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Resumo 

A farmácia comunitária é, com uma larga margem, a saída profissional com maior ex-

pressão dos estudantes de Ciências Farmacêuticas em Portugal. Como tal, o estágio nesta área 

reveste-se de extrema importância, permitindo ao estudante não só colocar em prática vários co-

nhecimentos e competências adquiridos durante a sua formação académica, mas também contri-

buindo para o enriquecimento quer pessoal, quer profissional, com a obtenção de novas valências 

enquanto profissional de saúde. 

O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas no âmbito do estágio curricular 

em farmácia comunitária do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, que decorreu na 

Farmácia Vitália, no Porto, entre março e julho de 2017. Encontra-se dividido em duas partes: 

Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas ao longo do estágio; e Parte II – Temas desen-

volvidos durante o estágio. A primeira parte descreve as atividades desenvolvidas na farmácia, 

no que diz respeito à organização da mesma, à classificação e distinção dos medicamentos e ou-

tros produtos farmacêuticos e ao quadro legal aplicável, às encomendas e aprovisionamento, à 

dispensa e aconselhamento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos, aos medicamentos 

e produtos manipulados e ainda à contabilidade e gestão na farmácia.  

A segunda, apresenta os temas desenvolvidos durante o estágio, iniciando-se pela apre-

sentação do enquadramento e objetivo do tema escolhido, seguindo-se uma exposição teórica do 

mesmo, terminando com os resultados e/ou conclusões. O primeiro tema abordado foi a “Proteção 

solar”, onde foi elaborado um questionário a realizar aos utentes da farmácia, um folheto infor-

mativo que lhes era fornecido após o questionário e ainda uma tabela contendo alergénios e res-

postas alérgicas que foi afixada na farmácia, para consulta, o segundo foi “O sono e a intervenção 

farmacêutica”, onde foi desenvolvido um folheto informativo facultado a alguns utentes, nomea-

damente aqueles que apresentavam problemas do sono ou sob terapêutica farmacológica para esta 

situação e o terceiro consistiu num estudo comparativo, com o objetivo de avaliar a influência dos 

suplementos alimentares na perda de peso. 
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1. Introdução 

O meu estágio decorreu na Farmácia Vitália (FV), no Porto, no período compreendido 

entre 7 de março e 14 de julho, sob orientação da Dra. Paula Nadais. Numa fase inicial, o horário 

de estágio era das 10h às 18h, tendo 1h para almoçar, no entanto, a meu pedido, foi alterado para 

9h-18h, com 2h de almoço, cumprindo 35h semanais. Gostaria de salientar que sempre houve 

muita recetividade por parte da Dra. Paula Nadais para qualquer alteração pontual do horário de 

trabalho, sem prejuízo das 35h semanais acordadas. 

O período de estágio foi dividido por quatro atividades: i) prazos de validade; ii) arma-

zém; iii) laboratório; e iv) atendimento, que se encontram resumidas na Tabela 1. 

O presente relatório encontra-se dividido em duas partes: Parte I – Descrição das ativida-

des desenvolvidas ao longo do estágio; e Parte II – Temas desenvolvidos durante o estágio. 

 

Tabela 1. Cronograma das atividades desenvolvidas na FV. 

Atividade e Período Descrição 

Prazos de validade 

7 a 10 de março 

- Verificar os prazos de validade dos produtos 

constantes na listagem retirada do Sifarma 

2000®; 

- Contactar com as diversas apresentações dos 

medicamentos; 

- Conhecer o espaço e os colegas de trabalho. 

Armazém 

13 a 24 de março 

- Realizar e rececionar encomendas; 

- Efetuar devoluções; 

- Conhecimento do espaço e sua organização. 

Laboratório 

27 de março a 7 de abril 

- Receção e armazenamento de matérias pri-

mas; 

- Realização das fichas de preparação, cálculo 

de preços e impressão de rótulos; 

- Preparação de manipulados de diversas for-

mas farmacêuticas. 

Atendimento 

10 de abril a 14 de julho 

- Dispensa de medicamentos sujeitos e não su-

jeitos a receita médica, dispositivos médicos, 

suplementos alimentares, etc.; 

- Aconselhamento farmacêutico; 
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- Realização de testes bioquímicos e medição 

da pressão arterial. 

 

PARTE I – Atividades desenvolvidas ao longo do estágio curricular 

 

2. Farmácia Vitália 

A FV foi inaugurada no ano de 1933 e situa-se na Praça da Liberdade, no antigo Palácio 

das Cardosas, em plena baixa da cidade do Porto (Anexo I). Esta localização proporciona uma 

enorme variabilidade socioeconómica dos seus utentes e a prestação regular de serviços farma-

cêuticos a turistas. A farmácia funciona, durante a semana, ininterruptamente das 8:30h até às 

19:30h e das 9h às 13h ao sábado, cumprindo os requisitos da Portaria n.˚ 277/2012, de 12 de 

setembro [11].  

 

2.1. Instalações 

A FV possui três pisos: o piso -1 possui uma sala com os cacifos dos colaboradores, um 

dos armazéns, a área de receção de encomendas, dois gabinetes onde são efetuadas sessões de 

nutrição e podologia, e uma área de apoio à compra de ortóteses e calçado ortopédico; no piso 0 

encontra-se a zona de atendimento ao público (composta por um local de atendimento geral e um 

gabinete de atendimento personalizado), uma área de apoio ao atendimento geral, as instalações 

sanitárias e a sala de café; no piso 1 encontra-se o laboratório, uma sala de convívio/museu da 

FV, duas áreas de armazenamento, o escritório do diretor técnico, o escritório dos serviços admi-

nistrativos e novas instalações sanitárias (Anexo II). 

 

2.2. Recursos Humanos 

A FV possui na sua equipa três farmacêuticas, a Dra. Catarina Moutinho, a Dra. Joana 

Marques e a Dra. Paula Nadais, seis técnicos de farmácia, a D. Amélia Gama, o Sr. António 

Oliveira, o Sr. Joaquim Oliveira, a D. Laurinda Vilarinho, a D. Luísa Teixeira e o Sr. Sérgio 

Alves, uma administrativa, a D. Maria José Castro e uma auxiliar de limpeza, a D. Giselda Silva, 

sob direção técnica do Dr. Armindo Cosme, cumprindo o disposto no artigo 23.˚ do Decreto-Lei 

n.˚ 307/2007, de 31 de agosto que afirma que uma farmácia deve ter, no mínimo, dois farmacêu-

ticos [12]. 
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2.3. Sistema Informático 

O sistema informático utilizado em todos os computadores da farmácia é o Sifarma 

2000®, que permite uma gestão de todos os processos e procedimentos inerentes ao quotidiano 

da farmácia. Este sistema permite gerir encomendas e utentes, vendas e devoluções, controlo de 

prazos de validade e stocks, entre outras funcionalidades. Permite ainda, durante o ato da dis-

pensa, consultar informações sobre o produto (medicamento ou não) a ser dispensado, como cons-

tituição, indicações terapêuticas, posologia, efeitos adversos, entre outros parâmetros que facili-

tam o ato farmacêutico. 

 

3. Circuito dos medicamentos e produtos farmacêuticos 

3.1. Gestão de stocks 

3.1.1. Elaboração de encomendas 

As encomendas efetuadas pela farmácia podem ser feitas diretamente ao laboratório, ou 

a distribuidores grossistas. A FV encomenda os seus produtos de uso humano e veterinário, na 

sua maioria, a distribuidores grossistas. No entanto, realiza algumas compras diretamente a labo-

ratórios, dado que as condições oferecidas são mais vantajosas, como alguns medicamentos ge-

néricos ou alguns produtos de dermofarmácia e cosmética. Relativamente aos medicamentos ge-

néricos encomendados diretamente ao laboratório, a encomenda é feita numa reunião com o de-

legado comercial, que decorre nas instalações da FV. 

Diariamente, e tendo em conta os stocks mínimos e máximos estabelecidos na ficha de 

cada um dos produtos, o Sifarma 2000® cria uma encomenda chamada “Diária”. Quando um 

determinado produto atinge o valor mínimo definido, este é colocado automaticamente na lista da 

encomenda a realizar, com uma quantidade suficiente para atingir o valor estabelecido para a 

quantidade máxima do produto. No fim do dia é, no entanto, necessário analisar a lista de produtos 

que se encontram na encomenda diária e ajustar o número de unidades a encomendar, tendo em 

conta as necessidades a curto prazo da farmácia e o imposto nas “Normas relativas à dispensa de 

medicamentos e produtos de saúde”, que define que as farmácias devem ter disponível para venda, 

no mínimo, três medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de 

entre os que correspondam aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo [13]. Depois 

de terminado este processo, a encomenda é enviada, através do software, para a(s) distribui-

dora(s). 

No atendimento, quando um produto não se encontra em stock e o cliente pretende enco-

mendar, é possível fazê-lo diretamente pelo software, podendo ser uma encomenda instantânea 

ou via verde. Esta última só é possível efetuar mediante prescrição médica de determinados me-

dicamentos, dos quais o distribuidor tem que ter um determinado stock alocado para estas via de 
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encomenda. Caso esteja disponível no distribuidor (no caso das instantâneas), o produto é enco-

mendado e fornecida ao utente uma senha de cor amarela com um número, cuja senha correspon-

dente fica na farmácia, de forma a reservar o produto para determinado cliente. Esse produto, uma 

vez chegado à FV, é colocado numa estante no armazém, cujas prateleiras se encontram identifi-

cadas com o último algarismo do número da senha, para uma melhor organização. Assim que o 

cliente se desloca à farmácia para o levantar, este é enviado para o balcão por um elevador manual. 

 

3.1.2. Receção de encomendas 

Aquando da chegada de uma encomenda, esta é entregue no armazém e o profissional 

que se encontrar responsável pela repartição assina digitalmente num aparelho eletrónico que o 

funcionário da transportadora possui, por forma a confirmar a receção da encomenda. Seguida-

mente, no Sifarma 2000®, abre a encomenda realizada para que possa rececioná-la. Uma vez 

pronta a rececionar, dá-se entrada de todos os produtos da encomenda, ajustando o valor de custo 

para a farmácia, que pode não ser sempre o mesmo, o prazo de validade quando o stock da far-

mácia é nulo, bem como o preço de venda a público (PVP), tendo em conta o custo para a farmácia 

e a margem de lucro, exceto quando o PVP do produto se encontra impresso na cartonagem. O 

cálculo do PVP de um medicamento obedece à seguinte fórmula: PVP = Preço de venda à farmá-

cia + IVA + Margem de comercialização (MC) sendo que, por norma e excetuando nos produtos 

de uso veterinário (cuja MC é de 25%), a MC é de 30%, sendo ajustada de forma a que o PVP 

seja um valor arredondado. Após a receção da encomenda é necessário imprimir etiquetas para 

colocar nos produtos, cumprindo o disposto na Lei n.˚ 25/2011, de 16 de junho [14], devendo ser 

dotadas de alarme quando os produtos estão em locais aos quais os utentes da farmácia tenham 

acesso.  

Uma vez terminada a colocação de etiquetas, é necessário colocar os medicamentos e 

demais produtos nos devidos locais, recorrendo-se aos métodos First Expire First Out (FEFO), 

onde os medicamentos e os produtos farmacêuticos com prazo de validade mais curto são colo-

cados ou à frente ou em cima, de forma a serem dispensado em primeiro lugar, e First In First 

Out (FIFO), onde os produtos que não possuem prazo de validade que se encontram há mais 

tempo no stock são colocados à frente ou em cima, de forma a serem, também, dispensados pri-

meiramente. Os estupefacientes e psicotrópicos estão guardados num armário trancado, no arma-

zém. 

 

3.1.3. Devolução de produtos 

No decurso da verificação dos prazos de validade e outros aspetos, como embalagens 

danificadas, erros no envio de produtos, etc., é função do profissional que está no armazém tratar 

das devoluções. Para se proceder a uma devolução recorre-se também ao Sifarma 2000®, sendo 

obrigatório indicar qual a fatura cujo produto foi enviado e o motivo de devolução, sendo que 
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apenas pode ser devolvido ao fornecedor que o enviou e não a um distinto. O ficheiro de devolu-

ção é então impresso e colocado numa capa arquivadora, de forma a que, quando a farmácia 

obtiver uma resposta do fornecedor, se possa avaliar quais os produtos que foram aceites, pois 

podem ser creditados produtos da mesma devolução em tempos diferentes. Relativamente aos 

produtos cuja devolução foi aceite, é emitida uma nota de crédito à farmácia. 

 

Durante a segunda e terceira semanas do meu estágio desempenhei funções no armazém, 

tendo tido a oportunidade de realizar todas as tarefas associadas, desde a realização e receção 

de encomendas, de devoluções, etiquetagem dos produtos até à organização lo local. 

 

3.1.4. Controlo de qualidade: controlo de prazos de validade 

No início de cada mês, é necessário, através do Sifarma 2000®, exportar uma listagem 

com todos os produtos da farmácia cujo prazo de validade termine no mês seguinte, sendo esta 

validade selecionada pelo operador (Anexo III). 

Uma vez na posse da listagem, organizada por ordem alfabética, é necessário procurar os 

produtos em questão – todos os que são vendidos na farmácia, compreendendo medicamentos, 

tanto genéricos como de marca, dispositivos médicos, produtos de cosmética, entre outros – e 

verificar a validade de todas as unidades em stock na farmácia. Caso alguma unidade possua um 

prazo de validade limitado à data selecionada, deve ser retirada para que se proceda à sua devo-

lução. Se alguma unidade permanecer em stock (que até podem ser todos os produtos em stock), 

é necessário registar na listagem a validade mais próxima e o número de unidades que permane-

cem.  

Após terminar a verificação dos produtos da listagem, deve-se recorrer novamente ao 

Sifarma 2000®, para atualização dos prazos de validade recolhidos. Para além da atualização, 

este processo permite consultar alguma informação referente ao produto em questão, na “Ficha 

do Produto” do software. 

 

Durante a primeira semana de estágio, executei a atividade de controlo dos prazos de 

validade. A sua realização neste período tem como principais finalidades o conhecimento do 

espaço físico da farmácia e a localização dos produtos, pois existem vários locais onde se podem 

encontrar, desde a área da farmácia acessível ao público, até aos armazéns, conhecer melhor as 

pessoas que nela trabalham pois, para além de ser muitas vezes necessário questionar a locali-

zação dos produtos, também permite facilitar as relações interpessoais e ainda conhecer os di-

versos produtos que a farmácia possui – desde associar nomes a princípios ativos, conhecer as 

diferentes dosagens, lidar com as diferentes apresentações dos acondicionamentos primário e 

secundário e ainda consultar no folheto informativo de cada medicamento todas as informações 

pertinentes, no caso de surgir alguma dúvida. Após terminar a verificação dos prazos de validade 
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pela listagem, iniciei a verificação da validade de todos os medicamentos de marca, por ordem 

alfabética. Tendo em conta a grande quantidade de medicamentos existente, não foi possível a 

verificação de todos. A finalidade deste exercício cruzava-se com a do anterior nalguns pontos, 

nomeadamente na associação do nome comercial ao princípio(s) ativo(s), contacto com as car-

tonagens, consulta dos folhetos informativos, entre outros. Durante esta semana, prestei auxílio 

no arrumo dos diversos produtos no devido lugar, o que contribuiu para o conhecimento das 

localizações e no atendimento de chamadas telefónicas que, visto ainda não possuir competên-

cias para dar resposta a todas as situações expostas, contribuiu positivamente para o desenvol-

vimento da relação com os demais funcionários da farmácia. 

 

3.2. Laboratório de manipulados 

Um dos pontos fortes da FV é o seu laboratório e a quantidade de manipulados prepara-

dos.  Como referido anteriormente, encontra-se no piso 1 das instalações da farmácia, sendo cons-

tituído por duas bancadas centrais onde decorrem as manipulações, duas bancas para lavar o ma-

terial utilizado, duas secretárias e diversas prateleiras, identificadas numericamente, nas quais são 

armazenadas as diversas matérias-primas (MP), sendo que cada embalagem de MP tem marcado 

o número da respetiva prateleira, de modo a facilitar a organização. Existe também uma lista no 

computador que respeita o ponto 3.4 “Procedimento Normalizado de Recepção e Armazenamento 

de Matérias-Primas”, do Capítulo 3 – “Recomendações Gerais”, do Formulário Galénico Portu-

guês (FGP) [15], onde, após aceitação da MP, se introduzem os dados como a denominação far-

macopeica da mesma, número de código atribuído internamente e localização no armazém, iden-

tificação do fornecedor, da origem, do lote, do prazo de validade, do preço de aquisição (sem 

IVA), entre outros parâmetros (Anexo IV). Todas as normas impostas pela Portaria n.º 594/2004, 

de 2 de junho no que diz respeito às boas práticas a observar na preparação de medicamentos 

manipulados em farmácia de oficina são respeitados, no que concerne ao pessoal, instalações e 

equipamentos, documentação, matérias-primas, materiais de embalagem, manipulação e controlo 

de qualidade [16]. Em toda a farmácia, incluindo no laboratório, a temperatura e a humidade são 

controladas por termohigrómetros, calibrados anualmente. 

A FV faz manipulados para uso humano e veterinário. Os manipulados podem ser pedidos 

pelo próprio cliente, trazendo a receita médica (humana ou veterinária), enviando-a por email ou 

por outras farmácias, enviando o pedido por email ou por chamada telefónica. Quando o utente 

efetua um pedido de manipulado durante o atendimento, é-lhe fornecida uma senha cor-de-rosa 

com um número, cuja senha correspondente fica na farmácia, de forma a reservar o manipulado 

para determinado cliente. 
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Tendo em conta a larga experiência na farmácia nesta área, o laboratório possui fichas de 

preparação de manipulados armazenadas informaticamente e devidamente preenchidas, facili-

tando a sua consulta para a execução da manipulação, não exigindo a consulta da bibliografia 

oficial, como o FGP. No entanto, caso surja algum manipulado que não se encontre no sistema 

informático, o laboratório é detentor das fontes de informação necessárias para a consulta. 

Uma vez feito o pedido, inicia-se a manipulação, que deve ser adequada à forma farma-

cêutica e às quantidades a utilizar. 

Durante o procedimento é necessário preencher a ficha de preparação do manipulado, 

onde constam as informações do manipulado (nome, lote e quantidade) e das MP (nome, origem, 

lote, quantidade pesada, operador e farmacêutico responsável), assegurando a rastreabilidade do 

produto e a eventual deteção de algum erro, após verificação pelo farmacêutico responsável 

(Anexo V). 

Uma vez terminada a manipulação e a forma farmacêutica devidamente acondicionada 

na embalagem primária, calcula-se o preço da mesma com base na Portaria n.˚ 769/2004, de 1 de 

julho, onde é considerado o valor dos honorários, que tem por base um fator (F) cujo valor é de 4 

(euros) e varia consoante a forma farmacêutica e a quantidade preparada, o valor das matérias 

primas, que dependem da quantidade utilizada, e o valor dos materiais de embalagem. Depois de 

somados estres três valores multiplica-se por 1,3 e adiciona-se o valor do IVA à taxa em vigor 

[17]. Determina-se também a estabilidade dos medicamentos, com o objetivo de estabelecer o 

prazo de validade.  Este procedimento baseia-se no Capítulo 3 – “Recomendações Gerais”, ponto 

3.3 “Estabilidade dos medicamentos”, do FGP, que distingue preparações líquidas não aquosas, 

preparações líquidas que contêm água (preparadas com substâncias ativas (SA) no estado sólido), 

preparações sólidas e restantes preparações; no primeiro caso, quando a origem da SA é um pro-

duto industrializado, o prazo de utilização do medicamento manipulado será igual a 25% do tempo 

que resta para expirar o prazo de validade do produto industrializado, num período máximo de 6 

meses; no segundo, o prazo de validade deverá corresponder à duração do tratamento, num prazo 

de utilização máximo de 30 dias; no terceiro e último caso, o prazo de utilização não deverá ser 

superior a 14 dias, devendo ser conservado no frigorífico [15]. Para terminar, procede-se, então, 

à sua rotulagem, onde consta a composição do manipulado, o nome do utente e do médico pres-

critor, o lote, a data de preparação, o preço e outras informações relevantes, como, por exemplo, 

o aviso “Manter fora do alcance das crianças” (Anexo VI). 

 

Nas quarta e quinta semanas do meu estágio, desempenhei funções no laboratório da FV. 

Tive oportunidade de manipular diversas formas farmacêuticas, como pomadas, cremes, pós, 

cápsulas, soluções e suspensões orais e tópicas e supositórios, elaborando as suas fichas de pre-

paração, calculando o seu preço e procedendo ao seu acondicionamento e rotulagem. Auxiliei 

na receção de MP e devido registo no sistema, contribuí para a reorganização das tabelas de 



 
8 

consulta rápida onde constam os preços das diversas MP e embalagens primárias (Anexo VII) e 

ainda na elaboração de novos rótulos utilizados na FV. 

4. Dispensa de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

A prescrição de medicamentos, incluindo manipulados e estupefacientes e psicotrópicos, 

de acordo com a Portaria n.˚ 224/2015, de 27 de julho, tem que ser efetuada por meios eletrónicos, 

podendo, em casos excecionais que estão previstos nesta mesma portaria: (a) falência informática; 

b) prescrição no domicilio; c) inadaptação do prescritor; e d) até 40 receitas/mês), ser feita por 

via manual [18].  

A prescrição eletrónica pode ser receita eletrónica desmaterializada ou receita sem papel, 

acessível por equipamentos eletrónicos, ou receita eletrónica materializada, impressa e que pode 

ocorrer em modo online (ocorre registo na Base de Dados Nacional de Prescrições) ou offline 

(onde o sistema regista na base de dados anteriormente referida numa altura posterior à emissão 

em papel da receita, sendo que a farmácia não a pode dispensar eletronicamente). 

Qualquer receita emitida tem que estar numerada, identificar o médico prescritor, o local 

e data de prescrição, os dados do utente, a entidade financeira responsável, o medicamento, a 

posologia e duração do tratamento, eventuais comparticipações especiais, o número de embala-

gens e a validade da prescrição (que se pode estender até 6 meses, no caso de uma receita reno-

vável). No que diz respeito à identificação do medicamento, a prescrição deve ser feita por De-

nominação Comum Internacional (DCI) da substância ativa, constando ainda a forma farmacêu-

tica, a dosagem e a apresentação. A prescrição pode não ser feita por DCI mas por marca, no caso 

de não haver genérico, de os medicamentos apenas poderem ser prescritos para determinadas 

indicações terapêuticas ou quando apresentada uma justificação técnica/exceção, que pode ser: a) 

margem ou índice terapêutico estreito; b) reação adversa prévia; ou c) continuidade do tratamento 

superior a 28 dias. É importante salientar que o utente, no caso de na sua prescrição constar a 

exceção c), pode optar por um medicamento do mesmo grupo homogéneo com um custo inferior, 

o que não acontece com as a) e b). 

Nas receitas manuais, para além dos pontos salientados no parágrafo anterior, devem ser 

verificados analisados os dados relativos ao médico prescritor, como a vinheta, a data e assinatura, 

ao local de prescrição, podendo observar-se uma vinheta aposta, um carimbo ou inscrição manual 

e assinalada a exceção legal que justifique a receita manual, das opções anteriormente menciona-

das. A receita não pode conter rasuras, caligrafias diferentes, nem pode ser prescrita com canetas 

diferentes ou a lápis. 

No caso de uma receita materializada ou por via manual, podem ser prescritos até quatro 

medicamentos ou produtos de saúde distintos, não podendo o número conjunto de embalagens 

prescritas ultrapassar o limite de duas por medicamento ou produto, nem o total de quatro emba-
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lagens. Nas receitas desmaterializadas, cada linha apenas pode conter um medicamento ou pro-

duto, até um máximo de duas embalagens cada, ou seis, caso se trate de um medicamento de uso 

prolongado [13]. 

A dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (que constam nas tabelas I 

e II do Decreto-Lei n.˚ 15/93, de 22 de janeiro, e n.˚ 1 do artigo 86º do Decreto-Regulamentar n.˚ 

61/94 de 12 de outubro), seguem as mesmas regras dos restantes medicamentos sendo, no entanto, 

necessário registar a identificação do doente e da pessoa que levanta a medicação (caso não seja 

o doente a fazê-lo), da prescrição, da farmácia, qual o medicamento e a data. 

No ato da dispensa, caso seja reportado um qualquer efeito adverso não descrito no Re-

sumo das Características do Medicamento (RCM) de algum medicamento, este deve ser reportado 

à Unidade de Farmacovigilância do Porto, via seu website (http://ufporto.med.up.pt/), sendo re-

colhidos os dados biométricos do doente bem como todas as informações relativas à reação de-

senvolvida. 

 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica  

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) são aqueles que preenchem uma das 

seguintes condições: a) podem constituir um risco para a saúde do doente, de forma direta ou 

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

médica; b) podem constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daqueles a que se destinam; c) con-

tenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas 

sejam indispensáveis aprofundar; d) destinam-se a ser administrados por via parentérica (EM). 

Os MSRM podem estar sujeitos a uma receita médica renovável, especial ou restrita, de 

utilização reservada a certos meios especializados. O primeiro tipo de receita é utilizada em tra-

tamentos prolongados cujos medicamentos demonstram perfil de segurança que não exija uma 

nova prescrição médica; o segundo, para medicamentos contendo uma substância classificada 

como estupefaciente ou psicotrópico – que, em caso de uso anormal, possa originar riscos de 

abuso, criar toxicodependência ou ser utilizada para fins ilegais –, ou uma substância que, pela 

sua novidade ou propriedades, se considere, por precaução, dever ser incluída nas situações ante-

riormente referidas; e o terceiro, para medicamentos de uso exclusivo hospitalar, medicamentos 

que se destinam a patologias cujo diagnóstico apenas é efetuado em meio hospitalar ou em esta-

belecimentos com meios de diagnóstico adequados e, por fim, medicamentos que se destinam a 

pacientes em tratamento ambulatório, cuja utilização é suscetível de causar efeitos adversos muito 

graves e que são submetidos a uma vigilância especial durante o período de tratamento [19]. 

 

http://ufporto.med.up.pt/


 
10 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) são aqueles que não preen-

chem qualquer uma das condições previstas para os MSRM e não são comparticipados, exceto 

nos casos previstos na legislação que define o regime de comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos [19]. Os MNRSM compreendem ainda uma outra classe de medicamentos, os 

MNSRM de dispensa exclusiva em farmácia (MNSRM-EF), atendendo ao seu perfil de segurança 

ou às indicações terapêuticas existindo, no site da Autoridade Nacional do Medicamento e Pro-

dutos de Saúde, I. P. (INFARMED), protocolos a observar pelas farmácias na dispensa destes 

medicamentos (Anexo VIII). Para ser considerado MNSRM-EF, devem ser atendidas, cumulati-

vamente, as seguintes condições: a) a DCI e as indicações terapêuticas constam da lista publicada 

pelo INFARMED na sua página da internet; b) o RCM e Folheto Informativo (FI) propostos, além 

de cumprirem os requisitos estabelecidos para MNSRM, estão de acordo com o correspondente 

protocolo de dispensa constante da lista de protocolos de dispensa disponibilizada pelo INFAR-

MED na sua página de internet; e c) a dimensão da embalagem proposta está de acordo com o 

protocolo mencionado ou não excede o número de unidades necessárias à administração do me-

dicamento pelo período de tempo aconselhado nesse protocolo [20]. 

 

4.3. Medicamentos genéricos e Sistema de Preços de Referência 

Um medicamento genérico é definido como um “medicamento com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequiva-

lência com o medicamento de referência foi demonstrada por estudos de biodisponibilidade apro-

priados”, incluindo ensaios pré-clínicos e clínicos. O acondicionamento secundário do medica-

mento e, caso este não exista, o acondicionamento primário, deve identificar o medicamento ge-

nérico pelo seu nome (por DCI), seguido da dosagem, da forma farmacêutica e da sigla “MG” 

[19].  

O Sistema de Preços de Referência abrange medicamentos comparticipados para os quais 

já existem medicamentos genéricos autorizados, comparticipados e comercializados. Este sistema 

estabelece um valor máximo a ser comparticipado, correspondendo ao escalão ou regime de com-

participação aplicável (dependendo do que for inferior), que é calculado sobre o PVP do medica-

mento para cada grupo homogéneo (mesma SA, forma farmacêutica e dosagem) onde se inclua, 

pelo menos, um medicamento genérico existente no mercado [21]. O preço de referência de um 

medicamento a ser utilizado nos regimes de comparticipação corresponde ao 5º preço mais baixo 

dos medicamentos pertencentes ao mesmo grupo homogéneo, sendo que as farmácias devem pos-

suir no seu stock, no mínimo, três medicamentos de entre os cinco mais baratos. Não obstante, o 

utente pode preferir adquirir um medicamento mais caro, exercendo o seu direito de opção. Neste 

caso, o utente paga a diferença de preço entre o medicamento escolhido e o preço do medicamento 
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de referência e o valor que não foi comparticipado pelo Estado (ou outra entidade que comparti-

cipe) que incide sobre o valor do medicamento de referência. Na eventualidade de a farmácia não 

possuir no seu stock nenhum dos medicamentos mais baratos, tem 12h para efetuar as diligências 

necessárias ao fornecimento do medicamento [13]. 

 

4.4. Regimes de comparticipação de medicamentos 

Existem vários medicamentos que são sujeitos a comparticipação, que pode ser assegu-

rada por várias entidades, das quais o Serviço Nacional de Saúde (SNS) abrange todos os utentes, 

que podem ser ainda beneficiários de outros subsistema de saúde privados. Alguns dos subsiste-

mas mais comuns dos utentes da FV são os “Serviços de Assistência Médico-Social (SAMS) do 

Sindicato dos Bancários do Norte”, o “SAMS do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos 

Bancários” e o programa “abem:”. Quando um utente é beneficiário de algum destes planos, é 

necessário introduzir essa informação manualmente no sistema, identificando ainda o utente pelo 

código atribuído pela entidade (normalmente constante num cartão fornecido por essa entidade). 

A comparticipação de medicamentos pelo Estado pode ser dividida em dois regimes: o 

regime geral e o regime especial. 

No regime geral de comparticipação, o Estado suporta uma percentagem do PVP dos 

medicamentos, que depende da sua classificação farmacoterapêutica, de acordo com os escalões: 

A – 90%, B – 69%, C- 37% e D – 15% [13, 22]. 

No regime especial de comparticipação, esta pode ser feita em função dos beneficiários, 

das patologias ou dos grupos especiais de utentes. No caso da primeira, a comparticipação do 

Estado acresce 5% para os medicamentos integrados no escalão A e 15% nos restantes escalões 

para “(…) pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima 

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

sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele montante (…)”, podendo a comparticipação ser 

de 100% para os mesmo utentes, caso optem por medicamentos cujo PVP seja um dos cinco 

preços mais baixos do grupo homogéneo em que se inserem [21]. No que concerne à última, a 

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

patologias ou por grupos especiais de utentes é definida por despacho do membro do Governo 

responsável pela área da saúde e, assim, diferentemente graduada em função das entidades que o 

prescrevem ou dispensam, abrangendo patologias como paramiloidose, lúpus, hemofilia, entre 

outras, sendo que, no caso dos medicamentos genéricos, está ao encargo do INFARMED [13, 21].  

Nos medicamentos manipulados comparticipados, o valor da comparticipação corres-

ponde a 30% do PVP [13]. 
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Um outro grupo de produtos com grande saída na FV são os produtos destinados ao au-

tocontrolo da diabetes mellitus, sendo que as tiras-teste para a determinação da glicemia, cetone-

mia e cetonúria são comparticipadas em 85% pelo SNS, enquanto que as agulhas, seringas e lan-

cetas o são em 100%. 

 

Na realização do atendimento foi-me possível contactar não só com todos os tipos de 

receitas, incluindo prescrições de manipulados, avaliando se a receita se encontrava devida-

mente prescrita, mas também com diversos organismos de comparticipação que não o SNS, dis-

pensar MSRM e MNSRM e ainda lidar com vários escalões de comparticipação. 

 

4.5. Medicamentos de uso veterinário 

Um medicamento veterinário é “toda a substância, ou associação de substâncias, apresen-

tada 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 diag-

nóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, 

a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”, encontrando-se sob a alçada da Direção-

Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), estando as farmácias legalmente autorizadas a ven-

der estes produtos [23]. A FV possui uma grande variedade de medicamentos, como suplementos 

alimentares e produtos de higiene de uso veterinário, existindo uma grande procura de medica-

mentos antiparasitários de uso interno e externo. 

 

Durante o período de estágio tive oportunidade de contactar com diversas receitas mé-

dico-veterinárias, tanto de especialidades como de medicamentos manipulados, dispensa de me-

dicação de uso veterinário e ainda aconselhar utentes em várias situações, sendo as mais comuns 

sobre medicamentos antiparasitários de uso interno e externo. 

 

4.6. Dispositivos médicos 

Um dispositivo médico (DM) é “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo 

seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja 

necessário para o bom funcionamento do DM, cujo principal efeito pretendido no corpo humano 

não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólico, embora a sua função 

possa ser apoiada por esses meios”, podendo ser utilizado para fins de diagnóstico, prevenção, 

controlo, tratamento ou atenuação de uma doença ou lesão, para estudo da anatomia ou de um 

processo fisiológico ou, ainda, para controlo da conceção, sendo regulados pelo INFARMED 

[24]. Estes são divididos em diferentes classes consoante a vulnerabilidade do corpo humano e os 
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potenciais riscos decorrentes da conceção técnica e do fabrico, correspondendo a classe I (ligadu-

ras, meias de compressão, termómetros, etc.) a dispositivos de baixo risco, a classe II, subdividida 

em IIa (lancetas, seringas com agulhas, etc.) e IIb (soluções oftálmicas de conforto, contraceção 

oral, etc.) a dispositivos de médio risco e a classe III (dispositivos intrauterinos, próteses, etc) a 

dispositivos de alto risco [24, 25]. 

 

 Na FV tive oportunidade de contactar com DM pertencentes a todas as classes, verifi-

cando-se numa maior expressão os de classe I, com ligaduras, meias de compressão, pulsos e 

pés elásticos, IIa, com as lancetas utilizadas para o autocontrolo da diabetes mellitus e IIb, com 

as pílulas de contraceção oral. 

 

4.7. Produtos dietéticos e suplementos alimentares 

Os produtos dietéticos são géneros alimentícios ou produtos alimentares destinados a uma 

alimentação especial “que, devido à sua composição ou a processos especiais de fabrico, se dis-

tinguem claramente dos géneros alimentícios de consumo corrente”, sendo “adequados ao obje-

tivo nutricional pretendido” e “comercializados com a indicação de que correspondem a esse 

objetivo”. Uma alimentação especial corresponde às necessidades nutricionais de: a) indivíduos 

cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo está perturbado; b) indivíduos que se encon-

tram em condições fisiológicas especiais que podem retirar benefícios da ingestão controlada de 

certas substâncias contidas nos alimentos; e c) lactentes ou crianças de 1 a 3 anos de idade em 

bom estado de saúde [26]. A FV comercializa diversos produtos dietéticos que se integram em 

cada um dos grupos acima mencionados, como leites que asseguram adequado aporte calórico, 

sopas e outros alimentos utilizados por indivíduos em planos de perda de peso controlados por 

nutricionistas, leites em pó e boiões de frutas para lactentes ou crianças que já não sejam ama-

mentadas, entre outros. 

Os suplementos alimentares são “géneros alimentícios que se destinam a complementar 

e ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determina-

das substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico (…)”, sendo que, na sua 

rotulagem, tem que estar presente na rotulagem a designação “suplemento alimentar”, bem como 

a composição, a toma diária recomendada, advertência de que não deve ser excedida a toma diária 

indicada, a indicação de não substituem um regime alimentar variado e que devem ser mantidos 

fora do alcance das criança, não podendo alegar propriedades profiláticas, de tratamento ou cura-

tivas de doenças humanas [27].  Existem vários suplementos alimentares no mercado nacional 

que, ao contrário dos medicamentos, estão sob a tutela da DGAV, sendo alguns utilizados com a 

finalidade de suprir défices nutricionais, seja por incapacidade de satisfazer as necessidades atra-

vés da alimentação, ou então porque as necessidades estão aumentadas devido a, por exemplo, 
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gravidez ou prática desportiva, existindo vários suplementos vitamínicos e minerais que auxiliam 

a obtenção da dose diária recomendada de cada um dos seus constituintes. Existem ainda outros 

suplementos alimentares cuja utilização se prende com um efeito fisiológico como, por exemplo, 

suplementos à base de plantas com efeito ansiolítico, suplementos para promover a saúde óssea e 

articular, para fortalecer as unhas e o cabelo, entre muitas outras utilizações, sendo que a FV 

dispõe de um vasto leque destes produtos. 

 

Nestes mais de 4 meses dispensei e aconselhei vários suplementos alimentares, princi-

palmente multivitamínicos, e alguns produtos dietéticos. No entanto, a expressão destes últimos 

foi muito reduzida. 

 

4.8. Produtos de dermofarmácia e cosmética 

O Decreto-Lei n.˚ 189/2008, de 24 de setembro define produto cosmético como “qualquer 

substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do 

corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos geni-

tais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principal-

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

os odores corporais”. À semelhança dos medicamentos, estes produtos são tutelados pelo INFAR-

MED, devendo também cumprir alguns requisitos no que diz respeito à sua composição, não 

podendo conter determinados compostos enumerados no decreto-lei em questão, ser sujeitos a 

ensaios específicos de produtos cosméticos, e à rotulagem, como o conteúdo, a quantidade, con-

dições especiais de utilização, etc., e ainda de publicidade [28]. A preocupação com a pele e 

devidos cuidados, com a aparência ou até mesmo devido a algum problema dermatológico, fazem 

com que a procura destes produtos seja elevada, aliada ao reconhecimento da qualidade dos pro-

dutos de dermofarmácia e cosmética vendidos nas farmácias, sendo de extrema importância o seu 

conhecimento por parte do farmacêutico e as respetivas indicações, por forma a poder aconselhar 

os produtos adequados a cada situação.  

 

A FV possui uma ampla gama de artigos de higiene, cuidados e proteção (incluindo pro-

teção solar) de várias marcas comerciais, o que contribuiu para que esta fosse a área com a qual 

tive mais dificuldades em lidar. Não obstante, graças ao apoio prestado por todos os colegas da 

farmácia e à oportunidade de frequentar formações dos diversos produtos, fui capaz de ultrapas-

sar parte dessas dificuldades e conseguir aconselhar este tipo de produtos para variadas situa-

ções. 
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4.9. Artigos de puericultura 

Um artigo de puericultura é “qualquer produto destinado a facilitar o sono, o relaxamento, 

a higiene, a alimentação e a sucção das crianças” [29].  A FV possui um linear onde estão expostos 

diversos artigos, como biberões, tetinas, fraldas e toalhetes, entre outros produtos, existindo um 

expositor à parte para chupetas. Estes encontram-se junto dos produtos dietéticos para crianças e 

das gamas de dermofarmácia e cosmética para bebés e crianças e para mulheres grávidas, de 

forma a potenciar o cross selling.  

 

A procura por estes produtos na FV não é muito expressiva, sendo mais procurados os 

toalhetes para higiene, geralmente conjuntamente com alguns produtos de dermofarmácia e cos-

mética. 

 

4.10. Medicamentos homeopáticos e medicamentos tradicionais à base de 

plantas 

A homeopatia foi iniciada por Samuel Hahnemann no final do século XVIII, tendo sido 

introduzida em Portugal no século XIX, baseando-se em três princípios fundamentais: similitude 

(a substância irá causar, no organismo, os mesmos sintomas que a doença a tratar), infinitesimi-

lidade (os medicamentos homeopáticos são preparados a partir de diluições sucessivas) e globa-

lidade (todos os sintomas do doente são tidos em consideração). A expressão em Portugal não é 

muito significativa, o que acontece noutros países europeus, como a Alemanha e a França [30]. 

Existem dois procedimentos para a autorização da introdução no mercado de medicamentos ho-

meopáticos, que são estabelecidos pelo Decreto-Lei n.˚ 176/2006, de 30 de agosto, sendo eles um 

processo de registo simplificado ou um regime idêntico aos restantes medicamentos de uso hu-

mano. Os medicamentos homeopáticos podem ser sujeitos a um registo simplificado caso, cumu-

lativamente, sejam administrados por via oral ou externa, apresentem um grau de diluição que 

garanta a inocuidade do medicamente, não devendo conter mais de 1/10000 de tintura-mãe, nem 

mais de 1/1000 da mais pequena dose eventualmente utilizada em alopatia, para as substâncias 

ativas cuja presença num medicamento alopático obrigue a receita médica e não apresentem 

quaisquer indicações terapêuticas especiais na rotulagem ou em qualquer informação relativa ao 

medicamento. Nos casos em que os dispostos apresentados não sejam cumpridos, o registo segue 

o mesmo procedimento que os medicamentos de uso humano [19].  

 

A FV dispõe de alguns medicamentos homeopáticos, de várias formas farmacêuticas, 

contudo em número reduzido, dado que a procura destes produtos é baixa por parte dos cidadãos 

nacionais, quando comparados com os turistas que se dirigem à farmácia. 
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5. Receituário e Faturação 

Sempre que é aviada uma receita materializada onde seja dispensado pelo menos um 

MSRM comparticipado, é impresso no verso da receita o seu número, o organismo de comparti-

cipação, o número de lote da receita e a série onde se enquadra, bem como a descrição da medi-

cação que foi dispensada (Código Nacional do Produto (CNP), nome comercial ou DCI, quanti-

dade, PVP, valor comparticipado, valor pago pelo utente, entre outros aspetos) e, no final, as 

declarações e o espaço para a assinatura do utente. Uma vez terminada a impressão, o utente deve 

assinar na área que lhe é destinada e o farmacêutico deve carimbar, colocar a data e assinar no 

verso da receita. No caso de ser aviada uma receita eletrónica com um organismo de compartici-

pação que não o SNS, é impresso automaticamente um documento que contém a mesma infor-

mação referida para a receita, sobre a qual o utente também deve assinar. 

As receitas são então separadas considerando o organismo de comparticipação e organi-

zadas atendendo ao lote e número de série, sendo que cada lote é constituído por 30 receitas, 

estando sujeitas a uma dupla verificação, no que concerne aos parâmetros apresentados no ponto 

3 do presente relatório. Esta dupla verificação é importante pois, caso a receita médica não esteja 

conforme, não é aceite e a farmácia não é ressarcida pela comparticipação do(s) medicamento(s). 

No caso das receitas eletrónicas este procedimento não se aplica, sendo que a comunica-

ção com o organismo de comparticipação é feita diretamente pelo sistema informático. 

No final de cada mês, no Sifarma 2000®, procede-se ao fecho de cada lote de receitas, 

terminando com a impressão do verbete de identificação de cada lote.  

Uma vez terminado este processo, as receitas são enviadas para o Centro de Conferência 

de Faturas, no caso de o organismo de comparticipação ser o SNS, até ao dia 5 do mês seguinte, 

ou para a Associação Nacional das Farmácias (ANF) para todos os outros organismos, até ao dia 

10 do mês seguinte. 

No que concerne aos estupefacientes e psicotrópicos, é necessário enviar ao INFARMED, 

mensalmente até dia 8, lista das receitas dispensadas e o registo de saídas de medicamentos cons-

tantes nas tabelas I e II (com exceção da II-A), do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro [31].  

No final de cada dia de trabalho, é necessário, através do Sifarma 2000®, emitir um ex-

trato com os valores das vendas do dia, que deve ser guardado num dispositivo de armazenamento 

externo, acautelando eventuais problemas com a versão impressa, para ser avaliado do ponto de 

vista contabilístico. Mensalmente, até ao dia 20 do mês seguinte, é criado um ficheiro SAF-T 

(ficheiro que reúne toda a informação fiscal do período selecionado), que é enviado para a Auto-

ridade Tributária e Aduaneira pelo Portal das Finanças. 
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No período de estágio, foi-me possibilitado acompanhar a D. Maria José e a D. Laurinda 

nos trabalhos de gestão da farmácia, no que diz respeito a todos os procedimentos relativos ao 

receituário e faturação. 

 

6. Serviços prestados pela farmácia 

A possibilidade de as farmácias prestarem serviços farmacêuticos de promoção de saúde 

e do bem-estar dos seus utentes foi consagrada no Decreto-Lei n.˚ 307/2007, de 31 de agosto e a 

Portaria n.˚ 1429/2007, de 2 de novembro define quais os serviços, que incluem a administração 

de medicamentos e a utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica [12, 32], que se 

realizam num gabinete de atendimento personalizado, onde há maior privacidade (Figura 14., 

Anexo II)  

 

No estágio tive a oportunidade de realizar medição do peso, altura e pressão arterial de 

vários utentes e diversos testes bioquímicos, nomeadamente medição de glicémia capilar, coles-

terol total, triglicerídeos, hemoglobina e ácido úrico, fazendo ainda um levantamento do seu his-

torial de valores e medicação, durante o ato, bem como aconselhando da maneira mais adequada 

tendo em conta os resultados obtidos. 

7. Formação complementar 

A formação complementar é importante para o farmacêutico, dado que permite que se 

mantenha atualizado e devidamente informado sobre os produtos comercializados pela farmácia, 

bem como sobre novos produtos introduzidos no mercado. Mas mais importante ainda é para os 

estagiários que, quando iniciam o seu estágio, se deparam com uma variedade enorme de produtos 

das mais diversas marcas comerciais que não tiveram oportunidade de conhecer previamente.  

 

Durante o meu estágio na FV, foi-me dada a oportunidade de frequentar diversas forma-

ções fora da farmácia que me permitiram expandir e aprofundar os meus conhecimentos sobre 

tais produtos, facilitando o aconselhamento farmacêutico prestado, incidindo sobre: a gama 

completa de produtos da Bioderma®, os protetores solares da ISDIN®, a plataforma Love IS-

DIN®, alguns dos produtos do Laboratório Expascience (gama Mustella®, Acerumen®, Mari-

mer®, Ecrinal®, Moustidose® e Akileine®), a gama de protetores solares da La Roche-Posay®, 

alguns dos produtos da Medinfar (Magnoral®, Nadiclox® e Previpiq®), sobre caspa promovida 

pela Dercos® e sobre inaladores. Tive também oportunidade de frequentar ações de formação 

nas instalações da farmácia de distintos laboratórios, como formações sobre: Linfase® e Me-



 
18 

lilax® (Aboca®), protetores solares da Bioderma®, produtos de cosmética da Barral®, Gluco-

care®, Everfit e EllaOne®, ambos da OmegaPharma®, pastas e escovas de dentes da Cu-

raprox® e ainda Cystiphane® e Femilyane®, dos laboratórios Biorga® (Anexo IX). 

8. VALORMED 

A VALORMED assume a gestão do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Emba-

lagens e Medicamentos (SIGREM), constituindo um sistema autónomo e seguro para recolha e 

tratamento dos resíduos medicamentosos, onde intervêm diversos agentes, como a indústria far-

macêutica, os distribuidores e ainda as farmácias e os consumidores [33, 34]. A FV aderiu à VA-

LORMED, cumprindo o seu papel na sensibilização e recolha dos resíduos. Podem e devem ser 

entregues na farmácia os medicamentos fora de prazo ou aqueles que já não são utilizados, os 

materiais utilizados no acondicionamento e embalagens dos produtos adquiridos (acondiciona-

mentos primários e secundários e folhetos informativos) e ainda acessórios utilizados para facili-

tar a administração dos medicamentos, como colheres, copos, seringas doseadoras, entre outros. 

No entanto, não devem ser depositados nos contentores da VALORMED agulhas e seringas, ter-

mómetros, aparelhos elétricos ou eletrónicos, gaze e material cirúrgico, produtos químicos nem 

radiografias, sendo que as últimas só devem ser entregues quando a AMI lança a sua campanha 

anual [35]. 

 

PARTE II – Temas desenvolvidos durante o estágio curricular 

9. Proteção Solar 

9.1. Enquadramento e Objetivos 

Convivemos com a radiação solar diariamente e tomámo-la como adquirida. Em virtude 

deste facto, muitas vezes esquecemo-nos dos benefícios que nos traz bem como dos malefícios 

que pode desencadear. 

Apesar do efeito da radiação solar no nosso organismo se verificar durante todo o ano, é 

durante as épocas em que a radiação é mais intensa que a população em geral começa a pensar 

em proteger-se dos seus efeitos nocivos. 

Desta forma, principalmente com o aproximar do Verão, é dever de todos os profissionais 

de saúde alertar a população para os malefícios da radiação, bem como instruí-la acerca dos meios 

disponíveis para que se possam proteger, como é o caso dos protetores solares. 

Com este trabalho pretendo fazer um estudo dos hábitos dos utentes da FV no que con-

cerne à utilização de protetor solar, através da realização de um questionário (Anexo X), e facul-

tar-lhes a informação necessária para que se possam proteger de forma adequada e conveniente, 
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sob a forma de um folheto informativo (Anexo XI). Foi também elaborada uma tabela que contém 

alguns dos principais compostos implicados em alergias (Anexo XII), por forma a permitir aos 

profissionais da farmácia, na eventualidade de surgir algum caso, ter uma ferramenta de consulta. 

 

9.2. Radiação Ultravioleta 

A luz solar consiste num espetro contínuo de radiação eletromagnética composto por ra-

diação ultravioleta (UV) (200-400 nm), luz visível (400-700 nm) e radiação infravermelha (>700 

nm). A faixa correspondente à radiação UV é ainda dividida em três regiões: a radiação UVA 

(400-320 nm), UVB (320-290 nm) e UVC (290-200 nm). A radiação UVC, a mais energética, é 

filtrada pela camada de ozono, não atingindo a superfície terrestre, acontecendo o mesmo a cerca 

de 95% da radiação UVB emitida pelo Sol. A intensidade da radiação solar que atinge um deter-

minado local depende de diversos fatores, como a época do ano, a localização geográfica (latitude, 

longitude e altitude) e o momento do dia [36]. 

 

9.3. A pele 

A pele é o maior órgão do nosso corpo, com cerca de 2m2 de área, correspondendo a cerca 

de 15% do peso total de um adulto [37]. Faz parte do sistema tegumentar, conjuntamente com as 

suas estruturas anexas, como o cabelo, as unhas e as glândulas [7]. 

Para além de ter um papel extremamente relevante na aparência de um indivíduo, o sis-

tema tegumentar constitui a fronteira entre o corpo humano e o meio exterior, do qual nos separa, 

permitindo em simultâneo interagir com este. Possui como principais funções: 

1. Proteção – A pele protege contra a abrasão e a radiação UV, impede a entrada de micror-

ganismos e previne a desidratação, ao reduzir a perda de água corporal; 

2. Sensação – O sistema tegumentar contém recetores sensoriais capazes de detetar o calor, 

o frio, o tato, a pressão e a dor; 

3. Termorregulação – A temperatura corporal é regulada pelo controlo do fluxo de sangue 

através da pele e pela atividade das glândulas sudoríparas; 

4. Produção de Vitamina D – Quando a pele é exposta à luz UV, ocorre a transformação 

de 7-dehidrocolesterol em colecalciferol (Vitamina D3) que, mais tarde, será transformada em 

Vitamina D, por uma série de reações; 

5. Excreção - Pequenas quantidades de produtos de excreção são eliminadas através da pele 

e da secreção das suas glândulas [7]. 
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A pele é constituída por 3 camadas, a hipoderme, a derme e a epiderme (Figura 1.). 

A hipoderme é a camada mais profunda, que une a pele aos músculos e ossos subjacentes 

e aprovisiona suprimento sanguíneo e nervoso. É composta por tecido conjuntivo, com fibras de 

colagénio e elastina, fibroblastos, adipócitos e macrófagos, sendo que os últimos três são consi-

derados os seus componentes principais [7].  

A derme, a camada intermédia, responsável pela maior parte da resistência estrutural da 

pele, é também constituída pelas células anteriormente mencionadas, no entanto o colagénio cons-

titui o principal tipo de fibra do seu tecido conjuntivo, possuindo ainda fibras reticulares. É nesta 

camada que se encontram as terminações nervosas, os folículos pilosos, a musculatura lisa, as 

glândulas e os vasos linfáticos. A derme divide-se em duas camadas:  

• Camada reticular, mais profunda, constituída por tecido conjuntivo denso e irregular, 

sendo contínua com a hipoderme;  

• Camada papilar, mais superficial, contendo mais células e menos fibras do que a pri-

meira [7, 37]. 

A epiderme, a camada mais superficial da pele, não é tão espessa como a derme, não 

contém vasos sanguíneos e é alimentada por difusão a partir dos capilares da camada papilar da 

derme. É constituída, principalmente, por dois tipos de células: os queratinócitos, que correspon-

dem a cerca de 80% das células nesta camada, e as células dendríticas, sendo que os primeiros 

são responsáveis pela produção queratina, resistência estrutural e características de permeabili-

dade da epiderme. Encontram-se também presentes outras células, como os melanócitos (células 

produtoras de melanina), as células de Langerhans (fazem parte do sistema imunitário) e as célu-

las de Merkel (associadas ao tato). Na epiderme, as células são produzidas nas camadas mais 

profundas, por mitose. À medida que se formam novas células, as mais velhas são empurradas 

em direção à superfície, ocorrendo o processo designado por descamação (perda de células para 

o exterior), acompanhado pela modificação da forma e composição química celular, a queratini-

zação, traduzindo-se no aumento da quantidade de queratina celular. Durante este processo, as 

Epiderme 

Derme 

Hipoderme 

Figura 1. Estrutura da pele. Adaptado de [3]. 
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células acabam por morrer e formar uma camada externa que resiste à abrasão, constituindo uma 

barreira de permeabilidade [7, 37]. 

É constituída por cinco camadas ou estratos, designadas por, desde a mais profunda à 

mais superficial: camada basal, camada espinhosa, camada granulosa, camada translúcida e ca-

mada córnea (Figura 2) [7, 37, 38].  

A camada basal, a mais profunda, é constituída por uma única fila de células cúbicas ou 

cilíndricas, cuja força estrutural é conferida pelos hemidesmossomas, que fixam a epiderme à 

membrana basal, e pelos desmossomas, que mantêm os queratinócitos unidos. Os queratinócitos 

multiplicam-se por mitose nesta camada, ocorrendo uma renovação constante das células da epi-

derme [7, 37]. 

A camada espinhosa compreende oito a dez fiadas de células poligonais que, à medida 

que se vão aproximando da superfície, vão-se tornando progressivamente mais achatadas. Dentro 

dos queratinócitos formam-se mais fibras de queratina e efetua-se uma quantidade limitada de 

divisões celulares, não ocorrendo mitose nas camadas mais superficiais. 

A camada granulosa é constituída por duas a cinco camadas de células planas, em forma 

de losango, onde se originam os grânulos proteicos dispersos de queratohialina. Nas camadas 

mais superficiais o núcleo e outros organelos degeneram e a célula acaba por morrer. 

A camada translúcida é constituída por várias camadas de células mortas com limites 

pouco distintos, onde se encontram fibras de queratina, no entanto os cristais de queratohialina 

dispersaram-se em torno das primeiras, pelo que as células apresentam uma certa transparência 

quando visualizadas ao microscópio, nomeando o estrato. Esta camada encontra-se apenas em 

algumas zonas do corpo. 

Por fim, a camada córnea, a mais superficial da epiderme, é constituída por cerca de vinte 

e cinco fiadas de células escamosas mortas, unidas por desmossomas. É composta por células 

queratinizadas que se encontram mortas, detentoras de um invólucro proteico duro e preenchidas 

com uma mistura de fibras de queratina e queratohialina, rodeadas por lípidos, formando o filme 

hidrolipídico da pele. Esta camada é praticamente impermeável e, quando intacta, previne a en-

trada de bactérias, vírus e outras substâncias/agentes externos  [7, 37]. 
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Como já foi referido anteriormente, existem três tipos de células não queratinocíticas na 

epiderme: os melanócitos, as células de Merkel e as células de Langerhans. Neste trabalho apenas 

abordarei os melanócitos, pois são os componentes relevantes para a temática abordada. 

A pigmentação cutânea encontra-se descrita numa escala semi-quantitativa, a Escala de 

Fitzpatrick (Anexo XIII), que é composta por seis fotótipos tendo em conta a tez basal, os níveis 

de melanina, a resposta inflamatória à radiação UV e o risco de cancro [39]. 

A dose eritematosa mínima (MED) corresponde à menor quantidade de radiação UVB 

que causa eritema e inflamação cutânea 24-48h após exposição solar. Quanto mais sensível à 

radiação UV um indivíduo for, mais baixo é o MED da sua pele [39]. 

A radiação solar é importante para o normal funcionamento do organismo. Apesar de 

conseguirmos obter vitamina D através da alimentação, cerca de 90% da dose diária necessária é 

obtida pela ação dos raios UVB no 7-dehidrocolesterol, iniciando a cascata de reações que cul-

mina com a produção desta hormona (Figura 3). A vitamina D tem um papel muito importante na 

regulação dos níveis de cálcio e fosfatos, mas também intervém em muitos outros processos, 

como o crescimento e diferenciação celulares e reposta imunitária [1]. 

 

 

 

 

 

 

A radiação UV exerce vários efeitos na fisiologia da pele, podendo as consequências da 

sua exposição surgir de forma aguda ou tardia. Um dos efeitos mais óbvios, pela celeridade com 

que ocorre, corresponde à indução de inflamação cutânea. A radiação UVB induz uma cascata de 

citoquinas e mediadores vaso e neuroativos na pele que, de forma conjunta, culminam numa res-

posta inflamatória que leva ao aparecimento do eritema, ou “queimadura solar”. Se a dose de 

UV 

7-dehidrocolesterol
Colecalciferol 
(Vitamina D3)

25-
hidroxicolecalciferol

1,25-di-
hidroxicolecalciferol 

(Vitamina D)

Figura 3. Cascata de produção de Vitamina D [1]. 

Camada basal 

Camada espinhosa 

Camada granulosa 

Camada translúcida 

Camada córnea 

 

Figura 2. Estrutura da epiderme. Adaptado de [5]. 
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radiação UV excede um valor limite, os queratinócitos ativam vias apoptóticas e morrem. A ex-

posição solar pode levar também a hiperqueratose - espessamento da epiderme - como forma de 

proteção da pele, já que uma maior espessura a protege contra a penetração deste tipo de radiação. 

Juntamente com a hiperqueratose, ocorre o aumento da produção de melanina pelos melanócitos, 

o “bronzeamento”. Os melanócitos são células dendríticas e estão presentes, na sua maioria, na 

camada basal [37].  Estas células são responsáveis pela produção de melanina, que é um conjunto 

de pigmentos – eumelanina, que corresponde aos pigmentos mais escuros e é a mais eficaz a 

bloquear a radiação UV, e feomelanina, que corresponde aos pigmentos mais claros - responsá-

veis pela cor da pele, dos pelos e olhos, num organelo chamado melanossoma. Os melanossomas 

são transportados para os prolongamentos celulares dos melanócitos que, por sua vez, são fago-

citados pelos queratinócitos, passando a fazer parte da sua constituição (Anexo XIV). Desta 

forma, todos os queratinócitos podem conter melanina, mas só os melanócitos a produzem. A 

produção de melanina é determinada por fatores genéticos, hormonas e exposição à luz solar. Os 

fatores genéticos são os principais responsáveis pelas variações da cor da pele de pessoas de di-

ferentes raças e etnias, na medida em que influenciam a quantidade e os diferentes tipos de mela-

nina produzidos, o tamanho, o número e a distribuição dos melanossomas. Por sua vez, a cor da 

pele não é determinada pelo número de melanócitos [7, 37, 39]. 

A radiação solar provoca, também, fotoenvelhecimento. O envelhecimento normal da 

pele é caracterizado pelo aparecimento suave e gradual de rugas e diminuição de espessura da 

pele devido à perda de tecido adiposo, não sendo tão comum o surgimento de marcas. O fotoen-

velhecimento caracteriza-se pelo desenvolvimento de características de pele seca, com semelhan-

ças ao couro, irregularmente pigmentada e com enrugamento grosseiro devido à perda de elasti-

cidade [40]. 

Potencia ainda o desenvolvimento cancro da pele, que tem aumentado em Portugal [41]. 

Pode surgir queratose actínica (Figura 33a, Anexo XV), também conhecida como queratose solar, 

que consiste numa estrutura escamosa e com crosta, que é pré-cancerígena, podendo evoluir para 

situações mais graves, como o carcinoma das células basais e o carcinoma das células escamosas 

[40]. O carcinoma das células basais (Figura 33b, Anexo XV), a forma mais comum de cancro da 

pele não melanoma, consiste numa massa ou lesão resultante do crescimento anormal e descon-

trolado de células da camada basal da epiderme, que pode ter vários aspetos, como feridas abertas, 

manchas vermelhas, cicatrizes, etc. [8]. O carcinoma das células escamosas (Figura 33c, Anexo 

XV) é a segunda forma mais comum de cancro da pele não melanoma e resulta da proliferação 

descontrolada de células escamosas anormais, cuja aparência pode ser variável, desde manchas 

vermelhas escamosas a protuberâncias com uma depressão central ou verrugas, podendo ter crosta 

ou sangrar [10]. 

A consequência mais grave da exposição solar é o aparecimento de melanoma (Figura 

34, Anexo XV). O melanoma é a forma de cancro da pele mais perigosa e consiste na proliferação 
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descontrolada de melanócitos mutados [42]. É menos comum do que os carcinomas das células 

basais e das células escamosas, no entanto é mais perigoso, já que possui maior capacidade me-

tastática [43]. É importante estar atento aos sinais cutâneos, pelo que a regra do ABCDE constitui 

uma ferramenta muito útil na avaliação dos possíveis sinais de melanoma: 

A – Assimetria – O sinal não é simétrico, isto é, quando dividido em duas partes, elas 

são diferentes; 

B – Bordos – Os bordos são irregulares; 

C – Cor – A cor não é a mesma em todo o sinal e pode incluir diferentes tonalidades de 

castanho ou preto com, por vezes, fragmentos cor-de-rosa, vermelhos, brancos ou azuis; 

D – Diâmetro – O sinal tem um diâmetro superior a 6 milímetros, no entanto os melano-

mas podem ser menores; 

E – Evolução – O sinal altera de tamanho, forma ou cor [44]. 

 

É importante salientar que nem todos os melanomas seguem estas regras, pelo que é im-

portante consultar um dermatologista para avaliar o caso. 

Podem surgir alguns outros sinais de alarme, como uma ferida que não cicatriza, alastra-

mento do pigmento do bordo do sinal para a pele envolvente, vermelhidão ou nova tumefação 

para além da área do sinal, alterações na sensação, como prurido ou dor, e alterações na superfície 

do sinal, como escamação, exsudação ou o aparecimento de nódulos [44].  

 

9.4. Proteção endógena 

O nosso organismo dispõe de fatores endógenos que conferem proteção após exposição 

solar. O primeiro é a pigmentação da pele, responsabilidade da melanina, que é capaz de dispersar 

a radiação UV, bem como absorver radiação UVA, UVB, visível e infravermelha, reduzindo as-

sim a penetração de fotões na epiderme. O espessamento da epiderme resultante da exposição 

solar repetida, especialmente do estrato córneo, confere proteção através da reflexão e absorção 

de fotões da radiação solar. A exposição à radiação solar leva à formação de espécies reativas de 

oxigénio e nitrogénio, que são fortemente oxidantes. O sistema antioxidante presente na pele é 

constituído por antioxidantes não enzimáticos, como a glutationa, coenzima Q, vitaminas C e E, 

entre outros, e por antioxidantes enzimáticos, como as enzimas superóxido dismutase, catalase, 

glutationa peroxidase, heme oxigenase, entre outros. Estes compostos protegem as células dos 

danos causados pelas espécies reativas que podem ser tão nefastos quanto mutações no ADN cuja 

evolução pode culminar em melanoma [45]. 
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9.5. Proteção exógena 

Para além dos fatores endógenos de proteção, existem fatores exógenos, que são aqueles 

que podemos controlar, já que estão ao nosso alcance e podem ser facilmente instituídos na rotina 

diária. 

Evitar a exposição solar é o método mais eficiente de proteção contra os danos induzidos 

pela radicação solar, no entanto nem sempre é conveniente e, até mesmo, possível. Uma boa prá-

tica consiste em limitar a exposição solar nas horas onde a intensidade da radiação é mais intensa 

(entre as 11 e as 16h ou, pelo menos, entre as 11 e as 13h). Quando se refere “maior intensidade 

da radiação”, apenas se consideram os raios UVB, porque a intensidade dos UVA não varia subs-

tancialmente ao longo do dia. É importante ter ainda em consideração que a areia e a neve refle-

tem, respetivamente e em média, 25 e 90% da radiação que nelas incide, e que a radiação UV 

penetra na água (cerca de 50% da radiação atinge uma profundidade de 3 metros). A utilização 

de roupa, de chapéus e de óculos que protejam contra a radiação solar (a radiação UV induz danos 

nas células oculares, podendo desencadear problemas como cataratas) constituem, também, mé-

todos simples mas eficazes na proteção contra a radiação solar [45].É de salientar que nem todas 

as peças de roupa conferem a mesma proteção, pois entram em jogo vários fatores como o tipo 

de tecido, a densidade das fibras, a sua cor, etc.  

A utilização de protetores solares (filtros UV), frequentemente chamados de gold stan-

dard, tem um papel de elevada relevância na sociedade atual. Inicialmente, os protetores solares 

eram compostos por moléculas que conferiam proteção contra, essencialmente, raios UVB. Mais 

tarde surgiram compostos que são eficazes contra raios UVA e UVB. Os protetores solares são 

divididos em dois tipos: físicos (minerais ou inorgânicos) e químicos (orgânicos). 

Os protetores solares físicos contêm moléculas minerais e insolúveis, como o dióxido de 

titânio (TiO2) e o óxido de zinco (ZnO). Dependendo do tamanho da partícula, elas dispersam, 

refletem ou absorvem a radiação UV, visível e infravermelha, formando uma barreira opaca à 

superfície da pele. A reflexão da luz visível pode causar incómodo a algumas pessoas, pelo que 

alguns laboratórios utilizaram a micronização e o encapsulamento, que proporcionam uma menor 

dispersão da luz visível, aumentando a transparência das partículas (9). Nenhum dos compostos 

apresenta propriedades irritantes cutâneas relevantes, nem potencial de sensibilização na pele hu-

mana. O dióxido de titânio confere uma maior proteção contra UVB, ao passo que o óxido de 

zinco é mais eficaz na proteção contra a radicação UVA. O dióxido de titânio não é capaz de 

penetrar através da pele e o óxido de zinco não tem a capacidade de ultrapassar o estrato córneo. 

Para além disto, não são citotóxicas, fototóxicas, nem mutagénicas, pelo que, dada a sua segu-

rança, são recomendados para crianças, sendo facilmente removidos com processos simples de 

limpeza cutânea [45, 46]. 
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 Os protetores solares químicos atuam por absorção da radiação incidente e este processo 

de absorção de energia dos fotões altera a distribuição eletrónica dos eletrões das moléculas, tran-

sitando-as para um estado excitado [45, 46]. Os compostos que se enquadram nesta categoria 

podem absorver radiação UVA, UVB ou ambas. Exemplos destes compostos incluem os amino-

benzoatos (UVB), benzofenonas (UVA e UVB), cinamatos (UVB) e salicilatos (UVB) e deriva-

dos da cânfora (UVA e UVB) [45, 46]. Os filtros químicos, para serem eficazes, devem ser foto-

quimicamente estáveis sob radiação solar, dissolver ou dispersar facilmente e permanentemente 

no veículo e permanecer no local de aplicação após transpiração ou outro contacto com água. 

Adicionalmente, não devem ser tóxicos nem causar irritação ou alergia de contacto. Dado que um 

protetor solar deve proteger contra todo o espetro UV, diferentes compostos são combinados no 

mesmo produto para uma melhor proteção. Os cinamatos são os compostos mais populares na 

Europa e nos Estados Unidos da América e são combinados com outros filtros UVB para obter 

fatores de proteção solar (FPS) mais elevados. Recentemente, têm surgido novos filtros com me-

lhor espetro de absorção UV e com fotoestabilidade melhorada, como o Tinosorb M, Mexoryl 

SX, entre outros [46].  

O FPS corresponde à razão entre o MED de uma pele protegida com protetor solar e o 

MED de uma pele não protegida [47]. Assim, o FPS relaciona-se inversamente com a quantidade 

de radiação UV transmitida à pele [48]. De forma simplificada, utilizando como exemplo um 

protetor solar com FPS 30, uma pele estará trinta vezes mais protegida do que estaria se não 

tivesse qualquer tipo de proteção [49].  

Segundo guidelines da Organização Mundial de Saúde (OMS), devem ser aplicados 2 mg 

de protetor por cada cm2 de pele (aproximadamente 30 mL para todo o corpo). Uma quantidade 

inferior levará a uma proteção menor do que a que seria possível atingir com a quantidade. A 

aplicação deve ser renovada a cada duas horas e sempre após nadar, tomar banho, praticar des-

porto, etc. No entanto, a quantidade aplicada é, em média, 20 a 50% da quantidade necessária 

[47]. 

Não obstante, a aplicação de protetor solar não deve ser vista como um método suficiente 

e 100% eficaz pois, em alguns estudos, verificou-se que os eritemas são mais comuns em dias 

com uso de protetor solar, talvez pelo facto de as pessoas se exporem mais ao sol, pensado que 

estão totalmente protegidas. Uma outra explicação prende-se com o uso mais frequente de prote-

tor solar por indivíduos mais sensíveis à radiação solar [47]. 

Em suma, apesar da radiação solar ser importante para o bom funcionamento do nosso 

organismo, a exposição diária necessária não necessita de ser prolongada. A exposição cumulativa 

à radiação solar pode acarretar consequências nefastas para a saúde humana, pelo que é importante 

adotar medidas preventivas e protetoras de forma a minimizar os riscos e/ou os danos causados 

[48]. 
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9.6. Resultados e Conclusões 

O inquérito foi realizado oralmente após terminado o atendimento, quando os utentes 

aceitavam responder às questões. Responderam, dos quais 20 (65%) correspondiam a clientes do 

sexo feminino e 11 (35%) do sexo masculino (Figura 1., Anexo XVI). Foram posteriormente 

divididos em faixas etárias, cada uma correspondem a 10 anos, desde os 20 aos 90 anos. Quatros 

dos inquéritos preenchidos (13%) enquadravam-se na faixa etária compreendida entre os 20 e os 

30 anos, sete (23%) ocupavam os três grupos etários seguintes, três (10%) entre 60 e 70, um (3%) 

entre 70 e 80 e, por fim, dois (6%) entre 80 e 90 anos de idade (Figura 2., Anexo XVI).  

Quando colocada a questão “Costuma aplicar protetor solar?”, vinte e seis pessoas (84%) 

disseram que sim e cinco (16%) que não (Figura 3., Anexo XVI), sendo que, quando divididos 

por género, 90% das mulheres e 82% dos homens colocam protetor solar. Dos inquiridos que 

responderam afirmativamente à questão anterior, três (12%) apenas colocavam protetor solar na 

face, onze (42%) nas áreas expostas e vinte e três (88%) aplicavam em todo o corpo (Figura 3a., 

Anexo XVI), nove (35%) utilizavam-no durante todo o ano e vinte e quatro (92%) em épocas 

específicas (Anexo 4 Figura 3b.): as três pessoas que aplicam protetor solar apenas na face, fazem-

no durante todo o ano, sendo que duas delas aplicam no corpo todo durante o Verão (época bal-

near); seis das treze pessoas que aplicam nas áreas expostas fazem-no durante todo o ano e as 

restantes apenas no Verão (época balnear); e todos os indivíduos que aplicam no corpo inteiro 

apenas o fazem no Verão (época balnear). Das vinte e seis pessoas que costumam aplicar protetor 

solar, vinte e uma (81%) costumam reaplicar e cinco (19%) não (Figura 5., Anexo XVI): das que 

reaplicam, onze (52%) apenas o fazem após tomar banho, sete (33%) após o banho ou a cada 2 

horas, duas (10%) a cada 2 horas, independentemente dos banhos e uma (5%) aplicava uma vez 

de manhã e outra à tarde. Apenas nove pessoas (35%) colocam a quantidade adequada de protetor 

solar, treze (50%) coloca 2/3 da quantidade recomendada e quatro (15%) somente 1/3 (Figura 4., 

Anexo XVI). 

Dos todos os inquiridos, apenas onze (35%) sabiam o que a sigla SPF indicava (vinte e 

um (65%) não) (Figura 6., Anexo XVI). Vinte e seis dos inquiridos (84%), quando adquiria um 

protetor solar, apenas prestava atenção ao SPF e quatro (13%) atendia ao SPF, UVA e UVB (Fi-

gura 7., Anexo XVI). Vinte dos inquiridos (65%) responderam acertadamente (resposta “Sim”) à 

questão “Um protetor com SPF superior necessita de ser aplicado tantas vezes como um de SPF 

menor?” e onze (35%) reponderam, erroneamente, “Não” (Figura 8., Anexo XVI). Na última 

questão, “Costuma utilizar o mesmo protetor 2 anos seguidos?”, vinte e cinco (81%) dos inquiri-

dos respondeu que não, o que revela boas práticas na utilizadas destes produtos, ao passo de que 

seis (19%) responderam que sim (Figura 9., Anexo XVI). 

Os dados revelam a importância da instrução da população acerca de boas práticas de 

proteção solar, pois estas não são, frequentemente, cumpridas, muito por consequência da falta 
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de conhecimentos da população. Neste campo, o farmacêutico, como profissional de saúde com-

petente, deve intervir ativamente na transmissão de informação para que a população se proteja 

de forma adequada e segura e combata o aumento da incidência de problemas de pele derivados 

da radiação solar. 

De uma forma subjetiva, creio que o questionário foi útil para que os inquiridos tivessem 

consciência de que as suas práticas e os seus conhecimentos acerca do tema não eram, na maioria 

dos casos, suficientemente adequados. Todos se mostraram interessados no folheto, sendo que 

alguns até o começaram a ler quando abandonavam o balcão de atendimento. O impacto deste 

trabalho foi maior junto do utente, que no futuro estará mais atento a certos aspetos, do que na 

farmácia, pois a venda de protetores solares não foi afetada pelo questionário e folheto informa-

tivo. No que diz respeito à tabela com os principais compostos associados a reações alérgicas, até 

há data não foi consultada, no entanto continua afixada pois pode, no futuro, ser útil. 

10. O Sono e a Intervenção Farmacêutica  

10.1. Enquadramento e Objetivos 

Uma boa noite de sono é essencial para o bem-estar físico e psicológico de qualquer in-

divíduo, ocorrendo diversos processos fisiológicos, como a consolidação de memórias e a rege-

neração de tecidos, que são importantes para o bom funcionamento do nosso organismo e para 

uma vida com qualidade. 

Diversos os fatores, como um estilo de vida mais agitado, ou o avançar da idade contri-

buem para a deterioração da qualidade do sono de um indivíduo. 

A farmácia é, muitas vezes, o primeiro local para o qual as pessoas se dirigem na procura 

de auxílio e informação para ultrapassar a situação, pelo que qualquer farmacêutico deve estar 

preparado para ajudar qualquer utente que se depare com tal problema. 

Pretendo, com este trabalho, instruir os utentes da FV que a ela se deslocam com proble-

mas do sono temporários sobre medidas não farmacológicas que possam ser tomadas para melho-

rar a qualidade do seu sono, bem como aconselhá-los acerca medicamentos não sujeitos a receita 

médica e suplementos alimentares que lhes possam ser úteis para a resolução do seu problema, 

auxiliado pela cedência de um folheto informativo (Anexo XVII). 

 

10.2. O Sono 

O sono é regulado por dois sistemas distintos – o ritmo circadiano e a homeostasia dormir-

acordar. O ritmo circadiano sincroniza endogenamente os ritmos biológicos, incluindo o sono, 

ciclicamente com as 24 horas do dia e é ajustado pela influência de fatores exógenos, como a luz 

e as refeições. 
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 A homeostasia dormir-acordar descreve as ações neurofisiológicas do nosso organismo, 

que leva ao adormecer e ao acordar. Este modelo assume que, com o passar do tempo enquanto 

acordados, se acumulam no sistema nervoso central substâncias que promovem o sono, levando 

a um aumento progressivo da sonolência, e que dissipam durante o sono, até ao estado de acor-

dado, como a adenosina [50]. 

O sono divide-se em duas fases, o sono rapid eye movement (movimento rápido dos 

olhos), ou REM, e o sono nonrapid eye movement (movimento não-rápido dos olhos), ou NREM 

(não-REM) [50, 51]. O sono NREM consiste em fases: fase 1, que corresponde à transição do 

estado acordado para o sono; fase 2, que corresponde ao início do sono, com a diminuição da 

perceção de estímulos externos e diminuição da atividade muscular; e fase 3, que corresponde ao 

sono profundo [50], sendo que cada fase sucessiva é caracterizada por uma diminuição da fre-

quência e aumento da amplitude das ondas cerebrais, comparativamente à anterior [51]. A pro-

gressão da fase 1 até à fase 3 demora, em média, entre 30 a 45 minutos, seguindo-se a fase REM, 

completando assim um ciclo. Cada ciclo tem, aproximadamente, 90 a 110 minutos, sendo que 

durante a noite a duração da fase REM vai aumentando. A fase REM é caracterizada pelo movi-

mento rápido dos olhos, com uma atividade metabólica cerebral elevada, uma frequência cardíaca 

variável, uma supressão do tónus muscular periférico e da normal capacidade de termorregulação 

[50, 51]. 

 

10.3. Benzodiazepinas e hipnóticos não-benzodiazepínicos 

As benzodiazepinas (alprazolam, oxazepam, lorazepam, entre outras) constituem fárma-

cos classificada como ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, possuindo ainda propriedades anticon-

vulsivantes, relaxantes musculares e indutoras da anestesia.  

Entre 2000 e 2012 o consumo de benzodiazepinas e hipnóticos não-benzodiazepínicos, 

em Portugal, aumentou 6%, constituindo o alprazolam a molécula mais consumida, apresentando-

se muito superior quando comparado com países como a Noruega, Dinamarca e Itália [52]. 

São agonistas do recetor ácido γ-aminobutírico A (GABAA), um canal de cloro formado 

por 5 subunidades. As benzodiazepinas possuem um local de ligação específico na subunidade α, 

que é diferente do local onde se liga o GABA, aumentando a afinidade do recetor para este ligando 

(modulação alostérica) [53]. Os fármacos hipnóticos não-benzodiazepínicos (como o zolpidem e 

o brotizolam) atuam da mesma forma. É relevante salientar que o tratamento não deve ultrapassar 

as 4 semanas,  incluindo o “desmame”, pelo que a permanência da insónia ao fim de 1-2 semanas 

deve ser reavaliada pois poderá indicar a presença de uma perturbação física primária ou psiquiá-

trica [53, 54]. 
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Apesar da eficácia e bom perfil de segurança quando administrados por curtos períodos 

de tempo [52], a sua utilização durante períodos prolongados – algo que é desaconselhado – pos-

sui vários efeitos adversos, dos quais podemos salientar a sedação, disforia, alterações no discurso 

quando em doses mais elevadas, propensão para quedas aumentada, amnésia anterógrada e dimi-

nuição da capacidade de execução de tarefas complexas, como conduzir ou operar maquinaria 

pesada [55, 56]. 

É possível ainda ocorrer dependência, tanto física como psíquica, cujo risco aumenta com 

a dose e duração do tratamento com estes fármacos, e síndrome de abstinência, após suspensão 

abrupta do tratamento, que consiste em dores de cabeça ou dores musculares, ansiedade extrema, 

agitação psicomotora, entre outros sintomas. Após cessação do tratamento, pode ocorrer insónia 

rebound, que é uma síndrome transitório onde a insónia surge novamente, podendo ser mais acen-

tuada do que a que motivou o início da terapêutica [53, 54, 57]. 

 

10.4. Medidas de higiene do sono 

A higiene do sono consiste numa série de práticas e hábitos que são importantes para se 

conseguir uma boa noite de sono, que se repercutirá num dia com mais energia. Estas medidas 

são úteis pois não acarretam qualquer custo para o utente e são de fácil implementação. 

• Evitar cafeína nas horas próximas de deitar – A cafeína é a substância psicoativa mais 

consumida no mundo. Grandes quantidades de cafeína consumidas perto da hora de deitar têm 

efeitos disruptivos no sono, no entanto doses mais baixas (e mais comuns) dependem muito do 

indivíduo e do grau de habituação. Não obstante, é uma medida que deve ser posta em prática. 

• Não fumar – A nicotina promove excitação e o estado de vigília, estando comprovado 

que os não fumadores experienciam um sono com mais qualidade do que os fumadores. No caso 

dos últimos, a qualidade do sono pode ser melhorada após cessação tabágica. No entanto, é im-

portante ter em atenção que nos primeiros estádios da cessação tabágica as queixas associadas a 

uma má qualidade do sono são muito comuns, muito provavelmente devido à diminuição da ex-

posição aos constituintes do tabaco, como a nicotina. 

• Evitar bebidas alcoólicas próximas da hora de deitar – O álcool influencia diversos 

sistemas neuroquímicos, afetando negativamente o sono. Apesar da relação do álcool com a di-

minuição da qualidade do sono ser dependente da dose, mesmo uma quantidade baixa (1 a 3 

bebidas) pode ter efeitos negativos num indivíduo que não seja dependente. É importante salientar 

que, muitas vezes, o consumo de álcool é acompanhado por cigarros ou bebidas que contenham 

cafeína, o que exacerba os seus efeitos negativos. 

• Praticar regularmente exercício físico – A prática regular de exercício físico contribui 

para uma melhoria na qualidade do sono. Não obstante, há quem defenda que deve ser evitado 
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próximo da hora de deitar, apesar de não ser consensual dado que existem dados que suportam e 

refutam esta questão temporal.  

• Estabelecer horários – Devem ser definidas horas para deitar e para acordar, que se 

estendem a todos os dias da semana, por forma a sincronizar o ritmo circadiano com os restantes 

ritmos biológicos e a estabelecer uma rotina.  

• Evitar sestas com duração superior a 30 minutos – Está documentado que sestas com 

duração inferior a 30 minutos contribuem beneficamente para a performance cognitiva, estado de 

alerta e humor. No entanto, uma sesta com duração superior a 30 minutos pode afetar negativa-

mente a qualidade do sono noturno, pelo que deve ser evitada. 

• Criar um ambiente adequado – É extremamente importante criar um ambiente agradá-

vel e propício a uma boa noite de sono, que tenha poucas fontes de distúrbio. Tal inclui dormir 

num local sem iluminação, com um colchão e almofada(s) confortáveis, isolado de barulho e 

ruídos (ou, caso necessário, pode-se optar por usar tampões auditivos) e com uma temperatura 

adequada (cerca de 20-22 ˚C); 

• Não utilizar equipamentos eletrónicos antes de dormir – Para além da sua utilização 

poder estimular o cérebro em vez de promover um estado de relaxamento, a luz azul emitida pelos 

ecrãs de muitos deles afeta negativamente a regulação do sono [58, 59]. 

• Estabelecer rotinas que precedem o sono relaxantes – Nos 15-60 minutos que antece-

dem o ato de deitar, devem ser realizadas atividades relaxantes, como tomar um banho, ler um 

livro ou praticar exercícios de relaxamento e evitadas atividades estimulantes, de forma a facilitar 

o sono [60]. 

 

10.5. Medicamentos over the counter (OTC) 

Como farmacêuticos, para além das medidas não farmacológicas, podemos também au-

xiliar os utentes com o recurso a medicamentos OTC, que são medicamentos de venda livre. Esses 

medicamentos podem incluir anti-histamínicos (como a doxilamina e difenidramina) ou suple-

mentos derivados de plantas (como a raiz de valerina e a passiflora) ou nutricionais (como a me-

latonina). 

 

10.5.1. Anti-histamínicos sedativos 

A doxilamina e a difenidramina são antagonistas seletivos do recetor H1, mas também 

antagonistas seletivos dos recetores muscarínicos, podendo desencadear efeitos anti-colinérgicos 

como a sonolência (que é utilizado como efeito terapêutico neste caso), xerostomia, etc. [61]. 

Existem alguns dados conflituosos no que diz respeito à eficácia da utilização destes compostos 

neste tipo de problemas, parecendo a sua utilização ter algum suporte, embora limitado. Todavia, 
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existe a possibilidade de surgirem alguns efeitos adversos, como alterações psicomotoras, apesar 

de não serem muito frequentes [62]. 

 

10.5.2. Melatonina 

A melatonina é uma hormona produzida pela glândula pineal em resposta à diminuição 

da luz captada pelos nossos olhos, cuja ação fisiológica consiste em regular o ritmo circadiano 

[62, 63]. Existem alguns estudos que comprovam a eficácia da suplementação com melatonina na 

indução do sono, principalmente na formulação de libertação modificada [62], sendo ainda um 

composto seguro, com reduzida incidência de efeitos adversos [62, 63]. 

 

10.5.3. Raiz de valeriana 

A valeriana é uma planta nativa da Europa, América do Norte e Ásia, cuja raiz é usada 

desde há várias décadas pelas suas propriedades sedativas, hipnóticas e ansiolíticas, sendo a Va-

leriana officinalis a espécie mais usual para a obtenção do extrato [64]. Os componentes do ex-

trato inibem a degradação do GABA a nível cerebral, o que diminui a atividade do sistema ner-

voso central [65]. Alguns dos estudos realizados apontam para um efeito positivo destes extratos 

no sono, sem efeitos adversos dignos de nota [62]. 

 

10.5.4. Extrato de passiflora 

A passiflora é uma planta nativa das Américas Central e do Sul, sendo algumas espécies 

também encontradas na América do Norte, sudeste asiático e Austrália, sendo a Passiflora incar-

nata a mais usada. Apesar do mecanismo de ação ainda não se encontrar esclarecido, pensa-se 

que está relacionado com a modulação do sistema GABAérgico. À semelhança do que acontece 

com a valeriana, existem dados que apontam para efeitos sedativos do extrato de passiflora, clas-

sificando como segura a sua utilização [66]. 

 

É importante salientar que, para todos os compostos/extratos referidos anteriormente, 

existem dados contraditórios que tornam difícil a sua recomendação com a certeza que exercerá 

efeito. No entanto, caso as medidas de higiene do sono (que devem ser mantidas mesmo quando 

o episódio de insónia se encontra resolvido) apresentadas, por si só, não sejam suficientes, a as-

sociação de um medicamento/suplemento alimentar contendo estes componentes pode ser útil 

para o tratamento da insónia de curta duração. 
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10.6. Conclusões 

Os folhetos informativos elaborados eram entregues durante o atendimento, sempre que 

algum utente se queixava de problemas de sono e pedia algum fármaco para combater essa situa-

ção, ou no fim do atendimento àqueles que tomavam benzodiazepinas mas que, com uma breve 

análise, se encaixavam no perfil do indivíduo que poderia beneficiar das medidas e, possivel-

mente, não necessitar de intervenção farmacológica no futuro. 

Alguns utentes mostraram-se recetivos às medidas apresentadas e patentes no folheto in-

formativo oferecido, afirmando até que passariam a adotá-las, enquanto que outros afirmavam 

que apenas a terapia farmacológica os ajudava. 

Ainda assim, creio que a intervenção foi positiva, pelo que é de extrema importância a 

sensibilização dos profissionais de saúde sobre tema abordado de maneira a que a sua atuação 

ocorra sempre que pertinente, tendo em vista a garantia de bem-estar e qualidade de vida da po-

pulação, com o objetivo de reduzir o consumo de benzodiazepinas em Portugal. 

11. Nutrição e Suplementos Alimentares 

11.1. Enquadramento e Objetivos 

O excesso de peso e a obesidade, que estão intimamente ligados ao síndrome metabólico, 

são problemas cada vez mais prevalentes na sociedade atual. Apesar da incidência crescente, tam-

bém a procura por suplementos alimentares que promovam a perda de peso, principalmente 

quando se aproxima o Verão, tem aumentado. 

O objetivo deste estudo consiste em avaliar se determinados suplementos alimentares, 

aliados a um controlo da dieta, são eficazes na perda de peso, recorrendo à comparação da perda 

de peso, da perda percentual de massa gorda e de massa gorda visceral e do ganho percentual de 

massa muscular de indivíduos que apenas fizeram controlo alimentar com indivíduos que, para 

além do controlo alimentar, introduziram suplementos alimentares com a finalidade descrita. Os 

utentes a partir dos quais os dados foram recolhidos frequentam sessões de nutrição na FV, acom-

panhadas pela nutricionista Susana Oliveira e foram divididos em 2 grupos: A – Alterações da 

dieta sem suplementação e B – Alterações da dieta com suplementação, contendo, cada um dos 

grupos, homens e mulheres. Os dados supramencionados foram recolhidos em dois momentos 

diferentes, sendo a primeira recolha de dados efetuada na primeira sessão e a segunda 6 semanas 

mais tarde. De seguida, os dados foram tratados de forma a comparar os resultados obtidos pelos 

dois grupos. Em adição, foram também efetuadas comparações entre grupos isolando os géneros, 

isto é, foram comparados os homens do grupo A com os do grupo B e as mulheres do grupo A 

com as do grupo B. 
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11.2. Alimentação saudável 

Uma alimentação saudável é crucial para o bem-estar físico e psicológico de um indiví-

duo.  

No último século, as deficiências em nutrientes essenciais foram drasticamente diminuí-

das, o que contribuiu para a melhoria da qualidade de vida da população mundial. Ao mesmo 

tempo, verificou-se um aumento das doenças crónicas, estando muitas delas associadas a uma 

dieta desajustada e sedentarismo. Uma grande fatia da população ocidental é afetada por uma ou 

mais doenças crónicas relacionadas com a alimentação – e que podem ser prevenidas – incluindo 

doenças cardiovasculares, diabetes melitus tipo 2 (DMT2), excesso de peso e obesidade. 

As normas internacionais não são estáticas e devem ser ajustadas ao indivíduo, tendo em 

consideração as suas preferências alimentares e o seu ambiente cultural e socioeconómico, mas 

são baseadas em cinco princípios gerais: 

1. Ter hábitos alimentares saudáveis durante toda a vida – Todas as escolhas de alimen-

tos sólidos e líquidos são importantes, sendo que hábitos alimentares saudáveis, com o aporte 

calórico adequado, permitem atingir e manter um peso saudável, aporte nutricional completo e 

reduzir o risco de doenças crónicas; 

2. Prestar atenção à variedade, composição nutricional e quantidade – Para se atender 

às necessidades nutricionais dentro dos limites calóricos, é importante escolher alimentos varia-

dos e nutricionalmente equilibrados dentro de cada um dos grupos alimentares, nas quantidades 

adequadas; 

3. Limitar as calorias obtidas através de açúcares adicionados e gorduras saturadas e 

reduzir a ingestão de sódio – Os alimentos que contêm açúcares adicionados e/ou gorduras sa-

turadas devem ser reduzidos, bem como é essencial reduzir o consumo de sódio; 

4. Substituir alguns alimentos por outros mais saudáveis – Por vezes, dentro do mesmo 

grupo de alimentos, existem uns que são mais saudáveis do que outros, que devem ser preferidos, 

tendo sempre em conta as preferências pessoais; 

5. Incentivar bons hábitos alimentares a todos os indivíduos – Todas as pessoas podem 

contribuir para criar e manter bons hábitos alimentares em diversos âmbitos, desde o seu agregado 

familiar até alguns eventos de comunidades [67]. 

 

Em 2017, ao abrigo do programa “Saúde XXI” foi apresentada pela Direção Geral de 

Saúde (DGS) a nova roda dos alimentos de Portugal. É constituída por 7 grupos, com diferentes 

pesos nas porções diárias de cada um dos constituintes: 

• Cereais, derivados e tubérculos – É a fatia mais representativa da roda, devendo ser 

consumidas 4 a 11 porções destes alimentos por dia; 

• Hortícolas – Devem ser consumidas 3 a 5 porções de alimentos por dia; 
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• Fruta – À semelhança dos hortícolas, devem ser consumidas 3 a 5 porções por dia; 

• Lacticínios – Devem ser consumidas 2 a 3 porções por dia; 

• Carnes, pescado e ovos – 1,5 a 4,5 porções por dia; 

• Leguminosas – 1 a 2 porções por dia; 

• Gorduras e óleos – 1 a 3 porções por dia. 

 

Para além destes grupos, a água também está representada no centro da roda dos alimen-

tos e em todos os grupos (já que é parte constituinte de todos os alimentos) e, sendo imprescindível 

à vida, é fundamental que se beba em abundância e diariamente, podendo as necessidades variar 

entre 1,5 e 3 litros por dia.  

É importante salientar que cada um dos grupos apresenta funções e características nutri-

cionais específicas e que, dentro de cada grupo, estão reunidos alimentos nutricionalmente seme-

lhantes, devendo ser regularmente substituídos uns pelos outros de modo a assegurar a variedade. 

Ainda assim, todos os grupos devem estar presentes na alimentação diária, não devendo ser subs-

tituídos entre si [68]. 

O número de calorias diárias que um indivíduo necessita de ingerir depende de inúmeros 

fatores, como a idade, o sexo, a altura, o peso e o nível de atividade física. Para além disso, de-

pende também dos objetivos de cada um no que diz respeito ao seu peso, nomeadamente se quer 

ganhar, manter ou perder peso. Os valores diários variam, em média, entre 1600 e 2400 calorias 

para uma mulher adulta e entre 2000 e 3000 calorias para um homem adulto. Destas calorias, 50-

55% devem ser provenientes de glúcidos, 15-20% de proteínas e as gorduras deverão ter um peso 

inferior a 30% do valor total, correspondendo 10-15% a gorduras monoinsaturadas e inferior a 

10% as gorduras polinsaturadas e saturadas [67].  

É facto consensual na comunidade científica que hábitos alimentares saudáveis associa-

dos a atividade física regular podem auxiliar na melhoria da saúde e reduzir o risco de doenças 

crónicas durante toda a vida [67].  

Uma alimentação desequilibrada pode levar ao surgimento de diversas patologias, como 

a obesidade, a hipertensão arterial (HTA), dislipidemias, resistência à insulina (IR), podendo 

mesmo culminar no síndrome metabólico (SM). 

 

11.3. Síndrome metabólico 

O SM e é caracterizado por uma combinação de fatores que aumentam substancialmente 

o risco cardiovascular (aproximadamente o dobro daqueles que não possuem o síndrome), sendo 

eles a obesidade central, IR, HTA e dislipidemia [2, 69] (Anexo XVIII). Diferentes entidades 

apresentam diferentes critérios (difer8entes valores de perímetro abdominal, triglicerídeos e co-

lesterol-lipoproteína de alta densidade (HDL), pressão arterial e glicemia em jejum), entre elas a 
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Organização Mundial de Saúde, a Federação Internacional de Diabetes e o “National Cholesterol 

Education Program – Third Adult Treatment Panel” (NCEP:ATPIII) [69]. Assim, em 2009, foram 

estabelecidos critérios de consenso entre várias entidades onde apenas o perímetro abdominal era 

definido especificamente para cada país, ao contrário dos restantes valores (Tabela 2) [70]. 

 

Tabela 2. Critérios de consenso de diagnóstico de SM. Adaptado de [70]. 

Critério Valor 

Perímetro abdominal  H > 94 cm e M > 80 cm 

Triglicerídeos ≥ 150 mg/dL 

Colesterol-HDL H < 40 mg/dL e M < 50 mg/dL 

Pressão arterial ≥130 e/ou ≥85 mmHg 

Glicémia em jejum ≥100 mg/dL 

 

A obesidade corresponde ao excesso de peso devido a um excesso de gordura corporal, 

calculado pelo índice de massa corporal (IMC) e pelo perímetro abdominal. Para um indivíduo 

saudável, o IMC (quociente entre o peso, em quilogramas, e o quadrado da altura, em metros) 

deve estar compreendido entre 18,5 e 24,9 kg/m2 [71] enquanto que o perímetro abdominal deve 

ser inferior a 94 cm e a 80 cm, em homens e mulheres, respetivamente [69]. Um IMC superior a 

25 kg/m2 corresponde a excesso de peso e se for maior do que 30 kg/m2 corresponde a obesidade. 

Já um perímetro abdominal maior de que 94 cm no caso do homens e 80 cm no caso das mulheres 

é considerado excesso de peso, sendo que se for superior a 102 cm e 88 cm, em homens e mulhe-

res, respetivamente, será considerado obesidade [69, 71]. Os adipócitos produzem adipocinas, 

que são substâncias bioativas (algumas com efeitos pró-inflamatórios), no entanto, quando existe 

uma acumulação dos primeiros, a produção das segundas é desregulada, o que contribuirá para o 

desenvolvimento do SM. 

A obesidade é o principal risco para o desenvolvimento de IR e DMT2, no entanto tam-

bém fatores ambientais e genéticos contribuem para a patogénese da IR. A IR está relacionada 

com vários fatores de risco cardiovascular, como a obesidade, hiperglicémica, hipertrigliceridé-

mia, baixos níveis de colesterol-HDL e HTA [69]. 

A dislipidemia é também um fator característico do SM, caracterizando-se pela desregu-

lação do perfil lipídico de um indivíduo, com o aumento dos triglicerídeos e das lipoproteínas que 

contêm a fração Apo-B [lipoproteína de baixa densidade (LDL) e lipoproteína de muito baixa 

densidade (VLDL)] e diminuição do colesterol-HDL. Esta patologia está ligada diretamente com 

o surgimento de IR e com o potencial aterosclerótico do SM [69, 72]. 
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A HTA (pressão arterial anormalmente elevada) constitui, igualmente, um componente 

central do SM, podendo ser uma consequência dos fatores supramencionados, tais como o au-

mento da absorção renal de sódio (relacionado com a IR), libertação de angiotensina pelo tecido 

adiposo, entre outros, que atuam em conjunto para aumentar a pressão arterial [72]. 

Para além da terapia farmacológica utilizada para controlar os diversos fatores deste sín-

drome – anti-hipertensores, anti-dislipidémicos, etc – são necessárias intervenções não farmaco-

lógicas no estilo de vida dos indivíduos, das quais são exemplos alterações na dieta com restrição 

calórica e aumento da atividade física [72]. Em adição a estas intervenções, podem ser introduzi-

dos suplementos alimentares que potenciem os efeitos da dieta, nomeadamente aqueles que dimi-

nuam a absorção das gorduras e açúcares, aumentem o metabolismo, promovam o controlo do 

apetite, entre outros. 

 

11.4. Suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares são “géneros alimentícios que se destinam a complementar 

e ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determina-

das substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico (…)”. Existem vários 

suplementos alimentares no mercado nacional com diversas utilizações e finalidades, sob dife-

rentes formas farmacêuticas. A sua escolha e aconselhamento depende das necessidades indivi-

duais e/ou do objetivo da utilização. 

Neste estudo, o grupo B de utentes tomava 4 suplementos alimentares diariamente, que 

continham: 

• Canela – 2 cápsulas 2x/dia 15 minutos (min) antes do almoço (A) e jantar (J) ou 2 cáp-

sulas 15 min de uma refeição que não segue os parâmetros estipulados para a dieta (hipercalórica); 

• Ácido linoleico conjugado (CLA) + chá verde + erva mate – 2 cápsulas 2x/dia 15 min 

antes de PA e J ou A e J; 

• Crómio – 2 comprimidos 2x/dia 30 minutos antes do A e J; 

• L-carnitina + chá verde – 2 ampolas 2x/dia (1 em jejum e 1 ao J diluídas num copo de 

água). 

 

11.4.1. Ácido Linoleico Conjugado (CLA) 

CLA é o nome que descreve um grupo de ácidos gordos com 18 átomos de carbono, 

polinsaturados, com duas ligações duplas conjugadas, cujo isómero geométrico é o ácido linoleico 

[73]. Estão envolvidos no metabolismo dos lípidos, promovendo-o e levando a uma diminuição 

da massa gorda [73-75], e da massa muscular, levando ao seu aumento. Estes efeitos devem-se à 

ativação da proteína cinase ativada pelo AMP, que por sua vez ativará o coativador-1α do recetor 

ativado pelo proliferador do peroxissoma γ, o que resulta no aumento da lipólise e alteração das 
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fibras musculares e diminuição da lipogénese [73] e pela inibição da entrada de glucose nos adi-

pócitos [75]. Ainda assim, os mecanismos não estão totalmente esclarecidos, existindo ainda ou-

tras hipóteses propostas [75, 76]. 

 

11.4.2. Canela 

O género Cynnamomum é constituído por cerca de 300 espécies, sendo as mais comuns 

a Cinnamomum zeylanicum e a Cinnamomum aromaticum [77]. A suplementação com canela 

está associada a uma diminuição da glicémia em jejum, da hemoglobina glicada [78, 79], por 

aumento da fosforilação do recetor da insulina, aumento da translocação dos transportadores 

GLUT4 para a superfície das células, inibição das amílases pancreática e intestinal, entre outros 

mecanismos [79] e ainda diminuição das espécies reativas associadas a stress oxidativo [78]. 

 

11.4.3. Chá verde 

O chá verde contém componentes polifenólicos que incluem flavanóis – correspondem à 

maioria, onde predominam as catequinas -, flavadióis e ácidos fenólicos [80]. Tem efeitos bené-

ficos na pressão arterial sistólica, mas não na diastólica [81, 82], pensa-se que pela inibição da 

enzima conversora da angiotensina e da NADPH oxidase, da diminuição das concentrações de 

calicreína e prostaglandina E2, pelo seu conteúdo em GABA, existindo ainda outros possíveis 

mecanismos não tão bem descritos, melhora o perfil lipídico com a redução do colesterol total e 

do colesterol-LDL [82] e promove perda de peso, dado que possui cafeína e constituintes que 

inibem a catecol-o-metiltransferase, o que leva a um aumento de noradrenalina e consequente 

incremento do gasto energético e oxidação lipídica [83]. 

 

11.4.4. Crómio 

No nosso organismo, é necessário para o metabolismo de hidratos de carbono e lípidos 

[84-86]. Pode ser obtido a partir de diversos alimentos como a levedura de cerveja, batatas, fígado, 

gérmen de trigo, gema de ovo, entre outros, embora a sua biodisponibilidade seja muito baixa 

[84, 85]. A suplementação com crómio melhora não só a sensibilidade à insulina, mas também os 

níveis de triglicerídeos e colesterol HDL [85, 86]. Não se sabe ao certo o mecanismo de modula-

ção da sensibilidade à insulina, sendo a principal hipótese relacionada coma cromodulina (oligo-

péptido ao qual o crómio se liga), que parece interferir na atividade do recetor da insulina, ampli-

ficando a sua atividade de cínase. Pensa-se que também ocorre inibição da fosfatase da tirosina 

1B, o que se traduz numa maior fosforilação do recetor da insulina e, consequentemente, maior 

sensibilidade à hormona. Estão ainda descritos outros mecanismos, mas não tão bem estudados 

[84, 85]. Pode-se ainda salientar o seu efeito na regulação do apetite e na redução dos desejos 

incontroláveis de comer, principalmente alimentos ricos em açúcares [85, 87]. 
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11.4.5. Erva-mate 

A erva-mate (Ilex paraguariensis) é uma planta originária da América do Sul, incluindo 

o sudeste do Brasil, norte da Argentina, Paraguai e Uruguai, contendo um elevado teor de polife-

nóis. Estudos in vitro e in vivo em animais demonstraram efeitos termogénicos e anti-obesidade, 

com a promoção da perda de gordura, melhoria da resistência à insulina e do perfil lipídico, ocor-

rendo uma diminuição dos níveis de colesterol total, colesterol-LDL e triglicerídeos, bem como 

efeitos antioxidantes [88] e capacidade de atrasar o esvaziamento gástrico [89]. No entanto, os 

seus efeitos em humanos estão pouco estudados, existindo apenas um ensaio clínico com esta 

planta que, ainda assim, demonstra que contribui para a perda de peso e de gordura corporal [90]. 

 

11.4.6. L-Carnitina 

A L-carnitina é uma molécula endógena envolvida no metabolismo de ácidos gordos, 

transportado as cadeias de ácidos gordos para a matriz mitocondrial, permitindo a sua quebra e 

obtenção de energia, sendo sintetizada endogenamente ou adquirida por via da alimentação [91, 

92]. A suplementação com este composto está associada a uma perda de peso e redução do IMC 

[93], possivelmente pelo aumento da oxidação lipídica [91] e da modulação do recetor dos glu-

cocorticoides, o que estimula a lipólise (mecanismo não totalmente esclarecido) [94]. 

 

11.5. Resultados e Conclusões 

Para a recolha dos dados, os indivíduos foram separados em 2 grupos: A – Alterações da 

dieta sem suplementação e B – Alterações da dieta com suplementação. O grupo A é constituído 

por 4 homens e 6 mulheres, enquanto que o grupo B por 5 homens e 5 mulheres (a diferença entre 

os grupos prende-se com o facto de terem sido escolhidos utentes que cumprissem a terapêutica). 

Foram registados os valores de peso corporal, massa gorda, massa magra e gordura visceral na 

primeira sessão e 6 semanas após essa avaliação.  

O tratamento estatístico dos resultados obtidos foi realizado recorrendo à ferramenta on-

line do GraphPad (http://www.graphpad.com/quickcalcs/), utilizando um teste t desemparelhado. 

Foram comparados os grupos A e B na sua totalidade e também homens do grupo A com 

os respetivos do grupo B, fazendo-se o mesmo para o género oposto. Comparando os dois grupos, 

verificou-se que a perda de peso média no grupo A foi de 4,0 kg enquanto que no grupo B foi de 

6,4 kg, a perda média de massa gorda no grupo A foi de 3,7% e no grupo B foi de 3,8%, o ganho 

médio de massa muscular no grupo A foi 3,7% e no grupo B 4,6% e, por fim, a perda média de 

gordura visceral no grupo A foi de 1,7% comparando com 2,2% do grupo B. Apenas a diferença 

na perda de peso foi estatisticamente significativa (P<0,05) quando comparados os dois grupos, 

ao invés dos restantes fatores cujo P>0,05. 

http://www.graphpad.com/quickcalcs/
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Quando comparados os homens de ambos os grupos, observa-se que a perda de peso mé-

dia no grupo A foi de 5,2 kg enquanto que no grupo B foi de 5,6 kg, a perda média de massa gorda 

no grupo A foi de 4,6% e no grupo B foi de 3,2%, o ganho médio de massa muscular no grupo A 

foi 5,1% e no grupo B 4,0% e, por fim, a perda média de gordura visceral nos grupos A e B foi 

de 2,3%. Em nenhuma das comparações se constatou uma diferença estatisticamente significativa 

(P>0,05). 

No que diz respeito à comparação das mulheres de ambos os grupos, a perda de peso 

média no grupo A foi de 3,2 kg e no grupo B de 5,9 kg, a perda média de massa gorda em ambos 

os grupos foi de 3,1%, o ganho médio de massa muscular foi de 2,8% no grupo A e 3,8% no 

grupo B e, por fim, verificou-se que a perda média de gordura visceral foi de 1,3% em ambos os 

grupos. As diferenças foram estatisticamente significativas (P<0,05) nos parâmetros de perda de 

peso e ganho de massa muscular. 

Os dados recolhidos e os resultados obtidos encontram-se organizados em tabelas no 

Anexo XIX. 

Uma informação relevante a salientar é a de que todos os doentes continham no seu plano 

terapêutico metformina e digoxina. Todos os utentes sem suplementação reduziram as doses de 

ambos os fármacos, enquanto que os com suplementação reduziram a dose de digoxina e 4 deles 

(com suplementação) retiraram a metformina do seu esquema terapêutico. 

Tendo em conta a reduzida amostra, as conclusões que podem ser retiradas deste estudo 

são limitadas, no entanto os dados parecem mostrar que a utilização de suplementos alimentares 

com constituintes cuja ação está comprovada, num esquema adequado podem ser um bom auxílio 

para se atingirem os resultados pretendidos. 
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Anexos 
 

Anexo I – Espaço exterior da Farmácia Vitália (FV). 
 

 

 

  

Figura 4. Espaço exterior da FV. 
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Anexo II – Instalações da FV. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Linear e balcões de atendimento da FV. 

Figura 6. Linear e expositores da FV. 
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Figura 7. Museu e sala de reuniões da FV (1). 

Figura 8. Museu e sala de reuniões da FV (2). 
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Figura 10. Armazém de medicamentos OTC. 

Figura 9. Armazém de cosmética, puericultura e cuidados dentários. 
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Figura 12. Armazém de medicamentos éticos. 

Figura 11. Zona de receção de encomendas e armazém de medicamentos éticos. 
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Figura 13. Gavetas de apoio ao atendimento. 

Figura 14. Gabinete de atendimento personalizado. 
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Figura 16. Laboratório da FV (2). 

Figura 15. Laboratório da FV (1). 
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Figura 17. Matérias-primas do laboratório da FV. 

Figura 18. Sala de apoio uma área de apoio à compra de ortóteses e calçado ortopédico. 
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Figura 19. Gabinete de sessões de nutrição e podologia. 

Figura 20. Gabinete com cama. 
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Figura 22. Sala com cacifos dos funcionários da FV. 

Figura 21. Sala de café. 
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Anexo III – Listagem de controlo de prazos de validade. 
 

 

Figura 23. Extrato da listagem de controlo dos prazos de validade. 
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Anexo IV – Extrato da tabela de controlo de stocks de matérias-primas (MP) do laboratório. 
 

Tabela 3. Extrato da tabela de controlo de stocks de MP do laboratório. 

MP Data de aquisição Lote Prazo de validade Quantidade (g) PVF Farmacopeia Origem Prateleira 

Acetato de Chumbo 03/04/2014 151849 01/06/2018 100 ----- Europeia Acofarma 4 

Acetato de Sódio 03/11/2014 13A25-B05 31/01/2018 250 ----- Europeia Fagron 28 

Acetato de Zinco 21/10/2015 132254 22/10/2019 100 ---- Europeia Acofarma 28 

Acetato de Zinco 14/07/2016 160435 07/12/2021 100 ---- Europeia Acofarma 28 

Acetona 24/05/2017 62779 09/11/2019 2x1l ---- Europeia Guinama  

Ácido Acético 14/07/2016 768164 28/02/2022 1000 ---- Europeia Guinama  

Ácido Acético 16/02/2017 61133 23/09/2018 1000 ---- Europeia Guinama  

Ácido Ascórbico 29/12/2016 14L09-b03 30/09/2017 1000 ---- Europeia Fagron 3 

Ácido Benzóico 21/12/2015 140724 30/03/2018 250 ---- Europeia Acofarma 3 

Ácido Bórico 30/05/2017 66893 20/04/2022 3x1kg ---- Europeia Guinama 1 

Ácido Bórico 27/07/2017 68722 29/05/2022 1000 ---- Europeia Guinama 1 

Ácido Esteárico 22/11/2016 160382 15/09/2017 1000 ---- Europeia Acofarma 22 
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Anexo V – Ficha de preparação de um medicamento manipulado. 
 

  

Figura 24. Exemplo de uma ficha de preparação de um medicamento manipulado preparado na FV. 
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Anexo VI – Rótulo de um medicamento manipulado. 
 

  

 

Medico: Dr.ª Joana Rodrigues 

Nome utente: Sandra Monteiro 

 Lote nº 807594 

FÓRMULA: Solução de Propranolol 3,5mg/ml 100ml 
Conservar no Frigorífico 

Data preparação: 02/05/2013 Validade: 2 Meses 

Preço: 22,60€ 
AGITE ANTES DE USAR  

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 

 
Figura 25. Exemplo de rótulo de um medicamento manipulado preparado 

na FV. 
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Anexo VII – Extrato das tabelas contendo o preço dos acondicionamentos primá-

rios e MP. 
 

 

 

  

Tabela 4. Acondicionamentos primários e respetivos volumes e preços. 
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Tabela 5. MP e preços tendo em conta a quantidade. 
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Anexo VIII – Exemplo de protocolo de um Medicamento Não Sujeito a Receita 

Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácia. 
 

 

 

  

Figura 26. Protocolo de dispensa exclusiva em farmácia de ibuprofeno 400 mg. Retirado de [9]. 
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Anexo IX – Certificado de uma formação. 
 

 

Figura 27. Exemplo de um certificado de uma formação frequentada. 
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Anexo X – Questionário no âmbito do tema “Proteção solar”. 
 

 

  

Figura 28. Questionário no âmbito do tema “Proteção solar”. 
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Anexo XI – Folheto informativo fornecido no âmbito do tema “Proteção solar”. 
 

 

  

Figura 29. Frente do folheto informativo fornecido no âmbito do tema “Proteção solar”. 
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Figura 30. Verso do folheto informativo fornecido no âmbito do tema “Proteção solar”. 
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Anexo XII – Tabela contendo alguns alergénios presentes nos protetores solares 

e respetivas reações alérgicas e interações. 
 

Tabela 6. Tabela contendo alguns alergénios presentes nos protetores solares e respetivas reações alérgicas e inte-

rações. 

Composto Resposta alérgica 

Octocrileno 

Dermatite de contacto alérgica e fotoalérgica, principal-
mente após sensibilização com cetoprofeno tópico [95, 
96]; 

Reatividade cruzada com benzofenona-3 [97]. 

Benzofenona-3 
(Oxibenzona) 

Dermatite de contacto fotoalérgica, principalmente após 
sensibilização com cetoprofeno tópico [95];  

Dermatite de contacto alérgica (mais rara do que a derma-
tite de contacto fotoalérgica) [97]; 

Reatividade cruzada com fenofibrato [95]; 

Reatividade cruzada com octocrileno [97]; 

Pode ocorrer urticária por fotocontacto, urticária por con-
tacto ou até mesmo reação anafilática (muito raro) [98]. 

Benzofenona-4 
Dermatite de contacto alérgica (prevalência semelhante à 
benzofenona-3) e dermatite de contacto fotoalérgica (me-
nos comum que a dermatite de contacto alérgica) [97]. 

Ácido p-aminobenzóico 
(PABA) 

Composto mais associado a reações alérgicas [99]; 

Reatividade cruzada com benzocaína e p-fenilenediamina 
[100, 101]; 

Cada vez menos utilizado em protetores solares [100]. 

Dibenzoílmetanos (4-
tert-butil-4’-metoxiben-
zoilmetano e avoben-

zona, por exemplo) 

Dermatite de contacto fotoalérgica [102]. 

Tinosorb M® 
Dermatite de contacto por si só ou após sensibilização por 
decil glucósido ou goma xantana (que podem ser compo-
nentes do protetor solar) [103, 104]. 

Aldeído cinâmico 
Hexil-cinamaldeído 

Álcool cinâmico 

Dermatite de contacto fotoalérgica por reatividade cru-
zada entre si [105]. 

 

NOTA: Apesar de estarem descritas as reações alérgicas apresentadas na tabela, a sua prevalên-

cia é baixa. 
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Anexo XIII – Escala de Fitzpatrick. 
 

Tabela 7. Escala de Fitzpatrick. Adaptado de [39] . 

Fototipo de Fitzpatrick Fenótipo Eumelanina epidérmica 
Resposta cutânea aos 

UV 
MED (mJ/cm2) Risco de cancro 

I 

Pele não exposta é branca 

Olhos tipicamente azuis/ver-

des 

Sardas frequentes 

Europa do Norte/Grã-Breta-

nha 

+/- 

Eritema em todas a situa-

ções 

Esfola 

Não bronzeia 

15-30 ++++ 

II 

Pele não exposta é muito 

clara 

Olhos azuis, cor de avelã ou 

castanhos 

Cabelos ruivos, loiros ou cas-

tanhos 

Europa/Escandinávia 

+ 

Eritema frequente 

Esfola 

Bronzeia pouco 

25-40 +++/++++ 

III 

Pele exposta é clara 

Olhos castanhos 

Cabelo escuro 

Europa Central ou do Sul 

++ 
Eritema moderado 

Bronzeia moderadamente 
30-50 +++ 
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IV 

Pele não exposta é morena 

Olhos escuros 

Cabelo escuro 

Mediterrâneo, Ásia e Amé-

rica Latina 

+++ 
Eritema mínimo 

Bronzeia facilmente 
40-60 ++ 

V 

Pele não exposta é castanha 

Olhos escuros 

Cabelo escuro 

Índia, América Latina e 

África 

++++ 

Eritema raro 

Bronzeia facilmente e 

substancialmente 

60-90 + 

VI 

Pele não exposta é negra 

Olhos escuros 

Cabelo escuro 

África 

+++++ 

Eritema quase inexistente 

Bronzeia facilmente e 

abundantemente 

90-150 +/- 
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Anexo XIV – Transferência de melanina dos melanócitos para os queratinócitos. 
 

  

Figura 31. Transferência de melanina dos melanócitos para os queratinócitos. Retirado de [7]. 
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Anexo XV – Tipos de cancro da pele. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 33. Melanoma. Retirado de [4] 

a 

Figura 32. a) Queratose actínica (Retirado de [6]); b) Carcinoma das células basais (Retirado de [8]); c) Car-

cinoma das células escamosas (Retirado de [10]). 

b c 
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Anexo XVI – Resultados obtidos no questionário do tema “Proteção Solar”. 
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Costuma aplicar protetor solar?

Sim Não

12%

42%

88%

Em que áreas do corpo?

Face Áreas expostas Todo o corpo

35%

92%

Em que época do ano?

Todo o ano Outra(s)

15%

50%

35%
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Que quantidade costuma aplicar?

19%
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Costuma renovar a aplicação?
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35%

65%

Sabe o que significa e o que 
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Sim Não

1. 2. 
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3b. 4. 

5. 6. 
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19%

81%
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Anexo XVII – Folheto informativo fornecido no âmbito do tema “O sono e a intervenção farmacêutica”. 
 

 

  

Figura 34. Folheto informativo fornecido no âmbito do tema “O sono e a intervenção farmacêutica” (1). 
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Figura 35. Folheto informativo fornecido no âmbito do tema “O sono e a intervenção farmacêutica” (2). 
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Anexo XVIII – Interação dos diversos fatores que contribuem para o apareci-

mento do SM e das suas complicações. 
 

 

  

Figura 36. Interação dos diversos fatores que contribuem para o aparecimento do SM e das suas com-

plicações. Retirado de [2]. 
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Anexo XIX – Dados brutos e resultados obtidos dos utentes intervenientes no estudo do tema “Nutrição e suplementos alimentares”. 
Tabela 8. Dados dos utentes sem suplementação. H - Homem; M - Mulher; M. - Massa; G. – Gordura. 

 

Tabela 9 . Resultados obtidos pelos utentes sem suplementação. H - Homem; M - Mulher; M. - Massa; G. – Gordura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utentes 
Peso 1 

(kg) 

Peso 2 

(kg) 

M. Gorda 1 

(%) 

M. Gorda 2 

(%) 

M. Muscular 1 

(%) 

M. Muscular 2 

(%) 

G. Visceral 1 

(%) 

G. Visceral 2 

(%) 

M1 61,8 60,0 34,0 31,8 24,4 27,0 8,0 7,0 

M2 72,1 68,4 41,0 37,8 22,3 25,8 7,0 6,0 

M3 67,1 64,9 39,1 36,9 23,1 26,1 9,0 9,0 

M4 81,9 77,6 45,4 43,1 20,2 23,1 14,0 12,0 

M5 59,1 56,0 31,5 25,4 26,4 30,1 5,0 2,0 

M6 66,6 62,5 34,8 32,1 27,0 27,9 8,0 7,0 

H1 78,7 73,4 25,4 20,7 36,0 39,1 10,0 8,0 

H2 99,1 93,0 34,1 29,8 30,3 35,4 16,0 15,0 

H3 101,2 95,0 30,0 25,0 32,8 39,9 21,0 17,0 

H4 121,1 118,0 31,5 27,2 33,0 38,0 17,0 15,0 

Utentes Perda Peso (kg) Perda M. Gorda (%) Ganho M. Muscular (%) Perda G. Visceral (%) 

M1 1,8 2,2 2,6 1,0 

M2 3,7 3,2 3,5 1,0 

M3 2,2 2,2 3,0 0 

M4 4,3 2,3 2,9 2,0 

M5 3,1 6,1 3,7 3,0 

M6 4,1 2,7 0,9 1,0 

H1 5,3 4,7 3,1 2,0 

H2 6,1 4,3 5,1 1,0 

H3 6,2 5,0 7,1 4,0 

H4 3,1 4,3 5,0 2,0 

MÉDIA 4,0 3,7 3,7 1,7 
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Tabela 10. Dados dos utentes sem suplementação. H - Homem; M - Mulher; M. - Massa; G. – Gordura. 

 

Tabela 11. Resultados obtidos pelos utentes com suplementação. H - Homem; M - Mulher; M. - Massa; G. - Gordura. 

 

  

Utente 
Peso 1 

(kg) 

Peso 2 

(kg) 

M. Gorda 1 

(%) 

M. Gorda 2 

(%) 

M. Muscular 1 

(%) 

M. Muscular 2 

(%) 

G. Visceral 1 

(%) 

G. Visceral 2 

(%) 

H1 78,4 71,9 31,8 28,9 34,1 37,8 9,0 8,0 

H2 112,4 104,7 33,2 27,4 37,9 42,7 15,0 11,0 

H3 55,4 50,7 30,4 27,6 27,3 31,2 5,0 3,0 

H4 80,5 74,3 29,0 27,1 34,7 39,9 11,0 9,0 

H5 128,8 120,1 28,4 22,7 35,6 41,8 15,0 10,0 

M1 66,7 62,8 35,7 31,2 22,5 26,7 8,0 7,0 

M2 98,0 90,1 44,7 40,1 20,2 24,9 13,0 11,0 

M3 61,7 56,2 33,4 30,2 27,0 29,8 7,0 5,0 

M4 99,3 91,6 41,9 39,2 22,7 26,7 10,0 9,0 

M5 69,7 65,0 41,3 37,9 21,2 28,1 10,0 8,0 

Utente Perda Peso (kg) Perda M. Gorda (%) Ganho M. Muscular (%) Perda G. Visceral (%) 

H1 6,5 2,9 3,7 1,0 

H2 7,7 5,8 4,8 4,0 

H3 4,7 2,8 3,9 2,0 

H4 6,2 1,9 5,2 2,0 

H5 8,7 5,7 6,2 5,0 

M1 3,9 4,5 4,2 1,0 

M2 7,9 4,6 4,7 2,0 

M3 5,5 3,2 2,8 2,0 

M4 7,7 2,7 4,0 1,0 

M5 4,7 3,4 6,9 2,0 

MÉDIA 6,4 3,8 4,6 2,2 
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Resumo 

 O farmacêutico hospitalar desempenha um papel crucial em todas as etapas do circuito 

do medicamento a nível hospitalar, sendo como que um “herói oculto”, pois apenas numa percen-

tagem diminuta das situações entra em contacto com os utentes, passando a sua presença desper-

cebida. 

O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas no âmbito do estágio curricular 

em farmácia hospitalar do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, que decorreu no Hos-

pital Pedro Hispano, em Matosinhos, entre janeiro e março de 2017. Nele são descritas as ativi-

dades desenvolvidas nos Serviços Farmacêuticos deste hospital, no que diz respeito à organização 

e gestão dos mesmos, à seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos, aos sis-

temas de distribuição de medicamentos, à produção e controlo de medicamentos e ainda em al-

gumas outras atividades de Farmácia Clínica, como a preparação de nutrição artificial, os ensaios 

clínicos e a visita médica.  
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1. Unidade Local de Saúde de Matosinhos 

O Hospital Pedro Hispano (HPH) situa-se na Rua Dr. Eduardo Torres, em Matosinhos, 

sendo unidade integrante da Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM), onde também estão 

integrados os Centros de Saúde de Matosinhos, da Senhora da Hora, de São Mamede de Infesta e 

de Leça da Palmeira, tendo sido a primeira criada em Portugal, no ano de 1999, pelo Decreto-Lei 

n.º 207/99 de 9 de junho [1]. A ULSM é constituída por Órgãos de Apoio Técnico, pela Área 

Clínica de Cuidados de Saúde Primários (onde se inserem os Centros de Saúde de Leça da Pal-

meira, de Matosinhos, da Senhora da Hora, de S. Mamede de Infesta, o Centro de Diagnóstico 

Pneumológico e a Unidade de Saúde Pública), pela Área Clínica Hospitalar, pela Área de Cuida-

dos Continuados, pelos Órgãos de Suporte à Prestação de Cuidados [onde se integram os Serviços 

Farmacêutico (SF)] e pelos Órgãos de Gestão e Logística (Anexo I). Tem como funções basilares 

prestar cuidados primários e continuados à população do concelho de Matosinhos, de cuidados 

diferenciados de saúde à população da área de influência da ULSM, assegurar as atividades de 

saúde pública e os meios necessários ao exercício das competências da autoridade de saúde no 

concelho de Matosinhos e participar no processo de formação contínua, pré e pós-graduada de 

profissionais do setor, prevendo a celebração de acordos com as entidades competentes [2], como 

é o caso da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 

 

2. Serviços Farmacêuticos da Unidade Local de Saúde de Ma-

tosinhos 

Na ULSM, mais concretamente no HPH, os SF são constituídos por treze Farmacêuticos, 

oito Farmacêuticos tarefeiros, nove Técnicos de Diagnósticos e Terapêutica (TDT) e oito Assis-

tentes Operacionais (AO) [3]. Estes localizam-se no piso -1 das instalações do hospital, sendo que 

os dois gabinetes onde funciona a Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) se encontram no 

piso 0, junto à entrada principal. As suas instalações, para além dos gabinetes anteriormente refe-

ridos, são constituídas por uma zona de receção de encomendas, uma zona de gabinetes (três, 

sendo um deles o da diretora dos SF, Dr.ª Cristina Paiva, um dos Farmacêuticos e o outros dos 

TDT, uma zona de armazenamento subdividida em duas áreas, a dourada e a geral, duas câmaras 

frigoríficas, uma sala de armazenamento de estupefacientes, uma Unidade de Preparação de Es-

téreis (UPE), uma Unidade de Preparação de Não Estéreis (UPNE), Unidade de Preparação de 

Citotóxicos (UPC), uma Unidade de Ensaios Clínicos (UEC), uma zona de Distribuição Indivi-

dual Diária em Dose Unitária (DIDDU) e uma zona de Atendimento Interno (AI) [3] (Anexo II). 

Os SF funcionam de segunda a sexta feira das 8:30h às 24h, sábado e domingo das 9h às 

17:30h e das 17:30h até às 24h em sistema do farmacêutico de prevenção, sendo o horário das 20 



 
2 

às 24h dos dias úteis assegurado por farmacêutico tarefeiro. Nos feriados, em adição aos horários 

já mencionados, existe também um farmacêutico de prevenção que, caso necessário e mediante 

contacto telefónico, tem que se dirigir ao HPH para resolver a situação que motivou o contacto. 

A UFA funciona nos dias úteis das 8:30h até às 17:30h, sendo o horário de emissão das senhas 

de atendimento das 8:45h até às 17:15h. 

Os SF são responsáveis pela gestão e organização de todos os assuntos relacionado com 

o medicamento e produtos farmacêuticos, como a seleção e aquisição do mesmos, receção e con-

ferência de produtos adquiridos, armazenamento dos mesmos, elaboração e manutenção dos in-

dicadores de gestão, gestão de stocks e informação sobre o consumo de medicamentos por doente. 

Compete aos SF a preparação de fórmulas magistrais e preparados oficinais, como as preparações 

pediátricas, preparações para uso tópico e ainda o fracionamento e reembalagem. Ainda neste 

ponto, está encarregue da preparação de misturas intravenosas (estéreis) como por exemplo, nu-

trição parentérica para neonatologia, colírios, medicamentos imunomoduladores e citotóxicos, 

primando sempre pela garantia de qualidade de todas as preparações efetuadas. 

Os SF estão encarregues pela distribuição dos medicamentos e outros produtos farmacêu-

ticos, tanto interna como externa. A distribuição interna pode ser ainda dividida em clássica, 

quando diz respeito aos pedidos eletrónicos e aos stocks dos diversos serviços, DIDDU e em 

circuitos especiais, como é o caso dos estupefacientes ou psicotrópicos, hemoderivados, medica-

mentos citotóxicos e a medicação para ensaios clínicos. A distribuição externa consiste na dis-

pensa de medicação a doentes em regime de ambulatório. 

No que diz respeito à Farmácia Clínica, faz parte das competências do farmacêutico for-

necer a informação sobre os medicamentos, sempre que solicitada, seja por um profissional de 

saúde ou por um utente. 

O farmacêutico participa em Comissões Técnicas, como alguns exemplos a Comissão de 

Farmácia e Terapêutica, a Comissão de Ética, a Comissão de Controlo de Infeção e Resistência 

aos Antimicrobianos (CCIRA). Colabora também em grupos de trabalho multidisciplinares, como 

a Consulta Multidisciplinar do Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), o Grupo da Dor Cró-

nica, o Núcleo da Qualidade, o Grupo de Nutrição, o Grupo de Trabalho de Úlceras, o Grupo de 

Trabalho para a Segurança do Circuito do Medicamento (GTSCM) e o Grupo de Gestão de Risco 

e ainda em ensaios clínicos, na farmacovigilância e acompanhamento da visita médica. 

 

2.1. Seleção e aquisição de produtos farmacêuticos 

Como referido anteriormente, os SF são responsáveis pela seleção, aquisição e armaze-

namento dos medicamentos e outros produtos farmacêuticos, garantindo a manutenção do circuito 

do medicamento.  
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Os medicamentos a serem adquiridos por qualquer hospital do Serviço Nacional de Saúde 

têm que constar, segundo o Despacho n.º 2061-C/2013, de 1 de fevereiro, no Formulário Nacional 

de Medicamentos e, caso seja necessário adquirir algum medicamento não constante neste for-

mulário, é necessário incluir em adenda a aprovação por parte da Comissão Nacional de Farmácia 

e Terapêutica [4]. A proposta a esta comissão pode ser feita, em determinados casos, pela Comis-

são de Farmácia e Terapêutica do hospital onde demonstra o valor acrescentado do medicamento 

proposto face às alternativas terapêuticas existentes. 

A aquisição de medicamentos é um processo centralizado, recorrendo aos Serviços Par-

tilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS), que celebram contratos públicos de aprovisio-

namento com os fornecedores, sendo que “todos os procedimentos de contratação de aquisição 

de bens e serviços realizados ao abrigo de (…) contratos públicos de aprovisionamento (…) cons-

tantes no catálogo da SPMS, são obrigatoriamente tramitados na plataforma eletrónica de contra-

tação pública gerida pela SPMS”, o Sistema de Informação de Compras na Saúde (SCS), sendo 

selecionados os fornecedores que oferecerem as condições mais vantajosas, podendo o hospital 

adquirir ao fornecedor selecionado os produtos. 

Podem ainda ter que ser adquiridos produtos farmacêuticos que não possuam Autorização 

de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal concedida pela Autoridade Nacional do Medica-

mento e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED), em determinadas situações específicas, como 

quando, mediante justificação clínica, um produto é considerado imprescindível à prevenção, di-

agnóstico ou tratamento de determinadas patologias ou quando se pretende a utilização de medi-

camentos em rutura de fornecimento e sem alternativa terapêutica. Para isso, tem que ser pedida 

uma Autorização de Utilização Excecional (AUE), mediante o preenchimento de um documento 

(Figuras 3. e 4., Anexo III) que será enviado ao INFARMED, como pedido de importação. Após 

a resposta desta entidade, caso seja positiva, os SPMS lançarão um concurso público para escolha 

dos fornecedores [5]. Pode também ser enviado ao INFARMED um documento que peça a ava-

liação económica de um determinado medicamento, ao abrigo de uma AUE (Figuras 5. e 6., 

Anexo III). O médico tem ainda a possibilidade de solicitar a introdução de um medicamento no 

Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento do HPH, através de uma adenda, preenchendo 

o documento presente no Anexo III (Figuras 7. e 8.). 

 

2.2. Receção e armazenamentos de produtos farmacêuticos 

Aquando da chegada de uma encomenda, esta é sempre rececionada pelo AO destacado 

para o serviço, no entanto, no caso de estupefacientes e hemoderivados, o processo tem que ser 

verificado por um farmacêutico. 

O profissional que rececionar os produtos deve conferir a encomenda, tendo como base a 

guia de remessa ou fatura que a acompanha, devendo verificar todos os fatores, nomeadamente o 
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nome, o lote, o prazo de validade e o fornecedor. Caso tudo esteja conforme, deve assinar e ca-

rimbar a guia de remessa e comparar a guia de remessa com a encomenda que se encontra no 

sistema informático, no que diz respeito à quantidade. Se, mais uma vez, a encomenda estiver de 

acordo com a informação do sistema, é preenchida uma folha de registo com a informação da 

guia de remessa, da encomenda, do fornecedor e assinada pelo AO responsável. 

 Uma vez rececionadas as encomendas, os produtos farmacêuticos devem ser armazena-

dos nos devidos locais, garantindo que as condições ideais de conservação dos mesmos, por exem-

plo, de temperatura e humidade, sejam asseguradas. 

 

2.3. Distribuição da medicação 

OS SF seguem a filosofia Kaizen, cuja origem é japonesa, significando melhoria contínua 

(Kai=mudar e zen=melhor). A metodologia Kaizen aplica a metodologia dos “5 S”: 

• Seiri (Separação) – o material/equipamento que não é necessário não deve estar na área 

de trabalho; 

• Seiton (Organização) – todo o material/equipamento deve ter um local definido e deve 

estar sempre colocado nesse local; 

• Seiso (Limpeza) – todo o material e locais de trabalho devem estar limpos e em boas 

condições para ser utilizados; 

• Seiketsu (Padronização) – Devem ser criadas normas para a execução de todas as tarefas, 

de forma a estabelecer um procedimento padrão; 

• Shitsuke (Disciplina) – Todos os indivíduos colaboram e é incentivada a melhoria contí-

nua [6].  

 

Nos SF, os medicamentos e os produtos farmacêuticos estão organizados por ordem alfa-

bética em duas áreas, de acordo com a frequência com que os medicamentos são dispensados 

pelos serviços: a zona dourada, que contém os medicamentos convertidos em dose unitária que 

saem com maior frequência na DIDDU e que se encontra fisicamente mais próxima do local onde 

são preparadas as malas, de forma a melhorara a eficiência do processo, e a zona geral, onde se 

encontram os restantes medicamentos e produtos farmacêuticos. Aí, estes estão organizados uti-

lizando sistemas de dupla caixa (apenas na zona dourada) ou kanbans para cada medicamento, 

sendo que um kanban consiste num identificador do medicamento/produto farmacêutico onde 

consta o seu código, localização nos SF, designação (que no caso dos medicamentos é feita pela 

Denominação Comum Internacional (DCI) do fármaco, juntamente com a dose a forma farma-

cêutica) e ainda o ponto de encomenda e a quantidade a encomendar (Anexo IV). Tendo em conta 

que o ponto de encomenda se refere à quantidade existente em stock a partir da qual se efetuará a 
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encomenda do medicamento/produto farmacêutico, na quantidade definida pela quantidade a en-

comendar, estes kanbans funcionam como ponto de encomenda físicos, visto que quando se atinge 

o ponto de encomenda, são colocados num local apropriados para que a diretora dos SF possa 

proceder à sua encomenda. 

A informação que consta no kanban dos medicamentos armazenados nos SF é diferente 

da que consta no kanban dos medicamentos em rota nos serviços clínicos (SC). O kanban destes 

possui também a designação do produto, da mesma forma que o dos SF, o código do produto, a 

sua localização (serviço e local do mesmo) e ainda o número de kanbans e a quantidade presente 

em cada caixa do produto (Figura 10., Anexo V). O sistema de dupla caixa utilizado nos SC 

(Figura 11., Anexo V) identifica os mesmos parâmetros que os kanbans. Quando o AO se desloca 

aos serviços para entregar as rotas (explicadas no ponto seguinte), recolhe os kanbans e as caixas 

de forma a que os SF possam repor o stock, que será reposto no dia seguinte, na quantidade defi-

nida nos mesmos. 

A filosofia Kaizen foi também aplicada à distribuição de medicação pelas unidades de 

saúde familiar da ULSM.  

 

Tive oportunidade de acompanhar a visita realizada pela Dra. Mariana à Unidade de 

Saúde Familiar de Leça e à Unidade de Cuidados Personalizados de Santa Cruz do Bispo, que 

pertencem ao Centro de Saúde de Leça da Palmeira. Esta visita tinha como principal objetivo 

rever o acordo entre o HPH e as unidades, ao abrigo do protocolo da ULSM, no que diz respeito 

ao fornecimento de medicamentos e produtos farmacêuticos. Em coordenação com a enfermeira 

responsável, através da análise dos consumos médios mensais e stocks no momento da visita, são 

ajustadas as quantidades dos diferentes produtos que a instituição deve possuir, adaptando o 

número de kanbans (que são iguais aos do SC), ou as quantidades em kanban ou em caixa. 

 

2.3.1. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) tem como objetivo a dis-

pensa de medicação em dose unitária e distribuição a todos os serviços de internamento, para um 

período de 24h durante a semana e de 48h em fins de semana e feriados. Esta surge como um 

imperativo de aumentar a segurança no circuito do medicamento, conhecer melhor o perfil far-

macoterapêutico de cada doente, diminuir o risco de interações, racionalizar a terapêutica, contri-

buir para que os enfermeiros dediquem mais tempo aos cuidados dos doentes e menos com aspe-

tos de gestão relacionados com medicamentos, imputar custos aos doentes/serviços e reduzir cus-

tos com a medicação. 

As prescrições médicas contêm o nome e número do processo do utente, o serviço e a 

cama onde se encontra internado, o médico prescritor, a data e hora da prescrição, os dados clíni-

cos do doente, o registo de alergias, o histórico de prescrição e a prescrição propriamente dita, 
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onde consta a DCI do medicamento, dose, a frequência de administração e observações e a pres-

crição não medicamentosa (Anexo VI). Estas são, então, recepcionadas, é analisado o perfil far-

macoterapêutico e são então validadas on-line pelo farmacêutico, que deve atender à frequência 

e horário de administração, dose e incompatibilidade com outros medicamentos e/ou alimentos, 

bem como a outros parâmetros, como alergias (se aplicável) e situação clínica (insuficiências 

renal e hepática), entre outros. Deve ainda ter em atenção a idade e género do doente e o tipo de 

dieta. É importante estar atento à dieta do doente pois os medicamentos utilizados podem variar, 

tanto na forma farmacêutica como no princípio ativo. Por exemplo, a um doente com sonda naso-

gástrica devem ser administrados medicamentos que possam, efetivamente, ser administrados por 

esta via, pelo que é importante o farmacêutico ter conhecimento das propriedades a nível tecno-

lógico dos medicamentos, por forma a estar atento a todas a situações que possam surgir e, even-

tualmente, aconselhar quando lhe for solicitado. 

Quando algum problema é detetado, o médico prescritor é contactado de forma a ser aler-

tado para a situação e regularizar a mesma. Assim que os Farmacêuticos terminam a validação 

das prescrições, é emitida uma listagem por serviço, onde consta a medicação para cada doente 

daquele serviço, para que o TDT possa iniciar a etapa seguinte, chamadas “mapas” (Anexo VII). 

Nesta etapa, o TDT prepara as malas de DIDDU e, quando aplicável, as respetivas alterações. 

Cada mala é enviada para um dos serviços do hospital e é constituída por diversas gavetas, sendo 

que cada gaveta, que se encontra devidamente identificada, está atribuída a um doente desse 

mesmo serviço. No fim da semana, a medicação é enviada a duplicar, começando estas a ser 

preparadas na sexta com os mapas de sábado (as malas começam a ser preparadas na sexta feira 

com mapas de sábado sendo que, no sábado, são entregues após serem feitas as eventuais altera-

ções que possam ocorrer), sendo medicação para ser tomada a partir das 12:30h de sábado até às 

13:30h de segunda (48h). 

Após a saída das malas dos SF para os respetivos serviços podem ser efetuadas alterações 

nas prescrições médicas, pelo que é necessária a validação farmacêutica destas alterações para 

que aos AO possam levar as alterações aos serviços. 

Quando algum medicamento se encontra em falta no hospital e é necessário urgente-

mente, cabe, normalmente, aos farmacêuticos da DIDDU contactar outros hospitais de forma a 

tentar garantir um empréstimo para resolver a situação a curto prazo ou contactar uma farmácia 

comunitária para adquirir o produto, caso seja possível. 

 

A DIDDU foi o serviço onde passei mais tempo e tive oportunidade de acompanhar a 

validação das prescrições, sendo regularmente desafiado com casos clínicos reais, com o obje-

tivo de avaliar a prescrição de forma a tentar perceber qual o diagnóstico instituído e se o es-

quema terapêutico estava adequado. Finalizada a resolução do caso, podia consultar o processo 

clínico do doente, como forma de auto-avaliação. 
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Foi-me também dada a possibilidade de acompanhar a visita médica ao Serviço de Ci-

rurgia C, liderada pelo Diretor Clínico do HPH, o Professor Doutor Taveira Gomes. No dia 

anterior à visita foi-me fornecida uma lista dos doentes a visitar e o seu regime farmacoterapêu-

tico. Este documento tinha como principal objetivo avaliar a adequação da medicação prescrita 

tendo em conta o processo clínico do doente (patologia(s), análises bioquímicas, antibiogramas 

- quando aplicável-, entre outros fatores). A equipa que realizou a visita era constituída pelo 

Diretor Clínico do hospital (também diretor do serviço visitado), uma médica do serviço, três 

internos de ano comum de medicina, a enfermeira chefe do serviço de cirurgia C, uma farmacêu-

tica e um estagiário dos SF. Durante esta atividade, o processo clínico de cada um dos doentes 

era explicado por um dos internos de ano comum e discutido entre todos os elementos presentes, 

no que diz respeito aos procedimentos médicos e perfil farmacoterapêutico. 

 

2.3.2. Atendimento Interno 

O atendimento interno (AI) destina-se a fornecer medicação e dispositivos médicos a do-

entes internados no hospital, em situações urgentes, de faltas e medicamentos fornecidos em cir-

cuitos especiais. Para que o Farmacêutico possa dispensar a medicação solicitada, é necessário 

que, na requisição, seja preenchido o serviço em questão, o nome, o número do processo e a cama 

do doente, a medicação prescrita e que o enfermeiro selecione o motivo da mesma, existindo 

como opções “A unidade recebida foi inutilizada”, “Prescrito após o último envio de medicação”, 

“Não foi enviado”, “Foi enviada a forma farmacêutica/dose incorreta” e “Outros”. Na maioria das 

situações, a medicação solicitada e dispensada por AI, prende-se com o facto de o horário de toma 

de um determinado medicamento ser anterior à saída das malas que transportam a medicação de 

cada doente para o dia ou devido a possíveis alterações do regime farmacoterapêutico que acon-

tecem, essencialmente, com medicamentos prescritos de novo.  

Após receção do pedido de medicação (Anexo VIII), o farmacêutico verifica se a prescri-

ção informática foi devidamente atualizada e, em caso afirmativo, pode fornecer ao AO do serviço 

ou enfermeiro que se deslocou à farmácia, identificando devidamente o acondicionamento secun-

dário onde fornece a medicação. 

O farmacêutico destacado para o AI é também responsável pela preparação dos cofres de 

psicotrópicos e estupefacientes para cada um dos serviços, tendo em conta a requisição de estu-

pefacientes e psicotrópicos. Esta requisição (Anexo IX) identifica o medicamento por DCI, a 

forma farmacêutica, a dosagem, a quantidade, os doentes a quem está prescrito, o médico diretor 

do serviço que confirma a prescrição estes fármacos, o enfermeiro que administra, o enfermeiro 

que recebe, bem como o farmacêutico que os dispensa. É importante salientar que apenas os far-

macêuticos têm acesso à sala onde estão armazenados os estupefacientes, que se encontra fechada 
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à chave. As prescrições são então analisadas pelo farmacêutico, sendo ajustado o número de uni-

dades requisitadas ao número de utentes e dose a administrar a cada um, e depois a medicação é 

colocada nos cofres, que serão transportados para o serviço pelo AO do mesmo. 

Também é no AI que são dispensados os hemoderivados, medicante um modelo de re-

quisição próprio (Anexo X), que contém duas vias, a “Via Farmácia” e a “Via Serviço”. Nele 

consta a informação do médico prescritor e do doente, bem como a prescrição propriamente dita, 

com a informação do hemoderivado, a dose e frequência de administração, a duração do trata-

mento e a justificação clínica para a prescrição do mesmo. Nos SF é preenchido o registo de 

distribuição, onde é colocado o hemoderivado, a quantidade, o lote, a origem do mesmo e ainda 

o número de certificado do INFARMED, ficando a “Via Farmácia” arquivada nos SF. 

Nas alturas em que o AI se encontra encerrado, tendo em conta o seu horário de funcio-

namento, o farmacêutico presta apoio na DIDDU. 

 

Foi-me permitido auxiliar nos trabalhos do AI com elevada autonomia, no que diz res-

peito à receção e avaliação dos pedidos de faltas de medicação em DIDDU e requisições e acom-

panhar de perto a dispensa de medicação – incluindo hemoderivados, psicotrópicos e estupefa-

cientes.  

  

2.3.3. Dispensa em regime de ambulatório 

A distribuição de medicamentos pelos SF permite assegurar uma utilização segura, eficaz 

e racional do medicamento tanto para internamento como para o regime de ambulatório. Esta 

distribuição resulta da necessidade de haver um maior controlo e vigilância em determinadas te-

rapêuticas, em consequência de efeitos secundários graves e da necessidade de assegurar a adesão 

dos utentes à terapêutica. 

Hoje em dia existe um grande número de pessoas que fazem os seus tratamentos em re-

gime ambulatório, com vantagens como a redução dos custos com o internamento hospitalar e 

dos riscos inerentes a ele (quando associado à monitorização da adesão à terapêutica por um pro-

fissional, como o farmacêutico, que garanta que esta está a ser devidamente cumprida), a possi-

bilidade de o doente continuar o tratamento no seu ambiente familiar e o aumento da qualidade 

de vida dos doentes.   

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório é efetuada por farmacêuticos 

em instalações reservadas. O HPH, na UFA, possui dois gabinetes farmacêuticos, o que permite 

garantir a confidencialidade do ato farmacêutico. 

A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório engloba aqueles que apresentem 

enquadramento legal (utentes da ULSM seguidos em ambulatório ou utentes externos não segui-

dos em consulta externa, mas abrangidos por suporte legal) ou, no caso de não haver suporte legal, 

sejam autorizados pelo Conselho de Administração do hospital. 
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Para se proceder à dispensa de medicação em ambulatório é preciso a presença do doente 

ou alguém devidamente autorizado pelo doente para levantar a medicação, devidamente identifi-

cados, e a prescrição médica. No ato da dispensa/consulta farmacêutica, o farmacêutico deve, em 

primeiro lugar, identificar o doente. Depois disso, deve validar a prescrição médica, onde consta 

a informação do doente e do médico prescritor, a DCI do medicamento, a posologia e a data de 

prescrição. No caso de ser o início de um tratamento, o farmacêutico deve esclarecer o doente de 

todos os aspetos relacionados com o regime terapêutico (qual a finalidade dos medicamentos, 

esquema posológico, possíveis interações e efeitos adversos), armazenamento da medicação, pro-

cesso de monitorização da adesão e consequências do não cumprimento do esquema terapêutico 

e não comparência às consultas e ainda do horário de funcionamento e contacto telefónico dos 

SF. Após o esclarecimento por parte do farmacêutico, o doente deve assinar um Termo de Res-

ponsabilidade (Anexo XI), onde afirma que foi informado pelo farmacêutico de todos os pontos 

anteriores. Caso não seja o início de um tratamento, o farmacêutico deve avaliar a prescrição, 

comparando com anteriores perfis farmacoterapêuticos individuais dos doentes, através da con-

sulta do histórico de prescrição e, em caso de dúvida, deve contactar o médico prescritor. Aquando 

da dispensa, deve proceder ao registo informático de dispensa do medicamento. Na eventualidade 

de o medicamento a dispensar tenha que ser armazenado no frio, o farmacêutico fornece um ter-

moacumulador, de forma a manter a temperatura baixa do medicamento até que o doente chegue 

a casa e o coloque no frigorífico, tendo o doente que preencher um outro termo de responsabili-

dade (Anexo XII), onde afirma que sempre que se deslocar ao hospital para levantar medicação, 

trará consigo o termoacumulador, sob pena de não poder levar a medicação para casa. É impor-

tante que durante a dispensa o farmacêutico monitorize a adesão do doente, através do histórico 

de levantamento de medicação (data da dispensa de medicação e quantidade dispensada), que é 

auxiliado pelo sistema informático e, no caso doentes portadores do VIH e da Vírus da Hepatite 

B (HBV), que são seguidos em consulta de infeciologia, por um cartão que lhes é fornecido ou 

pelos SF ou pelo Serviço de Infecciologia, e efeitos adversos que possam existir/que existiam. Na 

eventualidade de serem reportados efeitos adversos, devem ser recolhidos dados biométricos da 

pessoa e todas as informações possíveis dos efeitos resultantes da medicação e reportados à Uni-

dade de Farmacovigilância do Norte. 

 

Neste período foi-me possibilitado acompanhar os trabalhos realizados na UFA durante 

3 semanas, onde tive a hipótese de presenciar cada uma das possíveis situações que possam 

ocorrer nesta unidade (inícios de terapêutica, continuações, reporte de efeitos adversos, etc). 
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2.4. Produção de medicamentos 

2.4.1. Unidade de Manipulados Não Estéreis 

As preparações destinam-se essencialmente a doentes individuais e específicos (doses 

pediátricas), reembalagem de doses unitárias sólidas (fraccionamento de dieta modular proteica, 

etc) e preparações assépticas (colutórios, entre outros). 

Os manipulados são preparados pelo TDT sob supervisão e responsabilidade de um far-

macêutico. Para proceder à manipulação é necessário assegurar as normas básicas de higiene do 

pessoal e as condições adequadas ao nível das instalações e equipamentos. Para auxiliar os pro-

fissionais de saúde existem documentos que estabelecem procedimentos gerais e específicos, do-

cumentos que permitem registar dados referentes às operações de preparação e controlo efetuadas, 

permitindo a avaliação da qualidade os medicamentos preparados e reconstituindo o histórico de 

cada de preparação (Anexo XIII).  

No entanto, se o manipulado envolver estupefacientes, o procedimento é ligeiramente 

diferente, na medida em que tem que ser o farmacêutico a dirigir-se à sala de armazenamento de 

estupefacientes e transportar o medicamento até à UPNE, sendo a manipulação igual a todos os 

outros medicamentos, isto é, efetuada pelo TDT, sob supervisão farmacêutica. 

 

Durante o meu estágio, tive oportunidade de acompanhar a preparação de vários mani-

pulados não estéreis, auxiliando na supervisão farmacêutica. 

 

2.4.2. Unidade de Preparação de Estéreis 

O fabrico de preparações estéreis necessita de cuidados especiais, de modo a minimizar 

os riscos de contaminação microbiológica, de partículas e de contaminação por pirogénios. O 

atingir destes objetivos depende muito da destreza, do treino e da atitude dos profissionais envol-

vidos neste tipo de operações. A garantia de qualidade assume grande importância neste campo e 

as operações devem seguir escrupulosamente métodos de preparação e procedimentos cuidado-

samente estabelecidos e validados. 

A Unidade de Preparação de Estéreis (UPE) é constituída por três salas: a sala de apoio, 

a antecâmara e a sala de preparação. Nesta última está instalada uma câmara de fluxo laminar 

horizontal, possuindo ainda esta sala pressão positiva, de forma a impedir a sua contaminação em 

caso de algum comprometimento. A preparação de nutrição parentérica e outras preparações es-

téreis é realizada por dois farmacêuticos, sendo que um deles mede os macronutrientes e o outro 

os micronutrientes. De salientar que, na câmara de fluxo laminar, ambos os farmacêuticos mani-

pulam: um deles manipula os macronutrientes e o outro os micronutrientes, em simultâneo. 

Antes de entrar para a UPE, os farmacêuticos devem validar a prescrição médica (Anexo 

XIV), tendo em conta os valores de referência dos volumes de cada componente a adicionar e o 
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ritmo de perfusão, peso e valores analíticos, devendo ainda a prescrição ser confrontada com a 

anterior. 

Os farmacêuticos devem garantir que todos os passos do procedimento instituído são se-

guidos, de forma a garantir a correta manipulação e esterilidade da preparação, desde o vestiário 

dos profissionais à limpeza adequada da câmara, antes e depois da sessão de trabalho. 

Ao entrar na sala de apoio, os farmacêuticos devem colocar touca, o primeiro par de pro-

tetores de calçado, colocar máscara, higienizar as mãos, efetuar os registos e calçar luvas estéreis. 

Seguidamente preparam todo o material necessário para a preparação das bolsas, desinfetam as 

os acondicionamentos das matérias-primas (MP) com álcool a 70˚ e colocam-no em tabuleiros no 

transfer (sistema que permite a comunicação entre as duas salas, onde apenas abre uma porta de 

cada vez, impedindo contaminação por ar que passe diretamente pelo sistema), que comunica com 

a sala de preparação. Na antecâmara os farmacêuticos calçam o segundo par de protetores de 

calçado e na sala de preparação desinfetam as mãos novamente, colocam uma bata cirúrgica es-

téril e luvas cirúrgicas estéreis sem pó. Na sala de preparação, um dos farmacêuticos dispõe o 

material que lhe é fornecido pelo outro na câmara de fluxo laminar, após o primeiro a ter limpo, 

trocando o segundo de luvas após terminar o fornecimento do material. 

Na UPE também se realiza controlo microbiológico de cada preparação efetuada, sendo 

inoculados 5 mL da última preparação no meio de cultura Bactec e enviado para o Laboratório de 

Microbiologia. 

 

Apenas tive oportunidade de ver todo este procedimento uma vez, numa sessão de expli-

cação porque, no período em que estagiei, não houve necessidade de realizar nenhuma prepara-

ção. 

 

2.4.3. Unidade de Preparação de Citotóxicos 

A Unidade de Preparação de Citotóxicos (UPC) é constituída por 3 salas. A primeira é 

onde se realiza a validação das prescrições de quimioterapia e de alguns fármacos biológicos 

(como infliximab) e a preparação de todos os documentos necessários para o circuito dos medi-

camentos citotóxicos (etiquetas, por exemplo), onde se arquivam todos os documentos necessá-

rios ao funcionamento da UPC, se guarda algum material clínico e soros para serem utilizados na 

unidade e onde se localiza a área de apoio à preparação dos medicamentos. Nesta sala preenchem-

se as folhas onde consta o tratamento do doente e preparam-se os tabuleiros que são fornecidos à 

sala de preparações. Cada tabuleiro apenas contém o material, fármacos e soros destinados a um 

doente, com etiquetas identificadoras a acompanhar, através de um transfer que só permite a 

abertura de uma porta de cada vez, de forma a preservar a esterilidade da sala de preparações (pois 

não há contacto do ar de ambas as salas). A segunda consiste numa ante-câmara onde os opera-

dores se preparam para entrar na sala de preparações (lavam as mãos e os braços, vestem bata 
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cirúrgica, colocam máscara bico de pato P2 e luvas nitrilo não esterilizadas), estando, então, aptos 

para entrar na sala das preparações. A terceira e última sala, a das preparações, está equipada com 

uma câmara de fluxo laminar vertical, de forma a proteger o operador. Todo o material utilizado 

é estéril. Quando a preparação é feita, passa novamente para a sala adjacente pelo transfer, de 

forma a ser colocada num saco opaco, para proteger da luz, e ser feito o devido registo.  

Na UPC, o farmacêutico tem como funções participar na elaboração de protocolos tera-

pêuticos, validar as prescrições médicas, elaborar e/ou validar as folhas de preparação e os rótulos, 

validar e libertar as preparações, preparar os medicamentos citotóxicos estéreis, gerir os stocks de 

medicamentos e materiais clínicos utilizados e participar na seleção dos medicamentos e materiais 

clínicos utilizados. 

De manhã, antes de dar início à manipulação, são validadas as prescrições médicas, que 

se baseiam em esquemas reconhecidos pela comunidade científica internacional, sendo que o pri-

meiro ecrã identifica o protocolo (Figura 21., Anexo XV) e o seguinte (Figura 22, Anexo XV) 

apresenta a medicação prescrita a validar e os dados do doente, para ser possível este procedi-

mento. Os protocolos existentes foram parametrizados pelos serviços farmacêuticos, sendo os 

protocolos utilizados na instituição validados pelos médicos. A validação de grande parte das 

prescrições baseia-se no ajuste da dose do fármaco tendo em conta a superfície corporal do doente, 

utilizando um fator de conversão característico do princípio ativo em questão, no entanto, em 

certos casos (como a carboplatina), as doses são ajustadas considerando o peso do doente ou a 

farmacocinética do composto. As doses podem ainda ser reduzidas por insuficiência renal ou he-

pática. Depois disto são impressas as etiquetas que acompanharão o preparado. Antes de recebe-

rem o seu tratamento, os doentes são avaliados pelo médico e fazem análises sanguíneas onde 

avaliam, por exemplo, parâmetros hematológicos e, caso todos estejam dentro dos valores ade-

quados, a equipa de enfermagem contacta os SF, indicando que a medicação para o doente em 

questão pode ser preparada. Seguidamente, na sala de apoio são colocadas as MP e o material 

necessários à preparação da medicação para o doente em questão e confirmadas as quantidades 

de cada um dos constituintes a adicionar. O material e reagentes serão então colocados no trans-

fer, no interior de um tabuleiro, devidamente desinfetados, de forma a que os farmacêuticos que 

estão na sala de preparações possam preparar o medicamento e avaliar o estado da preparação 

(partículas em suspensão, etc.). Uma vez preparado o manipulado, é feita uma avaliação visual 

pelo farmacêutico operador, pelo farmacêutico de apoio que se encontra dentro da câmara e pelo 

farmacêutico da sala de apoio, funcionando como tripla verificação, contribuindo para a segu-

rança da preparação. Por fim, o medicamento é colocado num saco opaco, com a identificação do 

doente no exterior e é levado para o Hospital de Dia por uma AO, para que possa ser administrado. 

Aquando da entrega da medicação à AO é preenchido um documento que identifica qual o medi-
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camento entregue e a que horas e, quando o enfermeiro recebe, assina o mesmo documento, co-

locando também a hora a que o fez. No final do dia, a câmara de fluxo laminar é limpa e o material 

clínico e os soros são repostos. 

É importante referir que as preparações são ajustadas aos protocolos quimioterápicos, 

dada a variação de tempo que existe (há administrações de 15 minutos e outras de 1h), portanto é 

importante conhecer os protocolos de forma a fazer uma gestão de tempo adequada, tornando o 

trabalho mais fluído e evitando momentos sem preparações e outros com preparações acumula-

das. 

Todos os dias é recolhida uma amostra de uma preparação para enviar para o laboratório 

de microbiologia, em meio de cultura Bactec Plus®, para ser avaliado o conteúdo microbiológico 

da mesma e, consequentemente, as condições em que as preparações estão a ser realizadas. 

 

No período em que estive no HPH, tive oportunidade de, durante 1 semana, acompanhar 

todas as etapas e todas as funções desempenhadas pelos farmacêuticos na UPC. 

 

2.4.4. Fraccionamento de bevacizumab (Avastin®) e aflibercept (Eylea®) 

Avastin® é o nome comercial do bevacizumab, um anticorpo monoclonal inibidor do 

fator de crescimento do endotélio vascular [7]. No HPH é utilizado de forma off label, com base 

em estudos científicos que demonstram o seu benefício em patologia oftalmológica quando ad-

ministrado intravitreamente [8-10]. 

É preparado na câmara de fluxo laminar vertical da UPC, de forma a que as condições de 

assepsia sejam garantidas. A sua preparação, assim como do Eylea®, é feita em dois dias da 

semana, quinta e sexta, antes da preparação dos citotóxicos. Na véspera da preparação de ambos 

os medicamentos, o serviço de oftalmologia envia aos SF as prescrições médicas, de forma a 

serem validadas e sejam tratadas todas as questões logísticas relacionadas com o fracionamento 

preparação dos mesmos (Figuras 23. e 24., Anexo XVI). Depois de validadas todas as receitas, 

são impressas as listagens contendo todos os doentes a quem será administrado o medicamento 

(Figuras 25. e 26., Anexo XVI) 

Tal como referido anteriormente, o fracionamento deste medicamento ocorre na UPC 

que, como já foi mencionado, é constituída por três salas.  

Este procedimento é realizado por dois farmacêuticos, que entram na sala em momentos 

diferentes. O farmacêutico operador entra em primeiro lugar, depois de devidamente equipado, e 

recebe todo o material necessário à execução – e que ainda não se encontra no interior da sala que 

contém a câmara de fluxo laminar – pelo transfer, que lá é colocado pelo farmacêutico de apoio. 

Após ter colocado todo o material no transfer, o farmacêutico de apoio prepara-se devidamente e 

entra na câmara, iniciando o farmacêutico operacional a limpeza da câmara de fluxo laminar ver-

tical, procedendo-se ao registo da hora e operador da limpeza. Seguidamente coloca-se todo o 
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material necessário ao procedimento na câmara, iniciando-se a manipulação. De cada ampola de 

4 mL de Avastin® preparadas várias seringas graduadas, sendo retirados 0,1 mL para cada uma 

delas e acertado o volume de 0,05 mL, que é administrado (o volume que se retira em excesso 

prende-se com o facto de ser necessário preencher o volume morto da agulha, dado que a agulha 

utilizada para a recolha do medicamento não é a mesma utilizada na administração). O número 

de seringas preparadas está de acordo com a prescrição feita, com um excesso de sete seringas: 

três para precaver algum imprevisto que possa ocorrer e quatro para ser sujeitas a controlo micro-

biológico (0,2 mL de volume total em meio Schaedler). 

 Após preparação das seringas e dupla verificação (pelo farmacêutico operador e pelo far-

macêutico de apoio), cada seringa é embalada numa manga previamente esterilizada e etiquetada 

(com etiqueta também esterilizada). As mangas contendo as seringas são colocadas numa caixa 

também esterilizada, que é posteriormente selada. 

Já o Eylea®, cujo princípio ativo é o aflibercept, é utilizado para o tratamento da degene-

rescência macular relacionada com a idade neovascular [indicação terapêutica no Resumo das 

Características do Medicamento (RCM)] [11]. O seu fracionamento é realizado semanalmente 

por uma equipa de dois farmacêuticos, utilizando a técnica assética de manipulação (incluindo 

equipamento individual), numa sala de cirurgia de ambulatório (e não numa câmara de fluxo la-

minar, nos SF, tal como acontece com o bevacizumab).  

No dia da preparação os dois farmacêuticos dirigem-se para o serviço de Cirurgia de Am-

bulatório, onde, já no bloco, será fracionado o medicamento, para administração imediata. Antes 

de entrar no bloco operatório são tomadas todas as medidas necessárias de equipamento e higiene 

de forma a minimizar ao máximo qualquer contaminação vinda do exterior e, à medida que o 

farmacêutico operador fraciona o Eylea® e este é verificado pelo farmacêutico de apoio – nova-

mente, dupla verificação – os doentes são transportados até ao bloco operatório e o médico oftal-

mologista administra intravitreamente e imediatamente o fármaco. À semelhança do que acontece 

com o Avastin®, no fracionamento do Eylea® são retirados 0,1 mL de solução para uma agulha, 

com a diferença de que é retirado todo o volume da ampola, dado que esta contém 0,1 mL. A 

partir daí, é acertado o volume de 0,05 mL, que será posteriormente administrado. Tanto no Avas-

tin® como no Eylea®, são preenchidos registos de fracionamento (pelo farmacêutico) e transporte 

(pelo AO que transporta e enfermeiro que recebe) (Figuras 27. e 28., Anexo XVI) e ainda registos 

de administração (pelo médico) (Figura 29., Anexo XVI). 

 

Durante o estagio tive oportunidade de assistir ao fraccionamento de ambos os medica-

mentos, bem como à administração de Eylea® no bloco operatório. 
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2.4.5. Reembalagem 

A reembalagem consiste no acondicionamento de doses unitárias de medicamentos sóli-

dos orais quando as doses preparadas não são comercializadas ou quando os medicamentos são 

adquiridos em frascos multidoses, que precisam de ser convertidos em unidose. É realizada numa 

sala destinada apenas à realização deste processo, onde se encontram 2 máquinas: uma para a 

generalidade dos medicamentos e outra para antiretrovíricos. É utilizada uma fita termoprintável 

e de celofane (para proteção da luz). 

Para realizar este procedimento, os serviços farmacêuticos avaliam a necessidade de pro-

ceder à reembalagem de um determinado medicamento, tendo em conta se a dose pretendida está 

disponível no mercado. Em caso de não estar, é preciso garantir que é possível fraccionar o me-

dicamento em questão, de acordo com vários parâmetros, como homogeneidade após fraciona-

mento, estabilidade, entre outros, através de contactos com o laboratório que o produz.  

O TDT responsável deve garantir que os medicamentos da área de reembalagem e os seus 

respetivos dados estão inseridos no programa informático de forma correta [DCI, dose, laborató-

rio, lote e prazo de validade (que deve ser um quarto da validade do medicamento original, com 

um máximo de 6 meses)], verificar se o medicamento a reembalar se encontra em boas condições 

e efetuar a limpeza e desinfeção da bancada de trabalho e pratos da máquina de reembalagem com 

álcool a 70º. 

 

No que diz respeito ao processo de reembalagem, tive oportunidade de assistir ao mesmo 

e de contribuir para a elaboração de uma tabela contendo as informações sobre os medicamentos 

disponíveis nos SF, nomeadamente a sua identificação, a possibilidade de fraccionamento e de 

administração por sonda, funcionando como uma fonte de informação interna para os SF, ser-

vindo como base de consulta rápida no caso de surgir alguma dúvida relativamente a algum dos 

mesmos (Anexo XVII). Apesar de não o ser, poderia, teoricamente, auxiliar na escolha do prin-

cípio ativo prescrito por DIDDU e na seleção de medicamentos para aquisição pelo Serviço de 

Compras. Para isto, foi necessário pesquisar informação tanto no RCM como no Folheto Infor-

mativo (FI) do medicamento e, quando não era possível obter a informação por estas vias, con-

tactava-se diretamente o laboratório produtor, por email ou via telefónica e ainda acompanhar 

na reembalagem de comprimidos. 

 

2.5. Medicamentos Look-Alike Sound-Alike 

Tal como disposto na norma 020/2014 de 30/12/2014 atualizada a 14/12/2015 da Direção 

Geral de Saúde (DGS), o HPH implementou práticas seguras no que respeita aos medicamentos 

Look-Alike Sound-Alike (LASA). Os medicamentos LASA são “medicamentos com nome orto-



 
16 

gráfico e/ou fonético e/ou aspeto semelhante que podem ser confundidos uns com os outros, ori-

ginando troca de medicamentos”. Estes podem ser look-alike quando têm aspeto ou ortografia 

semelhantes, sound-alike quando possuem um nome foneticamente semelhante ou ainda 

look.alike sound-alike, quando se aplicam as duas situação anteriormente referidas [12]. 

O principal objetivo do GTSCM no que diz respeito aos medicamentos LASA é identifi-

car, entre os medicamentos utilizados no hospital, os que são LASA e desenvolver, implementar 

e divulgar estratégias que assegurem o uso seguro dos mesmos. O grupo de trabalho deve também 

considerar fornecedores alternativos de medicamentos LASA, sempre que possível e desde que 

em conformidade com os procedimentos implantados pelo Serviço de Compras. 

Qualquer profissional pode notificar dois ou mais medicamentos como sendo possíveis 

LASA a partir de uma plataforma na intranet, que envia essa informação aos elementos do 

GTSCM, que é constituído por 10 elementos. Após receção da notificação, cada elemento emite 

um parecer sobre considerar ser LASA ou não, num prazo de 72h. Caso pelo menos 5 elementos 

emitam um parecer positivo, os medicamentos são considerados LASA e deve ser divulgado o 

respetivo alerta. Para evitar possíveis erros que possam ocorrer, são implementadas algumas me-

didas de segurança: alguns medicamentos LASA, apesar de seguidos em ordem alfabética/dosa-

gens diferentes do mesmo medicamento, estão colocados em locais afastados nas gavetas da dose 

unitária, é utilizado o método de inserção de letras maiúsculas (Tall Man Lettering), em que se 

recorre à inserção seletiva de letras maiúsculas no meio das denominações de medicamentos or-

tograficamente semelhantes para a sua diferenciação (Tabela 1. e Figura 31., Anexo XVIII), fo-

ram aplicados sinais visuais de alerta nos locais de armazenamento dos SF (Figuras 30. e 31., 

Anexo XVIII), são utilizadas etiquetas de identificação (rotulagem) de cor diferente de acordo 

com a dosagem das formulações orais sólidas (etiqueta branca para a dosagem mais baixa, verde 

para a intermédia e azul para a mais alta) (Figura 32., Anexo XVIII) e os rótulos das soluções 

injetáveis com menor consumo na instituição e visualmente semelhantes foram coloridos, para 

causar impacto visual. O fluxograma de procedimentos relativos aos medicamentos LASA no 

HPH encontra-se no Anexo XIX. 

 

Nesta área, tive oportunidade de contribuir para a elaboração de uma lista com os me-

dicamentos LASA onde se encontram agrupados os medicamentos LASA, com a respetiva descri-

ção, foto para facilitar a comparação, a medida de alerta adotada e a localização dos medica-

mentos, com o objetivo de facilitar a consulta a todos os profissionais de saúde da instituição 

(Anexo XX).  
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2.6. Ensaios Clínicos 

Nos SF existe uma área reservada aos ensaios clínicos (EC), a UEC. Esta unidade possui 

uma área de trabalho para os farmacêuticos, uma zona de atendimento a doentes, uma zona de 

atendimento a investigadores, monitores de ensaios clínicos e armários para armazenamento da 

medicação a ser conservada à temperatura ambiente. A medicação de frio é guardada numa das 

câmaras frigoríficas dos SF.  

A realização da investigação clínica (ensaios clínicos) é regulada pela Lei n.º 21/2014, de 

16 de abril, sendo esta considerada “todo o estudo sistemático destinado a descobrir ou a verificar 

a distribuição ou o efeito de fatores de saúde, de estados ou resultados em saúde, de processos de 

saúde ou de doença, do desempenho e, ou, segurança de intervenções ou da prestação de cuidados 

de saúde” [13]. 

Para se iniciar um EC no hospital, antes de se submeter o ensaio para aprovação do Con-

selho de Administração da ULSM, é necessário efetuar uma visita pré-estudo, onde o promotor 

do ensaio (a pessoa, singular ou coletiva, o instituto ou o organismo responsável pela conceção, 

realização, gestão ou financiamento de um EC) visita os SF e fornece as informações relativas ao 

estudo e à medicação. Então, os SF emitem um parecer sobre a sua capacidade de responder às 

exigências do EC em apreciação e deve planear todos os procedimentos dos serviços para o ensaio 

em questão. Uma vez aprovado o EC, ocorre a reunião de início, organizada pelo promotor do 

estudo, para a qual são convocados a equipa de investigadores e os farmacêuticos da UEC (se o 

esquema de trabalho o permitir devem estar presentes todos farmacêuticos do estudo, caso con-

trário tem que ser dada e documentada uma formação pelo colega presente na reunião) onde ficam 

definidos todos os pormenores da investigação.  

Aos SF é, então, entregue um dossier do EC, onde contém todas as informações do EC. 

Após a receção de medicação de EC, a documentação que a acompanha deve ser colocada 

no respetivo dossier e deve ser comunicado informaticamente ao promotor, via online, na página 

de internet do respetivo EC. 

A dispensa da medicação ocorre na UEC, estando já definido quem levanta a medicação 

e qual a informação deve ser transmitida ao doente (posologia, interações, efeitos adversos, me-

dicação proibida, acondicionamento, etc). Sempre que ocorre devolução de medicação, o farma-

cêutico deve registar as informações relativas ao que foi devolvido e verificar a adesão à terapêu-

tica, através da compliance. Quando um EC é encerrado, o dossier final do estudo fica arquivado 

no armário correspondente durante um período mínimo de 5 anos, período este que se pode es-

tender caso solicitado pelo promotor ou pelas entidades reguladoras. 

Durante o EC, é importante monitorizar a temperatura das salas onde é armazenada a 

medicação (UEC e/ou frigorífico), através do recurso a data loggers ou leitura e registo manual 

de temperatura através de termómetro digital. A temperatura é registada em tabelas constantes no 
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dossier de cada EC. Caso ocorra algum desvio de temperatura (pode ocorrer no transporte ou no 

acondicionamento nos serviços) é necessário colocar a medicação em questão em quarentena e 

contactar o promotor do EC que, com base na informação prestada pelo farmacêutico, informará 

sobre o modo de proceder. 

O farmacêutico deve manter a sua documentação sempre atualizada, com a colaboração 

do monitor do EC (o profissional, dotado da necessária competência científica ou clínica, desig-

nado pelo promotor para acompanhar o estudo clínico e para o manter permanentemente infor-

mado, relatando a sua evolução e verificando as informações e dados coligidos), de forma a estar 

sempre pronto para qualquer inspeção que possa ocorrer. 

 

Durante o estágio tive a oportunidade de assistir a um início de um EC, com a apresen-

tação do mesmo aos farmacêuticos que o acompanharão, bem como visitas de monitores, assistir 

à dispensa de medicação e determinação da compliance e ainda auxiliar na receção de medica-

ção e no controlo das temperaturas dos stocks. 

 

Conclusão 

O período de estágio nos SF do HPH foi muito importante para conhecer, por dentro, a 

realidade dos serviços prestados pelos farmacêuticos a nível hospitalar e compreender a verda-

deira importância do farmacêutico a este nível, algo que, durante toda a formação académica, não 

tivemos oportunidade de o fazer.  

Foi-me permitido desempenhar diversas tarefas nas diferentes unidades dos SF e, mesmo 

quando não as podia executar, acompanhei todos os procedimentos de perto. 

O estágio foi muito profícuo e enriquecedor, mostrando-me que a profissão farmacêutica 

a nível hospitalar, para além da importância de que se reveste, tem potencial de crescimento, no 

que diz respeito a outras funções, competências e responsabilidades, potenciando uma melhoria 

dos serviços prestados pelo Serviço Nacional de Saúde. 
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Anexos 

Anexo I – Organigrama da Unidade Local de Saúde de Matosinhos. 
 

Figura 1. Organigrama da ULSM. 
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Anexo II – Planta dos Serviços Farmacêuticos do Hospital Pedro Hispano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. Planta dos SF do HPH. 
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Anexo III – Documentos a preencher para pedido de Autorização de Utilização 

Especial (AUE). 
 

 

Figura 3. Documento a preencher em caso de AUE para importação (1). 
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Figura 4. Documento a preencher em caso de AUE para importação (2). 
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Figura 5. Documento a preencher para pedido de avaliação económica de medicamento de AUE (1). 
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Figura 6. Documento a preencher para pedido de avaliação económica de medicamento de AUE (2). 
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Figura 7. Pedido de introdução de um medicamento à adenda hospitalar do Formulário Hospitalar Nacional do Me-

dicamento (1). 
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Figura 8. Pedido de introdução de um medicamento à adenda hospitalar do Formulário Hospitalar Nacional do Me-

dicamento (2). 
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Anexo IV – Kanbam dos Serviços Farmacêuticos. 
 

 

 

 

Figura 9. Kanban dos SF. 
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Anexo V – Kanbam dos Serviços Clínicos e sistema de dupla caixa. 
 

 

  

Figura 10. Kanban dos SC. 

Figura 11. Uma das caixas do sistema de dupla caixa. 
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Anexo VI – Prescrição em Distribuição Individual Diária em Dose Unitária. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 12. Exemplo de prescrição em DIDDU. 
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Anexo VII – Mapas da Distribuição Individual Diária em Dose Unitária. 
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Figura 13. Extrato de um mapa da DIDDU. 
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Anexo VIII – Pedido de medicação em dose unitária. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 14. Exemplo de pedido de medicação em dose unitária. 
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Anexo IX – Requisição de estupefacientes e psicotrópicos. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 15. Exemplo de requisição de estupefacientes e psicotrópicos. 
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Anexo X – Requisição de hemoderivados. 
 

 

 

  

Figura 16. Exemplo de requisição de hemoderivados (Via Farmácia). 
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Anexo XI – Termo de responsabilidade sobre início de terapêutica. 
 

 

  

Figura 17. Termo de responsabilidade sobre início de terapêutica. 
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Anexo XII – Termo de responsabilidade sobre utilização e conservação de termo-

acumuladores. 
 

 

  

Figura 18. Termo de responsabilidade sobre utilização e conservação de termoacumuladores. 
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Anexo XIII – Ficha de preparação de manipulados não estéreis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 19. Exemplo de ficha de preparação de manipulados não estéreis (1). 
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Anexo XIV – Prescrição médica da Unidade de Preparação de Estéreis (UPE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Exemplo de ficha de preparação de manipulados não estéreis (2). 
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Figura 21. Exemplo de ficha de preparação de manipulados não estéreis (3). 
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Anexo XV – Prescrição médica da Unidade de Preparação de Citotóxicos.  
 

  

Figura 22. Prescrição médica da Unidade de Preparação de Citotóxicos (1). 

Figura 23. Prescrição médica da Unidade de Preparação de Citotóxicos (2). 
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Anexo XVI – Prescrição médica de bevacizumab (Avastin®) e aflibercept (Ey-

lea®) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Prescrição médica de bevacizumab (Avastin®). 
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Figura 25. Prescrição médica de aflibercept (Eylea®). 
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Figura 26. Lista de prescrições de bevacizumab (Avastin®). 
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Figura 27. Lista de prescrições de aflibercept (Eylea®). 
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Figura 28. Registo de fracionamento e transporte de bevacizumab (Avastin®). 
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Figura 29. Registo de fracionamento e transporte de aflibercept (Eylea®). 



 
47 

 

 

 

 

Figura 30. Registo de administração de aflibercept (Eylea®). 
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Anexo XVII – Extrato da tabela de reembalagem. 
 

       Tabela 1. Extrato da tabela de reembalagem. 

Código Descrição 
Marcas que permitem frac-
cionamento 

Marcas que NÃO permi-
tem fraccionamento 

Administração por Sonda? 

0050301010 ACENOCUMAROL -> OR COMP 4 MG SINTROM (15/04/2014)   

0010301012 ACICLOVIR -> OR COMP 800 MG  MEDINFAR (CICLOVIRAL)  
(24/10/16) 

 

0050302010 ACIDO ACETILSALICILICO -> OR COMP 100 MG 
 AUROVITAS (02/02/2017) Aurovitas – Não (02/02/2017) 

RATIOPHARM MEDINFAR (ASP) (24/10/16)  

0020901010 ACIDO ACETILSALICILICO -> OR COMP 500 MG 
 RATIOPHARM (24/01/2017) 

Ratiopharm - Sim- Sonda Charriere, com diâ-
metro superior a 6,5cm 

   

0100301020 ALOPURINOL -> OR COMP 100 MG 
URIPRIM (06/02/2017)   

ZYLORIC (25/01/2017)   

0100301030 ALOPURINOL -> OR COMP 300 MG ZYLORIC (25/01/2017)   

0020801010 ALPRAZOLAM -> OR COMP 250 MCG 
 GENERIS (28/08/2014)  

 UNILAN (14/11/2011)  

0040601420 AMLODIPINA -> OR COMP 10 MG  GENERIS  

0040601420 AMLODIPINA -> OR COMP 5 MG 

NORVASC (24/06/2015) SANDOZ 
Norvasc -  Sim, sonda 8Fr NG (não ocorrem 
bloqueios com esta sonda) (06/02/2017). 

FARMOZ (11/06/2015)   

TEVA (23/01/2017) GENERIS (24/06/2015)  

MEPHA (01/02/2017)   Mepha – Sim (01/02/2017) 

SANDOZ (03/02/2017)  Sandoz – Não existem testes (03/02/2017) 

0060304010 AMINOFILINA -> OR COMP 225 MG (A.P.) 
FILOTEMPO (12/09/2011)  
- Ligeira alteração das caracterís-
ticas de cedência 

 
 

0040202010 AMIODARONA -> OR COMP 200 MG    
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Código Descrição 
Marcas que permitem frac-
cionamento 

Marcas que NÃO permi-
tem fraccionamento 

Administração por Sonda? 

 GENERIS  

0020803250 AMISSULPRIDA -> OR COMP 50 MG GENERIS (31/10/2016)   

0020803120 AMITRIPTILINA -> OR COMP 10 MG  ADT - GENERIS (23/02/2011) ADT - Não (19/05/2015) 

0040601400 ATENOLOL -> OR COMP 50 MG  RATIOPHARM (24/01/2017) 
Ratiopharm - Sim- Sonda Charriere, com diâ-
metro mínimo de 6,5cm  

0100401010 BACLOFENO -> OR COMP 10 MG LIORESAL (18/10/2016)   

0100401020 BACLOFENO -> OR COMP 25 MG LIORESAL (18/10/2016)   

 

  

 

  

Fonte: 

 RCM 

 E-mail 

 Folheto informativo 
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Anexo XVIII – Exemplos de estratégias implementadas nos medicamentos Look-

-Alike Sound-Alike (LASA) 
 

Tabela 2. Exemplos de Tall Man Lettering. 

DCI  Tall Man Lettering 

hidralazina 
Altera-se para: 

hidrALAzina 

hidroxizina hidrOXIzina 

   

daunorrubicina 

Altera-se para: 

DAUNOrrubicina 

doxorrubicina DOXOrrubicina 

epirrubicina EPIrrubicina 

idarrubicina IDArrubicina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Sinalética de alerta para 

medicamento LASA. 

Figura 32. Exemplo da aplicação de Tall Man Lettering e da sinalé-

tica de alerta LASA nos SF. 
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Figura 33. Rotulagem com cores diferentes para 

distinguir diferentes dosagens de amlodipina. 
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Anexo XIX – Fluxograma de procedimentos relativos aos medicamentos LASA 

no HPH. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 34. Fluxograma de procedimentos relativos aos medicamentos LASA no HPH. 
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Anexo XX – Extrato da tabela LASA. 

Tabela 3. Extrato da tabela LASA (1). 

LISTA LASA (LOOK ALIKE/SOUND 
ALIKE) 

ULS MATOSINHOS, EPE 

MEDIDA IMPLE-
MENTADA / A 
IMPLEMENTAR 

LOCALIZA-
ÇÃO 

MEDICAMENTOS VISUALMENTE SEMELHANTES (LOOK ALIKE) 

1. 

 
Atropina IMV 

0,5mg/ml ampola 
1 ml 

(BBraun) 
(0030201010) 

 

 
 

 

 

 
Cetorolac IMV 30 
mg/ml ampola 1 

ml (Generis) 
(0100101300) 

 
 

 

 

     

2. 

Midazolam 5 
mg/ml ampola 3 

ml 
(Hikma) 

(0020801170) 

 

 

 

Ondansetron 2 
mg/ml ampola 4 

ml 
(Hikma) 

(0020601040) 
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Tabela 4. Extrato da tabela LASA (2). 

 

 

  

  

LISTA LASA (LOOK ALIKE/SOUND 
ALIKE) 

ULS MATOSINHOS, EPE 

MEDIDA IMPLE-
MENTADA / A 
IMPLEMENTAR 

LOCALIZA-
ÇÃO 

MEDICAMENTOS FONETICAMENTE (SOUND ALIKE) / ORTOGRAFICA-
MENTE SEMELHANTES (LOOK ALIKE) 

I. 
Bisacodil Bisoprolol 

  

     

II. 
Sulfadiazina Sulfassalazina 

  

     

III. Vincristina 
Vimblastina 

  

Vinorelbina 

     

IV. 
Nicotina Nitroglicerina 

  

     

V. 
Quinidina Quinina 

  

     

VI. 

Dobutamina Dopamina 

  

     

VII. Clonidina 
Clonixina 

  

Clozapina 

     

VIII. 
Cefazolina Cefotaxima 

  

Cefoxitina Ceftriaxona 
  

Ceftarolina Ceftazidima   



 

 


