolvimento de CCB em doentes recentemente transplantados [53]. 

Vários fatores, como a quantidade inicial de protetor solar aplicado, altitude, estação, hora do dia, 

sudorese e a exposição à água, podem afetar a capacidade de proteção dos protetores solares, pelo que as 

reaplicações dos protetores solares, especialmente após a natação ou a transpiração excessiva, são práticas 

muito importantes. O recomendado é que os indivíduos inicialmente apliquem os  protetores solares (2 

mg / cm2) 30 minutos antes da exposição solar e reaplicar a cada 2 a 3 horas. O uso de protetores solares 

rotulados como resistentes ao suor, resistente à água ou à prova de água são recomendados para 

atividades vigorosas e também devem ser reaplicados da seguinte maneira: 30 minutos após o sudorese  

intensa para protetores solares rotulados como "resistente ao suor" ;40 minutos após a natação para 

protetores solares rotulados como "resistentes à água" e 80 minutos após a natação para protetores solares 

rotulados como "à prova de água" [53]. 

 

1.6. Outros cuidados com o sol  

A capacidade dos tecidos para evitar a transmissão de radiação UV por absorção e / ou reflexão e 

altamente dependente do tipo de tecido, porosidade, cor, peso, espessura entre outros fatores, designa-se 

fator de proteção ultravioleta (FPU). 

Recentemente, vários aditivos de lavandaria fotoprotetora foram desenvolvidos para melhorar a FPU. O 

Rit Sun Guard® é um aditivo de lavanderia fotoprotetor que contém o protetor solar de amplo espectro, 

Tinosorb®, que absorve UVA e UVB. 

Hoje, as linhas de roupas fotoprotetoras são testadas e avaliadas individualmente para suas FPUs, que são 

exibidas nas marcas de roupas. O consumidor pode avaliar a proteção solar oferecida pela roupa, lendo a 
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FPU na etiqueta do vestuário, sendo que fatores de proteção mais elevados indicam uma maior proteção 

solar. No que respeita ao material, quanto mais espesso for o material maior será a proteção.  Por outro 

lado, as roupas de cor clara, como o branco, apresentam um menor FPU uma vez que possibilita que a 

maioria das radiações passem através do material; ao invés, as roupas escuras apresentam um maior FPU. 

As roupas molhadas diminuem a capacidade de proteção em 30 %.  

Embora a roupa protetora do sol seja avaliada pela FPU, os chapéus são classificados pelo FPS. Os 

chapéus são avaliados pela quantidade de proteção que oferecem à pele da cabeça e pescoço desprotegida. 

A maioria dos chapéus terá FPSs variando de 0 a 7 dependendo das circunferências de borda e largura. 

Por exemplo, os chapéus com bordas de 360 ° com larguras superiores a 7,5 cm são altamente 

recomendados e oferecem uma  maior proteção solar para o queixo (FPS 2), bochechas (FPS 3), pescoço 

(FPS 5) e nariz (FPS 7).  

Além de chapéus de aparência ampla e vestuário fotoprotetor, os óculos de sol também fornecem 

fotoproteção para a pele e, o mais importante, para os olhos e as pálpebras, prevenindo o desenvolvimento 

de várias doenças oculares, incluindo cataratas, pterígio, cegueira, possivelmente melanomas retinianos e 

degeneração macular relacionada com a idade. Não existe um sistema de classificação de proteção UV 

padrão mundial para óculos de sol.  

A proteção UV dos óculos de sol depende de vários fatores, incluindo forma e ajuste, cores das lentes e 

filtragem de UV. As lentes mais escuras não implicam que filtrem mais luz UV e podem inclusive 

desencadear dilatação pupilar. As lentes de cor laranja e amarelo fornecem a melhor proteção contra a luz 

UV e luz azul visível, por outro lado as lentes azuis e roxas oferecem uma proteção insuficiente [3]. 

 

1.7. Fotoproteção oral 

Com o passar dos anos a fotoproteção oral tem sido uma nova abordagem para complementar a proteção 

da pele contra os efeitos nocivos da radiação UV. 

Existe uma variedade de compostos administrados oralmente, desde vitaminas a inibidores da 

cicloxigenase-2. Os mecanismos de ação são bastantes variados englobando atividade antioxidante, anti-

inflamatória e imunomoduladora. 

A vitamina E e vitamina C apresentam um forte poder antioxidante e demonstraram diminuir a reação à 

queimadura solar, o que poderá diminuir os riscos provocados pela exposição solar. Os carotenoides 

como o betacaroteno e o licopeno, presentes em diversas frutas e vegetais, após ingeridos distribuem-se 

pelos tecidos expostos ao sol, como a pele e os olhos, provocando um efeito fotoprotetor comprovado. 

A ingestão de polifenóis de chá verde diminui a carcinogénese e envelhecimento cutâneo induzidos pela 

radiação UV. Por sua vez o selénio demonstrou diminuir os danos da radiação UV, nomeadamente contra 

a oxidação do ADN e  a destruição da membrana lipídica. 

A ingestão de cafeína demonstrou ter um efeito protetor contra o cancro da pele.  

Sabe-se que a exposição à radiação UV estimula a síntese da enzima COX-2. Qual se encontra 

exacerbada em diferentes tipos de cancro. Nesse sentido a sua inibição pode ser uma boa forma de 

prevenir tais efeitos. 

Os ácidos gordos ómega-3, principalmente, o ácido eicosapentanóico e o ácido docohexaenóico, são 

fortes fotoprotetores uma vez que inibem a fotocarcinogénese, verificando-se assim uma relevante 
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diminuição do eritema solar [56,57]. 

 

1.8. Projeto escolas 2017: cuidado a ter com o sol  

Como dito anteriormente, o grupo Sofarma disponibilizou-se para dar formações nas escolas sobre os 

cuidados a ter com o sol.  

O grupo concluí que a melhor forma de mudar mentalidades seria pelos mais jovens, uma vez que estes 

serão os adultos de amanhã. É fulcral estes estarem mais elucidados para todos os problemas associados a 

uma exposição solar sem proteção. Outra das vantagens duma campanha junto dos mais pequenos seria a 

comunicação da mesma aos pais, sensibilizando-os também. 

É uma iniciativa que dinamiza a comunidade, que pode ter um impacto positivo e que deixa também uma 

imagem positiva da farmácia junto da população de Santo Ovídio, uma vez que o seu nome está 

envolvido. É uma atividade que diferencia o grupo e que lhe dá também visibilidade.  

Como referido a iniciativa foi direcionada aos mais jovens, nomeadamente aos alunos de 5 anos de idade 

da Fundação Couto, ou seja, alunos que frequentavam a pré-primária, de modo a gerar uma curiosidade e 

interessá-los nesta temática deveras importante para a saúde, particularmente dos mais novos. O objetivo 

era, portanto, captar a sua atenção de modo a que se pudesse criar uma sensibilização para este tema aos 

meninos e aos pais, uma vez que como são tão novos, há um maior interesse pela parte dos pais em saber 

como foi o seu dia a dia, podendo as crianças mostrar os conhecimentos adquiridos.  

Nesse sentido contactamos a Uriage® com o intuito de obter o feedback sobre a atividade uma vez que 

estes apresentam um projeto escolas com a mesma temática. Prontamente concordaram e 

disponibilizaram material didático e de apoio para a apresentação, desde livros de colorir, bem como uma 

apresentação em Powerpoint para crianças, e ainda amostras de protetores solares (anexo VIII). 

A campanha realizou-se no dia 31 de maio pelas 10h na Fundação Couto e foi apresentada por mim. A 

apresentação destinava-se a cerca de 60 alunos, 2 professoras e 4 funcionários.  

Dividiu-se os alunos em dois grupos e cada apresentação durou 45 minutos. No final de cada 

apresentação realizou-se um jogo interativo com as crianças de forma a cimentar todas as informações e 

verificar se eles tinham entendido as horas a que podem ir para a praia, o que levar, como aplicar os 

protetores e quando aplicar. Nesse sentido as crianças tinham três cartões de cores na mão, um verde, um 

amarelo e um vermelho, que levantavam para responder às perguntas que ia colocando   

No final, distribuímos amostras de protetores solares e um voucher para gastar na FSO, pelos professores, 

funcionários e alunos, como sinal de agradecimento pela colaboração. Para finalizar passamos a música 

do Panda sobre os cuidados a ter com o sol, onde as crianças cantaram todas.  

Tudo correu como planeado, tendo as crianças sido bastante participativas e sempre com bastantes 

dúvidas durante a apresentação.  

A campanha realizada foi uma experiência gratificante quer a nível pessoal quer a nível profissional. 

Sinto que contribuí de forma positiva para uma melhoria na sociedade, nem que seja apenas na pequena 

comunidade onde estive inserida. 

O farmacêutico assume um papel fundamental no aconselhamento personalizado na aquisição de 

protetores solares e no processo de educação para a prevenção dos riscos associados à exposição solar. 

São vários os pontos fulcrais num aconselhamento, desde o conhecimento do tipo de pele até à medicação 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  

Farmácia Santo Ovídio   

31 

 

que o utente faz regularmente. Principalmente nos dias de hoje em que o uso dos protetores solares 

deixou de ser sazonal e passou a ser diário. 

 

1.9. Conclusão 

A proteção solar é uma temática cada vez mais abordada e tem tido cada vez mais impacto na 

comunidade, principalmente nos meses de maior calor. Tendo em conta as condições climatéricas a que 

estamos sujeitos atualmente, considera-se esta temática de extrema importância e que deve ser cada vez 

mais abordada e explicada na sociedade.  

Apesar de apresentar algum impacto na sociedade penso que não esteja devidamente esclarecida na 

comunidade, pelo que é dever dos profissionais de saúde combater esse facto. 

A luz solar tem um impacto importante e significativo na saúde humana e na doença. A exposição solar 

apresenta alguns benefícios como por exemplo diminuir a ocorrência de vários tipos de cancro, doenças 

cardiovasculares, doença de Alzheimer / demência, miopia e degeneração macular, diabetes e esclerose 

múltipla.  

No entanto, uma exposição solar desmedida e sem os cuidados devidos pode ter o efeito oposto, levando a 

diversas consequências, desde alergias até ao cancro.  

É, portanto, dever do farmacêutico, por ter um contacto direto com a população e por ser especialista do 

medicamento, alertar o utente para os perigos de uma má exposição solar bem como os seus benefícios. 

Este deve saber explicar as diferentes patologias que possam advir de uma má exposição solar, e quais os 

cuidados que devem ter durante a exposição solar, desde as horas, vestuário, acessórios, protetores 

solares, a importância da hidratação e da possibilidade de complementarem com fotoproteção oral, dando 

exemplos práticos. O farmacêutico deve ser capaz de esclarecer todas as dúvidas sobre esta temática, 

contribuindo para uma melhoria na saúde pública. 

No ato de aconselhamento é fundamental saber as diferentes características dos protetores solares, qual o 

mais adequado para cada tipo de pele, as diferenças na composição e qual a forma farmacêutica mais 

adequada, referir os diferentes cuidados que devem ter como a quantidade inicial de protetor solar 

aplicado, explicar como a hora do dia, sudorese e a exposição à água podem afetar a capacidade de 

proteção dos protetores solares. É fundamental garantir que os utentes estão totalmente esclarecidos sobre 

esta temática, garantindo assim uma melhor qualidade de vida. 

A apresentação às escolas foi bastante importante e essencial para consolidar os conhecimentos 

adquiridos aquando a preparação da apresentação. Contribuiu imenso para ampliar o meu conhecimento 

sobre a temática e também para o meu desenvolvimento enquanto profissional de saúde. Como referido 

anteriormente considero que estas ações de formação são muito importantes para prevenir e diminuir os 

problemas associados a uma não proteção solar adequada, principalmente nas idades mais novas ,uma vez 

que estas são muito curiosas , querem sempre saber mais e conseguem transmitir as mensagens aos pais. 

Nesse sentido penso interessante ampliar essas ações de formação a mais escolas e a crianças de 

diferentes idades, bem como fazer uma ação de prevenção na FSO para os utentes de forma a que estes 

também fiquem elucidados e esclarecidos sobre a temática. 

Penso que se na minha vida profissional for confrontada com uma situação relacionada com esta temática, 

sentir-me-ei preparada e com os conhecimentos necessários para aconselhar e ajudar, pelo que o balanço 
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final é extremamente positivo. 

 

2. Hipertensão na comunidade de Santo Ovídio 

2.1. Enquadramento e Objetivo 

Escolhi abordar esta temática uma vez que desde o inicio do meu estágio verifiquei que os utentes da FSO 

que iam medir as tensões apresentavam valores muito elevados. E quando os questionava se faziam 

medicação respondiam assertivamente, o que me deixava ainda mais preocupada com a temática. Apesar 

de saberem as consequências da hipertensão, os doentes não conheciam as possíveis medidas não 

farmacológicas e muitos admitiam que tinham cuidado com a medicação mas que se descuidavam com as 

medidas não farmacológicas. 

Nesse sentido falei com a DT, a Dr. Cátia Travanca na altura, sobre o tema e o facto de muitos utentes 

terem os valores descontrolados. Ambas concordamos que apesar da hipertensão ser um dos assuntos 

mais abordados, umas das doenças mais conhecidas e que muitos utentes da FSO apresentam no seu 

historial, faltava salientar medidas não farmacológicas que podem adotar no sentido de melhorar a sua 

qualidade de vida. Nesse sentido decidi iniciar um estudo sobre a hipertensão, realizando primeiramente 

um inquérito, anexo IX, onde questionava se o utente tinha a patologia, a medicação que realizava, se 

tinha familiares hipertensos, os valores obtidos na medição da PA, se tinha outras patologias, se praticava 

exercício físico e por fim se sabia as consequências de uma hipertensão não controlada. Com este 

questionário tentava saber um pouco mais sobre o historial de cada utente, sendo que após a medição da 

PA procurava dar exemplos de medidas não farmacológicas que podiam realizar de forma a melhorar a 

qualidade de vida. Dava sempre conselhos simples e práticos e reforçava sempre o porquê da importância 

da realização destes e quais as consequências da hipertensão. Os utentes mostraram-se sempre disponíveis 

para responder ao inquérito e muito recetivos aos conselhos/atividades práticas que podiam realizar no 

seu dia-a-dia. Para reforçar e cimentar esses conselhos elaborarei um panfleto apenas com medidas não 

farmacológicas com o intuito de entregar a cada utente após cada medição. Esse panfleto conterá ideias 

simples e práticas, tendo em conta a população de Santo Ovídio, mas que demonstram serem muito utéis 

e uma mais valia para ajudar a controlar os valores da PA.  

 

2.2. Definição 

A hipertensão, também conhecida como pressão arterial alta ou elevada, é uma condição em que os vasos 

sanguíneos têm uma pressão persistentemente aumentada. Cada vez que o coração bate, bombeia sangue 

para os vasos, pelo que a pressão sanguínea é criada pela força com que o coração bombeia o sangue 

empurrando-o contra as paredes dos vasos sanguíneos (artérias). Quanto maior a pressão maior é a 

dificuldade do coração bombear [58].  

A PA é medida em milímetros de mercúrio (mmHg) e apresenta dois valores. O valor superior é a pressão 

arterial sistólica, ou “máxima”- a maior pressão nos vasos sanguíneos e acontece quando o coração se 

contrai. O número mais baixo é a pressão arterial diastólica, ou “miníma” - a menor pressão nos vasos 

sanguíneos entre batimentos cardíacos, quando o músculo cardíaco relaxa [59].  

A pressão sanguínea adulta normal é definida como uma pressão arterial sistólica de 120 mm Hg e uma 

pressão arterial diastólica de 80 mm Hg. A categoria da PA é definida pelo nível mais elevado de PA, 
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sistólica ou diastólica. A hipertensão sistólica isolada deve ser classificada de grau 1, 2 ou 3, de acordo 

com os valores de PA sistólica nos intervalos referidos (Tabela nº 3 do anexo IX)[60].  

Em alguns casos verifica-se a hipertensão da bata branca, também designada por isolada no consultório e 

a hipertensão mascarada, ou também designada por isolada no ambulatório. A hipertensão da bata branca 

verifica-se quando a PA do consultório é geralmente superior à PA medida fora do consultório. Tal pode 

ser atribuído à resposta de alerta, ansiedade e/ou resposta condicionada a situação pouco comum. Estima-

se que prevalência global da hipertensão da bata branca é em média de 13%. Por outro lado, a PA pode 

ser normal no consultório e anormalmente elevada fora do ambiente médico, neste caso é a apelidada 

hipertensão “mascarada”. A prevalência da hipertensão mascarada é em média de cerca de 13% [60].  

O valor do prognóstico da monitorização da pressão arterial em casa (AMPA) e do seu papel no 

diagnóstico e tratamento da hipertensão, ao lado da monitorização ambulatória da pressão arterial 

(MAPA) permite distinguir se estamos perante um caso de hipertensão essencial ou de hipertensão de 

bata branca ou mascarada. De salientar que a MAPA e a AMPA fornecem informações um pouco 

diferentes do estado tensional e do risco do indivíduo e, os dois métodos devem, neste sentido, ser 

considerados como complementares, em vez de concorrentes ou alternativos (Tabela nº 4 do anexo IX) . 

A maioria das pessoas hipertensas não apresenta nenhum sintoma. Às vezes, a hipertensão causa sintomas 

como dor de cabeça, falta de ar, tonturas, dor torácica, palpitações e hemorragias nasais todavia não é 

indicativo de hipertensão [59].  

Nesse sentido considera-se a hipertensão como um assassino silencioso e é importante que todos 

conheçam para, desta forma, evitarem as suas consequências. 

 

2.3. Epidemiologia 

A hipertensão é uma epidemia que afeta um bilião de pessoas e é o fator de risco mais comum para a 

morte em todo o mundo. As estatísticas mundiais de saúde de 2012 estimaram que a prevalência de 

hipertensão era de 29,2% nos homens e 24,8% nas mulheres. Aproximadamente 90 % dos homens e 

mulheres que não são hipertensos aos 55 ou 65 anos desenvolverão hipertensão até a idade de 80-85. A 

hipertensão afeta tanto países desenvolvidos como em desenvolvimento. Estima-se que a PA elevada 

pode causar 7,5 milhões de mortes, cerca de 12,8% do total de todas as mortes, em todo o mendo. 

Globalmente, a prevalência geral de PA elevada em adultos com mais de 25 anos foi de cerca de 40% em 

2008, mais recentemente os valores diminuíram para 33,5% [62-63]. 

“A taxa de prevalência da Hipertensão Arterial (HTA) em Portugal situa-se nos 26,9%, sendo mais 

elevada no sexo feminino (29,5%) do que no masculino (23,9%)” revela um estudo elaborado pelo 

Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares, da Direção-Geral da Saúde.  

Entre as principais conclusões deste estudo salientam-se: a prevalência e controlo da HTA nos grupos 

etários estudados, salientando-se a muito baixa prevalência nos jovens e o mau controlo da HTA nos mais 

idosos; a prevalência de diabetes nos hipertensos estudados e o respetivo controlo da HTA; cerca de 50% 

dos doentes hipertensos têm um valor de colesterol total elevado [61].  

Compreender a epidemiologia da hipertensão ajudará significativamente a diminuir a carga de morbidade 

e mortalidade associadas a esta patologia. 
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2.4. Etiologia 

Existem muitos fatores de risco comportamentais para o desenvolvimento da hipertensão, incluindo: o 

consumo de alimentos que contenham muito sal e gordura, frutas e vegetais insuficientes, abuso de álcool 

,inatividade física e falta de exercício e fraco controlo do stress [59].  

Esses fatores de risco comportamentais são altamente influenciados pelas condições de trabalho e de vida 

das pessoas. 

De uma forma geral, podem ser classificados em dois tipos: modificáveis e não modificáveis. Os 

primeiros são aqueles que podemos intervir e corrigir, tais incluem o tabagismo, a dislipidemia, a 

diabetes, a obesidade, a inatividade física, o consumo excessivo de álcool e uma alimentação 

desequilibrada onde prima o consumo excessivo de sal e gorduras. 

Já os fatores de risco não modificáveis, não são passíveis de intervenção. Dizem respeito à idade, ao sexo 

e à história pessoal e familiar de doença cardiovascular [65]. 

É de realçar que estes fatores interagem e potenciam-se, tendo a sua associação um efeito sinérgico, 

aumentando a possibilidade de surgir uma doença cardiovascular. 

A obesidade é considerado um dos fatores de risco cardiovascular, sendo que a distribuição central da 

gordura corporal se destaca especialmente como fator importante no desenvolvimento da hipertensão 

arterial [64]. 

Podemos caracterizar a hipertensão em primária (ou essencial) ou secundária. A hipertensão primária 

ocorre em 90% a 95% dos casos, é de origem multifatorial (incluindo mecanismos hemodinâmicos, 

neuronais, hormonais e renais), pelo que não é possível identificar uma única causa. Por sua vez, a 

hipertensão secundária tem por base uma doença subjacente sendo que as causas mais comuns são a 

doença renal (parenquimatosa, hipertensão renovascular), a apneia do sono, doença adrenocortical, o 

hiperaldosteronismo primário, o feocromocitoma ou mesmo o síndrome de Cushing, coartação da aorta e 

iatrogénica; ou podem ter uma base medicamentosa, fármacos como vasoconstritores, glucocorticoides, 

ciclosporina, contracetivos orais, alguns AINEs, venlafaxina, entre outros, que podem causar um aumento 

da PA. 

No primeiro caso o tratamento consiste em medidas não farmacológicas e farmacológicas, enquanto na 

hipertensão secundária o tratamento, na maioria das vezes, consiste na supressão dos fármacos [66]. 

O produto do débito cardíaco (DC) e da resistência ao fluxo (RVP) também determinam a PA. Condições 

relacionadas com o sistema cardiovascular, como o volume de sangue circulante, a frequência cardíaca, a 

contratilidade e relaxamento do miocárdio influenciam o DC. Já a RVP está relacionada com os 

mecanismos vasoconstritores e vasodilatadores, sistema nervoso simpático e sistema renina-angiotensina.  

O grau de contração do músculo liso das arteríolas varia para manter PA constante: o aumento do tónus, 

implica um aumento da RVP e por conseguinte a uma diminuição do fluxo, aumentando no fim a PA. Por 

sua vez uma diminuição do tónus implica uma diminuição da PA pelo mecanismo inverso. 

Numa situação de vasoconstrição há uma diminuição do fluxo e causa um aumento da PA, sendo que 

algumas hormonas responsáveis pela vasoconstrição são a angiotensina II, vasopressina (ADH) e 

adrenalina e a noradrenalina. Numa situação de vasodilatação há o efeito contrário, ou seja, um aumento 

da PA provocado por uma diminuição da RVP e um aumento do fluxo. O monóxido de azoto, a 

adrenalina e o fator atrial natriurético são responsáveis por esse efeito. 
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A regulação da PA pode ocorrer por mecanismos a curto prazo (reflexo dos barorrecetores min-horas) ou 

por mecanismos a longo prazo (regulação do volume de sangue h/dias).  

Se o aumento da PA for gradual há ativação dos mecanismos a curto prazo, dos barorrecetores, 

implicando uma diminuição da atuação do sistema nervoso simpático no coração, arteríolas e veias, 

levando a uma situação de vasodilatação e a uma diminuição do RVP. Verifica-se também um aumento 

da atuação do sistema nervoso parassimpático no coração, levando a bradicardia com diminuição do DC.  

No sistema parassimpático, a nível cardiovascular, há libertação da noradrenalina e da acetilcolina pelo 

coração, modificando a frequência cardíaca e, consequentemente, o DC. Ocorre ainda uma modificação 

na contratilidade do coração devido à libertação da noradrenalina nos vasos circulantes, modificando 

assim a resistência vascular periférica. 

Os mecanismos a longo prazo, como já referido, atuam na regulação do volume de sangue, tanto em 

situações de hipotensão ou hipertensão. 

Numa situação de hipertensão, a nível do hipotálamo é (Osmorecetores) despoleta a sensação de sede, 

havendo ingestão de líquidos, e libertação de ADH, levando a uma diminuição da excreção de água pelo 

rim e da vasoconstrição.  

O sistema renina-angiotensina regula a pressão arterial e também o equilíbrio da homeostase de água e 

sal. Numa situação de hipotensão, os rins secretam renina no sangue, que atua convertendo 

angiotensinogenio em angiotensina I. A angiotensina I passa pelos vasos pulmonares e através da enzima 

conversora de angiotensina (ECA) é convertida em angiotensina II. Esta hormona provoca uma 

vasoconstrição nas arteríolas, e também estimula as glândulas suprarrenais a secretarem aldosterona, 

diminuindo a excreção de água e sódio na urina, com isso a água e sódio vão para o sangue e através 

desses mecanismos a PA regulariza (Figura nº16 do anexo IX )[67-68]. 

 

2.5. Complicações da hipertensão 

Quanto maior a pressão nos vasos sanguíneos, maior é a dificuldade do coração bombear sangue. Os 

órgãos mais afetados são o coração, o rim, o olho e o sistema nervoso. 

 Se não for controlado, a hipertensão pode levar a um enfarte do miocárdio, hipertrofia ventricular e 

insuficiência cardíaca congestiva. 

Os vasos sanguíneos podem desenvolver protuberâncias (aneurismas) e pontos fracos devido à alta 

pressão, aumentando a probabilidade de obstrução da veia ou artéria. A pressão nos vasos sanguíneos 

também pode causar uma fuga do sangue para o cérebro, o que pode causar um acidente vascular 

cerebral, isto é, AVC hemorrágico, AVC isquémico e encefalopatia hipertensiva. Hipertensão pode 

também originar insuficiência renal e cegueira[58]. 

Mundialmente a hipertensão é responsável por 51% da doença cerebrovascular e 45% das mortes por 

doença isquémica do coração[62].  

A PA aumentada é um importante fator de risco para doença cardíaca coronária e AVC isquémico e 

hemorrágico. Os níveis de pressão arterial demonstraram estar positivamente e continuamente 

relacionados com o risco de acidente vascular cerebral e doença cardíaca coronária. Em alguns grupos 

etários, o risco de doença cardiovascular duplica para cada aumento de 20/10 mmHg de pressão arterial, 

começando com apenas 115/75 mmHg [63]. 
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Na figura nº17 do anexo IX é possível correlacionar o risco de ter um evento cardiovascular tendo em 

conta os valores de PA sistólica e diastólica. De salientar que os indivíduos com hipertensão da bata 

branca, particularmente se não tiverem diabetes, doenças cardiovasculares ou doenças renais crónicas, 

têm menor risco do que os que têm hipertensão sustentada para a mesma PA do consultório, por sua vez , 

as pessoas com uma hipertensão mascarada têm um risco CV semelhante ao dos hipertensos. 

 

2.6. Tratamento  

Os objetivos do tratamento farmacológico passam por controlar a PA e diminuir/evitar lesões nos órgãos 

alvo desta patologia. 

Nesse sentido deve-se tratar todos os fatores de risco modificáveis e posteriormente definir um esquema 

farmacoterapêutico mais adequado, minimizando assim o risco total de morbilidade e mortalidade 

cardiovascular. 

O início imediato de tratamento farmacológico é recomendado para indivíduos com hipertensão graus de 

2 e 3 com qualquer nível de risco cardiovascular, simultaneamente com mudanças de estilo de vida. A 

redução da PA com fármacos também é recomendada quando o risco cardiovascular total é alto devido a 

lesões nos órgãos alvo, diabetes, doença cardiovascular ou doença renal crónica, mesmo em casos de 

hipertensão de grau 1. O início de tratamento anti-hipertensivo também deve ser considerado em doentes 

hipertensos de grau 1 de risco baixo a moderado, quando as medidas de estilo de vida não surtiram efeito 

e os valores permanecem descontrolados. Pode ser considerado em idosos (menos de 80 anos), quando a 

PA sistólica encontra-se em 140-159 mmHg. Não é recomendado iniciar a terapêutica anti hipertensora 

em pessoas com PA normal alta [60]. 

 

2.6.1. Medidas não farmacológicas 

Várias foram as medidas adotadas pelo governo como por exemplo , o aumento do imposto de consumo 

de tabaco, a proibição de fumar em determinados locais como espaço de trabalho internos e locais 

público, distribuição de  informações e avisos de saúde sobre o tabaco; aumento do imposto de consumo 

sobre bebidas alcoólicas, restrições e proibições abrangentes sobre comercialização de álcool, restrições à 

disponibilidade de álcool vendido, de forma a diminuírem a ocorrência de doenças cardiovasculares e de 

fatores que podem potencia-las como a hipertensão, hipercolesterolemia entre outras. 

A adoção de um estilo de vida saudável proporciona uma descida significativa da PA, que pode ser 

suficiente para regularizar os valores sem recurso à farmacoterapia ou permitirem reduzir as doses dos 

fármacos. Podem atrasar ou prevenir a hipertensão em indivíduos não-hipertensos, atrasar ou evitar o 

tratamento médico em doentes hipertensos de grau 1 e contribuir para a redução da PA em indivíduos 

medicados.  

As alterações do estilo de vida recomendadas e que mostraram ser capazes de reduzir a PA são: a 

restrição de sal, a moderação do consumo de álcool, alimentação saudável, a redução de peso e o 

exercício físico. 

Reduzir o consumo de sal é uma das medidas primordiais a adotar numa situação de hipertensão.  

Atualmente, o consumo de sódio aumentou em diversos países, e o consumo excessivo esta relacionado 

com o aumento da PA. O sódio possui função no controlo do volume de fluidos extracelular e do plasma, 
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o aumento do seu consumo implica uma redução na ação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, no 

entanto uma ingestão excessiva provoca uma concentração maior de sódio nos fluidos corporais, por 

conseguinte retenção de água, aumento da volemia e da pressão arterial.  

A ingestão diária de 5-6 g de sal é, portanto, recomendada para a população. Uma redução para 5g/dia de 

sal demonstrou diminuir 1-2mmHg em indivíduos normotensos e 4-5mmHg em indivíduos hipertensos. 

A cessação do tabaco e do álcool também são outras medidas a adotar. 

A relação entre o consumo de álcool, os níveis de PA e a prevalência da hipertensão é linear. O consumo 

regular de álcool aumenta a PA em indivíduos hipertensos tratados. Nesse sentido, recomenda-se que os 

homens hipertensos devem limitar o seu consumo a não mais do que 20-30 g por dia, e mulheres 

hipertensas não devem beber mais de 10-20 g de etanol por dia. 

O tabaco estimula o sistema nervoso simpático, a nível central e nas terminações nervosas. Uma mudança 

nas catecolaminas plasmáticas e na PA, além de um comprometimento do barorreflexo, têm sido descritos 

como relacionados com o tabagismo. Pelo que a cessação do tabaco é extremamente aconselhada em 

indivíduos hipertensos. 

Os doentes hipertensos devem ser aconselhados a comer legumes, produtos láteos com baixo teor de 

gordura, grãos integrais e proteínas de fontes vegetais, fibras alimentares solúveis, com redução da 

gordura saturada e colesterol. Os frutos frescos também são recomendados – embora com precaução em 

doentes com excesso de peso, pois o seu alto teor de carbohidratos. A dieta de tipo mediterrânico, 

especialmente, tem suscitado muito interesse nos últimos anos. Nesse sentido recomenda-se a comer 

peixe pelo menos duas vezes por semana e 300-400 g/dia de frutos e legumes, e evitar o café.  

O potássio possui um efeito anti-hipertensivo, sendo indicada a ingestão de alimentos ricos em potássio 

para o tratamento não farmacológico da hipertensão arterial. Induz a eliminação de água e sódio pelo 

corpo, diminui a secreção de renina e angiotensina, eleva a secreção de prostaglandinas, reduz a 

resistência vascular periférica através da dilatação da arteríola, reduz o tônus adrenérgico e estimula a 

ação da bomba de sódio e potássio, levando a uma diminuição da PA. 

Os hipertensos com excesso de peso podem reduzir a pressão arterial através do emagrecimento. A perda 

de 5 Kg pode implicar uma descida da pressão arterial da ordem dos 10 mmHg na sistólica e de 5 mmHg 

na diastólica. Neste sentido uma das medidas não farmacológicas a adotar será a perda de peso.  

A manutenção de um peso corporal saudável (IMC de cerca de 25 kg/m2) e circunferência da cintura 

(<102 cm para homens e <88 cm para mulheres) é recomendada para indivíduos não hipertensos para a 

prevenção da hipertensão e para doentes hipertensos para reduzir a PA. 

A prática de exercício físico também é fulcral. Através de uma prática física regular pode-se reduzir 

significativamente a pressão arterial. Uma meta-análise de estudos clínicos aleatorizados mostrou que o 

treino de resistência aeróbica reduz a PA sistólica e a PA diastólica, nomeadamente em repouso verificou-

se uma redução de 3.0/2.4 mmHg e uma redução de 6.9/4.9 mmHg em indivíduos hipertensos. 

O exercício escolhido deve compreender movimentos cíclicos (marcha, corrida, natação, dança). Os 

doentes hipertensos devem ser aconselhados a fazerem 30 minutos de exercício aeróbico dinâmico de 

intensidade moderada (caminhada, corrida, ciclismo ou natação) em 5-7 dias por semana. O treino 

aeróbico intervalado também demonstrou uma redução da PA [374]. A realização de exercícios de 

resistência em 2-3 dias por semana, pode ser aconselhável, nomeadamente a resistência isométrica 
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(desenvolvimento de força muscular sem movimento) e exercícios de resistência dinâmica 

(desenvolvimento de força associado com o movimento).  

De salientar que os hipertensos devem evitar esforços como, levantar pesos, empurrar móveis pesados, 

uma vez que pode aumentar a PA [60-61,67-68] 

 

2.6.2. Farmacoterapia 

As atuais recomendações confirmam que os diuréticos (incluindo tiazidas, clortalidona e indapamida), 

beta-bloqueadores, antagonistas do cálcio, inibidores da enzima conversora da angiotensina (ECA) e 

bloqueadores dos recetores da angiotensina, são todos adequados para o início e manutenção do 

tratamento anti-hipertensivo, quer em monoterapia ou em algumas combinações [60]. 

Na altura da escolha do fármaco anti-hipertensor é preciso ter atenção a certos fatores condicionantes 

como: a experiência prévia e preferência do doente, custos (€), perfil de risco, presença de co-

morbilidades que limitem o uso de certo fármaco, presença de co-morbilidades que beneficiem de 

indicações específicas e interações medicamentosas [68]. 

Ao iniciar a monoterapia ou uma combinação de dois medicamentos, as doses podem ser intensificadas, 

se necessário, para atingir o valor alvo da PA; se o alvo não for atingido com uma combinação de dois 

medicamentos em doses máximas, a mudança para uma outra combinação de dois medicamentos pode ser 

considerada ou acrescentado um terceiro medicamento [60,68]. 

As associações simplificam o esquema posológico e melhoram a adesão, que é baixa.  

Podem ser usadas como tratamento inicial quando o risco CV é elevado.  

A maioria dos doentes requer associação de pelo menos 2 princípios ativos e mais de 15-20% requer mais 

do que 2 princípios ativos para controlar a PA.  

Na figura nº18 do anexo IX é possível verificar as combinações de fármacos anti-hipetensivos. De 

salientar que as linhas verdes correspondem a ligações frequentes, as linhas verdes a tracejado 

correspondem a uma combinação útil, as negras tracejadas: combinações possíveis, mas menos bem 

testadas; linha contínua vermelha: combinação não recomendada. Apesar de verapamil e diltiazem, serem 

por vezes utilizados com um beta-bloqueador para melhorar o controlo da frequência ventricular na 

fibrilhação auricular permanente, apenas os antagonistas do cálcio diidropiridínicos, devem ser 

combinados com beta-bloqueadores.  

Atualmente existem novas drogas em estudo como é o caso dos antagonistas da vasopressina, inibidores 

da renina entre outros [60]. 

 

2.7. A hipertensão da farmácia Santo Ovídio  

O inquérito realizado nos utentes da FSO iniciou-se no inicio do mês de março e durou até ao final do 

estágio. Foram realizados 46 inquéritos, sendo que 25 dos inquiridos eram do sexo feminino.  

O inquérito era realizado durante o tempo de espera recomendado antes de se realizar a medição da PA 

(anexo IX). Este consistia em perguntas simples e diretas com o intuito de analisar/conhecer a história 

clínica do utente e desta forma adaptar o aconselhamento.  

A amostragem é pequena, apenas 46 inquéritos, pelo que não se pode tirar conclusões sobre a 

comunidade em geral. O número de inquéritos foi reduzido porque a maioria dos utentes que iam medir 
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os valores de PA eram recorrentes, enquanto que eram poucos os que iam medir esporadicamente. Os 

valores obtidos encontram-se disponíveis na tabela nº5 do anexo IX. 

Como é possível verificar no gráfico nº1 do anexo IX, em todas as faixas etárias os valores da pressão 

sistólica e diastólica são superiores aos valores normais de referência e, em particular, os utentes de idade 

compreendida entre os 60-69 anos são os que apresentam maiores valores nos dois parâmetros medidos. 

Os utentes cuja idade está compreendida entre os 50-59 anos são o segundo grupo a apresentar valores 

superiores aos de referencia. Isto pode ser explicado pelo facto de que com o aumento da idade há um 

aumento da desregulação da PA e por uma grande parte dos inqueridos estarem compreendidos nessas 

faixas etárias. 

Tal como seria expectável os homens apresentavam valores de PA superiores aos das mulheres, apesar de 

ambos serem muito similares nos utentes de Santo Ovídio (gráfico nº2 do anexo IX). Ambos os sexos 

apresentavam valores superiores aos referenciados como normais, estando classificados como pressão 

arterial normal alta. 

Da análise dos dados obtidos é possível ainda verificar que 32 dos utentes já estão medicados para a 

hipertensão, sendo que desses 25 optavam por comprar genéricos. Todavia quando questionados sobre 

qual a medicação que faziam a grande maioria não sabia o nome do princípio ativo nem a dosagem, e 

inclusive houve casos de utentes que confundiam o genérico com o de marca e utentes que apenas sabiam 

o nome do laboratório que costumavam comprar. Este ponto é bastante importante pois demonstrou que 

os utentes não estão muito esclarecidos quanto à diferença entre medicamentos genéricos e de marca e da 

importância de saber qual  a medicação que faz. Considero este ponto fulcral uma vez que em situação de 

emergência é essencial saber a medicação que se faz para salvaguardar possíveis interações 

medicamentosas e , inclusive, caso necessitem de medicação e não tenham a medicação com eles, como 

por exemplo, quando se ausentam do país ou do seu local de habitação. 

Dos 46 inquiridos, 25 apresentavam patologias associadas, sendo que as patologias indicadas pelos 

utentes eram na sua grande maioria diabetes, hipercolesterolemia, problemas de coração e depressão. De 

salientar que quando referiam depressão alguns referiam-se a medicamentos para dormirem e por outro 

lado, a maioria não referia a medicação para os problemas de estômago ou medicação para fluidificar o 

sangue. Muitos não reconheciam os problemas associados ao seu peso elevado, ignorando assim um dos 

principais fatores de risco para o desenvolvimento de hipertensão.  

Podemos verificar que em termos de fatores de risco modificáveis como o tabagismo 14 dos inquiridos 

afirmavam que fumavam e apenas 15 afirmavam que praticavam exercício físico; em termos de fatores de 

risco não modificáveis, 24 inquiridos apresentavam familiares hipertensos. Com estas informações 

podemos concluir que uma das grandes medidas a incutir nos utentes inquiridos é a cessação do tabaco, 

que como referido anteriormente, aumenta os valores de PA e implementar a prática de exercício físico 

que como já referido é uma das bases das medidas não farmacológicas a adotar, tendo em atenção a todos 

as restrições e recomendações. Muitos utentes afirmavam fazer caminhadas porém diziam “a idade não 

ajuda” [sic], nesse sentido, explicava exercícios simples que podiam fazer em casa, exercícios aeróbicos e 

de resistência, associados sempre a uma alimentação saudável, com diminuição de consumo de sal, trocar 

gorduras saturadas por insaturadas, como por exemplo implementar na alimentação o abacate, as nozes e 

os óleos vegetais, como o azeite; entre outras medidas referidas anteriormente. 
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Metade dos inquiridos (23 inquiridos) afirmavam realizar medições periódicas e todos os inquiridos 

afirmavam que conheciam as consequências de um PA não regulada, todavia quando questionados sobre 

possíveis consequências alguns não sabiam dar exemplos, sendo que nessas situações falava um pouco 

sobre a patologia, nomeadamente os fatores de risco, as principais consequências e patologias associadas. 

 

2.8. O papel do farmacêutico 

O farmacêutico tem um papel preponderante no controlo desta patologia na sociedade atual. Como 

referido anteriormente são várias as pessoas que optam por fazer um controlo dos valores nas farmácias, 

pelo que na prestação do serviço de saúde o farmacêutico deve tentar saber mais sobre o histórico do 

utente, desde patologias, valores anteriores entre outros aspetos e aconselhá-lo de forma a que este 

consiga regularizar a PA e controlar a mesma apenas com medidas não farmacológicas ou diminuírem a 

dosagem e mesmo cessar a medicação.  

Os objetivos específicos consistem em orientar os usuários a respeito da patologia e farmacoterapia, 

nomeadamente sobre a importância da adesão ao tratamento, salientar as medidas não farmacológicas, 

verificar se sabem quando e como tomar a medicação. O farmacêutico deve dar orientações 

individualizadas com o objetivo de detetar e prevenir possíveis complicações associadas a esta patologia. 

Para além de um aconselhamento correto o farmacêutico deve garantir uma medição correta, pelo que não 

pode descuidar de certos passos, nomeadamente: o utente deve descansar pelo menos durante 5 minutos 

sentado; se os valores forem muito díspares dos recomendados deve  fazer uma nova medição espaçada 

em 2/3 minutos; ter o braço relaxado ao nível do coração e com o antebraço apoiado numa superfície 

plana; a braçadeira deve ter dimensões adequadas à estatura corporal da pessoa, ou seja, no caso dos 

obesos deve-se usar as braçadeiras de maiores dimensões e, pelo contrário, os indivíduos com braços 

magros ou crianças deve-se usar braçadeiras mais pequenas. 

O farmacêutico deve estar elucidado sobre esta temática, sendo capaz de esclarecer possíveis dúvidas e 

prevenir eventuais complicações de saúde.  

No sentido de fomentar estas informações realizei um panfleto com medidas não farmacológicas, simples 

e práticas, de forma a relembrar aos utentes de que com simples ações podem prevenir esta patologia e 

aumentar a sua qualidade de vida. 

 

2.9. Conclusão 

A hipertensão é um problema relevante no panorama mundial, sendo um dos maiores fatores que 

contribuem para morte por doenças cardiovasculares. Como foi descrito nos pontos anteriores, as 

consequências da hipertensão são bastante variadas e severas, podendo deixar lesões graves e inclusive 

levar à morte.  

É dever do farmacêutico, por ter um contacto direto com a população e por ser especialista do 

medicamento, aconselhar o utente, alertando-o para os perigos, proporcionando uma melhoria da saúde 

pública. Nesse sentido deve-se, sempre que possível, referir os perigos da hipertensão e realçar medidas 

não farmacológicas que o utente pode adotar, dando exemplos simples de forma a educar o utente com o 

intuito de este incutir no seu dia a dia essas mesmas medidas.   

Como é uma das doenças mais comuns, com uma elevada taxa de incidência e prevalência, é fundamental 
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o farmacêutico estar esclarecido sobre esta temática, com o intuito de auxiliar a população, esclarecer 

eventuais dúvidas e prevenir complicações de saúde. Saber os diferentes fatores de risco, a sua 

contribuição para o aumento da PA, e a farmacoterapia, nomeadamente, as primeiras linhas de tratamento 

é essencial para construir a história clínica do doente e assim adaptar o aconselhamento, tornando-o mais 

próximo do doente e mais completo.  

A realização do inquérito na FSO foi importante para entender os hábitos dos utentes da farmácia, pelo 

que num futuro próximo pode-se realizar ações com o intuito de combater esses mesmos hábitos, como 

por exemplo, a realização de caminhadas, aulas de dança ou de ioga, work-shops sobre alimentação 

saudável entre outras ações. Assim com medidas simples a terapêutica será mais eficaz resultando numa 

melhoria da qualidade de vida da comunidade.   

Penso que se na minha vida profissional for confrontada com uma situação relacionada com esta 

patologia, sentir-me-ei preparada e com os conhecimentos necessários para o aconselhar e ajudar, pelo 

que o balanço final é extremamente positivo. 
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Anexos 

Anexos 1 

Tabela 1- Atividades desenvolvidas na FSO 

Atividades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

      
Gestão em Farmácia x x x x x 

Serviços Farmacêuticos x x x x x 

Atendimento 
 

x x x x 

Formações x 
  

x x 

Rastreio Cardiovascular 
   

x 
 

Projeto Escolas 
    

x 

O papel do farmacêutico no controlo 

da hipertensão   
x x x 

 

 

Anexo 2  

 

Figura 1- Entrada da FSO 
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Figura 2- Zona de atendimento ao público 

 

Figura 3- Zona de receção dos produtos 

 

Figura 4- Zona de armazenamento de MSRM  de marca 
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Figura 5- Zona de armazenamento de MSRM genéricos 

 

Figura 6- Lineares com MNSR; 

 

 

 

Figura 7- Dispositivo que mede a tensão, peso, altura e calcula o IMC 
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Anexo III 

 

 

 

Figura 8- Exemplar de uma fatura da OCP 

Anexo IV 

 

 

Figura 9- Exemplar de uma receita manual 
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Anexo V 

 

Tabela 2- Cronograma das formações frequentadas ao longo do estágio 

 

 

Anexo  VI 

 

Figura 10- Cartaz promocional dos produtos da Vichy® 

Data Formação 

24/01/2017 Formação na farmácia sobre os suplementos alimentares da Pharma Nord (30 minutos) 

908/02/2017 Formação na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto de Aconselhamento Farmacêutico 

pela Gedeon Richter. (1h e 30 minutos) 

15/02/2017 Formação na farmácia sobre os homeopáticos da Boiron (30 minutos) 

20/02/2017 Formação na farmácia sobre os unitários da Boiron (2 horas) 

05/04/2017 Formação na farmácia sobre a pílula de contracepção EllaOne (30 minutos) 

19/04/2017 Formação na sede sobre infeções vaginais da Pharma Nord (2h e 30 minutos) 

27/04/2017 Formação no hotel Mercury sobre a nova  água termal da Uriage (8 horas) 

02/05/2017 Formação na farmácia sobre as tiras/lancetas da OneTouch (30 minutos) 
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Figura 11- Cartaz promocional dos produtos da Vichy® 

 

Anexo VII 

 

Figura 12- Formação da melanina 
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Figura 13- Lista dos princípios ativos mais prescritos e que podem causar fotossensibilidade 

 

 

Figura 14- Classificação dos diferentes tipos de pele e respetivos fatores de proteção 
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Anexo VIII 

Apresentação uriage 
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Aplicar protetor solar 

! 2  em 2 horas 

Na praia… 
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Anexo IX 

Aproveitem o sol, em segurança! 
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Figura 15- Inquérito da hipertensão realizado na comunidade de Santo Ovídio 

 

 

Tabela 3- Classificação do grau de Hipertensão 
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Tabela 4- Tabela de distinção entre MAPA e AMPA 

 

 

 

 

Figura 16- Sistema renina – angiotensina 

 

 

 

 

Figura 17- Cálculo do risco cardiovascular tendo em conta a PA e fatores de risco 
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Figura 18- Associações farmacoterapêuticas 

 

 

Tabela 5- Resultados dos inquéritos realizados na FSO 

 

 

Sexo Idade P. Sistólica P.Diastólica Bat. cardíacos
Tratamento 

farmacológico
Tipo Farmacoterapia

Efeitos 

adversos
Outras patologias Exercício físico

Familiares 

hipertensos
Fumador

Controlo 

da PA

Conhecimento das 

consequências da PA

Feminino 22 120 88 74 não sim sim não não sim

Masculino 25 140 84 85 não depressão sim sim não sim sim

Masculino 25 129 68 73 sim genérico ramipril não não sim sim não não sim

Feminino 27 120 82 79 não não não sim não não não sim

Masculino 30 153 114 70 não não sim não não não sim

Feminino 32 147 95 80 não sim sim não não sim

Feminino 35 142 74 80 não não não sim não noa sim sim

Masculino 35 136 70 81 sim genérico perindopril não não sim não sim não sim

Masculino 37 158 100 90 não diabetes sim não sim sim sim

Feminino 37 110 85 70 não não colesterol ed depressão não não sim não sim

Feminino 40 125 85 88 não não não sim não não não sim

Masculino 40 131 77 73 sim marca preterax não não não sim não sim sim

Masculino 41 118 78 90 sim genrico fludex LP não colesterol sim não sim sim sim

Masculino 41 131 86 72 sim genérico não sabe não não não não sim sim sim

Feminino 42 140 79 66 sim genérico não sabe não depressão nap sim não sim sim

Feminimo 47 180 112 82 sim genérico não sabe não diabetes não sim não não sim

Masculino 49 145 109 70 sim genéricoperindopril+indapamida asma não não sim sim sim

Feminno 49 103 83 65 não não sim sim não não sim

Masculino 50 139 99 75 sim marca não sabe não não sim sim não sim

Masculino 50 130 99 90 não coração sim não sim não sim

Feminino 51 158 103 70 sim genérico não sabe sim colesterol não não não não sim

Feminino 52 154 71 78 não diabetes não não não não sim

Masculino 53 129 65 74 sim genérico ramipril+hz não coração, depressão sim não sim não sim

Feminino 54 129 77 72 sim genérico lisinoptil+htz não não não sim sim não sim

Feminino 55 145 88 77 sim genérico não sabe não não sim não sim sim

Masculino 55 149 100 74 sim genérico captopril não depressão diabetes sim sim não não sim

Masculino 57 125 85 66 sim genérico não estomago, colesterol não não não sim sim

Feminino 57 112 66 70 sim genérico não sabe não não sim não sim sim sim

Masculino 57 158 90 82 não colesterol não não sim sim sim

Feminino 58 148 108 70 sim genérico não sabe não depressão não sim não sim sim

Masculino 60 160 120 80 sim genérico não sabe não não não sim não sim sim

Feminino 60 128 78 75 sim genérico não sabe sim não não não sim

Feminino 60 136 68 91 sim genérico não sabe não depressão, colesterol não sim não sim sim

Feminino 65 153 101 81 sim genérico Indapamida não cancro, depressão, colesterol não sim não sim sim

Feminino 65 130 77 69 sim genérico não sabe não depressão não sim não sim sim

feminino 66 130 93 64 sim marca não sabe não diabetes, não não não sim sim

Feminino 67 144 100 71 sim genrico não sabe não diabetes, coração, depressão não sim não sim sim

Feminimo 67 160 108 95 sim marca lasix não diabetes não não não sim sim

Masculino 68 148 73 69 sim genérico não sabe não diabetes sim não não não sim

Feminino 71 135 98 66 sim genérico não sabe não sim não não sim

Masculino 73 131 85 70 sim genérico não sabe não coração não sim não sim sim

Masculino 75 135 110 60 sim genérico não sabe não problemas renais não sim sim sim sim

Feminino 78 124 74 68 sim marca lasix não sim não não sim

Masculino 80 110 80 69 sim genérico não sabe não coração não não não sim sim

Masculino 81 139 67 92 sim genérico não sabe não coleterol, coração, diabetes não sim sim sim sim

Feminimo 82 143 71 65 não colesterol não sim não não sim
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Figura 19- Gráfico dos valores da tensão arterial tendo em conta a idade 

 

 

Figura 20- Gráfico da média dos valores da PA em ambos os sexos 
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Parte 1 

1. Grupo Trofa Saúde 

O Grupo Trofa Saúde (GTS) é um projeto global de saúde, integrando uma vasta rede de 

Unidades Hospitalares. O GTS é constituído por várias unidades geograficamente 

distribuídas pelo norte de Portugal, nomeadamente, o Hospital Privado da Boa Nova 

(HPBN), Hospital Privado da Trofa (HPT), Hospital Privado de Braga (HPB), Hospital 

Privado de Alfena e Valongo (HPAV), Hospital Privado de Braga Centro (HPBC) e 

Hospital Privado de Gaia (HPG). O Hospital de Dia da Maia (HDM), Hospital de Dia de 

Famalicão (HDF) e o Hospital de Dia de São João da Madeira (HDSJM), também parte 

integrante deste grupo [1][2].  

O primeiro hospital do GTF foi o HPT , criado aproximadamente à 15 anos, sendo que 

atualmente o GTS serve uma população superior a 2.5 milhões de habitantes. 

Cada unidade do GTS apresenta inúmeros serviços, nomeadamente Serviços de Urgência 

e Adultos e Pediátrica 24 horas, Blocos Operatórios, Unidades de Neonatologia 24 horas, 

Maternidades com várias salas de parto, Medicina Física e Reabilitação, Consultas 

Externas com mais de 45 especialidades clínicas e um conjunto de diversos Meios 

Complementares de Diagnóstico. 

Todos os hospitais do GTS estão certificados pela APCER (ISSO 9001-2008). A missão 

do GTS é a prestação de cuidados de saúde personalizados, de excelência, globais e 

compreensivos. Tornarem-se um grupo privado dotado de uma excelente rede nacional 

integrada cujo o principal objetivo é melhorar a forma de cuidar dos seus clientes, 

proporcionando-lhes cuidados de proximidade [2][3]. 

 

1.1. Hospital Privado da Boa Nova 

O HPBN, unidade hospitalar do GTS em Matosinhos, é uma das unidades do setor 

privado no norte do país com mais experiência e garante a assistência durante 365 dias 

do ano. Este hospital assegura uma oferta ampliada e multidisciplinar a toda a população 

nas diversas especialidades existentes. O seu serviço de urgência está aberto 24h/365 dias, 

com 9 especialidades integradas, aliado a uma oferta permanente de cuidados intensivos 

neonatais e para adultos.  

O HPBN posiciona-se como uma organização alicerçando-se numa equipa liderada pelo 

Dr. Bento Bonifácio (diretor clínico) e Dr. Ricardo Rodrigues (administrador) [4]. 
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2. Serviços farmacêuticos 

“Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são o serviço que assegura a terapêutica 

medicamentosa dos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, integra 

as equipas de cuidados de saúde e promove ações de investigação cientifica e de 

ensino.”[5]  

A direção dos Serviços Farmacêuticos (SF) hospitalares tem que ser obrigatoriamente por 

um farmacêutico hospitalar. No HPBN, os SF são assegurados exclusivamente pelo 

diretor técnico, o Dr. André Azevedo. Nas restantes unidades do GTS os SF são também 

assegurados por um farmacêutico(a), tabela nº1, exceto na unidade HPAV onde os 

serviços são assegurados por dois farmacêuticos, mais uma auxiliar de farmácia, dado 

que é neste que está localizada a Farmácia Central (FC) para além da farmácia da unidade.  

A responsável pela coordenação e gestão dos SF do GTS é a Dr.ª Patrícia Moura, 

coordenadora dos mesmos e diretora técnica do Armazém Central, em Alfena.  

Tabela 1- Organização dos SF do GTS 

Farmácia Central 

Dra. Patrícia Moura  

Dr.ª Carolina Pires 

Farmacêutica (Substituição de férias) 

Técnica Auxiliar Iolanda Silva 

 

Hospital Privado da Trofa Hospital de Dia 

de Famalicão  

Dr. Ricardo Carvalho  

 

Hospital Privado da Boa Nova e Hospital de 

Dia da Maia  

Dr. André Azevedo  

 

Hospital Privado de Braga 

 Dr.ª Andreia Leite 

 

Hospital Privado de Braga Centro  

Dr.ª Rosa Mendes 

 

Hospital Privado de Alfena  

Dr.ª Ana Araújo 

 

Hospital Privado de Gaia e Hospital de 

dia de S. João da Madeira 

Dr.ª Sara Silva 
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2.1. Localização e Horário de funcionamento  

O HPBN está localizado na Rua Armando Vaz, nº 225, Perafita (Matosinhos).  Apresenta 

bons acessos e inclusive linhas de transporte público à porta. 

O horário de funcionamento dos SF do HPBN é das 9h à 18h de 2ª a 6ª feira, com uma 

hora de almoço entre as 12h e as 14h 30m. O horário encontra-se afixado na porta dos 

SF. 

Nos períodos fora do expediente fica ao encargo da Dr.ª Patrícia Moura a 

responsabilidade de atender a alguma questão/problema do HPBN. 

O meu horário durante os dois meses de estágio estabelecido com o Dr. André Azevedo 

foi das 9h às 18h de 2ª a 6ª feira cuja hora de almoço era das 13h às 14h. 

  

3. Recursos humanos e farmacêuticos no contexto hospitalar 

Os recursos humanos do HPBN são constituídos exclusivamente pelo Dr. André 

Azevedo, desempenhando o papel de diretor técnico dos serviços. De salientar que 

durante uma semana, semana de férias do Dr. André Azevedo, contactei com a Dr.ª 

Carolina Pires que substituí-o nesse mesmo período.  

Na equipa multidisciplinar do hospital, são os farmacêuticos hospitalares, que contribuem 

para uma aquisição racional e uma boa gestão dos medicamentos, que os preparam com 

rigor e segurança, que distribuem os medicamentos de forma eficaz e que gerem a 

informação que carece no sistema informático [5]. 

Nesse sentido todas as semanas, às sextas-feiras de manhã, no HPBN há uma reunião com 

os chefes de todos os departamentos presentes no hospital para discutir as temáticas e 

otimizar os serviços destes. 

Por outro lado, o farmacêutico garante o armazenamento e distribuição de medicamentos 

pelos diversos serviços do hospital, através da manutenção regular dos stocks ideais nos 

serviços, garantindo assim um bom funcionamento destes. Em suma, garante uma 

harmonização dos setores do hospital.  

A validação da prescrição médica eletrónica facilita a comunicação direta entre médicos 

e farmacêuticos e contribuindo para a prevenção de erros de medicação e melhoria dos 

processos de assistência, sendo que é obrigação do farmacêutico estar atento para a 

presença de interações medicamentosas que possam prejudicar a saúde dos utentes, erros 

na posologia, como por exemplo, dosagens. 
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4. Programa informático e gestão hospitalar de armazém e farmácia 

No GTS todas as unidades hospitalares utilizam os mesmos programas de forma a haver 

uma harmonia entre os mesmos, de forma a uniformizar a informação. No GTS utilizam-

se 3 diferentes programas para realizar as atividades diárias.  O programa da   Glintt ® – 

CPC/HS é o programa informático hospitalar instalado nos serviços farmacêuticos (anexo 

I). É o mais utilizado, apresenta variadas funções sendo que as principais utilizações são 

a  gestão de stocks de todas as unidades dos hospitais, pedidos semanais, satisfação de 

pedidos, gerar mapa dose unitária, consulta de débitos e de produtos, emissão de listagens, 

entre outros. É com o auxilio deste programa que realizamos a maioria das atividades 

diárias. 

Durante o estágio tive a oportunidade de contactar com o programa e realizar as tarefas 

de forma autónoma, sentindo-me bastante confortável com a operacionalização do 

mesmo. Inicialmente era um pouco confuso, porém com a prática o programa  tornou-se 

intuitivo, pelo que  considero que estou preparada para um eventual contacto profissional 

com esta área de ação farmacêutica.  

O segundo programa utilizado pelo GTS é o Intranet, que é apenas utilizado na FC, sendo 

a Dra.ª Patrícia Moura, pois é a única que realiza as compras que depois são distribuídas 

pelos hospitais pelos motoristas.  Cada unidade faz o pedido no CPC dos medicamentos 

que necessita e de seguida na FC o pedido geral é efetuado através deste programa. Os 

consumíveis para a farmácia, entre eles folhas, rolos de etiquetas, fita-cola entre outros, 

são pedidos neste programa. 

O PHC2014 é usado na emissão de guias de transporte. Os motoristas necessitam 

legalmente das guias de transporte, que são anexadas junto dos medicamentos a 

transportar, estando devidamente identificados.   

 

5. Circuito de medicamento 

5.1. Gestão de stocks  e aquisição de medicamento  

O DT de cada unidade hospitalar, tendo em conta as necessidades do hospital, estabelece 

um stock ideal dos produtos farmacêuticos, sendo que há um especial atenção para 

garantir que estes não se acumulem na farmácia do hospital. Nesse sentido, uma vez por 

semana, à quinta-feira, o DT realiza a encomenda no CPC tendo em conta o stock ideal e 
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as quantidades existenciais na farmácia hospitalar. Assim basta aceder a Gestão de 

Requisições, criação e c/bases em Níveis. 

Estes pedidos são rececionados pela Dr.ª Patrícia Moura, farmacêutica coordenadora, e 

analisados pela mesma. Após a receção de todas as encomendas, esta realiza um pedido 

único através do Intranet. Este pedido é reencaminhado para o departamento de compras 

que inicia o pedido de  encomenda, contactando os fornecedores.  

Relativamente à requisição de estupefacientes o processo é similar mas exige algumas 

particularidades nomeadamente, apenas se faz o pedido mensalmente e  a nota de 

encomenda segue acompanhada pelo modelo VII nos termos do artigo 18 do Decreto 

Regulamentar nº61/94, de 12 de Outubro, assinada pelo diretos dos serviços 

farmacêuticos e carimbada. Este modelo apresenta um original e duplicado que é enviado 

por carta registada para o laboratório, sendo que quando a farmácia realiza o pedido deste 

tipo de produtos, deverá ser tirada uma cópia deste modelo e arquivar no dossier 

correspondente.  

O circuito de aquisição de soros também é semelhante aos anteriores, porém o pedido de 

encomenda é realizado quinzenalmente. 

Neste sentido há uma maior organização na realização de encomendas uma vez que é 

feito apenas um pedido global ao fornecedor e uma melhor gestão [7,8].  

 

5.2. Receção de medicamentos 

Todo o material é rececionado na FC. Na receção verifica-se se a encomenda corresponde 

à guia de remessa e à nota de encomenda. Posteriormente verifica-se se os produtos estão 

em conformidade, no que diz respeito ao número de embalagens, a integridade destas e  

verifica-se os prazo de validades.  

De seguida, analisa-se no CPC os pedidos de cada unidade hospitalar, e distribui-se os 

produtos segundo o que fora pedido. Por fim, satisfazem-se os pedidos de cada unidade 

no CPC, que introduz automaticamente os produtos no stock de cada unidade. Os 

medicamentos separados são transportados pelos motoristas a cada unidade, juntamente 

com a guia de transferência e a guia de transporte. 

Todos os fármacos orais rececionados na FC que não cumpram os requisitos de segurança 

e boas práticas exigidos para a dose unitária, como por exemplo, o lote e a validade, são 

de imediato reembalados e registados devidamente.  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

6 

 

Os soros como referido anteriormente apresentam algumas particularidades, estes são 

entregues diretamente nos hospitais, sendo que depois a fatura é envida para a FC para 

estes atualizarem os stocks no CPC. 

Com os estupefacientes vem anexado o original do modelo VII, assinado pelo laboratório, 

que fica arquivado na farmácia. De salientar que aquando a receção dos estupefacientes 

na HPBN, e nas outras unidades, é necessário atualizar o stock num ficheiro excel , tal 

como as saídas, para garantir que o stock está correto, haver uma maior controlo interno 

deste tipo de produtos.  

 

5.3. Armazenamento de medicamentos  

Após a chegada dos produtos ao HPBN é necessário conferir se a encomenda está 

conforme, ou seja, se as quantidades estão corretas. Posteriormente procede-se ao seu 

armazenamento.  

O armazém do HPBN apresenta todas as condições necessárias para que haja um 

acondicionamento adequado dos produtos. Os medicamentos são conservados nas 

condições adequadas de luminosidade, temperatura e humidade.  

A grande maioria dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos são 

organizados no armazém geral, em áreas diferentes consoante a classe em que se incluem, 

separados por ordem alfabética, de dosagem menor para a maior, de acordo com a sua 

forma farmacêutica, seguindo as normas da Denominação Comum Internacional (DCI). 

A forma de organizar os produtos segue a regra  First Expired, First Out ,FEFO, isto é, 

os produtos com menos validade são os primeiros a sair e os de maior validade o últimos. 

O armazém encontra-se dividido por diferentes secções, a zona dos comprimidos; 

ampolas; soros; oftalmologia, soluções orais e anestesia; fisioterapia, cremes e pomadas 

de aplicação tópica ; imagiologia, dentária, nutrição, solutos e detergentes; frigorífico e o 

cofre (Anexo II). 

No frigorifico ficam armazenados todos produtos especiais como os medicamentos 

termolábeis , cuja temperatura pode variar entre 2ºC a 8ºC . Os medicamentos 

fotossensíveis estão acondicionados em local ao abrigo da luz, e os estupefacientes estão 

armazenados no cofre com fechadura de segurança, devidamente  separados e rotulados. 

Assim sendo, garante-se uma maior rotação de stocks, minimizando assim a expiração do 

prazo de validade e por conseguinte perda de produto [8,9]. 
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6. Formulário hospitalar 

O formulário hospitalar corresponde a uma lista de medicamentos disponíveis do GTS 

que os médicos podem prescrever aos doentes. Essa lista foi elaborada pela Dr.ª Patrícia 

Mota e pelos diretores clínicos de cada hospital.  

Caso os médicos queiram prescrever outros medicamentos que não estejam inseridos no 

formulário do GTS, de acordo coma decisão da comissão de farmácia e terapêutica, 

devem preencher uma Justificação de Receituário de Medicamentos e enviar aos serviços 

farmacêuticos para posterior avaliação, juntamente com o diretor clínico. 

Caso a requisição seja aceite, esses mesmos medicamentos são inseridos na Adenda do 

formulário hospitalar [10]. 

 

7. Farmacotecnia 

Farmacotecnia é, por definição, “a arte do medicamento”. É a ciência que estuda a 

formulação e preparação de medicamentos seguros e eficazes. No âmbito do Programa 

do Medicamento Hospitalar do Ministério da Saúde, a Farmacotecnia encontra-se 

definida como “sector dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares onde é efetuada a 

preparação de formulações de medicamentos necessários ao hospital e que não se 

encontram disponíveis no mercado” [11]. 

A preparação de medicamentos tem sido o alicerce da atividade farmacêutica. Muitos dos 

medicamentos comercializados encontram-se inadequados às características 

fisiopatológicas de determinados grupos de doentes com necessidades específicas, como 

os idosos e as crianças, e requerem, por isso, condições especiais de manipulação ou terão 

de ser sujeitos a operações de reembalagem. 

A preparação dos medicamentos manipulados obedece às Boas Práticas de Fabrico de 

Medicamentos Manipulados, que constam na Portaria nº 594/2004 de 2 junho [12]. 

No GTS os medicamentos são produzidos no HPAV, sendo que as preparações mais 

frequentes são: a formulação de preparações não estéreis (manipulados de uso tópico), a 

formulação de preparações estéreis e a reembalagem anteriormente referida, quando os 

comprimidos não  apresentam nem lote nem validade.  

No HPBN nomeadamente na preparação da unidose é necessário, por vezes, proceder ao 

fracionamento dos medicamentos e posteriormente à sua reembalagem. Ao longo do meu 

estágio tive a oportunidade de realizar os procedimentos anteriormente referidos. 
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7.1. Preparações não estéreis  

Os manipulados não estéreis são produzidos no GTS nomeadamente na FC. Consistem 

na sua maioria em soluções aquosas para uso externo, sendo preparadas numa hotte, 

respeitando as Boas Práticas de Fabrico (BPF). Todas as unidades do GTS fazem os 

pedidos à Terça feira, chegando ao longo da semana. Cada manipulado tem associado 

uma ficha de preparação e um lote próprio, garantindo a sua rastreabilidade, tendo 

também um prazo de validade específico, que depende do produto em questão. Todos os 

registos são guardados, conforme o legislado. 

 

7.2. Citotóxicos 

Os citotóxicos são produzidos no HPAV, na FC. Não me foi possível presenciar a 

preparação dum citotóxico, porém tive a oportunidade de visitar a câmara de fluxo 

laminar, onde são preparados.  

Todo o processo foi-me  explicado numa visita ao HPAV, bem como todos os cuidados 

inerentes de forma a manter a assepsia e garantir que o produto final apresente a qualidade 

desejada. De salientar que o fluxo laminar varia conforme o citotóxico pretendido, sendo 

este vertical em caso de produtos oncológicos e horizontal quando se trata de um 

antivírico. 

Em suma, o médico realiza a prescrição no CPC, sendo esta validada pelo farmacêutico, 

que procede à encomenda dos produtos, caso sejam necessários 

 

7.3. Nutrição Parentérica 

As bolsas de nutrição são constituídas por lípidos, glícidos e proteínas que correspondem 

a nutrientes necessários para uma alimentação de 24 horas. Existiram pacientes que 

necessitaram deste tipo de produto, sendo normalmente complementado com 

suplementos minerais de oligoelementos e suplementos vitamínicos hidro e lipossolúveis. 

As bolsas são encomendadas diretamente ao fornecedor que entrega na FC, que distribui 

pelas unidades tal como os medicamentos. 

 

 

8. Medicamentos de autorização de utilização especial 

Todos os medicamentos comercializados em Portugal necessitam de apresentar uma 

autorização de introdução no mercado (AIM). Na eventualidade do GTS necessitar de um 
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medicamento que não possua AIM este deve pedir uma autorização de utilização especial 

(AUE) ao Infarmed.  

“Os requerentes devem, em regra, apresentar anualmente, durante o mês de setembro, um 

pedido único de AUE por medicamento considerado de benefício clínico bem 

reconhecido, para vigorar no ano seguinte" [13]. 

O pedido de AUE é apresentado ao Infarmed pelo diretor clínico ou entidade equivalente 

do GTS. No pedido encontra-se descrito a quantidade de produto que irá ser utilizado. O 

responsável pelos serviços farmacêuticos pede a autorização com o respetivo parecer da 

Comissão de Farmácia e Terapêutica da instituição hospitalar. Posteriormente, o Infarmed 

comunica o seu parecer por e-mail ao GTS, e caso o pedido de AUE seja aceite, é efetuado 

o pedido de compra pelos processos normais para aquisição de medicamentos, ou seja, ao 

laboratório. 

A documentação deverá ficar arquivada por um período não inferior a 5 anos e deverá ser 

sempre facultada ao Infarmed sempre que lhe aprouver. 

 

9. Sistema de distribuição de medicamentos 

9.1. Distribuição clássica 

O objetivo da distribuição clássica consiste no fornecimento de medicamentos para a 

reposição de stock existente no internamento, blocos, Urgência, imagiologia, fisioterapia 

e consultas. Os valores dos stocks de cada serviço foram previamente estipulados entre o 

enfermeiro responsável e o farmacêutico, tendo em conta as necessidades semanais desse 

mesmo serviço. No HPBN existem dias estabelecidos para repor cada serviço, porém se 

for necessário algo urgente e que não possa esperar até à próxima reposição, os serviços 

podem contactar o DT por telefone ou pessoalmente, sendo posteriormente o 

medicamento transferido para esse serviço. 

Os pedidos podem ser gerados pelo farmacêutico nos seguintes serviços: hemodinâmica, 

bloco de partos, bloco operatório (só medicamentos), endoscopia (só medicamentos), 

internamento, urgência e neonatologia, como pelo próprio serviço: consulta externa, 

imagiologia, bloco operatório (soros e embalagem vazia), medicina dentária, fisioterapia, 

endoscopia e unidade de cuidados intensivos.  

Após emitir o pedido, o primeiro passo é conferir se o stock consegue satisfazer o pedido 

e separar o mesmo. De salientar que os medicamentos, com exceção dos de pequena 

dimensão, enviados para o serviço de urgência e bloco operatório, são etiquetados sem 

nunca tapar o lote e a validade. Caso o stock informático seja superior ao real, por norma 
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significa que a encomenda se encontra na FC ou que está a ser transportada para o HPBN.  

No fim procede-se à transferência direta dos medicamentos/artigos para os serviços, 

satisfazendo assim o pedido (anexo III) [14]. 

 

9.2. Distribuição individual diária  

A distribuição individual diária (DID) consiste na dispensa, a partir da interpretação pelo 

farmacêutico, das doses dos medicamentos necessários par cada doente, para um período 

de 24 horas, sendo que cada medicamento é identificado pela DCI , lote e prazo de 

validade. 

A prescrição médica é informatizada e é da responsabilidade do médico. O farmacêutico 

responsável pelos serviços tem acesso à prescrição através do CPC, pelo que este tem a 

responsabilidade de interpretar a prescrição e elaborar do perfil farmacoterapêutico. No 

HPBN caso a terapêutica não esteja conforme, o Dr. André Azevedo entra em contacto 

com o médico prescritor para desta forma adaptar a medicação; há certos tipos de 

medicamentos, como os antimicrobianos, que necessitam justificação por parte do médico 

para os prescrever. Quando a medicação esta conforme o Dr. André Azevedo valida a 

prescrição, sendo que é uma tarefa que é feita ao longo do dia. Por volta das 16h00m de 

cada dia faz-se a preparação individual de cada doente, nesse sentido no CPC é emitido 

o mapa da dose individual diária que indica quais os doentes internados (nome e nº do 

processo GTS), o seu quarto e qual a medicação que necessitam (anexo IV). 

posteriormente é feita a identificação das gavetas e a separação da medicação. Para 

finalizar é efetuado o débito da medicação na conta de cada paciente. A mala com a 

medicação é entregue em cada serviço e é recolhida a do dia anterior.  

A DID é realizada todos os dias e na sexta-feira prepara-se as malas para o fim-de-

semana, sendo que o procedimento é igual, exceto que no final não se debita a medicação 

ao doente, isso é feito na segunda-feira seguinte, pois os doentes podem ter alta até então. 

desta forma há um aumento da segurança no circuito do medicamento, a racionalização 

ativa da terapêutica, a redução de desperdícios e de interações [15]. 
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9.3. Distribuição em ambulatório 

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório permite que doentes que não 

estejam internados tenham acesso à medicação, permitindo assim uma redução dos 

custos, nomeadamente associados ao internamento.  

No HPBN, os doentes de ambulatório na sua maioria apresentam patologias específicas 

como o cancro da mama, cancro da próstata e cancro do pulmão[ 16]. O médico prescreve 

o medicamento e entrega a receita ao Dr. André Azevedo. Posteriormente  encomenda-se 

o fármaco e quando o medicamento chega ao hospital, liga-se para o doente de modo a 

avisá-lo que pode vir levantar a medicação. Quando este chega ás instalações, 

nomeadamente no balcão de atendimento, o Dr. André Azevedo entrega pessoalmente a 

medicação ao doente, sendo que depois este assina um comprovativo de como recebeu a 

medicação que é anexado juntamente com a cópia da receita médica na farmácia. Este 

processo é repetido sempre que o doente necessitar de mais medicação.  

  

9.4. Distribuição de Estupefacientes  

Cada serviço, como anteriormente referido, apresenta um stock ideal pré-definido, que é 

estabelecido pelo responsável do serviço e o responsável e o farmacêutico. Sempre que 

um estupefaciente é administrado a um doente, sempre segundo ordem médica, deve-se 

registar num modelo próprio denominado anexo X, modelo nº1509 ( anexo V). 

Cada modelo permite o registo no máximo de 10 doentes e deve ser preenchido com a 

identificação do serviço, medicamento (DCI) , forma farmacêutica e dosagem, nome do 

doente, cama/processo/GTS , quantidade administrada e deverá estar devidamente 

assinada pelo enfermeiro que administrou a medicação.  

Quando preenchida o modelo é entregue ao farmacêutico responsável pelos serviços que 

verifica se está tudo conforme com o modelo, posteriormente valida a quantidade 

administrada, numerando sequencialmente as requisições, e regista a quantidade a 

fornecer, que deverá ser escrita por extenso e numerário. Este modelo deverá ser assinado 

pelo farmacêutico, por quem faz a entrega nos serviços e pelo enfermeiro que receciona, 

com a data e o número mecanográfico.  

Antes de separar os estupefacientes no HPBN procede-se ao registo dos movimentos dos 

psicotrópicos e estupefacientes  num ficheiro excel, registando o número da requisição, o 

medicamento, a quantidade e o serviço. 
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No CPC faz-se a transferência dos estupefacientes do stock da farmácia para o serviço 

requisitante, sendo que se imprime em duplicado. Uma das folhas permanece armazenada 

na farmácia e o duplicado é anexado com os estupefacientes e é entregue no  serviço, em 

saco de plástico agrafado com as requisições no interior.  

Após entrega o enfermeiro assina a requisição, o original do anexo X retorna à farmácia 

e o serviço requisitante fica com o duplicado.  

 

9.5.  Distribuição de derivados de plasma 

A requisição dos derivados do plasma, ou hemoderivados, é feita em modelo nº1804, 

preenchido pelo médico com as seguintes informações: o serviço requisitante, nome, nº 

mecanográfico, identificação do doente, hemoderivado, diagnóstico/justificação clínica, 

dose/frequência e duração do tratamento. 

O farmacêutico valida o modelo referido, numerando-o sequencialmente, identifica o 

hemoderivado dispensado ao serviço, a quantidade, o respetivo lote, laboratório e número 

do certificado do Infarmed (CAUL- Certificado de Autorização de Utilização do Lote), 

assina e data. O CAUL permite manter uma rastreabilidade dos hemoderivados caso se 

verifiquem  erros na sua produção (Anexo VI). 

Para finalizar separa o hemoderivado e leva-o juntamente com a requisição ao serviço 

requerente onde o enfermeiro que recebe assina. O original do modelo retorna à farmácia 

onde fica arquivado por um prazo mínimo de 5 anos. 

No HPBN os hemoderivados utilizados são: a fibrina humana, a albumina e a 

hemoglobina anti-Rh [18]. 

 

9.6. Sugamadex®  

O Sugamadex® reverte o bloqueio neuromuscular induzido pelo rocurónio ou pelo 

vecurónio (relaxantes musculares) em adultos. Para a população pediátrica é apenas 

recomendado para a reversão de rotina do bloqueio induzido pelo rocurónio em crianças 

e adolescentes entre os 2 e os 17 anos de idade [19]. 

Como este fármaco, apesar de ser mais vantajoso,  apresenta um custo elevado foi criada 

uma folha de justificação para a sua utilização por parte dos anestesistas.  Nesse sentido 

só pode ser utlizado em doentes com obesidade mórbida, com dificuldade em intubar e 

ventilar, com patologias que limitam o uso de atropina e neostigmina ou com episódio 

respiratório crítico pós-operatório (Anexo VII). 
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9.7. Mala Cardíaca 

No HPBN sempre que se realiza uma cirurgia cardiovascular é necessário preparar uma 

mala , a mala cardíaca, que apresenta fármacos apropriados para a cirurgia e para 

salvaguardar complicações. Assim no dia anterior à cirurgia o farmacêutico verifica se 

existem os medicamentos nas quantidades estabelecidas e deixa a mala no bloco. Quando 

o doente vai para os intensivos a mala acompanha o doente para lá, pelo que no dia em 

que este sai dos intensivos a mala é recolhida e é reposto o stock desta, ficando, por fim, 

armazenada na farmácia. 

A mala é composta por ácido aminocaproico (4 unidades), adenosina (2 unidades), 

adrenalina (15 unidades), aminofilina (2 unidades), amiodarona (10 unidades), cloreto de 

potássio 7.5% (20 unidades), cloridrato de labetalol (4 unidades), digoxina (4 unidades), 

dinitrato de isossorbito (12 unidades), dobutamina (2 unidades), dopamina (2 unidades), 

efedrina (5 unidades), gluconato de cálcio 10% (5 unidades), heparina (10 unidades), 

lidocaína a 1% (4 unidades), fenilefrina (3 unidades), metoprolol (3 unidades), 

nitroprussiato de sódio (3 unidades), noradrenalina (4 unidades), papaverina (5 unidades), 

propofol 2% (4 unidades), protamina (20 unidades), sulfato de magnésio 20% (4 

unidades) e esmolol (4 unidades) (anexo VII) [20]. 

 

10. Contagem de stock e prazos de validade 

No HPBN é feito regularmente uma contagem dos stocks de cada unidade, sendo que esta 

contagem é realizada no mínimo uma vez por mês. Após cada contagem das unidades do 

HPBN é elaborado uma lista com as faltas de stock e enviado ao enfermeiro responsável 

pelo serviço de forma a que esta possa regularizar o stock. Esta parte é fulcral para garantir 

o bom funcionamento dos serviços e garantir que haja, desta forma, a quantidade pré-

definida pelo farmacêutico e o enfermeiro responsável. 

A contagem do stock da farmácia é realizado de 4 em 4 meses, pelo que se faltar algo no  

stock é comunicado aos restantes  farmacêuticos do GTS no sentido de se verificar se 

houve algum erro na entrega dos medicamentos. Se houver stock em excesso em algum 

dos hospitais, é feita uma transferência direta para acertar os stocks dos dois hospitais. 

No armazenamento dos medicamentos na farmácia e nos serviços, como já foi referido, 

segue-se a regra FEFO pelo que desta forma garante-se que primeiro são dispensados os 

medicamentos cujo o prazo termina mais recentemente. De salientar que na contagem de 

stock também se verifica as validades dos mesmos [21,22]. 
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11. Gases medicinais 

 

Os gases medicinais (GM), ou terapêuticos, são medicamentos. São utilizados para 

ventilar, oxigenar ou anestesiar um paciente, aliviar a dor aquando um ato doloroso ou, 

ainda, tratar as infeções respiratórias agudas. Outros gases habitualmente utilizados em 

alguns atos médicos no HPBN (dióxido de carbono medicinal ou azoto medicinal líquido) 

são considerados dispositivos médicos, pelo que não são alvo de controlo pelos SF do 

HPBN. A empresa dos GM que abastece o GTS, incluindo-se o HPBN, é a Air Liquide 

Medicinal.  

Os GM são utilizados nos serviços de urgência, no bloco operatório, nos internamentos e 

nos restantes serviços do HPBN que possuem carro de emergência.  Estes são usados a 

partir de tomadas que equipam os diferentes serviços ou a partir de uma ligação direta de 

uma garrafa sobre pressão, sendo que o armazém destes encontra-se na parte exterior do 

hospital. Os GM devem conservar a sua pureza e estar disponíveis em qualquer momento. 

O departamento de manutenção do HPBN faz, via e-mail, a encomenda direta ao 

laboratório do tipo de gás e da quantidade necessária com conhecimento dos SF; estes 

são também responsáveis por efetuar as trocas destes. As garrafas são entregues ao HPBN 

à 3ª e 5ª feira de manhã e as garrafas vazias são levantadas. O laboratório entrega uma 

guia de remessa à manutenção na qual especifica a descrição e as quantidades das garrafas 

entregues. Essa guia é então entregue pela manutenção aos SF do HPBN.  Aquando da 

receção da encomenda pelo laboratório, o responsável da manutenção do HPBN retira, 

após leitura eletrónica do laboratório, todas as etiquetas que se encontram em garrafas 

vazias. As etiquetas também são entregues nos SF [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

15 

 

12. Cronograma das atividades realizadas 

Tabela 2- Cronograma das atividades realizadas 

 

Segunda-feira 

Manhã 

Debitar medicação unidos de 

domingo, segundo altas clínicas;  

Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos, embalagens 

vazias/soros da Urgência; 

Tarde 

Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos/soros ao Internamento 1 e 

ao Internamento 2;  

Satisfazer o pedido da Consulta Externa;  

Gerar e satisfazer pedido de Bloco de 

Partos e Neonatologia;  

Gerar e satisfazer o pedido de 

embalagens vazias/soros do Bloco; 

Terça-ferira 

Manhã 

Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos do Internamento;  

Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos do Bloco;  

Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos da Endoscopia; 

Tarde 

Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos do Hospital de Dia da 

Maia; 

Quarta-feira 

Manhã 

Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos do Internamento;   

Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos da Hemodinâmica; 

Tarde 

Inventário de serviços + controlo de 

prazos de validade;  

Satisfazer pedido de Esterilização;  

Satisfazer pedido de Imagiologia;  

Satisfazer pedido de Dentária; 
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Quinta-feira 

Manhã 

• Receber e guardar soros 

Baxter;   

• Satisfazer pedido de 

medicamentos e 

soros/embalagens vazias da 

Urgência; 

Tarde 

• Satisfazer pedido de 

medicamentos/soros/embalagens 

vazias do Internamento 1 e 2; 

• Fazer encomenda semanal à 

Farmácia Central;  

 

Sexta-feira 

Manhã 

• Reunião operacional;   

• Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos do 

Internamento;  

• Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos do Bloco;  

• Gerar e satisfazer pedido da 

Endoscopia;  

• Repor estupefacientes do 

Bloco; 

Tarde 

• Preparar malas unidose para 6a 

feira, sábado e domingo;  

• Debitar medicação unidose 

apenas de 6a feira; 
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13. Conclusão 

 

Estes dois meses foram sem duvido uma experiências bastante gratificante, não só a nível 

académico como a nível profissional. 

Havendo oportunidade no futuro, a farmácia hospitalar será sem dúvida uma das saídas 

aliciantes para mim dado à sua responsabilidade e aos desafios que esta proporciona. 

Considero que dois meses foram bastante dinâmicos e enriquecedores, permitindo-me  

explorar uma vertente que não tinha qualquer conhecimento, a área hospitalar. Foi 

importante estar em contacto com o ciclo do medicamento, a validação de prescrições 

médicas, a farmacotecnia, entre outras atividades da responsabilidade do farmacêutico; 

perceber o quão importante é a profissão do farmacêutico hospitalar, e como este é fulcral 

para que haja uma boa gestão dos SF do hospital e como garante uma harmonia em todos 

os serviços do mesmo. É sem dúvida uma atividade que dignifica toda a classe 

farmacêutica. 

A nível pessoal, foi desenvolvido um relacionamento bastante proficiente com o Dr. 

André Azevedo, bem como com toda a equipa envolvida no GTS, pelo que só tenho que 

agradecer toda a disponibilidade prestada. Foi uma honra fazer parte desta equipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

18 

 

 

14. Bibliografia 

[1] Grupo Trofa Saúde . Acessível em http://www.trofasaude.com/ [Acedido em 

19/06/2017  ] 

[2] Grupo Trofa Saúde: Quem somos. Acessível http://www.trofasaude.com/trofa-

saude/quem-somos/ [Acedido em 19/06/2017] 

[3] Grupo Trofa Saúde: Missão e valores. Acessível http://www.trofasaude.com/trofa-

saude/missao-visao-e-valores/ [Acedido em 19/06/2017] 

[4]Grupo Trofa Saúde: Unidade de Matosinhos . Acessível em 

http://www.trofasaude.com/matosinhos/unidade/o-hospital/ [Acedido em 19/06/2017] 

[5] Ministério da Saúde:  Manual de Farmácia Hospitalar. Acessível em  

http://www.ofporto.org/upload/documentos/880325-manual-de-Farm.-Hosp.pdf 

[Acedido em 19/06/2017] 

[6 ] Ordem dos Farmacêuticos: Farmácia Hospital. Acessível em 

http://www.ordemfarmaceuticos.pt/scid/ofWebStd_1/defaultCategoryViewOne.asp?cate

goryId=1910 . [Acedido em 16/06/2017] 

[7]- Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - Gestão de 

stocks. 

[8]- Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - Compra de 

medicamento 

[9]- Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - 

Armazenamento de medicamentos. 

[10]- Coelho R, Pereira M, Teixeira A, et al. (2006) Formulário Hospitalar Nacional de  

Medicamentos. 9a edição. 

[11]- Administração Central do Sistema de Saúde. ACSS Programa do Medicamento 

Hospitalar, Projecto 1 - Projecto do Boas Práticas na Área do Medicamento Hospitalar 

[Web page] Lisboa: ACSS; 2010; [actualizado em 2010; citado em Novembro 2010] 

Acessível em: http://www.acss.minsaude.pt/Projectos/ ProgdoMedicamentoHospital 

[12]- Lisete Lemos (2011). Manupulação de Medicamentos na Farmácia 

Hospitalar.Revista Ordem Farmacêuticos;96 :1-2  

[13] Infarmed: Medicamentos de uso humano. Acessível em  

http://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/medicamentos-uso-

humano/autorizacao-de-introducao-no-mercado/autorizacao_de_utilizacao_especial 

[Acedido em 20/06/2017] 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

19 

 

[14]- Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - 

Distribuição clássica de medicamentos. 

[15]- Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos -

Distribuição da dose unitária. 

[16] Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - 

Distribuição de medicamentos em ambulatório. 

[17] Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - 

Distribuição de estupefacientes 

[18]- Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - 

Distribuição de hemoderivados. 

[19]- Ema: Resumos das características do medicamento. Acessível em  

http://www.ema.europa.eu/docs/pt_PT/document_library/EPAR_-

_Product_Information/human/000885/WC500052310.pdf  [ Acedido em 22/06/2017] 

[20]- Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos – Mala 

Cardíaca. 

[21] Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - Contagem 

de stocks.  

[22] Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - Controlo 

de prazos de validade 

[23] Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - Gases 

medicinais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

20 

 

15. Anexos 

Anexo I 

 

Figura 1- Ecrã principal do CPC 

Anexo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Carro dos 

comprimidos Figura 3- Estante das ampolas 

Figura 5- Solutos e detergentes Figura 4- Material de Imagiologia, Dentária e Nutrição 
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Figura 7-Cremes e pomadas   

Aplicação tópica 
Figura 6- Fisioterapia 
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Figura 10- Frigorífico                                                              Figura 11- Sala dos soros 

 

 

 

Figura 9- Soluções orais, 

Oftalmologia e Anestesia  

Figura 8- Cofre 
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Anexo III 

 

Figura 12- Exemplo de um pedido de Imagiologia 

 

Figura 13- Satisfação de um pedido de Imagiologia 

 

Figura 14- Acerto manual do stock 
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Anexo IV 

 

                                                                   Figura 15- Exemplo de DDI 

 

Anexo V 

 

Figura 16- Anexo X 
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Anexo VI 

 

Figura 17- Exemplo de um CAUL 

 

Figura 18-  Requisição de hemoderivados- Modelo nº1804 
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Anexo VII 

 

Figura 19- Justificação do uso de Sugamadex® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


