
RELAT ÓRI O
D E EST Á GI O

M
 2016- 17

REALIZADO NO ÂMBITO DO MESTRADO INTEGRADO

EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

Farmácia Bom Despacho

Carina Raquel Carvalho Maia



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária - Farmácia Bom Despacho | Carina Maia 
 

i 
 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Farmácia Bom Despacho 

 

Janeiro de 2017 a Maio de 2017 

 

 

 

Carina Raquel Carvalho Maia 

 

Orientador : Dra Sara Sousa  

___________________________________________ 

 

Tutor FFUP: Prof. Doutora Helena Vasconcelos   

___________________________________________ 

 

Maio de 2017 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária - Farmácia Bom Despacho | Carina Maia 
 

ii 
 

 

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE 

 

 

Eu, Carina Raquel Carvalho Maia, abaixo assinado, nº 201000074, aluna do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 

declaro ter atuado com absoluta integridade na elaboração deste documento. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, mesmo 

por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes dele). Mais 

declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a outros autores foram 

referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso colocado a citação da fonte 

bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de _______________ de ______ 

 

Assinatura: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária - Farmácia Bom Despacho | Carina Maia 
 

iii 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Em primeiro lugar, agradeço à Dra. Elisabete Carvalho por ter aceite, pela primeira vez, 

que alunos da Faculdade de Farmácia do Porto realizem estágio curricular na sua farmácia, dando-

me assim oportunidade de estagiar numa das maiores farmácias da Cidade da Maia. Por me ter 

integrado tão bem na sua equipa, pelo seu carisma e óbvias características de liderança. 

 Agradeço à Dra. Sara Sousa, por me orientar ao longo do estágio, pelo brio do serviço 

prestado. E aos restantes profissionais da Farmácia Bom Despacho pela ajuda omnipresente e pela 

dedicação que tiveram comigo.  

Todos os membros da equipa são profissionais competentes e dedicados que prestam um 

excelente trabalho.   

Agradeço, também, à professora Helena Vasconcelos por me orientar na elaboração do 

relatório de estágio. 

Quero agradecer ainda, a todos os professores que contribuíram para a minha formação 

pessoal e profissional, em especial, aos professores pertencentes à Comissão de Estágio pelo seu 

trabalho, esforço e dedicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária - Farmácia Bom Despacho | Carina Maia 
 

iv 
 

RESUMO 

 

O estágio curricular fecha o ciclo de estudos em Ciências Farmacêuticas. É neste período 

que temos o primeiro contacto com a realidade do mercado de trabalho, e onde colocamos em 

prática os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso.  

A Farmácia Comunitária, é muitas vezes o primeiro local onde a população se dirige e 

tem o primeiro contacto com o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Pois esta é de fácil acesso e 

possui profissionais de saúde com elevado grau de qualificação que proporcionam a resolução de 

muitos problemas de saúde e de dúvidas expostas pelos utentes. A Farmácia Comunitária tem 

cada vez uma maior importância a nível dos cuidados de saúde primários e no acompanhamento 

de doentes crónicos. É por isso de extrema importância o papel do Farmacêutico Comunitário, a 

nível de dispensa de medicamentos e na promoção do uso racional do medicamento. 

Ao longo dos 4 meses que estagiei na Farmácia Bom Despacho (FBD) consolidei e 

adquiri conhecimentos, a nível prático e científico, melhorei as minhas aptidões de relações 

interpessoais através do contacto com os utentes e com uma excelente equipa de trabalho, o que 

me proporcionou um crescimento a nível pessoal e profissional.  

Dividi o relatório de estágio da Farmácia Comunitária em duas partes. A primeira parte 

irá incidir sobre a descrição e as atividades desenvolvidas na Farmácia Bom Despacho. Na 

segunda parte, desenvolvi dois trabalhos um sobre melanoma e o outro sobre insónia.  
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PARTE I – Descrição da Farmácia Bom Despacho 

 

1.1. Localização e horário de funcionamento  

A Farmácia Bom Despacho encontra-se localizada no centro da Cidade da Maia, mais 

precisamente na rua Padre António nº39 e é considerada uma das maiores farmácias da cidade. 

Encontra-se perto de lojas comerciais, da Câmara Municipal, de um hospital privado, de escolas 

e de uma paragem do metro. O seu horário de funcionamento é das 9:00 às 00:00 horas todos os 

dias, incluindo sábados e domingos, apresenta ainda serviço permanente, em que a farmácia se 

mantém em funcionamento 24 horas.  

 

1.2. Espaço físico  

O espaço físico exterior da FBD apresenta de forma visível, a cruz verde, o nome do diretor 

técnico o horário de funcionamento e a identificação das farmácias de serviço permanente do 

município, tal como definido pelo artigo 28º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto (anexo 

1) [1]. 

Em relação ao espaço físico interno da Farmácia Bom Despacho é constituído por 2 pisos. 

No piso 0 encontra-se o local de atendimento ao público (anexo 2), uma área multifuncional, e 

umas instalações sanitárias. Entre o piso 0 e o 1º andar existe uma zona de convívio e alimentação. 

No 1º andar possui umas instalações sanitárias, um gabinete, um armazém e um local sem funções 

definidas tendo algum material armazenado, um laboratório cumprindo o artigo 29º do Decreto-

Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto a farmácia possui ainda um elevador para mercadorias [1]. 

A área de atendimento ao público é composta por 5 computadores que representam 5 locais 

de atendimento, cada um associado a uma impressora e a um leitor ótico de código de barras, três 

terminais para pagamentos com cartões multibanco, existe ainda um balcão (sem equipamento 

informático) utilizado para o aconselhamento cosmético (anexo 3).  

Posteriormente aos balcões de atendimento temos uma área de exposição de medicamentos 

não sujeitos a receita médica (MNSRM) ou de produtos farmacêuticos (PF) como por exemplo 

de higiene oral, cosmética e suplementos. Possui ainda uma cadeira onde é realizada a medição 

da pressão arterial. 

   A área multifuncional é onde se dá a receção das encomendas é equipada por um 

computador, leitor ótico de código de barras e impressora. É constituída, também, por armários 

dispostos em gavetas por ordem alfabética (anexo 4), que permitem o armazenamento dos 

medicamentos e por um frigorífico para o armazenamento de medicamentos de frio. Nesta área, 

realizam-se ainda determinações analíticas como: colesterol, triglicerídeos, glicemia e 

administração de vacinas. 

  O armazém é onde estão os medicamentos e outros produtos excedentários do piso 0 

(anexo 5).  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária - Farmácia Bom Despacho | Carina Maia 

2 
 

O laboratório está devidamente equipado e tem como finalidade a preparação de 

formulações magistrais (anexo 6) [2].  

 

1.3. Recursos humanos  

A equipa é constituída por quatro farmacêuticos: Dra. Elisabete Carvalho (Proprietária), 

Dra. Sara Sousa (Diretora Técnica), Dra. Sara Figueiredo (Farmacêutica Adjunta), Dr. Paulo Silva 

(Estágio Profissional) e por quatro técnicos: Técnica Sónia Monteiro (Responsável de Armazém), 

Técnica Irina Freitas, Técnica Cláudia Moreira, Técnica Teresa Castro (Estágio Profissional), 

pelo Sr. Rui Teixeira (Gerente), possui ainda, uma funcionária encarregue pela limpeza das 

instalações, a Dona Maria José Oliveira. 

O disposto no nº 1 e nº 3 do artigo 23º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto, 

determina que a maioria dos trabalhadores de uma farmácia devem ser farmacêuticos estipulando 

no mínimo dois [1]. 

 

1.4. Sistema informático  

O sistema informático utilizado na FBD é Spharm da Softreis apresenta diversas 

funcionalidades como: gestão de stocks, gestão de encomendas e de clientes com conta aberta na 

farmácia. Permite ainda, fazer devoluções, ter acesso ao historial comercial dos utentes e realizar 

vendas suspensas. 

Tudo isto agiliza a organização da farmácia e o atendimento ao público. 

 

2. Gestão de stocks e fornecedores 

2.1. Gestão de stocks  

O aprovisionamento correto é essencial para a farmácia, dessa forma é assegurado um 

fornecimento continuo de produtos e um serviço de qualidade, de modo, a satisfazer as 

necessidades dos utentes e assim, assegurar a rentabilidade da farmácia. 

Cada vez mais, a gestão de stocks é fundamental para a sustentabilidade de uma farmácia 

de forma a que não haja excedentes desnecessários nem quebras de produtos. O sistema 

informático facilita a gestão de stocks, contudo, deve ter-se em conta outros fatores como: o perfil 

dos utentes, a época do ano, o histórico de vendas e as condições especiais de compra.  

Apesar do sistema informático simplificar este processo devemos periodicamente fazer a 

contagem física das existências de modo a que não hajam discrepâncias entre o stock informático 

e o stock real. 

A FBD repõe a maior parte do seu stock mensalmente, havendo ainda a reposição 

quinzenal e a diária. 
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2.2. Fornecedores 

Na FBD as encomendas são feitas sobretudo a distribuidores grossistas, que permitem 

satisfazer as necessidades dos utentes rapidamente. Os fornecedores da FBD são a Plural, Udifar, 

Empifarma, OCP e recentemente a Alliance Healthcare. 

A gestão das encomendas está sobretudo a cargo da Técnica Sónia Monteiro que se 

encarrega de fazer a encomenda mensal, quinzenal e diária. As encomendas diárias por vezes 

também são feitas pelos restantes funcionários, sobretudo, quando os utentes se dirigem á 

farmácia para comprar produtos pouco usuais, na FBD, ou algum medicamento de um outro 

laboratório. 

As encomendas podem ser feitas de três formas distintas, eletronicamente, por telefone 

ou por via verde. A via verde consiste, numa via excecional de aquisição de alguns medicamentos, 

que pode ser ativada quando a farmácia vende esses mesmos medicamentos sendo encomendado 

o mesmo número que foi vendido. Neste caso, a farmácia faz a encomenda via verde ao 

distribuidor aderente, com base numa receita médica a ser aviada.  

 

2.3. Receção de encomendas  

As encomendas chegam à FBD em contentores específicos e vêm acompanhadas da guia 

de remessa ou de uma fatura, esta traz sempre um duplicado e um original. A primeira etapa é 

conferir se o produto e as quantidades que chegaram são as mesmas que foram encomendadas e 

faturadas, deve-se ainda verificar se o seu estado físico está em boas condições. Caso haja alguma 

irregularidade, o fornecedor é contactado, de forma a corrigir a falha, que normalmente ocorre 

por troca ou por emissão de uma nota de crédito.  

Após esse passo de verificação inicial, dá-se a entrada dos produtos no sistema 

informático. 

A receção de encomendas e a marcação dos preços foi uma das minhas primeiras tarefas 

durante o estágio. Esta tarefa é importante, pois é neste momento que os produtos e as respetivas 

informações (quantidade, preço de custo, preço de venda ao público e o prazo de validade) são 

inseridos no sistema informático, é fundamental que não haja qualquer tipo de erros, para não 

comprometer o bom funcionamento das fases seguintes.  

 

2.4. Armazenamento  

Relativamente ao armazenamento, é fundamental assegurar as condições adequadas para 

que os produtos mantenham a sua qualidade e estabilidade.  

A FBD inclui várias áreas de armazenamento, no piso 0 encontram-se gavetas deslizantes 

onde são armazenados por ordem alfabética comprimidos, xaropes, ampolas, desinfetantes, 

colírios, gotas orais, medicamentos antiasmáticos, supositórios, injetáveis, pomadas e saquetas. 
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Há ainda neste piso um frigorifico para todos os medicamentos que necessitam de ser conservados 

a baixas temperaturas como alguns injetáveis, insulinas e anéis intravaginais. 

No piso 1 existe um armazém onde são colocados os excedentes (do piso 0) em prateleiras 

por ordem alfabética. 

Debaixo do balcão de atendimento, existem gavetas onde são armazenados diversos 

produtos, como repelentes, testes de gravidez, termómetros, preservativos entre outros. Atrás dos 

balcões existem prateleiras de vidro onde são expostos os MNSRM, suplementos e cosméticos.  

Segundo as recomendações, os medicamentos devem ser conservados entre 15-25ºC e a 

menos de 65% de humidade, os medicamentos de frio devem ser conservados entre 2-8ºC. O 

controlo desses parâmetros é feito através do termohigrómetro, que se encontra em várias áreas 

da farmácia, sendo feito o seu registo periódico. 

2.5. Controlo de validades 

 Na FBD o controlo dos produtos existentes é fundamental para que haja uma resposta 

adequada e com qualidade às necessidades dos utentes. 

O controlo dos prazos de validade assume uma grande importância, não só para evitar o 

desperdício minimizando as perdas económicas, mas sobretudo para evitar que sejam dispensados 

aos utentes medicamentos ou produtos farmacêuticos fora de prazo.  

Assim sendo, os funcionários da FBD imprimem mensalmente uma lista dos produtos 

cuja validade irá terminar nos 6 meses subsequentes, verificando manualmente, qual o prazo de 

validade desses produtos e procedendo à sua remoção física, caso seja necessário.  

Os produtos retirados são posteriormente enviados para os fornecedores ou laboratórios 

consoante o acordado; quando não são aceites, são dados como quebras. 

 

3. Regimes de comparticipação dos medicamentos e receituário 

3.1. Regimes de comparticipação 

A maioria das comparticipações nos medicamentos é feita através do Serviço Nacional 

de Saúde (SNS), contudo existem outros subsistemas de comparticipação, como por exemplo, o 

Serviço de Assistência Médico-Social (SAMS), Cartão Médis, Caixa Geral de Depósitos, 

comparticipação por parte de agências seguradoras, como: a Fidelidade, Tranquilidade e 

Multicare. Os utentes para beneficiarem da comparticipação destes subsistemas, devem 

apresentar no ato da compra além da receita médica válida, o respetivo, cartão de beneficiário [3].  

O regime de comparticipação geral de medicamentos do SNS baseia-se num sistema de 

escalões. No escalão A os medicamentos têm uma comparticipação de 95%, no escalão B uma 

comparticipação de 69%, no escalão C a comparticipação é de 37% e no escalão D a 

comparticipação é de apenas 15%. Os medicamentos destinados ao tratamento de patologias 

crónicas ou debilitantes são incluídos num escalão de comparticipação mais elevada [3].   
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Os regimes especiais de comparticipação, podem ser em função dos benificiários, dos 

medicamentos ou patologias. As receitas médicas com regime de comparticipação especial por 

exemplo para pensionistas com baixos rendimentos, apresentam a sigla “R”, “RO” ou “RT” [4]. 

Algumas patologias como é o caso da paramiloidose ou do lúpus têm uma 

comparticipação de 100%.  Os diabéticos também beneficiam de uma comparticipação de 100% 

para as agulhas, lancetas e seringas; para as tiras-teste (de determinação da glicemia e cetonúria) 

a comparticipação é de 85% como definido na Portaria n º 35/2016 de 1 de Março [5][6]. 

Relativamente à comparticipação especial para medicamentos temos para o Betmiga®, 

Vesomni® e Exelon® 13,3 em que o laboratório produtor, comparticipa parte do preço. É de 

salientar ainda que existem outros tipos de comparticipações, como é o caso de emigrantes [6]. 

 Existem vários organismos de comparticipação. No caso do SNS é atribuído o código 01 

para o regime de comparticipação normal, o 48 para o regime especial, 42 para paramiloidose, 45 

para regime normal com medicamentos com legislação específica, 46 para trabalhadores 

imigrantes, 47 para manipulados, 67 para lúpus, DS para protocolo da diabetes (tiras e agulhas), 

J1 para SAMS Norte, W1 para SAMS-SIB (Sindicato Independente dos Bancários), JC para os 

CTT,  FM para Fidelidade, 77 para a Tranquilidade, A.S para medicamento Betmiga®, PI para 

medicamento Exelon® 13,3  entre outros [6]. 

 

3.2. Receitas médicas  

A Portaria n º 224/2015, de 27 de Julho regula a prescrição de medicamentos em Portugal, 

existem três modelos de prescrição: receita eletrónica desmaterializada, receita eletrónica 

materializada e a receita manual [7].  

Em todos os modelos é obrigatório que a prescrição tenha o nome do utente, a 

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

farmacêutica (FF), a dosagem e o número de embalagens. Nas receitas manuais, além destas 

caraterísticas, devem ainda ter a identificação do médico prescritor com o número da cédula 

profissional ou vinheta, a sua assinatura, o número do utente, data da prescrição, se for o caso a 

entidade responsável pela comparticipação e o motivo pelo qual foi feita a prescrição manual [7].  

 Recorre-se à prescrição manual nas seguintes situações: prescrição ao domicílio, falência 

do sistema informático, inadaptação do prescritor, ou outras situações devidamente comprovadas 

até a um máximo de 40 receitas por mês. Antes de aviar uma receita manual, o farmacêutico tem 

de verificar se esta é válida para isso esta deve cumprir todos os requisitos mencionados 

anteriormente [7].  

 Por vezes o prescritor bloqueia a troca do medicamento prescrito por outro dentro do 

mesmo grupo homogéneo, pode-o fazer se o medicamento tiver margem ou índice terapêutico 

estreito, ou se a prescrição do medicamento é destinada a uma continuação terapêutica superior a 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária - Farmácia Bom Despacho | Carina Maia 

6 
 

28 dias ou se houver suspeita de haver reações adversas e/ou intolerância, nestes casos a farmácia 

não pode efetuar a trocar [7].  

Nas receitas eletrónicas desmaterializadas, cada linha de prescrição é numerada e 

corresponde a um medicamento ou produto farmacêutico podendo ter até seis embalagens. Caso 

se trate de medicação para um tratamento prolongado, o utente pode comprar as embalagens 

faseadamente ao longo de seis meses. As receitas manuais são válidas por 30 dias, a contar da 

data de emissão [7].  

Nas receitas eletrónicas desmaterializadas, o farmacêutico, faz a leitura do número da 

receita e coloca o código de dispensa no programa informático onde aparece automaticamente os 

produtos prescritos e o organismo de comparticipação associado ao SNS. O farmacêutico 

dispensa as embalagens solicitadas pelo utente, devendo informá-lo de quantas ficam disponíveis 

e até que data, em alguns casos é necessário ainda colocar o código direito de opção. 

Em relação às receitas manuais, o farmacêutico introduz os códigos dos produtos 

prescritos e seleciona manualmente os organismos de comparticipação. No caso do utente 

beneficiar de um subsistema de comparticipação, em qualquer tipo de receita, é necessário 

escolher manualmente o plano de comparticipação e solicitar o cartão de beneficiário, no caso de 

receitas manuais ou eletrónicas materializadas, é necessário tirar uma cópia da receita, sendo que 

no verso da original é impresso o documento que comprova a comparticipação pelo SNS e na 

cópia é impresso o documento que comprova a comparticipação pelo subsistema, sendo que 

ambos os documentos têm que ser assinados pelo utente e pelo farmacêutico, datados e 

carimbados [7][8].  

No caso de receitas eletrónicas, é impresso um verbete que também deve ser assinado 

pelo beneficiário. Após o aviamento receituário é separado por organismos, no final de cada dia 

são agrupadas por lote por ordem crescente do número de receita, sendo que cada lote deve ter 30 

receitas. Quando o lote fica concluído é impresso um verbete de identificação do lote. Os lotes 

das receitas comparticipadas pelo SNS, são enviadas para a Administração Regional de Saúde 

(ARS) do Norte (até ao dia 5 do mês seguinte), os lotes das receitas comparticipadas por outros 

subsistemas são enviadas, para a Associação Nacional de Farmácias (ANF) (até ao dia 10 do mês 

seguinte). Sendo posteriormente, a FBD ressarcida do valor das comparticipações [7][8].  

No ato da dispensa, o farmacêutico deve informar o utente sobre o preço do medicamento, 

sendo que a farmácia deve ter pelo menos três medicamentos com a mesma SA, FF e dosagem, 

dos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo. Desses, deve ser dispensado o 

medicamento com o preço mais baixo, caso o utente opte por um medicamento mais caro, é 

necessário inserir o código de direito de opção. Quando um medicamento vem prescrito com a 

exceção c), só se pode efetuar a trocar por um medicamento com preço de venda ao público (PVP) 

igual ou inferior ao prescrito [7].  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária - Farmácia Bom Despacho | Carina Maia 

7 
 

Durante o meu estágio, quando o utente apresentava uma receita eletrónica e optava por 

não aviar todas embalagens prescritas e/ou linhas de prescrição, informava-o que poderia, a 

qualquer momento e em qualquer farmácia, comprar os restantes produtos e/ou embalagens 

prescritas, respeitando o prazo de validade da linha de prescrição.  

 

4. Medicamentos 

4.1. Medicamentos genéricos  

De acordo com o Estatuto do Medicamento (EM), um medicamento genérico (MG) é um 

medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa da SA, com a mesma FF e 

dosagem sendo usado para a mesma indicação terapêutica que o medicamento de referência (MR), 

que serviu de referência e cuja bioequivalência (BE) tenha sido demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade (BD)[9]. 

Nos MG é dispensada a apresentação de ensaios pré-clínicos e clínicos, contudo para ter 

autorização de entrada no mercado, tem que seguir as mesmas regras que os MR, desde que seja 

demonstrada a BD/BE. Garantindo assim a mesma qualidade, eficácia e segurança que o MR, 

apresentando a vantagem de terem um preço entre 20 a 35% inferior ao MR [9][10]. 

 Os MG são identificados pela DCI das substâncias ativas, seguida do nome do titular de 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM), da dosagem, da FF e da sigla “MG” todos estes 

parâmetros estão presentes na embalagem exterior. Os medicamentos genéricos apenas podem 

ser comercializados após ter caducado os direitos de propriedade industrial (patente) do 

medicamento de referência [11]. 

Ao longo do meu estágio, deparei-me várias vezes com utentes que questionavam a 

qualidade, eficácia e segurança dos MG, os utentes associam muitas vezes preço inferior a uma 

qualidade, eficácia ou segurança inferior. Cabe ao farmacêutico ajudar a desmistificar este tipo 

de crenças, e dessa forma ajudar os utentes mais carenciados e a sustentabilidade do SNS.  

 

4.2. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM) 

De acordo com o EM, os medicamentos podem ser classificados, em MSRM ou MNSRM. 

Os MSRM preenchem um ou vários dos seguintes critérios: destinam-se à administração por via 

parentérica, contem substâncias que podem causar reações adversas ou que possam constituir um 

risco direto ou indireto para a saúde do utente ou sociedade. Os medicamentos que não preenchem 

nenhuma dessas condições são MNSRM, tal como o nome indica, não necessitam de receita 

médica, sendo normalmente utilizados para o alívio de sintomas ou tratamento de patologias 

ligeiras [9]. 

Os MSRM podem ainda ser subdivididos em medicamentos sujeitos a receita médica 

restrita, especial ou renovável. Os MSRM restrita são de uso exclusivo hospitalar cujo o seu uso 
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tem que ser acompanhado por um médico especialista destinados a doentes internados, a doentes 

com patologias que tem de ser seguidas em meio hospitalar ou a doentes em ambulatório. Os 

MSRM especial são medicamentos que caso sejam usados de forma inadequada, podem induzir 

toxicodependência ou serem utilizados para fins ilegais como é o caso dos psicotrópicos. Os 

MSRM renovável são aqueles que se destinam a tratamento prolongado [9].   

 

4.3. Medicamentos manipulados  

Segundo o Decreto-Lei n º 95/2004, de 22 de Abril, um medicamento manipulado é 

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

responsabilidade de um farmacêutico” [12].  

O artigo 66º do Decreto-Lei nº48547, de 27 de Agosto de 1968, refere que todas as 

farmácias deverão possuir determinados utensílios de laboratório [13]. 

 A deliberação nº 1500/2004, de 7 de Dezembro, indica qual o equipamento de laboratório 

obrigatório [14]. 

 A FBD possui um laboratório que cumpre os requisitos anteriormente estabelecidos. 

Os medicamentos manipulados são cada vez menos preparados nas farmácias 

portuguesas, isto deve-se ao facto de existirem produtos no mercado que abrangem as 

necessidades dos utentes e à rentabilidade. No entanto, em certas situações mais específicas, pode 

ser necessário a preparação de medicamentos manipulados de acordo com necessidades especiais 

dos utentes. Este tipo de medicamentos usufruem de uma comparticipação de 30% pelo SNS, para 

isso é necessário que se verifique a inexistência no mercado ou a necessidade de adaptar dosagens 

ou FF às necessidades terapêuticas de populações específicas [15][16]. 

Na FBD são apenas realizados três manipulados: suspensão oral de trimetoprim, bálsamo 

analgésico e solução auricular de ácido acético a 2%. Quando um utente necessita de um 

manipulado não preparado pela farmácia, é contactada uma das farmácias do concelho, que 

produz manipulados com maior frequência e diversidade, dispensando o medicamento 

manipulado à FBD. 

 

4.4. Medicamentos psicotrópicos  

Os Medicamentos psicotrópicos estão sujeitos a um controlo rigoroso, pois podem ser 

utilizados para fins ilícitos e/ou causar toxicodependência, o Decreto-Lei n º 15/93, de 22 de 

Janeiro apresenta uma lista dessas substâncias, sendo o INFARMED que fiscaliza o seu circuito 

[17]. 

Estes medicamentos são MSRM especial, a sua dispensa só é possível perante: receita 

médica com um máximo de 4 embalagens e com 30 dias de validade, e esta não pode conter mais 

nenhum medicamento prescrito, apresentação de cartão de identificação do adquirente (cartão de 
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cidadão ou bilhete de identidade) não podem ser dispensados a menores ou a indivíduos que 

tenham doença mental [17]. 

 No ato da dispensa é obrigatório o preenchimento (no sistema informático) de dados 

sobre o médico, o adquirente e o doente. Do doente é necessário o nome e a morada, do adquirente 

é necessário o nome, a data de nascimento, o número e a validade do cartão de identificação. O 

sistema informático implementado na FBD permite a leitura, através do chip, do cartão de cidadão 

do adquirente. No final é impresso um verbete referente aos psicotrópicos dispensados, que 

posteriormente será assinado pela Diretora Técnica/Adjunta e arquivado durante três anos (anexo 

7) [17]. 

 

4.5. Medicamentos homeopáticos  

A homeopatia baseia-se no princípio da similitude, globalidade e altas diluições. O quadro 

legal dos medicamentos homeopáticos encontra-se estabelecido no Estatuto do Medicamento [9]. 

A FBD possui alguns destes medicamentos, como por exemplo Oscillococcinum®, 

Coryzalia® entre outos. Apesar do crescente uso de medicamentos homeopáticos em Portugal, a 

FBD apresentava uma dispensa muito reduzida, deste tipo de medicamentos, durante o meu 

estágio. 

 

4.6. Medicamentos veterinários  

Os medicamentos veterinários são regulados pelo Decreto-Lei nº 148/08, de 29 de Julho 

e fiscalizados pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Estes medicamentos 

são um bem público essencial, ajudam na saúde dos animais garantindo dessa forma a saúde 

pública, podem ser vendidos em farmácias comunitárias como estabelece o artigo 64º [18].  

A FBD apresenta uma pequena área destinada aos produtos de uso veterinário 

destacando-se os desparasitantes externos e internos, pílulas, suplementos alimentares, 

medicamentos para afeções cutâneas, problemas cardíacos entre outos. A compra destes produtos 

é feita normalmente segundo indicação do médico veterinário. 

 

5. Produtos de cosmética, dietéticos e dispositivos médicos 

5.1. Produtos de cosmética 

O Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de Setembro, define o regime jurídico dos produtos 

cosméticos e de higiene pessoal, definindo um cosmético como um produto ou substância 

destinada a contactar com uma área corporal com a finalidade de limpar, proteger, perfumar, 

manter em bom estado, modificar o seu aspeto ou corrigir odores corporais [19].  

A FBD possui uma área exclusiva para produtos cosméticos, disponibilizando várias 

marcas, entre elas La Roche-Posay®, Uriage®, Ávene®, Bioderma®, Aveeno®, ISDIN®, 

Phyto®, Carmex®, Neutrogena®, SVR® e Babe®. Quanto aos produtos de higiene oral possui 
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pastas dentífricas, escovas dentárias, colutórios, fixadores de próteses dentárias, escovilhões, etc. 

e as marcas representativas são Eludril®, Tantum Verde®, Hextril®, Corega®, Arthrodont®, 

Elgydium® entre outros (anexo 3). 

Por vezes, estes produtos são prescritos por especialistas, mas na maioria dos casos os 

utentes não têm prescrição e procuram a ajuda do farmacêutico quando pretendem adquirir algum 

produto deste tipo.  

Como há uma grande diversidade destes produtos é muito importante que o farmacêutico 

possua conhecimentos detalhados das diferentes gamas de forma a aconselhar os mais adequados.  

 

5.2. Produtos dietéticos  

O Decreto-Lei n.º 74/2010, de 21 de junho, estabelece o regime aplicável dos produtos 

para alimentação especial. Uma alimentação especial é aquela que corresponde às necessidades 

nutricionais de: 

• Lactentes ou crianças de 1 a 3 anos de idade em bom estado de saúde; 

• Pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais e que, por isso, não podem 

retirar alguns benefícios da ingestão controlada de certas substâncias contidas nos alimentos; 

• Pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontra perturbado [20]. 

Os produtos dietéticos incluem os preparados para lactentes, fórmulas para lactentes 

antiregurgitação, leites sem lactose, leites de transição; géneros alimentícios com valor energético 

reduzido (hipocalóricos) para controlo de peso, géneros alimentícios com valor energético 

elevado (hipercalóricos) por exemplo para pessoas idosas ou para pessoas que apresentam 

dificuldades de alimentação e que não conseguem satisfazer as suas necessidades energéticas 

através do consumo adequado de alimentos convencionais, alimentos sem glúten para doentes 

celíacos, alimentos para indivíduos com doenças metabólicas tais como a fenilcetonúria, 

alimentos pobres em sódio, alimentos adaptados para desportistas [20].  

A FBD possui alguns destes produtos e durante o meu estágio, tive a oportunidade de 

dispensar alguns, por exemplo leites Aptamil®, Nutribén®, Nestlé® e produtos hipercalóricos da 

marca Fortimel®. 

 

5.3. Produtos fitoterápicos e suplementos alimentares  

O Decreto-Lei nº 136/2003, de 28 de Junho, define suplementos alimentares como 

géneros alimentícios que se destinam a complementar ou suplementar o regime alimentar normal. 

O decreto de lei mencionado anteriormente, refere quais as vitaminas e minerais que podem ser 

incluídas nesta categoria. A rotulagem destes produtos deve apresentar a designação de 

“suplemento alimentar” [21]. 
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Estes produtos constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutricionais 

podendo encontra-se sob a forma de cápsulas, comprimidos, pastilha, pílulas, pó e líquido. Quem 

fiscaliza estes produtos é a DGAV e não o INFARMED. 

A FBD apresenta vários suplementos: multivitamínicos como Centrum®, Absorvit®; 

para fortalecimento de cabelo Cistitone Forte®, Pilfood®; para mulheres pós-menopausa 

Menotril®, Menopace®; pré-concecionais Natalben Preconceptivo®; para as grávidas Natalben 

Supra®; para lactentes Natalben Lactancia®. Suplementos para fortalecer o sistema imunitário, 

suplementos para melhorar a saúde das articulações e ossos. Suplementos à base de óleos de peixe 

para ajudar o aparelho cardiovascular, suplementos à base de cranberry e frutos vermelhos para 

prevenção de infeções urinárias Spasmurin ®. Apresenta ainda suplementos para crianças como 

o Absorvit Infantil®. 

Estes produtos não são comparticipados nem sujeitos a receita médica, apesar de 

frequentemente surgirem prescritos por médicos (nestes casos o recibo é anexado à receita médica 

para efeitos de IRS).  

Quando não existe uma prescrição o papel do farmacêutico tem elevada importância 

relativamente ao aconselhamento. 

 

5.4. Dispositivos médicos  

Um dispositivo médico é segundo o Decreto-Lei n º 145/2009, de 17 de Junho, qualquer 

instrumento, equipamento, aparelho, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em 

combinação para:  

• Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

• Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma 

deficiência; 

• Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico [22]. 

A FBD possui alguns dispositivos médicos como ortóteses, materiais de penso, seringas, 

termómetros, dispositivos de medição da tensão arterial, sacos para ostomizados.  

Alguns métodos contracetivos como preservativos também fazem parte desta categoria.  

 

5.5. Automedicação 

O Despacho n.º 17690/2007, de 23 de Julho estabelece um conjunto de condições médicas 

passíveis de automedicação [23]. As que foram mais frequentes durante o meu período de estágio 

foram quadros gripais, constipações, situações de rinorreia, congestão nasal, conjuntivite, alergias 

sazonais, obstipação, diarreia, vómitos, enjoos do movimento, indigestão, flatulência, 

hemorroidas, herpes labial, queimaduras solares, feridas superficiais, onicomicoses, bolhas, calos, 

picadas de insetos, ansiedade, dificuldade em adormecer, dores musculares e reumatismais, 

candidíase vaginal, contraceção de emergência e insuficiência venosa. 
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 Os profissionais da FBD contribuíram muito para a minha formação nesta área, 

ajudando-me a compreender e a resolver algumas destas situações. 

De uma forma resumida, a automedicação é a utilização de MNSRM de uma forma 

responsável, destinando-se ao alívio ou tratamento de problemas menores de saúde, passageiros 

e sem gravidade. Esta é uma das áreas em que o papel do farmacêutico é de extrema importância. 

 

6. Serviços prestados pela farmácia 

O Decreto-Lei n º 307/2007, de 31 de Agosto, permitiu a possibilidade de as farmácias 

comunitárias prestarem serviços farmacêuticos de promoção de saúde e bem-estar aos utentes.  

A Portaria nº 1429/2007, de 2 de Novembro, estabelece quais os serviços que podem ser 

prestados pelas farmácias, e estes incluem: administração de medicamentos, primeiros socorros, 

apoio domiciliário, administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação 

(PNV), utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, programas de cuidados 

farmacêuticos, campanhas de informação e educação para a saúde [24]. 

Já no presente ano, o Ministério da Saúde e a Associação Nacional de Farmácias (ANF) 

assinaram um documento, válido para o biénio 2017-2018, que possibilita o alargamento da oferta 

de serviços das farmácias aos utentes, nomeadamente: na troca de seringas, vacinação contra a 

gripe, dispensa de medicamentos antirretrovirais e oncológicos, uma maior intervenção na área 

da diabetes, e utilização racional do medicamento. 

Nesse sentido, a FBD presta serviços de medição da pressão arterial, determinações de 

parâmetros analíticos tais como: triglicerídeos, colesterol total e glicemia. Estas medições podem 

funcionar como rastreio ou como uma forma de acompanhamento de doentes crónicos. Caso os 

valores estejam fora dos parâmetros normais, o utente deve ser aconselhado a consultar o médico. 

 Este tipo de intervenções, possibilita ao farmacêutico uma maior proximidade com o 

utente, podendo questioná-lo sobre: o seu estilo de vida, hábitos alimentares, história clínica 

familiar, história clínica do próprio utente e a medicação que toma.  

Durante o meu estágio era frequente haver utentes que faziam medições semanais da 

pressão arterial de forma a poderem verificar se a medicação que tomam estava a surtir efeito, 

tive ainda oportunidade de fazer determinações analíticas. 

A FBD faz administração de alguns injetáveis e de vacinas não incluídas no PNV. Procede 

à recolha de medicamentos fora de uso, possuindo para esse efeito contentores da VALORMED, 

esta entidade, permite que os medicamentos não se misturem com os resíduos urbanos, e que 

tenham um tratamento adequado protegendo assim o meio ambiente [25].  

 

7- Conclusões 

O estágio realizado na Farmácia Bom Despacho foi de grande relevância para o meu 

crescimento profissional e pessoal. Tive a possibilidade de contactar com uma grande diversidade: 
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de medicamentos, suplementos alimentares, dispositivos médicos, cosméticos entre outros. Foi 

possível integrar e perceber como se processa a dinâmica de uma farmácia, desde o processo de 

aquisição, armazenamento, gestão até à dispensa dos produtos. Em conclusão, o estágio na FBD 

foi um momento crucial na minha formação profissional, sendo um complemento essencial dos 

conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso. 

 

PARTE II - Temas desenvolvidos com relevância para a atividade farmacêutica 

Tema 1 – Melanoma 

 

Justificação da escolha do tema 

A seleção do tema surgiu devido à época sazonal em que decorreu o meu estágio, a algum 

desconhecimento acerca deste tema e pelas várias faixas etárias para o qual pode ser útil, desde 

utentes jovens até utentes mais seniores.   

A abordagem deste tema está dividida em causas, sintomas, diagnóstico e tratamento. O 

farmacêutico poderá reconhecer situações em que há sinais de alarme e encaminhar o utente para 

o médico. 

Todos os anos, em Portugal, são diagnosticados 12 mil casos de cancro da pele. O 

melanoma apesar de não ser o cancro de pele mais frequente, atinge cerca de mil portugueses, é 

o tumor da pele mais agressivo, matando cerca de 300 portugueses por ano.  Estima-se que até 

2020 o número de casos de cancro da pele, em Portugal possa triplicar [26]. 

O melanoma é um tumor maligno, que resulta da transformação maligna dos melanócitos. 

Estes, são células dendríticas que produzem a melanina, encontram-se entre a junção da derme 

com a epiderme ou entre os queratinócitos da camada basal da epiderme e são derivados da crista 

neural. Embora a maioria dos melanomas surjam na pele, eles também podem surgir na superfície 

de mucosas ou em outros locais para onde as células da crista neural migrem [27]. 

O melanoma é o cancro de pele mais agressivo, pois, facilmente metastiza, invadindo 

tecidos próximos e/ou distantes [28]. 

 

1.1. Fatores de risco 

Alguns dos fatores de risco para o desenvolvimento de melanoma que serão explorados 

nesta seção são: exposição à radiação UV, grau de exposição ao sol, predisposição genética, 

doenças pré-existentes, fototipo de pele e idade.   

Um dos fatores que pode aumentar o risco de uma pessoa desenvolver o melanoma é a 

exposição à radiação ultravioleta (UV). A radiação ultravioleta B (UVB) provoca queimaduras e 

desempenha um papel importante no desenvolvimento do melanoma, assim como a radiação 

ultravioleta A (UVA) que penetra na pele mais profundamente.  
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As pessoas que vivem, durante muitos anos, em regiões com muito sol ou a grandes 

altitudes têm um risco maior de desenvolver melanoma, tal como as que permanecem muito 

tempo expostas nos picos de maior calor ou sem proteção. Pessoas que fazem bronzeamento 

artificial também têm uma elevada probabilidade de desenvolver melanoma [29][30]. 

 Em algumas famílias existe uma maior predisposição para a ocorrência de casos de 

melanoma. Nestes casos, recomenda-se uma maior proteção na exposição solar. Além disso o 

autoexame e a vigilância médica devem ser feitos com maior frequência. Uma pessoa que já teve 

melanoma tem um maior risco de contrair melanoma novamente: cerca de 5% das pessoas com 

melanoma desenvolverá um segundo em algum momento. Por outro lado as pessoas que tiveram 

cancro de pele das células basais ou escamosas também têm maior risco de desenvolver melanoma 

[30][31].  

Pessoas que têm xeroderma pigmentoso (uma doença genética que provoca uma reação 

da pele à radiação UV) têm um risco acrescido de desenvolver melanoma, visto que patologia 

afeta a capacidade das células da pele repararem danos ao seu DNA (ácido desoxirribonucleico) 

[32][33].  

A presença de uma grande quantidade de sinais e/ou sinais diferentes pode ser um fator 

de predisposição para desenvolvimento de melanoma. Sendo assim, as pessoas com estas 

características devem fazer o autoexame regularmente e visitas periódicas ao dermatologista [32].  

 O tipo de pele, é um fator que pode influenciar o risco para desenvolver melanoma. 

Sendo assim, pessoas com pele clara, cabelo loiro ou ruivo e olhos verdes ou azuis são mais 

suscetíveis a queimaduras solares. Este tipo de pele apresenta menor proteção contra uma radiação 

ultravioleta e nesse sentido, este grupo de pessoas deve ter um maior cuidado na proteção da pele 

[30][31].  

A idade pode, também, ser um fator de risco. O melanoma pode surgir em qualquer idade, 

no entanto, cerca de metade dos casos ocorrem em pessoas com mais de 50 anos. Pessoas com 

história familiar de melanoma têm tendência a desenvolver-se em idades mais jovens [33].  

 

1.2. Fisiopatologia 

A radiação UV promove mudanças malignas na pele por vários mecanismos: 

• Efeitos mutagénicos diretos no DNA;  

• Estimula constituintes da pele a produzir fatores de crescimento; 

• Reduz as defensas imunitárias da pele;  

• Promove espécies reativas de oxigénio que causam dano no DNA e suprimem a apoptose 

[34][35].  

O melanoma desenvolve-se como resultado da acumulação de anomalias genéticas em 

várias vias intracelulares. Essas anomalias levam a uma promoção da proliferação celular e à 

supressão das vias normais de apoptose. Dessa forma o melanócito alterado vai ter uma 
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predisposição aumentada para acumular ainda mais mutações. Essas mutações vão culminar num 

fenótipo maligno caracterizado por células resistentes à apoptose, estimulação da angiogénese, 

evasão à resposta imune e metastização [34][35]. 

A luz solar estimula a produção de fatores de crescimento (fator de célula estaminal, fator 

de crescimento de fibroblasto e fator de crescimento transformador alfa) nos melanócitos e 

queratinócitos circundantes. Esses fatores de crescimento ligam-se a recetores presentes nos 

melanócitos que tem um domínio intracelular tirosina cinase. Dessa ligação resulta uma via de 

transdução de sinal (via RAS/RAF) que leva à indução da transcrição dos genes envolvidos na 

proliferação e migração celular [34][35]. 

As mutações ativadoras constitutivas no gene NRAS, ocorrem em 21% das linhas 

celulares de melanoma. As mutações no gene BRAF, são as mutações de oncogene mais comuns 

no melanoma, indicando a importância desta via na desregulação do crescimento dos melanócitos. 

Tais mutações ocorrem em 10-30% dos melanomas primários. Existe uma complementaridade 

entre a presença de mutações NRAS e BRAF, uma vez que cada um tem o mesmo efeito de causar 

proliferação celular desregulada [34][35]. 

As etapas do processo de carcinogénese começam pela iniciação que se caracterizada pela 

ocorrência de uma mutação não letal no DNA o que produz uma célula anormal. Seguidamente 

temos a etapa de promoção, onde se verifica a proliferação celular e/ou inibição da apoptose, 

resultando na formação de uma lesão focal identificável. Este estadio requer a presença contínua 

dos estímulos promotores, sendo, portanto, um processo reversível. A progressão é a etapa final 

do processo de carcinogénese, sendo que, esta fase é caracterizada por acúmulo de dano genético 

adicional, levando à transição de células de um fenótipo benigno para maligno. A fase de 

progressão é considerada um processo irreversível. No processo de metastização os melanócitos 

malignos espalham-se para outras áreas do corpo (inicialmente para os gânglios linfáticos e em 

seguida, para a pele, tecidos moles subcutâneos, pulmões e cérebro) [34][35]. 

Há quem proponha um modelo explicativo em que as espécies reativas de oxigénio (ROS) 

são fundamentais na patogénese. Nesse modelo, uma oxidação de melanina por parte de ROS faz 

com que se gere um tautómero quinona-imina que é uma espécie altamente reativa e que origina 

cascatas de oxidação/redução no interior da célula. Isso leva a danos no DNA, ativação de fatores 

de transcrição e ativação de um fenótipo anti-apoptótico  de melanócitos. Esta cascata oxidativa 

é bloqueada por compostos antioxidantes (ácido ascórbico, alfa-tocoferol e glutationa) que 

existem na célula. Os metais catalisam a oxidação, pelo que polimorfismos nas metalotioneínas 

(proteínas responsáveis por fazer captação de metais para as células) podem condicionar o perfil 

de risco [34][35].  
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1.3. Papel do farmacêutico 

O farmacêutico tem um papel importante a nível da prevenção do melanona através do 

aconselhamento da proteção solar. Tendo em conta que a radiação UV é um dos principais fatores 

de risco para desenvolvimento de melanoma, devem ser dados conselhos para uma correta 

exposição solar, especialmente em pessoas com um fenótipo de pele que as torna mais suscetíveis. 

Deve-se estimular o consumo de produtos hortícolas e frutícolas que possuem antioxidantes, pois 

estes diminuem os efeitos dos radicais livres sobre o DNA, diminuindo o stress oxidativo [36]. 

O farmacêutico deve, ainda, alertar para a importância do rastreio precoce. O utente 

deverá estar atento ao aparecimento de novos ou de alguma alteração nos sinais já existentes. A 

pele deverá ser autoavaliada mensalmente, de acordo com as diretivas “ABCD(E)”. Além disso, 

pode ser o farmacêutico a fazer a avaliação e caso verifique que há algo suspeito, deve encaminhar 

a pessoa para o médico especialista, pois este é único que o pode fazer o diagnóstico.  

Aquando a intervenção terapêutica para tratar o melanoma, o farmacêutico pode ter um 

papel útil na monitorização de efeitos adversos e minimização dos mesmos. O farmacêutico deve 

aconselhar o doente antes, durante e após tratamento, de forma a promover uma maior adesão à 

terapêutica. Além disso, pode advertir para ocorrência de efeitos secundários da terapêutica 

anticancerígena, que possam surgir durante e após o tratamento. 

No follow-up é preciso ter em conta que pessoas que já tiveram melanoma estão mais 

suscetíveis de voltar a ter. Por vezes os doentes deixam de ir ás consultas médicas porque pensam 

que já estão curados e neste aspeto, o farmacêutico pode intervir, realçando a importância da 

vigilância constante e permanente. 

 

1.4. “ABCD(E)” do melanoma 

Os melanomas não são fáceis de identificar à primeira vista, pois são muito idênticos aos 

“sinais normais” ou ás marcas de nascença [35]. 

A regra ABCD(E) pode ajudar a identificar possíveis melanomas:  

• Assimetria – Se dividirmos em eixos imaginários, e estes diferirem significativamente, poderá 

ser indicação de malignidade; 

• Bordas – Se a apresentar um aspeto irregular, poderá ser indicação de malignidade; 

• Cor – Se apresentar várias cores, poderá ser indicação de malignidade; 

• Diâmetro – Se tiver mais de 6 milímetros de diâmetro, poderá ser indicação de malignidade; 

• Evolução – Se tem evoluído quanto ao tamanho e se adquiriu textura e cor, poderá ser 

indicação de malignidade [35][36]. 
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Figura 1: “ABCD(E)” do Melanoma 

 

O aparecimento de marcas/sinais, principalmente em pessoas com mais de 50 anos, 

poderá ser indicação de malignidade. Sintomas como prurido ou sangramento também poderá ser 

indicação de malignidade [36]. 

 Todas estas situações devem ser avaliadas por um dermatologista. 

 

1.5. Classificação do melanoma             

Sempre que o dermatologista suspeita de uma lesão maligna, deve fazer uma biopsia com 

excisão local e enviar o tecido para um médico patologista analisar. De forma a este fazer a 

caracterização histológica da lesão [37].  

A classificação histológica irá permitir fazer o estadiamento e estabelecer o prognóstico.  

De acordo com a histologia, os melanomas podem ser classificados em 4 tipos. Três desses tipos 

são melanomas que começam in situ (ou seja ocupam apenas as camadas mais superficiais da 

pele) e só depois é que se tornam invasivos. O quarto tipo começa logo como invasivo [37-39].  

Melanoma extensivo superficial: 

• É o tipo mais comum que corresponde a 70% dos casos;  

• Cresce ao longo de anos e pode originar-se de um sinal/marca não maligna; 

• Aparece em pessoas de pele branca e em jovens; 

• Lesões achatadas que podem ficar irregulares e salientes em estados mais tardios;  

• As lesões têm em média de 2cm de diâmetro com várias cores, podem ter bordas irregular; 

•  O melanoma pode ser encontrado em quase qualquer lugar do corpo, mas é mais provável de 

ocorrer no tronco em homens, nas pernas em mulheres e na parte superior das costas em 

ambos. 

Melanoma nodular: 

• Representa 15-30% dos diagnósticos; 

• Os tumores são geralmente pretos azulados ou vermelhos azulados, mas também, podem não 

ter pigmento em algumas circunstâncias; 

• Tem um crescimento vertical em direção á derme, em vez de ter crescimento radial; 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária - Farmácia Bom Despacho | Carina Maia 

18 
 

• Tende a aparecer em zonas sem lesão prévia;   

• Tende a espalhar-se mais facilmente pelo organismo e é o mais agressivo de todos; 

• Os locais mais frequentes são o tronco, pernas e braços, principalmente de pessoas idosas, 

bem como o couro cabeludo em homens. 

Melanoma lentigo maligno:  

• Representa 4-10% dos casos; 

• São tumores maiores que 3cm, são achatados e com irregularidades acentuadas das margens; 

• Começam como lesões pequenas tipo sardas;  

• São mais observados em áreas mais expostas ao sol (face, pescoço, dorso as mãos); 

• São mais frequentes em pessoas idosas.  

Melanoma lentiginoso acral:  

• Representa 2-8% dos melanomas em caucasianos, nas pessoas de pele escura corresponde a 

25-60%; 

• Atinge as palmas das mãos, solas dos pés e unhas; 

• Melanoma comum em negros, asiáticos e hispânicos; 

•  São achatados, têm bordos irregulares, podem ser castanhas ou pretas com ulcerações nos 

estadios mais tardios. 

 

1.6. Estadiamento do melanoma 

Foram desenvolvidos esquemas de classificação de melanomas, com base na espessura 

vertical da lesão em milímetros e no nível anatómico de invasão das camadas da pele. O sistema 

TNM (Tumor, Nódulos linfáticos e Metástases) é usado para estadiamento clínico conforme 

designado pelo sistema de estadiamento do American Joint Committee on Cancer (AJCC) [40-

42]. 

T (thickness) – Espessura do tumor primário  

• T0 (sem tumor primário), TX (tumor não pode ser avaliado), Tis (tumor in situ, apenas 

envolve epiderme); 

• T1 (<1mm); T2 (1,01-2mm); T3 (2,01-3mm); T4 (>4mm); 

• Subcategorias a (taxa de mitose baixa e sem ulceração) e b (com ulceração).  

N – Metástases para nódulos linfáticos  

• NX (nódulos linfáticos regionais não podem ser avaliados); N0 (nenhum nódulo); N1 (1 

nódulo), N2 (2 nódulos); N3 (3 nódulos); 

• Subcategorias a (micrometástase) e b (macrometástases) podem ser aplicadas a N1, N2 e N3. 

M – Metástases para órgãos distantes  

• MX – Metástases distantes não podem ser avaliadas; 

• M0 – Sem metástases;  

• M1a – Pele, tecido subcutâneo e nódulos; 
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• M1b – Pulmões;  

• M1c – Qualquer órgão visceral + LDH (lactato desidrogenase) normal ou qualquer metástase 

distante + LDH elevada. 

Estádio 0 – Melanoma in situ  

• Tumor localizado apenas na epiderme.  

Estádio I  

• IA: Espessura <1mm; não é ulcerado - N0, M0; 

• IB: Espessura <1mm e ulcerado ou espessura 1,01-2mm e não ulcerado - N0, M0.  

Estádio II  

• IIA: Espessura 1,01-2mm + ulcerado ou 2,01-4mm + não ulcerado - N0, M0;  

• IIB: Espessura 2,01-4mm + ulcerado ou >4mm + não ulcerado - N0, M0;  

• IIC: Espessura >4mm + ulcerado - N0, M0.  

Estádio III  

• Qualquer espessura;  

• Metástase em nódulos linfáticos próximos (N0-3) - M0.  

Estádio IV  

• Qualquer espessura;  

• Qualquer número de metástases em nódulos linfáticos;  

• Metástases para outros órgãos (pulmão, fígado, cérebro, etc.). 

 

1.7. Tratamento  

Quando diagnosticado precocemente em um estadio localizado (84% dos casos), é 

geralmente uma doença curável com excisão cirúrgica. Nestes casos, tem uma taxa de 

sobrevivência a 5 anos de 98% [43][44]. 

No estadio 0 in situ e estadio IA é aconselhada a remoção cirúrgica da lesão. Nos estadios 

IB, IIA, IIB e IIC é aconselhado a remoção cirúrgica da lesão bem como biópsia do gânglio 

sentinela. No estadio III recomenda-se a excissão cirúrgica da lesão e dissecação completa do 

nódulo linfático. Se houver vários gânglios envolvidos, recomenda-se iniciar a radioterapia 

[43][44]. 

Determinados protocolos terapêuticos utilizam o interferão alfa-2b ou o peginterferão alfa 

2b (este último deve ser iniciado 84 dias após a remoção dos nódulos). O tratamento de um 

melanona em estadio IV irá depender se o melanona pode ser removido ou não. Se for removível 

e for apenas uma metástase isolada deve-se retirar cirurgicamente; se não for removível ou se 

houver várias metástases deve-se fazer terapia sistémica ou considerar a participação em ensaios 

clínicos com novos tratamentos [43][44]. 
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1.8. Farmacoterapia  

A aprovação do ipilimumab e vemurafenib em 2011 pela Food and Drug Administration 

(FDA)  foi um dos avanços mais significativos no tratamento de melanoma desde o advento da 

dacarbazina e interleucina-2 (IL-2) em 1975 e 1998, respectivamente. O tratamento 

quimioterápico convencional com dacarbazina ou temozolomida levou a resultados 

insatisfatórios. A resposta à imunoterapia com IL-2 também foi baixa, além disso, a toxicidade 

limita o uso de IL-2 em alguns doentes [45]. 

  O ipilimumab e o vemurafenib quando comparados com a quimioterapia convencional 

levam a um aumento da sobrevida dos doentes. Estes fármacos mudaram a forma como 

atualmente é tratado o melanoma metastático. A sua descoberta ganhou a categoria 1 de 

recomendação pela National Comprehensive Cancer Network [45][46].  

Em Portugal os fármacos usados na terapia do melanoma são: a dacarbazina, a 

temozolomida, o ipilimumab, o imatinib e o vemurafenib. Todos estes fármacos têm um regime 

de prescrição especial (restrito a uso hospitalar). A dacarbazina existe sob a forma de pó para 

solução injetável ou para perfusão; a temozolomida existe como pó para perfusão ou em cápsulas; 

o ipilimumab existe como solução para perfusão; o imatinib e o vemurafenib existem como 

comprimidos revestidos [45][46]. 

Novos agentes terapêuticos 

O dabrafenib (nome comercial Tafinlar®) é um fármaco usado para o tratamento de cancros 

resultantes duma mutação no gene BRAF. Atua como um inibidor da enzima B-Raf (proteina 

produzida pelo BRAF), que desempenha um papel na regulação do crescimento celular. O 

dabrafenib tem atividade clínica com um perfil de segurança controlável em ensaios clínicos de 

fase 1 e 2 em doentes com melanoma metastático (com mutação BRAF). A FDA aprovou 

dabrafenib em 30 de maio de 2013, como um único agente de tratamento para doentes com 

melanoma avançado, resultantes dessa mutação [47][48].  

Os resultados dos ensaios clínicos demonstraram que a resistência ao dabrafinib e a outros 

inibidores da BRAF ocorre após de 6 a 7 meses após o início do tratamento. Para superar esta 

resistência, o dabrafenib foi combinado com o trametinib, tendo-se obtido resultados positivos 

desta assoçiação. Sendo assim a 8 de janeiro de 2014, então a FDA aprovou a combinação de 

dabrafenib e trametinib para o tratamento de doentes com melanoma metastático BRAF [48][49]. 

Um outro fármaco pertencente à classe de novos agentes terapêuticos é o binimetinib. Este 

é um inibidor de MEK (o MEK é um membro da cascata de sinalização que é ativada no 

melanoma, a inibição do MEK induz o bloqueio da proliferação celular). O binimetinib está a ser 

desenvolvido pela Array Biopharma, e atualmente encontrase em ensaios clínicos de fase 3 para 

cancro do ovário, melanoma mutante no gene BRAF e melanoma mutante no gene NRAS. 

Cobimetinib também é um inibidor de MEK que está a ser desenvolvido pela Exelixis e  pela 

Roche [47][48]. 
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Dados iniciais demostraram que a administração de cobimetinib em combinação com o 

inibidor de BRAF, vemurafenib, aumentam a sobrevida em doentes com melanoma com mutação 

BRAF em 3,7 meses, quando comparado com o uso de vemurafenib individualmente. Esta 

associação ainda se encontra em estudos de fase 3 ensaios que deveram terminar no presente ano 

de 2017 [48][49]. 

 

1.9. Protetores solares disponíveis na FBD 

A FBD apresenta vários produtos cosméticos para proteger a pele da exposição solar. 

➢ Linha Avène® 

Embalagens cor-de-laranja: Proteção da pele sensível, graças ao seu complexo fotoprotetor 

patenteado, estável e eficaz no tempo. 

Embalagens brancas: Cuidados para as peles intolerantes, 100% minerais, sem filtros químicos 

e sem perfume.  

Gama sem sol: Autobrozeador e emulsão reparadora para depois do sol para pele sensível, 

suavizante e hidratante. 

➢ Linha Babé® 

Garante o cuidado e a proteção da pele contra os raios solares. 

A sua formula protetora reforçada com o complexo calmante alivia a sensação de irritação das 

peles mais sensíveis, dando proteção e suavidade.  São hipoalergénicos, sem parabenos, sem 

corantes. 

 

Tema 2 – Insónia 

Justificação da escolha do tema 

A escolha deste tema foi feita com base no elevado número de pessoas que se dirigiam à 

FBD procurando ajuda para o seu problema de insónia. 

Um terço da vida humana é passada a dormir, por exemplo se uma pessoa viver até aos 

80 anos, aproximadamente, 27 desses anos terão sido passados a dormir. Assim como a 

alimentação, dormir também é uma necessidade básica, sendo fundamental para a saúde e o bem 

estar físico e psíquico [50]. 

A insónia é a perturbação do sono, mais frequente. Estima-se que cerca de um terço dos 

adultos têm queixas de insónia, sendo que desses 10 a 15% experienciam limitações funcionais 

diurnas e 6 a 10% têm sintomatologia que corresponde a insónia crónica [51].  

A insónia crónica é frequente em pessoas idosas e é frequentemente observada como uma 

comorbilidade com outras patologias tais como a diabetes mellitus, artrite, doença pulmonar 

obstrutiva, doença coronária, fibromialgia e dor crónica. A associação entre a insónia e estas 
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patologias parece ser bidirecional, ou seja, a insónia aumenta o risco de patologias e as patologias 

aumentam o risco de insónia [52].  

A insónia crónica representa um fator de risco para desenvolvimento de depressão, 

ansiedade e de doença bipolar. Além do impacto negativo na vida do indivíduo a insónia crónica, 

tem, também um impacto negativo na sociedade, verificando-se uma maior taxa de acidentes, 

absentismo, diminuição da produtividade laboral ou do aproveitamento escolar, diminuição da 

qualidade de vida e maiores taxas de utilização dos cuidados de saúde. O sexo feminino é cerca 

de duas vezes mais afetado por este problema de saúde do que o sexo masculino [52][53]. 

Apesar da elevada prevalência, a insónia é muitas vezes subdiagnosticada e muitos 

doentes não recebem o tratamento adequado, optando por autotratamento que passa muitas vezes 

por automedicação. O farmacêutico desempenha um papel importante no aconselhamento destes 

utentes [54][55]. 

 

2.1. Fisiopatologia e cronicidade 

O sono é essencialmente regulado pela homeostasia que provoca sonolência com base no 

tempo decorrido desde o último período de sono, pela acumulação de adenosina, pelo ritmo 

circadiano dependente da luz diurna e pela secreção noturna de melatonina [50][52].  

As pessoas que têm insónias normalmente apresentam uma hiperexcitação durante o 

período de sono mas também durante a vigília. Estudos demostram que os indivíduos com insónia 

apresentam um metabolismo cerebral com menor variação de atividade entre sono e a vigília, 

quando comparado com indivíduos que dormem normalmente [53][54].  

A fisiopatologia da insónia pode ser explicada por vários modelos. O modelo dinâmico 

da insónia é o mais aceite. Trata-se de um modelo que inclui fatores predisponentes, precipitantes 

e perpetuantes. Os fatores predisponentes incluem fatores biológicos (suscetibilidade genética), 

psicológicos (emoções, ansiedade) e sociais (horário de trabalho) [56][63].  

O stress é o principal fator precipitante, principalmente o stress agudo. Este pode ser 

causado por um evento negativo da vida, mudança de horário ou simplesmente stress diário 

[56][63].  

 Os fatores perpetuantes tais como preocupação e maus hábitos de higiene do sono 

poderão levar ao desenvolvimento de um ciclo vicioso de perturbação do sono, culminando em, 

insónia crónica. No entanto, em alguns casos, não é identificável nenhum fator precipitante 

[56][63].  

A insónia aguda dura de alguns dias a algumas semanas na maioria das pessoas. Nestes 

casos, com o desaparecimento do fator desencadeante, a pessoa retoma aos hábitos de sono 

normais. No entanto, em algumas pessoas, mais suscetíveis, verifica-se persistência das 

perturbações do sono que podem evoluir para insónia crónica [57][58].  
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2.2. Insónia crónica  

A insónia crónica leva a uma insatisfação quanto à qualidade e/ou quantidade do sono, 

traduzindo-se em queixas de dificuldade na iniciação e/ou na manutenção do sono [53].  

A insónia crónica pode manifestar-se em diferentes fases do sono: insónia inicial quando 

existe dificuldade em iniciar o sono; insónia intermédia quando a pessoa desperta com frequência 

durante a noite ou desperta e tem dificuldades em voltar a adormecer e insónia terminal, quando 

se verifica um despertar precoce com incapacidade para retornar ao sono. A insónia intermédia é 

a mais frequente, seguindo-se a insónia inicial [58]. 

Define-se dificuldade em iniciar o sono como uma ausência de sono 20-30 minutos após 

a pessoa se ter deitado. A dificuldade na manutenção do sono é definida como despertar noturno 

com duração superior a 20-30 minutos. O despertar precoce definido como um despertar de pelo 

menos 30 minutos antes do programado, com um tempo total de sono inferior a 6 horas [58].  

As consequências diurnas da insónia incluem fadiga, sonolência, défices cognitivos de: 

atenção, concentração, memória e alterações do humor. Essas alterações de humor podem 

traduzir-se em irritabilidade e instabilidade emocional, mas também podem surgir sintomas 

ansiosos ou depressivos [53] [68].  

A terceira edição da International Classification of Sleep Disorders (ICDS-3) e a quinta 

edição do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) classificam a insónia 

crónica com base na frequência com que os episódios de insónia ocorrem (pelo menos 3 noites 

por semana) [55][63]. 

 

2.3. Fatores de risco e consequências  

Estão descritos alguns fatores de risco para a insónia crónica como o envelhecimento, ser 

do sexo feminino, comorbilidades, depressão, ser de um nível socioeconómico baixo, ter relações 

sociais escassas, separação matrimonial ou de um parceiro, trabalhar por turnos e o desemprego 

[59][60].  

O sono desadequado leva a uma redução da saúde física e mental, particularmente, a 

insónia crónica que se associa a um aumento do risco de doença psiquiátrica, como por exemplo 

depressão, sendo este risco duas vezes superior quando comparado com indivíduos que dormem 

bem [58].  

A insónia crónica pode ainda ser um fator de risco para tentativa de suicídio ou morte por 

suicídio. Também estão descritas associações entre a insónia crónica e risco aumentado de enfarte 

agudo do miocárdio e de doença coronária, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, diabetes e 

morte prematura, particularmente em pessoas que dormem menos de 6 horas de sono por noite 

[60]. 

Como já foi supracitado, habitualmente a resolução da insónia aguda dá-se com o 

desaparecimento do fator precipitante. No entanto, se se verificar que esta é grave ou 
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incapacitante, está recomendado o tratamento farmacológico (através de agonistas dos recetores 

das benzodiazepinas) associado a terapia não farmacológica, como por exemplo higiene do sono. 

A higiene do sono passa, pelo estabelecimento de rotinas ao deitar e também no período que o 

antecede, deve-se ainda evitar pensamentos e comportamentos potenciadores de hiperestimulação 

[65-67]. 

 

2.4. Tratamento da insónia  

O tratamento adequado para a insónia depende de vários fatores tais como: sintomas, 

severidade, comorbilidades, duração, aceitação da terapia e da sensibilidade do doente aos efeitos 

adversos dos medicamentos. O tratamento melhora a duração e qualidade do sono. Estudos 

demostram que o tratamento da insónia comórbida melhora também as comorbilidades como a 

ansiedade, depressão, stress e a dor crónica [58]. 

 A terapêutica divide-se, numa abordagem cognitivo-comportamental e em uma 

abordagem farmacológica. O objetivo do tratamento é a melhoria da qualidade e quantidade de 

sono [66]. 

 A reavaliação clínica deve ocorrer algumas semanas após o início do tratamento ou 

mensalmente até que a insónia se resolva. Após a resolução, deve ser feito seguimento bi-anual, 

devido à elevada taxa de recidiva [66]. 

 

2.4.1. Terapêutica farmacológica 

 Os fármacos mais comummente prescritos na terapêutica farmacológica da insónia 

crónica são os sedativos/hipnóticos, pois estes induzem e mantêm o sono [61][62].  

O fármaco ideal deveria de induzir o sono em cerca de 20-30 minutos, ter uma duração 

de 6 a 8 horas promovendo o sono (próximo dos padrões fisiológicos) e sem efeitos residuais na 

manhã seguinte [61][62]. 

 Como o fármaco ideal não existe, a escolha deste envolve sempre um balanço entre os 

riscos e os benefícios. Com base na sintomatologia, na resposta a tratamentos anteriores, nas 

interações medicamentosas, na disponibilidade de outros tratamentos, na preferência do doente, 

no custo, nas comorbilidades associadas, nas contraindicações e nas reações adversas [64][67][69].  

 

2.4.1.1. Agonistas dos recetores das benzodiazepinas 

Este tipo e fármacos incluem as benzodiazepinas (BZDs) e os fármacos análogos (como 

por exemplo o zolpidem). Atuam nos recetores GABAérgicos e dependendo da sua afinidade para 

cada subtipo de recetor, produzem efeitos sedativos/hipnóticos, ansiolíticos, anticonvulsivante e 

amnésicos [72][73].  

Os estudos demonstram que os agonistas dos recetores das benzodiazepinas são eficazes 

no tratamento da insónia. Pois estes diminuem o número e a duração dos despertares noturnos, 
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reduzem a latência do sono e aumentam o tempo total de sono assim como a sua eficiência. 

Contudo, verifica-se uma alteração da estrutura normal do sono, pois estes fármacos diminuem o 

período de sono profundo [70].  

Este tipo de abordagem terapêutica atua nos sintomas e não nas causas, sendo que por 

vezes há necessidade de prolongamento do tratamento [71].  

A Norma da Direção Geral de Saúde (DGS) 055/2011 de 27/10/2011 atualizada a 

21/10/2015, indica os fármacos (Tabela 1) utilizados no tratamento da insónia crónica. Segundo 

esta norma, o tratamento deve ter uma duração máxima de 4 semanas. Contudo, em certas 

situações pode prolongar-se, mediante indicação médica [73]. 

 Para os doentes com insónia inicial é mais adequado um fármaco com uma semi-vida 

curta, enquanto para os doentes com insónia intermédia é mais vantajoso um fármaco com uma 

semi-vida maior [72][73]. 

 

Tabela 1. Benzodiazepinas e fármacos análogos com indicação no tratamento da insónia [73] 

Benzodiazepinas com indicação no tratamento da insónia 

Substância ativa Início de ação Semi-vida (horas) 

Midazolam Rápido 1 – 3 

Triazolam Rápido 2 – 4 

Brotizolam Rápido 3 – 5 

Estazolam Rápido 8 – 28 

Loprazolam Rápido 12 – 16 

Flurazepam Rápido 25 – 100 

Temazepam Intermédio 7 – 11 

Lorazepam Intermédio 12 – 16 

Fármacos análogos às BZDs com indicação no tratamento da insónia 

Zolpidem Rápido 2 – 4 

 

Estes fármacos podem apresentar algumas reações adversas como sedação diurna, 

amnésia anterógrada, défice cognitivo, défice de atenção, aumento do tempo de reação, alterações 

de equilíbrio (os doentes idosos podem ficar mais suscetíveis a quedas) estes fármacos podem 

ainda afetar a capacidade de condução. Estes efeitos estão relacionados com a dose, idade e a 

toma simultânea com outros fármacos sedativos e/ou álcool [71][72]. 

A sua utilização está ainda associada a risco de abuso, tolerância e dependência, estes 

fatores aumentam com a dose e com a duração do tratamento. O seu uso está desaconselhados a 

doentes com historial de toxicodependência como os consumidores de drogas e/ou álcool pois o 
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consumo concomitantemente potencia o efeito sedativo e aumenta o risco de reações paradoxais 

[71][72]. 

Por tudo isto, devem ser usados na menor dose eficaz e pelo menor tempo possível. Assim 

que seja evidente a remissão da sintomatologia, deverá ser iniciada a sua descontinuação, esta 

deve ser feita de forma lenta e progressiva (redução de 25% da dose a cada 2 semanas) [71][72].  

Embora as BZDs e fármacos análogos estejam recomendados para tratamento da insónia 

a curto prazo, estes fármacos são prescritos frequentemente por períodos e em doses superiores 

aos recomendados, particularmente em doentes idosos [73][74]. 

 

2.4.1.2. Antidepressivos, antipsicóticos e anticonvulsivantes sedantes  

Alguns antidepressivos com perfil sedativo são utilizados no tratamento da insónia 

crónica, em uso off-label, como é o caso da mirtazapina, amitriptilina e trazodona São 

normalmente, usados em doses inferiores às estabelecidas nas suas indicações formais. Sendo 

úteis no tratamento de doentes depressivos, pois estes têm uma ação sedativa e antidepressiva 

[75][76]. 

Apesar de existirem poucos estudos que demonstrem que o seu uso pode ser uma 

alternativa aos agonistas dos recetores das BZDs. Alguns destes fármacos podem ser uma boa 

opção em doentes com insónia concomitante com depressão e ansiedade como é caso da 

mirtazapina, uma vez que tem efeito antidepressivo e ansiolítico [75][76]. 

A quetiapina, a olanzapina, e a risperidona são antipsicóticos sedantes, que também são 

utilizados em off-label para o tratamento da insónia crónica em doentes com indicação 

psiquiátrica ou em insónia resistente aos tratamentos convencionais [75][76]. 

Nos casos em que os agonistas dos recetores das BZDs estão contraindicados ou em 

doentes tiveram uma resposta desadequada ou em que estes sofrem de dor neuropática a 

gabapentina e pregabalina podem ser utilizadas. A sedação diurna, o aumento ponderal e tonturas 

poderão ser efeitos secundários deste tipo de fármacos [76][77]. 

 

2.4.1.3. Outros agentes utilizados no tratamento da insónia 

Embora atualmente não sejam recomendados por existirem alternativas mais eficazes e 

seguras, os barbitúricos são eficazes como ansiolíticos e hipnóticos [78][79]. 

  Os anti-histamínicos são utilizados com frequência para o tratamento de insónia. São 

eficazes na insónia inicial, contudo podem provocar sonolência residual e reduzir a qualidade do 

sono. Devido aos seus efeitos anticolinérgicos podem, ainda, causar delírio, défice cognitivo 

retenção urinária e excitação paradoxal embora estes feitos não sejam frequentes [80][81]. 

Um outro fármaco usado com frequência para o tratamento da insónia é a melatonina, 

estudos utilizando várias dosagens e várias formas de libertação, demostram um benefício 

significativo na latência e no tempo total de sono [82].  
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           A valeriana é uma das alternativas terapêuticas mais utilizada pelas pessoas com insónias 

por ser um tratamento fitoterápico e, por isso, relativamente seguro. Os estudos efetuados para 

comprovar a sua eficácia, demostram resultados contraditórios, sendo necessários mais estudos 

[83]. 

 

2.5. A FBD apresenta os seguintes MNSRM para as insónias  

➢ Dormidina® 

Contém a substância ativa doxilamina que é uma substância anti-histamínica derivada da 

etanolamina. Possui, também, efeitos anticolinérgicos moderados e efeitos sedantes marcados. A 

doxilamina é eficaz na redução do tempo de início do sono assim como no aumento da duração 

do mesmo. Este medicamento é utilizado na dificuldade temporária em adormecer [84]. 

Posologia: 1 comprimido 30 minutos antes de deitar [84]. 

       Constituição por comprimido: 12,5 ou 25 mg de succinato de doxilamina [84] 

➢ ValdispertNoite® 

Tem uma fórmula inovadora com melatonina que contribui para reduzir o tempo necessário 

para adormecer. Os comprimidos de libertação prolongada permitem uma dupla funcionalidade: 

uma ação rápida através da libertação imediata de melatonina (0,5mg) e uma ação prolongada 

através da libertação gradual da restante melatonina (0,5 mg). A fórmula única de 

ValdispertNoite® foi potenciada com vitaminas específicas que contribuem para a redução do 

cansaço e fadiga: a vitamina B6 e a niacina [85]. 

Posologia: 1 comprimido 15 minutos antes de deitar [85]. 

Constituição por comprimido: Niacina 36 mg, vitamina B6 9,5 mg, melatonina 1 mg [85]. 

➢ ValdispertNoite Rapid ® 

Foi formulado com uma tecnologia inovadora em comprimidos orodispersíveis de absorção 

rápida, que se dissolvem imediatamente na boca, para uma maior comodidade. O seu sabor é 

suave e agradável. A fórmula de ValdispertNoite Rapid® contém melatonina contribui para 

reduzir o tempo necessário a adormecer [85]. 

A produção de melatonina desempenha um papel importante no processo de adormecer. A 

melatonina encontra-se naturalmente no nosso organismo [85]. 

Posologia: 30 minutos antes de se deitar [85]. 

Constituição por comprimido: 1,9 mg de melatonina [85]. 

➢ Angelicalm®  

É um produto especialmente indicado para quem sofre de insónias ou de outras perturbações 

do sono. Tem três componentes que têm uma grande eficácia sobre a indução do sono, 
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possibilitando desta forma um sono natural e revitalizante: a melatonina (reguladora do sono), a 

valeriana (sedativa) e passiflora (tranquilizante) [86]. 

Posologia: 1 cápsula antes de deitar ou fazer 5 pulverizações na boca, de preferência na zona 

sublingual, antes de deitar [86]. 

Constituição por cápsula: 1,9 mg melatonina, 100mg passiflora, 150mg de valeriana 

                    por 5 pulverizações: 1,9mg de melatonina, 20mg de passiflora 30mg de valeriana 

➢ EnRelax Forte® 

Contém uma associação de plantas (valeriana, passiflora e espinheiro branco) desenvolvida 

especialmente para ajudar a relaxar, favorecendo o descanso e o sono. O Enrelax Forte® favorece 

também o relaxamento em períodos de stress passageiro [87]. 

Posologia: 1 comprimido por dia para efeitos relaxantes, para facilitar sono tomar 1 

comprimido 1-2 horas antes de se deitar [87]. 

Constituição por comprimido: Valeriana 500mg, passiflora 100mg, espinheiro branco 100mg 

[87]. 

➢ Alquilea SONO® 

É um inovador comprimido com dupla camada, especialmente formulado para que os seus 

constituintes sejam libertados à medida que são necessários: a primeira camada liberta-se 

rapidamente no início do sono e a segunda camada liberta-se de forma progressiva durante a noite. 

A primeira camada contém melatonina a segunda camada contém valeriana, passiflora e papoila 

da califórnia que contribuiem para um sono reparador [88]. 

A melatonina é uma substância produzida pelo nosso corpo e de forma natural a valeriana e 

a passiflora são plantas que nos ajudam a dormir e a papoila da califórnia contribui para um 

relaxamento ótimo. Alquilea SONO® contribui, desta forma, para um descanso reparador tanto 

no início do sono como ao longo da noite [88]. 

Posologia: 1 comprimido 30 minutos antes de deitar [88]. 

Constituição por comprimido: papoila da califórnia 100mg, passiflora 100mg, valeriana 50 

mg e melatonina 1,95mg [88]. 

➢ Stilnoite® 

Tem uma tripla ação sobre o sono: ação relaxante (passiflora), ação sobre a fase de início do 

sono (melatonina) que contribui para reduzir o tempo necessário para adormecer, ação sobre a 

qualidade do sono com diminuição dos despertares noturnos (papoila da califórnia e melissa) [90]. 

Posologia: 2 cápsulas 30minutos a uma hora antes de se deitar [89]. 

Constituição por 2 cápsulas: 150 mg de extrato de passiflora, melatonina 1mg, extrato de 

papoila da califórnia 8,4 mg, extrato de folhas de melissa 240 mg e vitamina B6 0,42mg [89]. 
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Conclusão 

Considero ter atingido o objetivo pretendido, com o desenvolvimento destes dois 

trabalhos. Sensibilizei os utentes da FBD sobre o que é o melanoma e os cuidados a ter.  Ajudei 

ainda os utentes que lá se deslocaram com problemas de insónia. Neste âmbito realizei dois 

panfletos informativos (anexo 8 e 9). 

  O farmacêutico comunitário deve estar devidamente preparado e informado, de modo a 

esclarecer as dúvidas dos utentes nos diversos problemas de saúde. 
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Anexos 

Anexo 1: Espaço exterior da Farmácia 

 

Anexo 2: Balcão de atendimento 
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Anexo 3: Balcão de aconselhamento cosmético 

 

 

Anexo 4: Área multifuncional 
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Anexo 5: Armazém 
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Anexo 7: Psicotrópicos 
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Anexo 8: Panfleto sobre melanoma 
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Anexo 9: Panfleto sobre insónias 
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RESUMO 

 

O estágio curricular fecha o ciclo de estudos em Ciências Farmacêuticas. É neste período 

que temos o primeiro contacto com a realidade do mercado de trabalho, e onde aplicamos na 

prática os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso.  

Ao longo dos 2 meses que estagiei nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar 

de Trás-os-Montes e Alto Douro na Unidade Hospitalar de Chaves consolidei e adquiri 

conhecimentos a nível prático, científico, melhorei as minhas aptidões e relações interpessoais 

através do contacto com o utente e com a equipa de trabalho, o que me proporcionou um 

crescimento a nível pessoal e profissional.  

Dividi este relatório de estágio em duas partes. Na primeira parte debruçar-me-ei sobre a 

descrição dos Serviços Farmacêuticos da Unidade Hospitalar de Chaves e as atividades 

desenvolvidas. Começando por fazer uma pequena introdução acerca da organização e gestão 

dos Serviços Farmacêuticos, seguidamente, abordarei o circuito do medicamento, 

esclarecendo os procedimentos usados na aquisição, seleção, receção, armazenamento, 

distribuição e dispensa de medicamentos e de produtos farmacêuticos, comparando os 

procedimentos internos com o que está estabelecido pela legislação em vigor.  

Na segunda parte, desenvolvi um trabalho sobre controlo de qualidade de radiofármacos 

tecneciados. 
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Parte I – Descrição e atividades desenvolvidas no estágio 

 

1. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

1.1. Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro – Unidade Hospitalar de Chaves 

Em 1975 começaram as obras do que viria a ser o novo Hospital de Chaves (anexo 1). De 

localização geográfica bastante acessível, estrutura ampla e boas instalações [1-3]. 

Mais recentemente o Hospital de Chaves juntamente com mais quatro instituições o Hospital 

de S. Pedro, em Vila Real, a Unidade Hospitalar D. Luiz I, em Peso da Régua, o Hospital de 

Proximidade de Lamego e a Unidade de Cuidados Paliativos em Vila Pouca de Aguiar constituem 

o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), sendo esta uma entidade 

publica empresarial (EPE) de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 50-A/2007, de 28 de 

Fevereiro e Decreto-Lei n º 233/2005, de 27 de Dezembro ficando sujeito ao Decreto-Lei nº 

93/2005, de 7 de Junho, passando a designarem-se respetivamente por de Unidade Hospitalar de 

Chaves (UHC), Unidade Hospitalar de Vila Real (UHVR), onde está localizada a sede, Unidade 

Hospitalar de Lamego (UHL), Unidade Hospitalar de Peso da Régua (UHPR) e a Unidade de 

Cuidados Paliativos de Vila Pouca de Aguiar (UCPVP) [1-3]. 

O Centro Hospitalar oferece um conjunto muito diversificado de serviços médico-cirúrgicos, 

fruto da necessidade de desenvolver uma maior autonomia e abrangência na prestação e 

assistência diferenciada de cuidados, à população que serve [1-3]. 

 

1.2. Serviços Farmacêuticos da UHC 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) são regulados pelo Decreto-Lei nº 44/204 de 

2 de Fevereiro de 1962. De acordo com este Decreto os SFH são departamentos com autonomia 

técnica e científica, sem prejuízo de estarem sujeitos à orientação geral dos órgãos da 

administração, perante os quais respondem pelo resultado do seu exercício [4]. 

Uma das principais funções dos SFH é a gestão de medicamentos e dos produtos 

farmacêuticos (PF). Que pode ser definida como sendo um conjunto de procedimentos como a 

seleção, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensa ao doente, que visam garantir as 

perfeitas condições e bom uso dos medicamentos e dos PF. 

 

1.2.1. Localização  

Os Serviços Farmacêuticos (SF) da Unidade Hospitalar de Chaves encontram-se no piso 2, 

no mesmo piso da entrada principal, com acesso interno e externo, estão localizados perto de 

elevadores e são de fácil acesso para os doentes. O armazém da Farmácia Hospitalar (FH) e a 

farmácia de ambulatório encontram-se no mesmo piso e contíguos com os restantes SF (anexo 2). 

Tudo isto vai de encontro ao que está estabelecido no manual da FH [5]. 
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1.2.2. Espaço físico 

Os SF da UHC estão divididos em:  zona de ambulatório, sala dos administrativos, gabinete 

da direção, gabinete farmacêutico, arquivo, sala de farmacotecnia, gabinete dos técnicos de 

farmácia, zona de distribuição e preparação, armazém, zona de receção de encomendas (que está 

em contacto com o exterior) (anexo 3), zona dos inflamáveis (separado fisicamente das restantes 

áreas e em contacto com o exterior), armazém dos soros e umas instalações sanitárias. 

 

1.2.3. Horário de funcionamento  

O atendimento interno dos SF da UHC funciona de segunda a sexta-feira das 8h30 às 18h00, 

e o ambulatório de segunda a sexta-feira das 09.00 às 18:00 horas. Ambos os atendimentos se 

encontram encerrados aos fins-de-semana e feriados.  

 

1.2.4. Recursos humanos  

O bom funcionamento dos SFH tem como base a qualidade dos recursos humanos, como tal, 

requerem um conjunto de profissionais capacitados a exercer as atividades incluídas no circuito 

do medicamento. 

Os SFH da UHC são constituídos por três farmacêuticas, três técnicos de diagnóstico e 

terapêutica (TDT), uma assistente técnica (AT) e uma assistente operacional (AO).  

De acordo com a legislação em vigor, a direção dos SF está a cargo de uma farmacêutica 

hospitalar Dra. Patrícia Dias. 

 

1.2.5. Sistema informático  

A plataforma informática usada pelos SF do CHTMAD-UHC é denominada de Gestão 

Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF), para que haja a máxima transparência e 

comunicação a nível hospitalar facilitando e melhorando o serviço prestado. 

Cada profissional detém credenciais pessoais que lhe permitem aceder à aplicação de modo 

a acompanhar e executar as atividades que lhe são inerentes. No caso das farmacêuticas este 

sistema permite acompanhar o percurso do medicamento, validar, realizar transferências entre 

serviços, gerir os stocks, entre outras atividades que foram pensadas no sentido de diminuir erros 

e aumentar a qualidade do serviço. 

 

2. Seleção, aquisição e armazenamento de medicamentos e de produtos farmacêuticos 

2.1. Seleção e aquisição 

A seleção de medicamentos e de PF para o CHTMAD deve ter em conta o Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e as necessidades terapêuticas dos doentes [5].  

Quando é necessário um medicamento que não está incluído no FHNM, a CFT do CHTMAD 

deverá elaborar uma adenda ao FHNM. A aprovação dessa adenda depende da existência de um 
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relatório fundamentado, justificando que o medicamento em questão tem um valor terapêutico 

acrescido em relação às outras alternativas terapêuticas. Após aprovação, as adendas devem ser 

remetidas à CFT [6]. 

A aquisição dos medicamentos e de PF é feita pelos SF da Unidade Hospitalar de Vila Real 

em articulação com o Departamento de Compras e Logística (DCL).  

Os SF da UHC analisam os consumos gerais e os stocks existentes. Posteriormente, elaboram 

uma lista no sistema informático (GHAF) (caso se trate de uma urgência o pedido pode ser feito 

via telefónica) aos SF da UHVR, estes analisam o pedido em função do volume da encomenda, 

do stock existente (no CHTMAD) e da urgência o pedido.  

 

2.2. Receção  

Como referi anteriormente é a UHVR que faz a seleção e a aquisição dos medicamentos e 

dos produtos farmacêuticos. A UHC requisita à UHVR os medicamentos e PF em falta ou com 

baixo stock. A encomenda é posteriormente, enviada da UHVR e conferida na UHC. As 

farmacêuticas são responsáveis por rececionar os estupefacientes e os hemoderivados, ao passo 

que os TDT são responsáveis por rececionar os restantes medicamentos e PF, fazendo o registo 

das quantidades, validades e de quem os rececionou. 

 Caso seja feita uma nota de encomenda e esta seja entregue diretamente pelo fornecedor 

(estes fazem entrega principalmente de soros e paracetamol intravenoso), é entregue uma fatura 

que depois de devidamente conferida (normalmente pelos TDT) é entregue à AT para dar entrada 

desta no sistema e para arquivar a documentação.   

 

2.3. Armazenamento  

Os medicamentos e PF após rececionados, devem ser corretamente armazenados, de modo 

a garantir as condições de temperatura, humidade e luminosidade, assegurando dessa forma, que 

a estabilidade e qualidade dos medicamentos é mantida até ao momento da sua dispensa. Os 

medicamentos que necessitam de refrigeração (2-8ºC), devem ser rapidamente direcionados para 

os frigoríficos enquanto que os produtos que não necessitam de condições especiais, são 

armazenados à temperatura ambiente (15-25ºC) (anexo 4) (no armazém de soros a temperatura 

permitida é de 10-25ºC). Em todas as áreas dos SF o teor de humidade deve estar entre 30-60%.  

 Existe um sistema informático designado Sirius Stockage Monoposte que permite 

controlar a temperatura e humidade dos compartimentos dos SF, através de sondas distribuídas 

em diferentes locais dos SF, sendo estas acopladas a um computador, se os limites estipulados 

forem ultrapassados dispara um alarme para que se tome conhecimento e se proceda á correção 

da anomalia.  
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É de referir que os estupefacientes são armazenados num cofre com acesso restrito às 

farmacêuticas e que os produtos inflamáveis se encontram armazenados num local apropriado e 

separado dos restantes, devido à sua perigosidade. 

 

2.4. Gestão dos prazos de validade  

Na Unidade Hospitalar de Chaves durante o processo de armazenamento cumpre-se a regra 

“first expire first out” (FEFO), de forma a escoar primeiro os produtos com validade mais curta. 

As farmacêuticas são responsáveis pelo controlo rigoroso dos prazos de validade dos 

medicamentos. Mensalmente é emitida uma lista com os medicamentos cuja validade termina no 

próximo mês, assim sendo, se existirem medicamentos com caducidade próxima, estes são 

rotulados com uma etiqueta “atenção à validade” e tentam-se escoar, por exemplo para outro 

serviço em que se verifique a necessidade próxima de o usar, caso não seja possível verifica-se a 

possibilidade de efetuar troca com uma outra Unidade do CHTMAD. 

Caso não consiga ser utilizado antes do fim do seu prazo de validade, o medicamento deve 

ser retirado e enviado ao fornecedor ou para incineração. 

 

3. Sistemas de distribuição de medicamentos 

O sistema de distribuição de medicamentos e de PF é uma das atividades dos SF da Unidade 

Hospitalar de Chaves com maior visibilidade a nível hospitalar. Os principais objetivos da 

distribuição devem ser o cumprimento da prescrição médica, racionalização dos custos, garantir 

o seu uso correto e diminuição dos erros relacionados com a sua utilização. Este tema será 

dividido, em distribuição interna e distribuição em ambiente de ambulatório. 

 

3.1. Distribuição clássica  

A distribuição clássica também designada de distribuição tradicional é o sistema de 

distribuição mais antigo, sendo este responsável pela reposição dos stocks nos serviços clínicos, 

ou seja, estes enviam aos SF uma requisição, e os SF perante essa requisição, fazem o envio a 

granel dos medicamentos e PF aos serviços clínicos. Neste sistema, os medicamentos e PF não 

são requisitados para um doente em específico, mas sim para todo o serviço. Este sistema de 

distribuição reduz a vigilância farmacoterapêutica por parte dos SF, o que pode levar ao uso 

inadequado dos medicamentos, aumento dos erros de administração e aumento dos desperdícios. 

Por outro lado, este sistema permite que os serviços clínicos possuam stock de determinados 

medicamentos e PF, reduzindo o número de solicitações à farmácia. 

O pedido é feito aos SF, de acordo com a calendarização semanal, este é analisado de acordo 

com a quantidade, o tipo de medicamento e stock existente. Seguidamente as farmacêuticas fazem 

a validação do pedido, os TDT procedem à preparação e a assistente operacional faz distribuição 

aos serviços clínicos. 
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3.2. Reposição de stocks por níveis 

O sistema implementado para a reposição por stocks nivelados é o Pyxis® que é um sistema 

semiautomático, designado por estação, que funciona como um armário com prateleiras e gavetas 

para o armazenamento de medicamentos necessários adaptados a cada serviço, onde a cada 

medicamento é atribuída uma quantidade considerada ideal para responder às necessidades por 

um período de pelo menos 24h.  

Este sistema garante uma maior segurança, uma diminuição dos erros, um maior controlo e 

gestão dos medicamentos. Na Unidade Hospitalar de Chaves este sistema encontra-se na urgência, 

mais precisamente na parte da pequena cirurgia, medicina e onde os doentes se encontram em 

observação. 

Diariamente é gerada uma listagem automática com as quantidades a repor em cada um dos 

Pyxis®, tendo em conta o stock mínimo e máximo parametrizados. Contudo, é possível alterar a 

medicação ou a quantidade que consta no Pyxis® consoante o serviço ou a época do ano, visto 

que existe uma maior afluência à urgência em certos períodos do ano e consequentemente um 

maior consumo de certos medicamentos.  

   As farmacêuticas analisam as listas do Pyxis®, ajustando algumas das quantidades a repor 

ou eliminando medicamentos que não vão ser repostos. Esta medicação é preparada pelas 

farmacêuticas na farmácia e normalmente transportada para a urgência pela AO. Seguidamente 

procede-se à reposição do Pyxis® através da introdução do número mecanográfico e da leitura da 

impressão digital de uma das farmacêuticas, seleciona-se os medicamentos a repor, aparecendo 

posteriormente no monitor para esses medicamentos, a dosagem, a FF, a gaveta e divisória em 

que se encontram, organizadas por níveis de segurança: 

• Nível de segurança máximo: apenas permite retirar o medicamento prescrito, nas quantidades 

prescritas, não estando a restante medicação acessível. Destina-se a medicação de controlo 

rigoroso, como benzodiazepinas e estupefacientes; 

• Nível de segurança intermédio: o stock total do medicamento prescrito encontra-se 

disponível, mas a restante medicação da gaveta está inacessível pelas tampas que fecham cada 

divisória; 

• Nível de segurança baixo: toda a medicação da gaveta encontra-se disponível. 

Aquando da reposição, as farmacêuticas devem confirmar a quantidade existente na gaveta, 

caso a quantidade que aparece no monitor não corresponda à quantidade real altera-se. Deve ainda 

ter em atenção à regra FEFO – first expired, first out, isto é, devem-se colocar os medicamentos 

que expiram primeiro de forma a estes serem os mais acessíveis para que sejam os primeiros a 

serem administrados. Para proceder à reposição do medicamento seguinte é obrigatório o fecho 

da gaveta ou porta segundo a indicação no monitor.  

É importante referir que todo este processo (à exceção do transporte da medicação para os 

Pyxis®) é executado apenas pelas farmacêuticas do serviço. 
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3.3. Distribuição Personalizada  

Este tipo de distribuição engloba os hemoderivados, estimulantes da eritropoiese, 

estupefacientes/psicotrópicos e as benzodiazepinas [7]. 

Conforme o tipo de medicação, é utilizado um modelo específico de prescrição/distribuição 

[8][9]. 

 Após a preparação e distribuição da medicação realiza-se a imputação de consumos e 

atualização do stock informaticamente do seguinte modo [10]: 

• Estimulantes da Eritropoiese 

 Doentes internados: registo em unidose (RU), 

 Doentes não internados: registo em requisição de não internados (RN), 

Doentes de ambulatório: registo em requisição de ambulatório (RA). 

• Hemoderivados 

 Doentes Internados: RU, 

 Doentes não internados: RN. 

• Estupefacientes/Psicotrópicos 

 Doentes internados: registo em requisição ao serviço (RQ). 

• Benzodiazepinas 

 Doentes internados: RQ. 

No final a documentação é arquivada nos SF. 

 

3.4. Distribuição Individual Diária e em Dose Unitária 

O Despacho, de 30 de Dezembro de 1991, publicado em Diário da República n.º 32, 2ª série 

de 28 de Janeiro de 1992 decretou a utilização do Sistema de Distribuição Individual Diária em 

Dose Unitária (SDIDDU) nos hospitais do SNS. Ao contrário do sistema de distribuição clássica, 

este é um sistema de distribuição personalizado, os medicamentos são dispensados para cada 

doente, geralmente para colmatar as necessidades por um período de 24h, com exceção das sextas-

feiras, em que são distribuídos medicamentos para as 72h seguintes (sexta-feira, sábado e 

domingo) pois os SF da UHC encontram-se encerrados aos fins de semana [5].  

O SDIDDU, começa com a prescrição médica que é feita eletronicamente e enviada 

informaticamente para os SF. As prescrições contêm o nome do doente, número do processo, 

nome do serviço, número da cama, médico prescritor, data e hora da prescrição, designação do 

medicamento por designação comum internacional (DCI), dose, forma farmacêutica (FF), 

frequência de administração, via de administração e outras informações relevantes. O próximo 

passo deste circuito consiste na receção, interpretação e validação da prescrição médica por parte 

das farmacêuticas. Para uma validação mais correta da prescrição era importante que as 

farmacêuticas tivessem acesso ao historial clínico do doente, mas tal não acontece na Unidade 

Hospitalar de Chaves. Na validação as farmacêuticas avaliam a posologia, sobreposição 
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medicamentosa, possibilidade de interações medicamentosas/alimentares e ainda racionalizar a 

terapêutica evitando desperdícios. No caso dos antibióticos, as farmacêuticas fazem a 

parametrização da duração do tratamento, cajo não haja indicação médica contrária, só pode ter a 

duração de 7 dias.  Quando todas as prescrições de um determinado serviço estão validadas, há 

emissão dos mapas por cada serviço clínico, onde se indica quais os medicamentos e em que 

quantidades deverão ser enviados para cada doente internado.  

Seguidamente, procede-se à preparação das malas em doses individualizadas. A preparação 

pode ser feita em modo manual ou semiautomático, na primeira a preparação das malas é 

totalmente feita manualmente, ou seja, com recurso aos stocks dos medicamentos. Coloca-se toda 

a medicação prescrita para cada doente dentro da respetiva gaveta, no segundo método no 

semiautomático utiliza-se o Kardex (anexo 5) para auxílio da preparação das malas (anexo 6), que 

se caracteriza por um armazém semiautomático de acondicionamento de medicamentos injetáveis 

e orais. Na UHC a preparação é feita em modo semiautomático. Depois de validadas as 

prescrições e imprimidos os mapas, a informação é enviada para o Kardex. De seguida, os TDT 

identificam as gavetas das malas com o nome do doente, número do processo e o serviço. 

Posteriormente os TDT procedem conforme indicado, ou seja, existe um ecrã acoplado ao Kardex 

onde constam diversas informações como o nome do serviço, o nome do doente, o número da 

cama, identificação da medicação, quantidade a enviar e a posologia, consoante esta informação 

acende uma luz na gaveta da medicação correspondente, retira-se e coloca-se na respetiva gaveta 

e assim sucessivamente. Este método permite um fácil e rápido picking da medicação, 

rentabilizando o tempo e diminuindo os erros. 

Contudo, pode haver situações em que a medicação não exista no Kardex, isto pode dever-

se a características inerentes à medicação ou à falta de stock por isso, são geradas duas listas que 

complementam estas falhas: 

• Lista de Externos – representa toda a medicação que não consta no Kardex sendo, portanto, 

necessário colocá-la manualmente; 

• Lista de Incidências – representa toda a medicação que o Kardex não tem em quantidade 

suficiente para satisfazer o pedido, sendo completado manualmente. 

Quando a quantidade de medicação ultrapassa o espaço disponível na gaveta, identifica-se 

devidamente com uma etiqueta relativa ao doente em questão e coloca-se em cima da mala do 

serviço correspondente 

 Ao longo do dia, vão sendo impressos mapas das diferenças que os médicos fazem às 

prescrições iniciais. Estes mapas impressos antes das saídas das malas são sempre com 

revertências, após as saídas das malas são impressos sem revertências. As malas são distribuídas 

pela AO a cada um dos serviços clínicos (antes de cada saída a AO verifica se existe medicação 

de frio preparada no frigorifico para levar para esse serviço). A saída das malas é feita às 14:00 
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horas para a Ortopedia, às 14:30 a Medicina 1, Medicina 2 e a Cardiologia, às 15:00 para a 

Cirurgia Geral, às 15:30 para a Cirurgia 3. 

Quando a AO vai entregar as malas com a medicação, recolhe as que estão nos serviços 

clínicos (que foram entregues no dia anterior ou na sexta-feira caso se trate duma segunda-feira) 

e leva-as de volta aos SF com a medicação que não foi administrada. Os TDT procedem às 

devoluções, retiram a medicação das gavetas, e devolvem-na informaticamente por doente, é 

necessário confirmar que a medicação devolvida se encontra em bom estado para que possa ser 

reutilizada, sendo de seguida novamente armazenada. 

 

3.5. Distribuição de medicação em ambulatório  

A farmácia de ambulatório dos SFH serve os doentes da Unidade Hospitalar que não estão 

em regime de internamento e cujas patologias se encontram listadas no Diário da República. Estes 

ditam a total comparticipação por parte do Estado por serem medicamentos de uso reservado pelo 

seu alto custo, risco ou necessidade de vigilância apertada e que, portanto, não se encontram 

acessíveis nas farmácias comunitárias. Também existe medicação complementar para o 

tratamento destas patologias que é dispensada ao abrigo das alíneas b) e c) do Decreto-Lei n.º 

176/2006 [11]. 

Este tipo de distribuição permite que haja um maior controlo e vigilância de determinadas 

terapêuticas, especialmente daquelas em que possam ocorrer efeitos adversos graves ou em que 

há necessidade de assegurar a adesão à terapêutica por parte do doente.  

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório é feita pelas farmacêuticas das 

09:00 às 18:00 horas. Idealmente as instalações devem: ser um local acessível aos doentes e perto 

das consultas que eles frequentam, garantir a privacidade do doente, ter as condições adequadas 

para conservação e dispensa de medicamentos, ter acesso exterior. As instalações da farmácia de 

ambulatório da UHC vão de encontro a estes requisitos [5].  

O Despacho nº 13382/2012, de 4 de Outubro, determinou que dispensa em ambulatório tem 

que ser obrigatoriamente realizada por um sistema de prescrição eletrónica, que permite: a criação 

de um histórico de prescrição por doente, uma redução dos erros de dispensa devidos a receitas 

manuscritas ilegíveis e um maior controlo, por parte das farmacêuticas, da adesão à terapêutica 

[12]. 

  Quando o doente se desloca à unidade de ambulatório da FH tem que se fazer acompanhar 

de uma prescrição eletrónica que deve conter o nome, nº de processo, nº de utente, especialidade 

médica e assinatura do prescritor, deve ainda apresentar a DCI do medicamento, FF, posologia, 

via de administração e duração do tratamento. A prescrição é válida até à próxima consulta, ou 

seja o doente (ou um representante legal) dirige-se à farmácia de ambulatório com a prescrição, 

esta é assinada pelo doente/representante legal e pela farmacêutica que procede ao aviamento (a 

dispensa é exclusivamente mediada pelas farmacêuticas). 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar - CHTMAD – Unidade Hospitalar de Chaves | Carina Maia 

 

9 
 

Quando o doente se dirige à farmácia de ambulatório pela primeira vez é-lhe fornecida toda 

a informação acerca do(s) medicamento(s) prescrito(s), o doente assina um consentimento 

informado que comprova que tais informações lhe foram prestadas e como este se responsabiliza 

pela medicação que lhe foi dispensada assim como o seu correto uso. Caso não seja a primeira 

vez, no processo de dispensa, a farmacêutica deve questionar o doente sobre possíveis reações 

adversas, questionar acerca da toma de outra medicação ou de produtos que possam ter interações 

com o(s) medicamento(s) e ainda, avaliar a forma como o doente está a fazer a medicação, 

nomeadamente, se está a seguir o regime posológico estabelecido. Um dos objetivos principais é 

tentar verificar a adesão à terapêutica por parte do doente. 

  A medicação dispensada é calculada em função da necessidade do doente, da data da 

próxima consulta e do stock da farmácia. Por vezes os doentes levam a medicação faseadamente 

até à próxima consulta. Para isso deixam a prescrição na farmácia de ambulatório e sempre que 

há um levantamento há o registo de qual a medicação levantada, a quantidade e o lote. 

Tipicamente o ato da dispensa passa pela validação e pelo registo informático. Na UHC o registo 

farmacoterapêutico é feito de forma manual. 

 

3.6. Distribuição de medicamentos sujeitos a controlo especial  

3.6.1. Psicotrópicos e estupefacientes  

Estes medicamentos são suscetíveis de causarem abuso ou toxicodependência podendo estar 

associados a atos ilícitos, são, por isso, alvo de regulação especial. O Decreto nº61/94, de 12 de 

Outubro, regula a utilização destas substâncias para fins terapêuticos e a Portaria nº 981/98 

descreve medidas de controlo para a aquisição e dispensa, implementando modelos de formulários 

para controlar a sua circulação. A responsabilidade de inspecionar e supervisionar o uso destas 

substâncias, em Portugal, é do INFARMED e o farmacêutico é o único responsável pelo circuito 

destes medicamentos a nível hospitalar [13-15]. 

 A requisição para compra destes medicamentos é feita pelos SF da UHVR (assim como a 

dos restantes medicamentos e PF sendo posteriormente dispensados à UHC conforme as 

necessidades. 

Na UHC estes medicamentos encontram-se armazenados num cofre que só as farmacêuticas 

têm acesso, sendo dispensados a cada serviço conforme as necessidades. Este tipo de fármacos 

apenas é dispensado através de requisição em impresso próprio, o Modelo n.º 1509 (exclusivo da 

Imprensa Nacional Casa da Moeda – INCM) (anexo 7), essas folhas de requisição identificam o 

nome do medicamento por DCI, a FF, a dosagem e tem várias linhas nas quais são identificados 

os doentes a quem foram administrados os medicamentos, o número da cama/processo, a 

quantidade administrada, a assinatura do médico prescritor e do enfermeiro que administrou. Se 

todas estas condições se verificarem, as farmacêuticas fazem a dispensa das unidades necessárias 

para repor (a dispensa destes medicamentos é realizada apenas pelas farmacêuticas). 
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Sempre que há dispensa de estupefacientes, é impresso um novo registo de consumo e o 

anterior é arquivado depois de devidamente assinado pelo clinico, enfermeiro, farmacêutico que 

dispensa, pela diretora farmacêutica e de feito o registo informático de requisição ao serviço. 

 

3.6.2. Hemoderivados  

O Despacho nº 28356/2008, de 13 de Outubro regula a aquisição de produtos derivados do 

plasma humano [16]. O registo destes produtos é regulado pelo Despacho nº 1051/2000, de 14 de 

Setembro, que indica que todos atos de requisição clínica, distribuição aos serviços clínicos e 

administração aos doentes tem que ser registados na ficha modelo [17].  

A requisição de hemoderivados é preenchida pelo médico em modelo próprio modelo nº 

1804 (exclusivo da INCM, S.A.). Este modelo é constituído por duas vias, a “Via Serviço” e a 

“Via Farmácia”. Estas duas vias têm a identificação do doente, a data, o nº mecanográfico e 

assinatura do médico prescritor, o nome, forma farmacêutica e via de administração do 

hemoderivado assim como a dose, a duração do tratamento e a justificação clínica. 

Após o preenchimento pelo médico são envidas aos SF. As farmacêuticas no ato da dispensa 

indicam o nome do derivado, a quantidade enviada, o nº de lote, o fornecedor e anotam o número 

de certificado do INFARMED, assinando e datando. A “Via Farmácia” (anexo 8) é arquivada 

juntamente com um exemplar do registo de consumos (anexo 9) nos SF, ao passo que a “Via 

Serviço” é arquivada no processo clínico do doente. No registo de consumos consta o número do 

consumo, o nome do doente, o serviço, a data identificação do hemoderivado, a quantidade, o 

lote, o número do certificado de autorização de utilização do lote e a hora.  

Antes destes produtos deixarem os SF, todos são devidamente etiquetados com a 

identificação do doente. A dispensa destes medicamentos é efetuada apenas pelas farmacêuticas. 

 

3.6.3. Medicamentos anti-infeciosos 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconheceu a emergência e a propagação da 

resistência aos antimicrobianos como um problema grave a nível mundial, afetando tanto os 

países desenvolvidos como os países em desenvolvimento. 

A resistência aos antibióticos conduz a um perigo acrescido, sofrimento prolongado do 

indivíduo e aumento dos custos dos cuidados de saúde e portanto, constitui um encargo para a 

sociedade. Nesse sentido, têm sido tomadas medidas de modo controlar o fenómeno da 

resistência, diversos sistemas de vigilância nacionais e internacionais estão a decorrer e outros 

estão a ser desenvolvidos [18]. 

Esta gestão dispõe os anti-infeciosos em duas categorias: 

• Anti-infeciosos que não necessitam de justificação: Azitromicina, Amoxicilina + Ácido 

Clavulânico, Ampicilina, Ceftriaxone, Ceftazidima, Cefazolina, Clindamicina, 

Ciprofloxacina, Gentamicina, Metronidazol, entre outros. 
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• Anti-infeciosos que necessitam de justificação obrigatória: Colistimetato de sódio, 

Ertapenem, Imipenem + Cilastatina, Levofloxacina, Linezolida, Meropenem, 

Piperaciclina+Tazobactam, Vancomicina, Teicoplamina.  Estes antibióticos apenas poderem 

ser utilizados em situações específicas e com justificação adequada. A Linezolida necessita 

de autorização por parte da Direção Clínica. 

 

3.6.4. Medicamentos extra-formulário  

Atualmente os hospitais podem utilizar medicamentos que não constam no FHNM. A CFT 

monitoriza o cumprimento do FHNM e a utilização de medicamentos não incluídos neste, 

propondo a sua inclusão em adenda (nº 2 do Despacho nº 2061-C/2013). As adendas devem ser 

justificadas por particularidades do doente, tratando-se de situações excecionais. Para a sua 

aprovação, a CFT tem em consideração os medicamentos cuja avaliação para utilização já tenha 

sido efetuada pelo INFARMED, devendo ser demonstrado o valor do medicamento proposto face 

às alternativas terapêuticas existentes [6]. 

 

3.7. Eritropoietinas  

        O uso desta medicação é regulada pela legislação em vigor nomeadamente os Despachos 

n.º3/91 de 8 de Fevereiro alterado pelo Despacho n.º11 619/2003 de 22 de Maio, e n.º10/96 de 16 

de Maio (acesso à hormona eritropoietina para os doentes insuficientes renais crónicos) e n.º 

9825/98 de 13 de Maio (acesso ao medicamento eritropoietina humana recombinante) [5].  

Este tipo de distribuição é realizada diariamente dos SF para o serviço de Nefrologia, onde 

os doentes insuficientes renais crónicos realizam a hemodiálise. 

É fornecido um mapa de prescrição aos SF com a indicação do nome do doente e o 

estimulante da eritropoiese prescrito. Cada eritropoietina é identificada com o nome do doente a 

que se destina e é colocado o número do lote correspondente a essa mesma eritropoietina no mapa, 

posteriormente este é rubricado e datado pela farmacêutica que realizou a preparação e 

fotocopiado (a cópia segue para o serviço de Nefrologia e o original fica na farmácia hospitalar 

sendo posteriormente arquivado). A medicação é transportada numa mala térmica pela AO. 

Mensalmente é efetuado um mapa de controlo, com o registo de todos os estimulantes da 

eritropoiese dispensadas por cada doente. 

 

4. Produção e controlo de medicamentos 

4.1. Conceito Integrado de Garantia da Qualidade  

Os Serviços Farmacêuticos contribuem para a implementação da Norma ISO 9001/2008 no 

âmbito da gestão da qualidade a nível Hospitalar. Nesse sentido os SF seguem normas e 
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procedimentos nos quais constam as indicações a adotar, na receção e dispensa de medicamentos, 

na gestão de prazos de validade, entre outros [10][19].  

De modo a garantir o Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ), são realizadas 

periodicamente auditorias internas e externas, nas quais são escolhidos, aleatoriamente, 

procedimentos e profissionais de determinados serviços de forma a certificar que tudo funciona 

como previsto. Os procedimentos padronizados devem ser escritos, documentados e regularmente 

revistos (de 5 em 5 anos). Os desvios a estes, são classificados como “não conformidades” e 

levam ao desenvolvimento de medidas corretivas [10][19]. 

A política de qualidade dos SF do CHTMAD rege-se pelos seguintes princípios: 

• Assegurar um serviço de qualidade, indo ao encontro das expetativas dos serviços clínicos e 

dos doentes, 

• Melhorar a satisfação dos doentes através de um atendimento rápido e de qualidade, num 

espaço com condições adequadas,  

• Promover a melhoria contínua dos procedimentos, que visem a uma melhoria do desempenho 

e eficácia do serviço [10][19]. 

O CHTMAD é certificado pela norma ISO 9001/2008 e acreditado pela Joint Commission 

International (JCI) desde Outubro de 2010. A JCI é considerada uma das mais importantes 

entidades mundiais de acreditação. Esta avalia diversas áreas como a manutenção dos 

equipamentos, formação dos profissionais, infra-estruturas, bom uso dos medicamentos, direitos 

e deveres dos doentes, controlo das infeções hospitalares, gestão de emergências entre outras 

[10][19]. 

 

4.2. Preparação de medicamentos não estéreis  

Os medicamentos não estéreis são preparados numa unidade de preparação de medicamentos 

não estéreis (UPNE) habitualmente por um TDT, sendo o farmacêutico responsável por 

supervisionar as preparações. Após receção da prescrição, o TDT reúne as matérias-primas e o 

material necessário, verifica a limpeza da área de trabalho e procede à preparação do 

medicamento. Após a preparação, o farmacêutico realiza os ensaios de verificação em que aprova 

ou rejeita a preparação, consoante esta esteja conforme ou não. Por último, procede-se à rotulagem 

sendo por vezes necessário colocar informações extra como “agitar antes de usar” ou “conservar 

no frigorífico”.  

Todo o processo de manipulação deve ser documentado nas folhas de registo, pois é parte 

integrante do SGQ. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de observar a preparação da suspensão oral para 

tratamento da mucosite ou “Solução IPO”. 
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4.3. Unidade de reembalamento  

Por vezes, os medicamentos não são comercializados na dose desejada. É necessário fazer o 

seu fracionamento para que os SF possam dispor do medicamento na dose prescrita e de forma 

individualizada. Após o fracionamento é necessário fazer reacondicionamento dos medicamentos 

em condições que assegurem a proteção mecânica, proteção da luz e do ar, de modo a preservar 

a sua integridade, higiene e atividade farmacológica do medicamento. Também se recorre ao 

reembalamento quando determinado medicamento não esta identificado individualmente com 

DCI, dose, laboratório fornecedor, nº de lote e prazo de validade. 

Nos SF da UHC, o processo de reembalamento pode ser feito por uma farmacêutica ou por 

um TDT. Independentemente do executor existe sempre uma farmacêutica supervisora.  

Antes de iniciar o processo, o TDT/farmacêutica introduz no sistema informático a DCI, a 

dose, o lote, o fornecedor, o prazo de validade original e o prazo de validade final. Se forem 

medicamentos que se encontram acondicionados e que são reembalados apenas para identificação 

dos parâmetros acima descritos o prazo de validade corresponde ao prazo de validade original 

caso se trate de medicamentos que não estão acondicionados o prazo de validade é de 6 meses, 

que é o prazo máximo estipulado, contudo no caso de medicação cujo prazo de validade é inferior 

a 24 meses, atribui-se uma validade correspondente a 25% da validade original. 

A Auto Print - Grifols® (Anexo 10) é um sistema semiautomático que permite a 

reembalagem de medicamentos, inteiros, fracionados, higroscópicos e fotossensíveis pois a fita é 

estanque, impermeável e fotoprotetora garantindo a estabilidade e conservação do medicamento 

(anexo 11). Este sistema é composto por uma plataforma rotativa com várias aberturas onde se 

coloca apenas uma porção (inteira ou fracionada) de medicamento, à medida que a plataforma 

roda o medicamento cai num blister devidamente individualizado e identificado. Finalizado o 

processo, confere-se de modo a não existirem não conformidades. 

Apesar de não ser um espaço fechado, onde se garantem todas as condições de assepsia, são 

tomadas medidas de higiene e segurança de forma a não comprometer a qualidade do 

medicamento e evitar contaminações cruzadas. Antes do manuseamento da Auto Print - Grifols® 

é necessário desinfetar o equipamento e a bancada, o operador deve estar devidamente equipado 

com bata e luvas evitando contaminações. 

        O facto de o fracionamento ser realizado nesta unidade e não nas enfermarias permite que o 

restante fármaco seja aproveitado para uma próxima toma e não desperdiçado garantindo 

melhores condições de higiene e segurança. 

No final é também realizado o registo em documento próprio de todos os medicamentos 

reembalados por dia, onde consta a DCI, a dose, o laboratório, o lote, o prazo de validade original 

e o prazo de validade final (anexo 12). 
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5. Comissões Hospitalares 

        As comissões hospitalares surgiram para melhorar a qualidade dos cuidados de saúde 

prestados pelas instituições hospitalares implementando regras e normas de procedimento. No 

CHTMAD existem comissões onde o farmacêutico hospitalar participa ativamente como nas 

comissões técnicas, incluindo a CFT e a Comissão de Ética. 

 

5.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica  

       A CFT é regulada pelo Despacho nº 1083/2004, de 1 de Dezembro de 2003. Segundo este 

decreto a CFT deve ser constituída no máximo por seis membros (três médicos e três 

farmacêuticos). A CFT do CHTMAD é uma comissão especializada, responsável pela definição 

e monitorização da política do medicamento no Centro Hospitalar, esta assume também um papel 

estratégico na monitorização sistemática do consumo de medicamentos, na adesão aos protocolos 

terapêuticos instituídos e na análise da adequação da prescrição à situação clínica [20]. 

 

5.2. Comissão de Ética      

        Segundo o Decreto-Lei nº97/95, de 10 de maio, a sua existência surge da necessidade de 

reflexão a nível ético de determinadas situações, existindo tanto nas instituições públicas como 

privadas. 

        As Comissões de Ética para a Saúde (CES) garantem e protegem a dignidade e integridade 

humana, através da análise de temas da prática médica que envolvam questões éticas. 

        As CES são constituídas por sete membros, desde médicos, farmacêuticos, teólogos, 

psicólogos, sociólogos ou profissionais de outras áreas das ciências sociais e humanas [21].  

 

6. Conclusão 

Ao longo do meu estágio nos SF na Unidade Hospitalar de Chaves foi possível contactar 

com a realidade laboral e com as atividades desenvolvidas por um farmacêutico hospitalar. 

Pude acompanhar todo o circuito do medicamento desde a sua receção e conferência até à 

sua dispensa em regime de ambulatório e a nível interno. Assisti ao reembalamento, à contagem 

de stocks, ao controlo dos prazos de validade, à realização da distribuição individual diária em 

dose unitária, á reposição do Pyxis®, ao processamento de devoluções e à preparação de 

medicamentos não estéreis. 

Em suma, estes 2 meses de estágio foram uma oportunidade única e valiosa, uma mais valia 

a nível pessoal e profissional, pois tive oportunidade de consolidar os conhecimentos adquiridos 

ao longo do curso e de vivenciar a rotina dos SFH. 
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PARTE II – Temas desenvolvidos com relevância para a atividade farmacêutica 

Tema – Controlo de qualidade de radiofármacos tecneciados 

 

Justificação da escolha do tema 

         O presente trabalho insere-se na vertente da Farmácia Hospitalar e deverá ser encarado 

como um trabalho extra do relatório de estágio em Farmácia Hospitalar referente ao estágio 

curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Decidi elaborar este trabalho pela 

interseção das minhas áreas de formação Licenciatura em Medicina Nuclear e Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas e também para chamar a atenção da importância da presença de um 

radiofarmacêutico num departamento de Medicina Nuclear pois é uma área muito pouco 

explorada pelos atuais farmacêuticos. Este trabalho irá incidir sobre uma das suas atividades, o 

controlo de qualidade de radiofármacos, mais precisamente os radiofármacos tecneciados. 

 

1. Radiofármacos 

       O trabalho começa com uma breve introdução onde serão explicados os conceitos básicos, 

tais como, o que é um radiofármaco o que é e qual a importância do controlo de qualidade e quais 

os parâmetros a analisar. Posteriormente irei debruçar-me sobre o controlo de qualidade por 

cromatografia em camada fina e na cromatografia High Performance Liquid Chromatography 

(HPLC). 

         Um radiofármaco resulta da junção de um fármaco (em baixa concentração) com um 

radionuclídeo. A componente farmacêutica fornece uma determinada distribuição biológica ao 

composto, que poderá ser externamente detetado devido às emissões radioativas da componente 

radionuclídica [22-24]. 

         Todos os radiofármacos administrados a humanos devem ser seguros, de qualidade e 

eficazes para atingir o objetivo para que foram propostos. Assim, torna-se necessário a realização 

de testes de controlo de qualidade para assegurar que tais parâmetros são garantidos [23]. 

         A legislação aplicável à aprovação, legalização e controlo de qualidade de produtos 

farmacêuticos foi extrapolada para os produtos radiofarmacêuticos com a adoção da Diretiva 

89/343/EEC e, neste contexto, deverá ser prestada alguma atenção especial para as guidelines 

publicadas pelo Commitee of Proprietary Medicinal Products (CPMP) e pela International 

Conference on Harmonization (ICH). Por outro lado, dever-se-á ter em conta que, em contexto 

de produtos radiofarmacêuticos, a pressão legislativa é ainda maior devido à acumulação da 

legislação dos produtos farmacêuticos com a legislação do uso da radiação ionizante para fins 

médicos [25]. 

        A responsabilidade primária para assegurar a qualidade dos radiofármacos cabe ao seu 

produtor. Contudo, a preparação final do radiofármaco efetua-se no serviço de Medicina Nuclear, 
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pelo radiofarmacêutico sendo este também responsável por avaliar alguns parâmetros de 

qualidade, antes da sua administração [23][24]. 

        O controlo de qualidade envolve muitos testes, contudo, a pureza radionuclídica e 

radioquímica são dois dos testes mais importantes. Quando os radiofármacos são administrados 

por via endovenosa, certos parâmetros devem também ser assegurados, tais como a esterilidade e 

apirogenicidade [23][24]. 

         Este trabalho tem como finalidade explicar o que é o controlo de qualidade de radiofármacos 

tecneciados e como este deve ser feito pelo radiofarmacêutico. De notar que todos estes testes 

deverão estar inseridos numa sólida estrutura designada por Sistema da Qualidade, onde os 

procedimentos efetuados e os resultados obtidos, devem estar devidamente documentados. 

 

1.1. Radiofármacos tecneciados 

Existem vários radionuclídeos utilizados no âmbito da Medicina Nuclear, sendo um deste o 

99mTc (Tecnécio-99m). Os radiofármacos tecneciados em Portugal correspondem a cerca de 80% 

dos radiofármacos utilizados em Medicina Nuclear. Tal valor é devido às características físicas e 

económicas inerentes a este radionuclídeo. O 99mTc é obtido através de um gerador de 99Mo/99mTc, 

estando este presente em todos os serviços de Medicina Nuclear. Este tipo de produção possibilita 

uma maior disponibilidade bem como um custo inferior comparativamente a outros 

radionuclídeos que possuam outro tipo de produção (p.e. ciclotrão) [26]. 

É recomendável a eluição rotineira do gerador de 99Mo/99mTc e é imperativo a utilização de 

um eluato obtido à menos de 2 horas caso contrário obtêm-se eficiências de marcação muito 

baixas [26]. 

Relativamente às características físicas deste radionuclídeo, estas são muito vantajosas, 

possibilitando a aquisição de imagens com elevada qualidade. O 99mTc possui uma semi-vida 

física de 6,02 horas, decai por transição isomérica, emitindo radiação gama de 140 keV [26]. 

Na tabela seguinte estão descritas as principais características deste radionuclídeo. 

 

Tabela 1: Caraterísticas do 99mTc [26]. 

 

Os fármacos são fornecidos em kits frios comerciais e são ligados ao 99mTc por complexação 

[26]. 

Radionuclídeo Semi-vida  

Física 

Tipo de 

 decaimento 

Energia dos  

fotões (keV) 

% média por 

 Decaimento 

Tipo de 

 Produção 

99mTc 6,02 h Transição 

 Isomérica 

140 keV 89,07 Gerador 
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 A composição dos kits inclui, para além da molécula a marcar, outros constituintes cuja 

presença tem por objetivo assegurar a formação do complexo com um elevado rendimento. A 

formulação é otimizada de modo a permitir a obtenção de um radiofármaco com elevada pureza 

radioquímica, estabilidade aceitável e comportamento biológico adequado. Para o efeito, 

parâmetros como: a natureza e concentração da molécula a marcar, tipo e concentração do redutor, 

relação molar molécula/redutor, pH, temperatura e tempo de marcação, têm de ser previamente 

otimizados. Eventualmente podem existir alguns aditivos específicos de cada formulação como 

por exemplo [26]: 

• Ligandos que formam complexos relativamente fracos de 99mTc (glucoheptonato, tartarato, 

citrato) utilizados como complexos intermediários na formação de complexos finais 

termodinamicamente mais estáveis; 

• Antioxidantes, como o ácido ascórbico, suscetíveis de competirem com o redutor para reagir 

como o oxigénio (este pode ser introduzido na preparação do radiofármaco, aquando da 

retirada das doses ou então acidentalmente), e assim evitar a oxidação do complexo desejado; 

• Solução tampão para manter o pH da mistura reacional; 

• Solubilizantes; 

• Excipientes, para melhorar o aspeto do liofilizado; 

• Estes componentes têm por objetivo aumentar a eficiência de marcação e a estabilidade 

radioquímica dos complexos tecneciados. 

 

1.2. Química do tecnécio    

O tecnécio é um metal de transição do grupo VII-B da Tabela Periódica, com o número 

atómico 43, existem 30 isótopos radioativos, entre eles o 99mTc [27][28]. 

 Possui 7 eletrões de valência disponíveis para ligações químicas e pode existir em 8 estados 

de oxidação, desde do -1 ao +7 [27][28]. 

 Quando eluído do gerador, apresenta-se no estado de oxidação +7, sendo portanto estável e 

não reativo, no qual não será fácil a sua radiomarcação. O estado +7 é o mais estável em solução 

aquosa e está sob a forma de pertecnetatos. O 99mTc-pertectentato livre é quimicamente reduzido 

do estado de valência +7, para um estado de oxidação mais baixo. Nos estados de oxidação mais 

baixos as espécies são mais reativas, sendo capazes de se combinar com vários compostos. É 

possível reduzir o 99mTc-pertecnetato livre através de agentes redutores [27][28]. 

Os estados de oxidação mais baixos (-1 a +3) são normalmente estabilizados pela 

complexação com ligandos. As espécies Tc5+ e Tc6+  facilmente passam para estados mais estáveis. 

Sendo que o estado +4 é o estado de oxidação mais utilizado [27][28]. 
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1.3. Redução do 99mTcO-
4   

Tal como referido anteriormente, para a marcação de 99mTc é necessário que haja redução 

prévia do estado de oxidação +7 para um estado de oxidação mais baixo normalmente o +4, que 

é relativamente reativo e irá ligar-se a agentes quelantes e/ou outros compostos [27][28]. 

Os agentes redutores estanhosos são os agentes redutores mais utilizados [p.e. o cloreto 

estanhoso (SnCl2)]. Outros agentes redutores são por exemplo o citrato de estanho, o ácido 

clorídrico e o sulfato de ferro [27][28]. 

 A quantidade de átomos de 99mTc no eluato é muito pequena (=10-9 M), por isso a quantidade 

necessária de agente redutor também será baixa. A relação de iões Sn2+ para átomos de 99mTc 

costuma ser da ordem de 106, o que significa que há agente redutor em excesso [27]. 

A falta ou insuficiência do Sn2+ leva à obtenção de radiofármacos com baixa pureza 

radioquímica, no entanto um grande excesso pode levar à formação do 99mTc-reduzido- 

hidrolisado [28]. 

 

1.4. Fatores importantes na marcação  

São necessários testes analíticos para avaliar a qualidade do radiofármaco e estabelecer a sua 

pureza ao longo do tempo. Esta pureza é determinada através de fatores como a eficácia do 

processo de marcação, estabilidade química, decomposição, condições de armazenamento e o 

prazo de validade [26][27]. 

Um alto rendimento de marcação é sempre o desejável, contudo nem sempre é alcançado 

[26][27]. 

A estabilidade química depende do tipo de ligação entre o radionuclídeo e o ligando. Os 

compostos com ligações covalentes são relativamente estáveis sob várias condições físico-

químicas. A estabilidade, decomposição de um radiofármaco pode ser afetada por condições de 

preparação e armazenamento, como a luz, o calor e a presença de oxigénio (O2), interações com 

as paredes dos frascos e radiólise. A radiólise consiste na decomposição que alguns radiofármacos 

sofrem pela radiação que é emitida pelo seu próprio radionuclídeo. Quanto mais elevada for a 

atividade especifica, quanto maior for a semi-vida do radionuclídeo e quanto mais energética for 

a radiação, maior é o efeito de radiólise. As radiações podem também decompor o solvente, 

produzindo radicais livres, que depois oxidam outras moléculas marcadas. Para tentar prevenir 

deste tipo de radiólise, o pH do solvente deve ser neutro [26][27]. 

O prazo de validade é o tempo de segurança na qual o fármaco pode ser usado para o 

propósito desejado. O tempo de semi-vida física (t1/2f) do radionúclideo é sugerido como o prazo 

limite de validade do radiofármaco [26][27]. 

Durante o processo de marcação há formação de impurezas tanto radionuclídicas como 

radioquímicas. As impurezas radionuclídeos são contaminantes radioativos que surgem do 

método de produção dos radionuclídeos e a sua remoção pode ser conseguida por vários métodos 
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de separação química, na fase de produção do radionuclídeo. As impurezas radioquímicas 

consistem em compostos que resultam de uma marcação incompleta, por degradação natural ou 

por radiólise (após a marcação) e podem ser estimadas por vários processos analíticos, tais como 

cromatografia por camada fina ou HPLC [26][27]. 

 

1.5. Impurezas radioquímicas formadas durante a marcação  

        Durante o processo de marcação há formação do complexo tecneciado pretendido, e de 

impurezas como o 99mTc-pertecnetato livre, o 99mTc-reduzido e o 99mTc-reduzido-hidrolisado, 

além de outras espécies reduzidas e complexadas com arranjos diferentes do desejado. Estas 

impurezas formam-se, visto que as reações de complexação do radionuclídeo ao fármaco podem 

não ser tão eficientes quanto o esperado em consequência da qualidade do eluato, dos 

componentes do kit ou dos procedimentos utilizados para as marcações [26][27]. 

         O 99mTc-pertecnetato livre forma-se devido a presença de O2 no frasco de reação 

(particularmente antes da adição do 99mTc-pertecnetato), a presença de O2 causa oxidação do ião 

estanhoso reduzindo assim a quantidade de iões Sn2+ disponíveis para a redução do 99mTc+7, 

conduzindo à formação de 99mTc-pertecnetato livre no kit. O O2 também pode ser introduzido 

durante a preparação do radiofármaco ou quando as doses são retiradas. Elevadas atividades de 

99mTc-pertecnetato em solução aquosa e a presença de O2 podem causar radiólise de moléculas de 

água e de outros produtos formando radicais livres. Estas espécies vão interagir com os quelantes 

de 99mTc, libertando o 99mTc-pertecnetato de novo. Os efeitos da radiólise são, normalmente 

desprezáveis, uma vez que os limites da radioatividade do 99mTc sugeridos para adicionar ao kit 

comercial, são suficientemente baixos de modo a não provocar estes efeitos [28][29]. 

         Para diminuir a formação de 99mTc-pertecnetato livre, por vezes adiciona-se ao kit gás inerte 

como o azoto (N2) ou antioxidantes como ácido ascórbico ou o ácido gentísico para prevenir a 

oxidação do complexo formado [28][29]. 

        O 99mTc-reduzido, por falta de ligando, pode sofrer hidrólise em solução aquosa, reagindo 

com a água e formando espécies hidrolisadas algo que depende do pH, da duração da hidrólise e 

da presença de outros agentes. Analisando as reações químicas, evidencia-se que o tecnécio 

hidrolisado é composto por 99mTcO2, 99mTcO(OH)+ e  99mTcO(OH)2[28][29]. 

        Como referi anteriormente, o excesso de iões estanhosos (Sn2+) no radiofármaco promove 

também a formação de 99mTc-reduzido-hidrolisado, alem disso os iões Sn2+ podem sofrer hidrólise 

em solução aquosa, a pH 6 a 7, levando à formação de coloides insolúveis que se ligam ao 99mTc-

reduzido, comprometendo a eficácia de marcação [28][29]. 
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2. Garantia da Qualidade e Controlo de Qualidade 

        A qualidade de um serviço ou produto é entendida como a totalidade das propriedades desse 

produto ou serviço que determinam a sua capacidade de satisfazer necessidades implícitas ou 

explícitas, sendo necessário produzir ou atuar de acordo com os requisitos do cliente ou requisitos 

legais que impliquem a satisfação dos objetivos do cliente [30]. 

       Como garantia da qualidade, podemos entender o conjunto de todas as atividades planeadas, 

implementadas e demonstráveis que levam à adequada satisfação dos requisitos da qualidade. O 

controlo de qualidade consiste, por isso, em todas as técnicas empregues operacionalmente para 

satisfazer e monitorizar os requisitos da qualidade [30].  

Para atingir uma garantia de qualidade na saúde há várias ações que devem ser adotadas, tais 

como planeamento de gestão das atividades, formação de profissionais, adoção de boas práticas, 

atendimento e cuidados ao doente, bem como a todas as aceções da qualidade na indústria 

farmacêutica. Esta é, então, a atual filosofia de trabalho nesta área, e são já inúmeros os hospitais 

certificados e acreditados pelas suas práticas [30]. 

No entanto, todo este planeamento deverá ser implementado com as devidas precauções e, 

apesar da sua importância nunca dever ser relativizada, os resultados da sua implementação e os 

benefícios inerentes deverão ser calculados, já que o investimento neste tipo de programas é 

elevado. A título de exemplo, a Ambulatory Care Medical Audit Demonstration (ACMAD) 

implementou e avaliou um processo de garantia da qualidade em 11 hospitais, orçamentado em 

1,22 milhões de dólares. Dos resultados desta avaliação, concluiu-se que o orçamento gasto nestes 

hospitais foi 31% mais elevados que nos hospitais vizinhos, no entanto, prevê-se a recuperação 

deste investimento ao nível de ganhos em saúde e ao nível do retorno financeiro a médio/longo 

prazo [30]. 

No contexto deste trabalho, dar-se-á mais atenção às tarefas de carácter operacional que 

deverão ser empregues no controlo de qualidade de radiofármacos. O controlo de qualidade destes 

produtos é fundamental, tendo em conta se destinam à administração em humanos. Além disso, 

uma alteração na sua pureza pode induzir um resultado diagnóstico falseado ou um procedimento 

terapêutico desastroso. 

 

2.1. Qualidade em produtos farmacêuticos  

         A área da farmácia é, talvez, uma das áreas científicas mais densamente legisladas, não só 

pelos potenciais riscos para a saúde humana, mas também, pelos custos que os diversos 

estados/governos têm com o setor da saúde e/ou ciência. 

         Na Europa, em específico, a unificação dos diversos estados-membros no que toca à 

legislação, levou à criação de diversas diretrizes e guidelines acerca da verificação da qualidade, 

segurança e eficácia, e à criação de Boas Práticas de Produção (Good Manufacturing Practices – 
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GMPs) de produtos farmacêuticos para uso em humanos. A aprovação destas diretivas esteve a 

cargo da European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMA) [31]. 

 

2.1.2. Qualidade em produtos radiofarmacêuticos  

         Os radiofármacos têm a particularidade de serem preparados in loco no departamento de 

Medicina Nuclear mais precisamente numa radiofarmácia por um radiofarmacêutico, através da 

adição de 99mTc-pertecnetato de sódio eluído de um gerador de 99Mo/99mTc a um kit frio com a 

substância farmacológica. Daqui percebe-se que a qualidade desta formulação poderá depender 

de diversos fatores, desde a responsabilidade dos produtores (do gerador 99Mo/99mTc e do kit) os 

fatores intrínsecos (ao eluato e ao kit) e a qualidade da técnica de manipulação pelo 

radiofarmacêutico [31]. 

        Por isso, foi necessário o desenvolvimento de diversas metodologias de controlo da 

qualidade que visam a avaliação do estado físico-químico e biológico deste tipo de preparações, 

podendo considerar-se como prioritária a avaliação da pureza radioquímica da solução, ou seja, a 

avaliação do grau de conjugação do radionuclídeo com a espécie química desejável [31][32]. 

         Como já foi referido, todos estes testes têm que estar inseridos num Sistema de Qualidade, 

onde deverão constar registos atualizados e detalhados de todas as operações e intervenientes 

neste tipo de processos, os resultados obtidos, bem como todos os protocolos seguidos. Com 

procedimentos normalizados, é possível diminuir a variabilidade de resultados que resulta de 

diferentes operadores, assegurando-se a reprodutibilidade e comparabilidade.   

 

2.2. Metodologias utilizadas no controlo de qualidade de radiofármacos   

Os radiofármacos são usualmente formulados em condições assépticas, estéreis e 

apirogénicas porque são administrados a doentes (normalmente através da via endovenosa) para 

fins de diagnóstico ou terapêutica [31][33]. 

Todo produto a ser administrado em humanos deve reunir requisitos de qualidade que 

assegurem sua pureza, integridade e eficácia. Como referido anteriormente, os radiofármacos 

possuem aspetos farmacêuticos e radiológicos assim, os ensaios efetuados são os mesmos 

exigidos para os produtos farmacêuticos convencionais além daqueles específicos por se tratarem 

de substâncias radioativas [33]. 

O controlo de qualidade dos radiofármacos divide-se em duas categorias: os testes que 

avaliam o estado físico-químico do radiofármaco e os testes que avaliam a integridade biológica 

do mesmo. O conjunto de testes que avaliam o estado físico-químico do radiofármaco pretendem 

avaliar a pureza radioquímica e radionuclídica, determinar o pH e a força iónica, a osmolalidade 

e o estado físico da amostra. A integridade biológica é garantida em termos de esterilidade, 

apirogenicidade e toxicidade do radiofármaco [33][34]. 
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2.2.1. Testes para avaliar a qualidade biológica 

Os testes de controlo de qualidade biológica são efetuados pelo produtor dos kits comerciais 

que têm o fármaco, pois estes não são exequíveis pelo radiofarmacêutico no departamento de 

Medicina Nuclear, dado que alguns dos testes recorrem ao uso de animais por exemplo o controlo 

de pirogenicidade recorre ao uso de coelhos. A toxicidade também é testada em animais, sendo 

expressa em termos do índice LD50/60 que determina a dose de um radiofármaco que é necessária 

para causar morte em 50% da amostra num período de 60 dias [33-35].  

 

2.2.2. Testes para avaliar as caraterísticas físico-químicas 

2.2.2.1. Avaliação geral 

Para avaliar as características físicas do radiofármaco deve ser feita uma inspeção visual do 

kit, dado que, após a marcação, é expectável que a solução se mantenha homogénea, ou seja, não 

pode haver a visualização de partículas coloidais em suspensão, nem deverá existir nenhuma 

alteração na coloração normal da solução [33][34].  

A alteração da cor da solução com o radiofármaco pode evidenciar alterações na sua 

composição química, que, por sua vez, podem ser indicativas de alterações no seu estado 

biológico [33][34]. 

Este tipo de teste é especialmente importante em radiofármacos com constituição coloidal, 

visto que, nestes casos é necessário garantir o cumprimento das dimensões das partículas a 

utilizar, para não ocorrer o risco de causarem efeitos secundários graves, como no caso do 99mTc-

MAA (Macroagregados de Albumina) em que uma alteração no tamanho ou no número das 

partículas poderá causar uma embolia pulmonar [33][34].  

 

2.2.2.2. pH 

        A medição do pH pode ser feita através de um potenciómetro ou do método colorimétrico. 

O pH do eluato pode variar entre 4,5 e 7,5, ao passo que o pH do radiofármaco varia entre 

2 a 9. No entanto, pH ideal é aquele a que o sangue normalmente se encontra, ou seja, 7,4 

[33][34].  

 

2.2.2.3.  Pureza radionuclídica 

       A pureza radionuclídica de um radiofármaco é definida como a fração da radioatividade total 

presente num radiofármaco na forma radionuclídica desejada [33]. 

       As impurezas radionuclídicas presentes nos radiofármacos podem provir do método de 

produção dos radionuclídeos. São, geralmente, determinadas pela medição dos tempos de 

desintegração e pelas suas características energéticas. A sua presença conduz a um aumento da 
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exposição à radiação por parte do profissional de saúde e do doente levando à obtenção de 

imagens cintigráficas de menor qualidade [33]. 

         Nos radiofármacos tecneciados, a impureza radionuclídica mais comum está presente no 

eluato e é o Molibedénio-99 (99Mo) [34]. 

         O limite máximo estipulado e aceite pela Farmacopeia Europeia e pela Comissão 

Reguladora Nuclear é de 0,15KBq de 99Mo por cada MBq de 99mTc (0,15µCi de 99Mo/ mCi de 

99mTc) [34]. 

A determinação da pureza radionuclídica do eluato é realizada através do método de 

blindagem ou atenuação. Para tal coloca-se o frasco de eluato dentro de um contentor de chumbo 

com 6mm de espessura, esta espessura que minimiza a passagem de fotões de baixa energia 

(140Kev) não atenuando os fotões de 99Mo que são mais energéticos (energias entre os 740 e os 

780Kev). O contentor de chumbo é colocado no calibrador de doses, permitindo a quantificação 

da atividade. De seguida, retira-se o contentor de chumbo e calibra-se o frasco de eluato 

determinando a atividade relativa ao 99mTc-pertecnetato. Posteriormente calcula-se a relação 

99Mo/99mTc, segundo a seguinte fórmula, determinando, assim, a pureza radionuclídica [33][34]. 
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2.2.2.4. Pureza química  

A pureza química corresponde à proporção de produto final que se encontra na forma 

química desejada. Há diversos contaminantes químicos presentes no eluato, o mais comum é o 

ião alumínio (Al3+). O alumínio não é tóxico nestas concentrações contudo pode afetar a 

biodistribuição dos radiofármacos por induzir a formação de coloides, sendo estes visíveis a nível 

hepático [33][34]. 

Os iões Al3+ advém da coluna de alumina do gerador de 99Mo/99mTc, sendo arrastados 

aquando da eluição. O limite máximo aceite pela Farmacopeia Europeia é de 10µg de Al3+ /ml de 

99mTc e quando excedido, pode ser uma indicação de falta de estabilidade da coluna do gerador 

[33][34]. 

O método colorimétrico é o mais comummente utilizado e permite inferir qualitativamente 

da presença de alumínio numa amostra de 99mTc-pertecnetato [33][34]. 

 

2.2.2.4.1. Pureza radioquímica 

        A pureza radioquímica corresponde à fração de radioatividade total na forma radioquímica 

desejada em relação a radioatividade total, expressa em percentagem. A pureza radioquímica 

influencia a dose de radiação absorvida, a biodistribuição e a qualidade da imagem. Por esse 
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motivo este parâmetro deve ser sempre determinada antes da administração do radiofármaco ao 

doente, para evitar potenciais problemas [33][34]. 

Como referi anteriormente, as impurezas radioquímicas mais comuns em agentes 

tecneciados são, o 99mTc-pertecnetato livre (99mTcO-
4) e o 99mTc-reduzido-hidrolizado (99mTcO2). 

Assim a pureza radioquímica é determinada pela seguinte fórmula [33][34]: 

% Pureza Radioquímica = 100 – (%99mTcO-4 +   99mTcO2) 

 

         Qualquer que seja o método usado (cromatografia em camada fina ou HPLC) deve ser 

possível usar alguma forma de separação das diversas espécies radioativas presentes na amostra 

para posterior medição das respetivas atividades. A atividade em cada composto é medida e 

corrigida em relação à atividade de fundo. A percentagem da atividade de cada composto é 

calculada com base na seguinte fórmula [31][33]: 

 

% 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 =
𝐶𝑡𝑔𝑠. 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜

𝐶𝑡𝑔𝑠. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
 ×100 

 

        Existem vários métodos de avaliar a pureza radioquímica, sendo eles a cromatografia em 

camada fina, a cromatografia por gel, a eletroforese em papel ou em gel de poliacrilamida, troca 

iónica, extração por solvente, destilação, e a técnica de High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC). O método de controlo de qualidade mais aplicado em radiofármacos 

tecneciados na rotina de um departamento de Medicina Nuclear é a cromatografia de camada fina, 

porque se trata de um método simples, rápido e com resultados fidedignos, apresentando baixos 

custo monetário e uma reduzida dimensão da amostra [31][33]. 

         Após o desenvolvimento da cromatografia é necessária a quantificação dos diferentes 

componentes da amostra, essa quantificação pode ser efetuada através do contador de poço, 

radiocromatógrafo, câmara-gama ou calibrador de doses [31][33]. 

         A Farmacopeia Europeia estipula que mais de 95% da atividade deverá corresponder à 

forma química desejada, ou seja, 95% da composição do radiofármaco é o complexo tecneciado 

desejado [31][33].  

        Irei abordar a cromatografia em camada fina e posteriormente HPLC. 

 

3. Cromatografia 

       A separação de misturas de compostos em substâncias puras e a sua quantificação é muito 

importante na área da farmacêutica. Só assim, a pureza de uma substância química ou a 

composição de uma mistura podem ser analisadas corretamente. Existem outras áreas em que este 

método de análise é também frequentemente utilizado como na análise de alimentos, amostras 

ambientais, entre outras [34]. 
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        O princípio da cromatografia, remonta ao botânico Michael Tswett (1872 - 1919), que em 

1906 publicou um artigo onde descrevia um processo relacionado com o tratamento, separação e 

isolamento de pigmentos vegetais verdes e amarelos das folhas de plantas através de 

cromatografia de adsorção [36]. 

         Apesar de algumas mudanças a nível protocolar instrumental devido à atualização e 

evolução científica, o princípio de base subjacente à técnica cromatográfica mantém-se 

inalterado. Ou seja, a amostra é analisada com base na separação efetuada pela migração 

diferencial das espécies químicas que a constituem, sendo que as velocidades diferenciais de 

migração se devem aos diferentes índices de retenção de cada espécie química, causados por 

diferentes distribuições entre a fase móvel e a fase estacionária utilizadas [34][36]. 

         Por volta do fim dos anos 30 e início de 1940, Martin e Synge introduziram uma forma de 

cromatografia designada por cromatografia líquido-líquido, em que a fase estacionária (neste caso 

era a água) que ficou suportada em gel de sílica. Em 1941, os mesmos autores publicaram um 

artigo onde citam a possibilidade de se substituir a fase móvel líquida por um gás (capaz de 

acelerar a transferência entre as duas fases e de tornar a separação mais eficiente) - cromatografia 

gasosa. Os autores, referiram, ainda a possibilidade de se usarem materiais com pequenas 

partículas a altas pressões para a cromatografia, ideia que viria mais tarde, a dar origem às bases 

do HPLC [37].  

        A separação cromatográfica de substâncias é feita num sistema cromatográfico em que cada 

soluto deve dar origem a um pico cromotográfico distinto. Para ser possível obter diferentes picos 

é necessário que cada substância seja eluída e tempos diferentes, e, para tal, os coeficientes de 

distribuição das substâncias devem ser diferentes ou devem interagir de forma diferente com a 

fase estacionária.  

A retenção de uma substância na fase estacionária, é controlada através da regulação da 

magnitude do coeficiente de distribuição ou modificando a quantidade de fase estacionária 

disponível para cada soluto. O primeiro requisito é empregue em cromatografia de interação e o 

segundo em cromatografia de exclusão [34][36][38]. 

 

3.1. Cromatografia em camada fina  

         A cromatografia em camada fina, TLC (Thin Layer Chromatography), é um dos métodos 

cromatográficos mais utilizados na análise qualitativa de misturas [33][34]. 

A TLC inclui a cromatografia de papel e a cromatografia instantânea de camada fina, ITLC 

(Instant Thin Layer Chromatography) que são tiras compostas por folhas de fibra de vidro ou 

plástico, sendo estas as mais utilizadas na determinação da pureza radioquímica, particularmente 

de radiofármacos tecneciados [33][34]. 

Tal como os outros métodos cromatográficos, a TLC depende da diferença de partição das 

substâncias entre uma fase móvel e uma estacionária, ou seja, os componentes de uma mistura 
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são separados devido à afinidade pela fase móvel (dissolução) e pela fase estacionária (adsorção). 

[33][34]. 

 

3.1.1. Fase estacionária 

O papel cromatográfico foi o primeiro material a ser usado para a cromatografia por camada 

fina de compostos radioativos. A cromatografia em papel é agora largamente substituída pela 

ITLC. A cromatografia em papel tem como desvantagem a pobre resolução e o longo tempo 

necessário para o desenvolvimento e separação dos componentes quando comparada com ITLC 

[33][34]. 

Alguns exemplos de tiras cromatográficas de papel são:  

• Whatman No. 1; 

• Whatman 3 MM; 

• Whatman 31 ET. 

As tiras de Whatman 31 ET são mais texturizadas o que faz com que o solvente migre mais 

rapidamente quando comparadas com as No 1 e as 3 MM. Contudo, apresentam uma menor 

resolução intrínseca [33][34]. 

A cromatografia em papel permite um menor número de trocas iónicas tanto nas bases como 

nos ácidos quando comparadas com ITLC [33][34]. 

O controlo do pH da fase móvel é essencial na TLC, para assegurar um correto grau de 

ionização, tanto nas trocas ao longo da tira como no solvente migratório [33][34]. 

A cromatografia de camada fina é método cromatográfico bastante utilizado, pelas suas 

características de fiabilidade e acessibilidade. A sua aplicação na determinação da pureza 

radioquímica de radiofármacos remonta a 1967.  

Posteriormente surgiram as tiras de ITLC podendo ser impregnadas com sílica gel (ITLC-

SG) ou sílica ácida (ITLC-SA) [33][34]. 

As dimensões das fases estacionárias geralmente rondam entre 1 e os 2 cm de largura e os 

10 ou 20 cm de altura [33][34]. 

 

3.1.2. Fase móvel 

Em relação à fase móvel a escolha do solvente é efetuada de acordo com as propriedades do 

composto tecneciado utilizado e possíveis impurezas, mas também de acordo com o objetivo da 

análise [36][39]. 

Há dois tipos de solventes: os solventes aquosos e os solventes orgânicos. Os solventes 

aquosos mais utilizados são o NaCl a 0,9% (soro fisiológico) e a água. Relativamente aos 

solventes orgânicos os mais utilizados são o metanol, a acetona, etilmetilacetona, butanona A 

cromatografia em camada fina pode implicar a utilização de 1, 2 ou 3 solventes dependendo dos 

padrões de migração dos diversos componentes da fase estacionária [36][39]. 
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De um modo geral, pode dizer-se que os solventes aquosos permitem que o 99mTcO-
4 e os 

complexos tecneciados hidrofílicos migrem com a frente do solvente, enquanto que os lipídicos 

(insolúveis) permanecem na origem.  Os solventes orgânicos permitem que o 99mTcO-
4 e os 

restantes componentes hidrofílicos permaneçam na origem e os enquanto os componentes 

(solúveis em solventes orgânicos) migram com a frente do solvente. Ou seja, durante o processo 

cromatográfico os diferentes componentes da amostra são arrastados pela fase móvel ao longo da 

tira cromatográfica de acordo com as suas diferentes propriedades [38]. 

As forças atrativas entre o sólido adsorvente, presentes na fase estacionária, e as moléculas 

de soluto são forças polares, pelo que, as substâncias que são menos adsorvidas, são as que se 

movem mais ao longo da coluna cromatográfica e são menos polares. Regra geral, se a fase móvel 

for menos polar que a fase estacionária, pode prever-se que substâncias pouco polares migrarão 

mais do que as mais polares. É justamente esta diferença de comportamentos que permite a 

separação. Assim, os compostos de uma mistura estarão segundo uma ordem crescente de 

polaridade, de cima para baixo, na tira de TLC [38]. 

 

3.1.3. Procedimento: 

1 - Determinar os tipos de fase móvel e fase estacionária adequados ao radiofármaco em estudo 

[33][34]. 

2 - Colocar o solvente na câmara cromatográfica, num volume adequado à tira cromatográfica e 

deixar saturar a câmara [33][34]. 

3 - Colocar uma alíquota de radiofármaco num ponto situado perto do limite inferior da tira 

cromatográfica, designado por origem (figura 1) e centralmente em relação à largura da tira 

(marcar com um lápis a linha de origem) [33][34]. 

 Após a aplicação do radiofármaco não se deve permitir que a tira cromatográfica seque, exceto se houver 

indicação expressa do fabricante, devendo ser colocada de imediato no solvente. Caso contrário poderá 

ocorrer a oxidação dos componentes conduzindo a resultados errados [33][34] 

4 - Com o auxílio de uma pinça coloca-se a tira cromatográfica, verticalmente, no interior da 

câmara cromatográfica, em contato com o solvente apropriado (fase móvel) (figura 2) [33][34]. 

 A tira é colocada em contacto com o solvente, no entanto o ponto da origem não pode ficar imerso no 

solvente. A aplicação da amostra pode influenciar a separação dos componentes durante o processo 

cromatográfico. Por este motivo os radiofarmacêuticos devem uniformizar a sua técnica de aplicação 

[33][34]. 
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5 - De seguida fecha-se a câmara cromatográfica, no sentido de manter a atmosfera saturada com 

o solvente [33][34]. 

A câmara cromatográfica pode ser constituída por diferentes materiais (vidro, plástico), devendo permitir 

a saturação do meio e evitar as trocas gasosas com o exterior, sendo para tal um recipiente fechado 

[33][34]. 

6 - Quando o solvente tiver percorrido a distância desejada ao longo da tira cromatográfica, retira-

se a tira da câmara cromatográfica, com o auxílio de uma pinça e, deixa-se se secar.  Marcar com 

um lápis a linha da frente de migração do solvente [33][34]. 

7 - Quando a tira cromatográfica estiver seca procede-se aos cálculos dos Rfs (Retention factor), 

das diferentes espécies radioquímicas. Para tal corta-se a tira horizontalmente em 2 segmentos 

iguais e, a radioatividade de cada segmento é avaliada num equipamento apropriado [33][34]. 

O valor Rf  é definido como a relação entre a distância migrada pela espécie radioquímica e a distância da 

frente do solvente a partir do ponto de origem [33][34].   

Um valor de Rf igual a 1, é indicativo de que o componente migra com a frente do solvente. Se R f igual a 

0, o componente permanece no ponto de aplicação (origem). Uma separação ideal dos componentes de 

uma mistura traduz-se na obtenção de valores de Rfs superiores a 0 e inferiores a 1 [33][34]. 

Um componente que migra até à linha da frente do solvente (Rf =1), ou que permanece na origem (Rf =0), 

não se encontra verdadeiramente separado. Contudo, para o controlo de qualidade diário dos 

radiofármacos tecneciados e, separação de impurezas conhecidas, tais como pertecnetato livre (99mTcO4
-) 

ou tecnécio reduzido hidrolisado (99mTcO2), valores de Rfs entre 0 e 1 são considerados aceitáveis [33][34]. 

 

3.1.4. Quantificação das espécies radioquímicas 

         Existem diversos métodos ou meios para quantificar a distribuição radioativa ao longo das 

tiras cromatográficas. 

 

3.1.4.1. Calibrador de doses  

O calibrador de doses é o equipamento mais comum numa radiofarmácia, contudo, a 

precisão do calibrador de doses na medição de pequenas quantidades de radioatividade, que 

Figura 1- Esquema representativo de 

uma tira cromatográfica de papel  

Figura 2. Colocação da tira cromatográfica 

 no interior da câmara cromatográfica  
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normalmente estão associadas aos testes de determinação da pureza radioquímica, não é a mais 

adequada. Regra geral, para se usar o calibrador de doses para medir a pureza radioquímica, as 

tiras cromatográficas devem possuir uma atividade de 99mTc igual ou superior a 100 μCi, de forma 

a se obter valores de erro inferiores a 1%. Isto corresponde a uma gota de 5 μl de um radiofármaco 

numa concentração 20 mCi/ml [19]. 

 

3.1.4.2. Contador de poço 

O contador de poço é o equipamento de medição apropriado para determinar a pureza 

radioquímica, através das tiras cromatográficas, contudo o seu sistema de deteção satura 

facilmente [19]. 

As tiras são cortadas horizontalmente em segmentos, de acordo com os Rfs específicos do 

radiofármaco em questão, e cada segmento é colocado em um tubo e contado [40]. 

Este método terá de ser utilizado quando a radioatividade aplicada for demasiado baixa, 

para se obter um pico fiável de discriminação. É importante manter a mesma geometria no 

processo de contagem para todos os segmentos das tiras cromatográficas, isto consegue-se 

comprimindo os segmentos da tira para o fundo do tubo [40]. 

Uma característica, frequentemente negligenciada, é a quantidade máxima de 

radioatividade que o contador consegue medir com precisão. Para evitar uma situação de 

saturação são recomendadas 4 estratégias [40]: 

1. Aumentar a distância da fonte ao detetor. Este procedimento baseia-se na lei do inverso 

do quadrado da distância: (I1d2)2
 = (I2d1)2, onde I1 e I2 correspondem às intensidades ou atividades 

medidas (taxa de contagens) e, d1 e d2 às distâncias e, segundo a qual: à medida que a distância 

aumenta, a intensidade diminui; 

2. Utilizar um material atenuador de tamanho apropriado e que deve ser colocado sobre a 

abertura do contador de poço; 

3. Diminuir o volume da amostra radioativa; 

4. Corrigir o “tempo morto” do equipamento. E existem alguns contadores de poço que 

possuem um sistema que na presença de grandes quantidades de radioatividade fazem a correção 

automaticamente. 

 

 3.1.4.3. Radiocromatógrafo 

O radiocromatógrafo é a melhor técnica de quantificação para os radiofármacos que emitem 

radiação gama, como radiofármacos tecneciados. O aparelho pode medir as áreas dos picos 

radioativos e gerar relatórios dos graus de pureza radioquímica [40]. 

O uso de um radiocromatógrafo permite detetar e medir a distribuição da radioatividade ao 

longo de toda a tira cromatográfica, com elevada precisão, contudo, trata-se de um procedimento 

que requer algum tempo e um equipamento muito dispendioso [40]. 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar - CHTMAD – Unidade Hospitalar de Chaves | Carina Maia 

 

30 
 

Um radiocromatógrafo faz a contagem da atividade ao longo do comprimento da tira 

cromatográfica e apresenta o resultado através de um histograma (figura 3) [40]. 

 

 

Figura 3: Histograma obtido através de um radiocromatógrafo  

 

3.1.4.4. Gama-câmara 

A gama-câmara também pode ser utilizada na avaliação da pureza radioquímica, através 

da aquisição de imagens das tiras cromatográficas, devendo para isso encontrar-se sem colimador. 

Contudo este método aumenta o risco de lesão e/ou contaminação do cristal, o que iria inviabilizar 

o uso da gama-câmara para estudos clínicos, sendo ainda obtidas imagens sem resolução, não 

possibilitando a perceção das diferentes metades da tira [40]. 

Este método deve ser evitado para amostras com pouca atividade, uma vez que se trata de 

um equipamento de baixa sensibilidade, comparativamente com os equipamentos anteriormente 

apresentados [40]. 

 

3.1.5. Artefactos ou fontes de erro 

Apesar da cromatografia em papel e ITLC ser um procedimento fácil de realizar, podem 

eventualmente ocorrerem erros e artefactos. Para além das, já referidas limitações dos 

equipamentos de medição, há determinadas situações que podem dar origem ao aparecimento de 

erros e artefactos, tais como [40]: 

• A tira cromatográfica pode estar danificada ou com dimensões incorretas; 

• Contaminação da fase estacionária com gordura das mãos ou impressões digitais durante a 

manipulação; 

• A tira cromatográfica pode estar em contacto com as paredes da câmara cromatográfica; 

• Utilização do solvente incorreto; 

• Utilização de solventes já usados ou contaminados com outros radiofármacos; 

• Amostra em contacto direto com o solvente; 
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• A migração do solvente não atingiu ou ultrapassou a linha da frente do solvente; 

• Evaporação do solvente na câmara cromatográfica; 

• Instrumentação contaminada (pinça, tesoura, etc.); 

• Volume de solvente não adequado; 

• Superfície de trabalho desnivelada; 

• Movimento da câmara cromatográfica durante a migração do solvente; 

• Utilização de solventes que evaporam a velocidades diferentes, alterando a concentração dos 

mesmos; 

• Corte da tira no local errado; 

• Má aplicação da amostra. 

 

3.1.6. Resultados 

Se o valor da pureza radioquímica obtida for baixo isso pode dever-se a diversos fatores. Sendo 

assim, há algumas ações que devem ser tomadas para identificar o que é que está a falhar como: 

• Rever as técnicas utilizadas na determinação da pureza radioquímica, no sentido de assegurar 

que foram utilizados procedimentos adequados para evitar erros e artefactos; 

• Repetir os testes utilizados para determinação da pureza radioquímica; 

• Descartar o kit reconstituído e preparar um novo kit; 

• Se vários kits do mesmo lote falharem os testes de determinação de pureza radioquímica, 

deve notificar-se o fabricante [39].  

 

3.2. Cromatografia Líquida de Alta Precisão  

A cromatografia líquida usava, inicialmente, colunas tubulares com partículas de 100 

micrómetros de tamanho e o olho humano como detetor das separações, sendo que este processo 

levava, muitas vezes, horas ou dias para se desenvolver. Alguns dos requisitos adicionais para a 

evolução da cromatografia líquida para HPLC são [41]:  

• Misturadores de gradiente precisos; 

• Bombas de alta pressão com fluxo muito constante; 

• Válvulas de alta eficácia e baixa dispersão; 

• Colunas eficazes com materiais inertes; 

• Detetores de alta sensibilidade e baixa dispersão; 

• Sistemas de aquisição de dados mais velozes. 

Esta técnica evoluiu ao longo de quase um século desde o trabalho precoce de Tswett em 

1910 para a cromatografia altamente sofisticada, confiável, e rápida, e com alta precisão usada 

atualmente [41][42]. 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar - CHTMAD – Unidade Hospitalar de Chaves | Carina Maia 

 

32 
 

A base das diferenças entre a cromatografia convencional (ITLC) e o sistema de HPLC são 

a elevada precisão de todo o processo, o funcionamento a elevadas pressões e velocidades [20][21]. 

Vários têm sido os autores a citar a sua utilidade, como Zhou et al (1988)  que deu os 

primeiros passos na sua aplicação e otimização em contexto de deteção de 99mTc-pertecnetato de 

sódio em alguns radiofármacos, Macasek et al (2003) demonstrou a utilidade do HPLC como 

deteção de espectrometria de massa no contexto de radiofármacos PET (Tomografia por Emissão 

de Positrões), Katsifis et al (2005) provando a utilidade de colunas HPLC em radiofármacos 

iodados como 123I-MIBG (meta-iodobenzilguanidina) ou o 123I-beta-CIT (2beta-carbometoxi-

3beta-(4-iodofenil)tropano), para a purificação e para controlo de qualidade, ou, por fim,  Nakao 

et al (2006) citando a utilidade do HPLC com deteção eletroquímica para o controlo de qualidade 

de radiofármacos PET [43][44]. 

O sistema HPLC tem como objetivo a separação de uma mistura de compostos nos seus 

diferentes constituintes pelo bombeamento de uma fase estacionária, contem adsorventes [43][44]. 

As múltiplas interações ao longo da coluna permitem a separação dos diversos constituintes, 

pois cada componente interage com forças diferentes entre as fases sólida/móvel. É possível 

analisar e agrupar muitas misturas de compostos mudando a polaridade quer da fase móvel, quer 

da fase estacionária. 

Como a eficiência da coluna é inversamente proporcional ao tamanho das partículas nela 

compactadas, é necessária a aplicação de altas pressões para bombear o líquido através de uma 

coluna eficiente [43][44]. 

A quantidade de cada composto a sair da coluna vai determinar a intensidade do sinal no 

detetor. Cada substância sai a um determinado tempo, o que dá origem a um pico cromatográfico 

no gráfico gerado pelo detetor. 

Se se comparar o tempo de retenção de uma substância, com os tempos de retenção de 

compostos puros pode-se identificar as substâncias nas amostras. Por medição da intensidade do 

sinal (áreas ou alturas dos picos), podem determinar as quantidades das substâncias na amostra 

tendo-se que usar para isso, soluções-padrão da substância que se quer quantificar [43][44]. 

 

3.2.1. Tipos de HPLC  

         Antes de se avançar para a enumeração dos diversos tipos de HPCL, convém esclarecer a 

presença das diferentes interações intermoleculares nessas técnicas.  

         Assim, basicamente, existem quatro tipos de HPLC: fase normal, fase reversa, troca iónica 

e por exclusão por tamanho, todos eles baseados nos princípios da cromatografia (a separação dos 

compostos baseia-se na força das interações soluto-fase estacionária, moldadas pelas interações 

soluto-fase móvel). Todos estes métodos permitem a otimização do método clássico pela 

miniaturização de todo o sistema e pelo consequente aumento de resolução, velocidade e 
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eficiência do processo. No entanto, é de referir que o HPLC de exclusão por tamanho se baseia 

na ausência de forças específicas de interação entre a amostra e a fase estacionária [42]. 

 

3.2.1.1. HPLC de fase normal 

        Mais pormenorizadamente, o HPLC de fase normal assenta nas diferenças entre as forças 

polares de interação dos diversos analitos da mistura em relação à fase estacionária. Quanto maior 

a interação de um analito com a fase estacionária, maior a sua retenção. Este processo de interação 

é um fenómeno de competição, sendo que cada entidade química compete pelos locais de ligação 

com a fase móvel, de forma a serem adsorvidos na fase estacionária [42][44]. 

          As fases móveis neste tipo de procedimento são, normalmente, solventes não-polares, com 

a possível adição de um modificador da polaridade (como o etanol ou metanol) de forma a 

controlar a retenção do analito na coluna. Os materiais da coluna são, genericamente, sílica ou 

alumina, que são materiais com uma grande quantidade de grupos hidroxilo que tornam estes 

materiais muito polares.  

        Tendo por base estas características, a escolha deste método faz-se aquando da existência de 

diferentes solubilidades da amostra em relação a fases móveis específicas, sendo que a utilização 

de fases móveis não-polares leva a que este método seja preferível para compostos altamente 

hidrofóbicos [42][44].  

 

3.2.1.2. HPLC de fase reversa 

         Nesta metodologia, utilizam-se fases estacionárias apolares (normalmente de 

hidrocarbonetos), e fases móveis polares. Assim, a retenção das diferentes espécies químicas será 

baseada na sua hidrofobia. A amostra é sujeita a interações provocadas pela existência de fases 

com polaridade opostas. Aqui, são analisadas as interações baseadas em forças dispersivas – 

interações de Van der Waals [42][45].  

          Entre os diversos tipos de HPLC este é o mais usado, representando cerca de 90% das 

utilizações da cromatografia. Isto deve-se às vantagens que lhe são inerentes e à capacidade de 

discriminar compostos de baixo peso molecular com características bastante semelhantes, uma 

vez que são usadas forças de interação muito baixas que permitem uma melhor perceção das 

pequenas diferenças entre os compostos analisados [42][45]. 

 

3.2.1.3. HPLC por troca iónica 

        Na cromatografia de troca iónica, como o próprio nome indica, há a separação dos compostos 

pelas diferentes afinidades entre os iões do analito para os centros de cargas opostas da resina ou 

do material adsorvida na fase estacionária hidrofóbica [42][45].  
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         Para tal, a coluna (fase estacionária) tem um grupo iónico de troca, que interage com as 

moléculas do soluto (amostra), sendo este processo mediado pela presença de outros iões livres 

na fase móvel [42][45].  

 

3.2.1.4. HPLC por exclusão de tamanho 

         A cromatografia por exclusão de tamanho é um método de separação dinâmica de moléculas 

de acordo com o seu tamanho. Como o próprio nome indica, a separação é baseada na exclusão 

das moléculas do espaço poroso do material da coluna [42][45] .  

        Neste tipo de processo de separação deverão ser evitadas todas as possíveis interações da 

amostra com a fase estacionária, uma vez que a separação deverá ser, exclusivamente, realizada 

pela “filtração” seletiva das partículas com diferentes tamanhos. Este método é por vezes 

denominado de cromatografia por filtração em gel [42][45].  

          Apresentados os diferentes tipos de HPLC, pode-se concluir que, as fases estacionárias são 

escolhidas com base no tipo de amostra a separar, ou seja, a escolha do tipo de HPLC a ser 

utilizado para separação dos componentes de uma amostra deverá assentar na constituição dessa 

amostra e nas suas características intrínsecas, devendo ser otimizadas todas as condições do 

procedimento [42][45]. 

 

3.2.2. Solventes em HPLC 

         Os solventes utilizados em HPLC têm de ser muito puros e não podem conter resíduos 

sólidos. Devem ser desgaseificados antes da sua utilização, pois a formação de bolhas de gás no 

sistema cromatográfico pode causar variações de pressão no interior do sistema e/ou perturbações 

mais ou menos graves no sinal do detetor. A desgaseificação pode fazer-se submetendo o eluente 

a pressões reduzidas, a ultra-sons, ou por deslocamento dos gases dissolvidos com hélio [42][45].   

         Se os solutos tiverem alguma afinidade pela fase estacionária da coluna, ao longo desta vão-

se estabelecer sucessivos equilíbrios de distribuição dos solutos entre a fase móvel (o eluente) e 

a estacionária. Se as constantes de distribuição para os diversos solutos forem suficientemente 

diferentes, estes irão deslocar-se ao longo da coluna a velocidades diferentes, saindo da coluna 

separados uns dos outros [42][45]. 

 

3.2.3. Equipamento de HPLC  

         O equipamento necessário para a cromatografia por HPLC pode ser sumariado da seguinte 

forma: reservatório de eluente, uma bomba, uma válvula para injeção da amostra, uma coluna de 

alta eficiência, um detetor e um registador. Todos estes constituintes são ligados entre si e 

controlados por um computador, que possui um software específico para controlar todo o processo 

(figura 4) [46]. 
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           Nesta técnica a coluna é alimentada através de uma (ou mais) bomba(s), que assegura(m) 

a passagem de um caudal controlado do eluente ao longo dos diversos componentes do sistema 

cromatográfico [46]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.1. Reservatório do eluente 

         O reservatório é o local onde os solventes que constituem a fase móvel se encontram 

armazenados. Não existe uma especificação característica para a sua constituição, sendo 

normalmente constituídos por vidro, que providencie total isolamento da fase móvel. No 

reservatório está contido um tubo com o intuito de limpar a solução solvente com um gás. Apesar 

da simplicidade dos seus constituintes, no reservatório existem alguns requisitos que devem ser 

cumpridos, nomeadamente a constituição do tubo que providencia a ligação à bomba, dado que é 

imprescindível que a sua constituição não provoque alterações das espécies químicas da fase 

móvel. O reservatório tem ainda um filtro no seu termo, para proceder à filtração dos solventes 

[46]. 

 

3.2.3.2. Bomba 

         Este componente do HPLC tem como função gerar o fluxo que direciona o solvente para a 

zona do injetor, onde a amostra é colocada. Devido a este fluxo gera-se movimento e pressão 

necessária para levar essa amostra de encontro à coluna de alta eficiência [46][47].  

 Primordialmente as bombas funcionavam graças a um mecanismo de pistão, sendo que 

atualmente funciona devido a um mecanismo pneumático. 

Figura 4- Representação esquemática de um sistema de HPLC .  
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        O mecanismo de amplificação da bomba pode ser explicado de acordo com a figura 5, onde 

se pode observar que a pressão total do ar no pistão, de diâmetro y, é transferida para um pistão 

de controlo da pressão do líquido, de diâmetro x. Dado que os pistões possuem raios diferentes, 

haverá uma ampliação da pressão do líquido. Por exemplo, se o pistão superior tem 5 cm de 

diâmetro e o pistão mais pequeno tem 1 cm de diâmetro, então o facto de amplificação será  

[46].  

         O eluente (solvente ou fase móvel) é libertado a um determinado fluxo constante ao longo 

de todo o processo. No entanto, a composição desta fase poderá variar ao longo do processo de 

separação, denominando-se por condições isocráticas as situações em que o a fase móvel se 

mantém constante em todo o processo, e por condições com gradiente em que a concentração do 

solvente se altera ao longo do processo (figura 6). O objetivo da criação deste gradiente (que torna 

o processo mais complexo que em condições isocráticas) é de aumentar a força de eluição com o 

decorrer do processo de separação, aumentando a seletividade da separação dos componentes da 

amostra [46].  

 

3.2.3.3. Injetor 

         O injetor funciona como uma válvula que regula a entrada da amostra para o componente 

seguinte do sistema - a coluna [43][46]. 

         O funcionamento do injetor pode ser descrito da seguinte forma: a amostra é colocada no 

loop da válvula de injeção por meio de uma seringa, quando esta está em posição de carga 

(posição: load). Rodando o manípulo da válvula para a posição de injeção (posição: inject), dá-se 

uma alteração no trajeto do eluente no interior desta e a amostra é então arrastada para a coluna. 

O eluente, que é continuamente bombeado para a coluna, vai arrastar os componentes da amostra 

(designados vulgarmente por solutos) primeiro para o topo e depois ao longo da coluna [43][46]. 

 

Figura 5 – Representação do 

funcionamento da bomba.  

Figura 6- Gráfico de um processo de HPLC pelo método 

 de eluição dos solventes pelo método do gradiente . 
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De acordo com o supracitado, pode-se esquematizar o funcionamento do injetor de acordo 

com a seguinte figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.4. Colunas 

         As colunas utilizadas em HPLC são vulgarmente de aço inoxidável e contêm um 

enchimento com partículas de diâmetro entre 3 e 20 μm. Como regra geral, quanto mais pequenas 

são as partículas do enchimento, mais eficientes são as colunas. No entanto quanto mais pequenas 

são as partículas, maior é a perda de pressão do líquido ao longo da coluna e menor é o caudal de 

eluente para a mesma pressão aplicada. Como há limitações instrumentais à utilização de pressões 

muito elevadas, quanto menor for o diâmetro das partículas do enchimento, menor é também o 

comprimento da coluna que se utiliza. As colunas analíticas usuais têm de 3 a 30 cm de 

comprimento e de 2 a 5 mm de diâmetro interno (figura 8) [43][46]. 

          Como consequência do empacotamento das partículas de pequena dimensão no interior da 

coluna, são necessárias pressões elevadas para forçar o eluente ao longo da coluna, sendo usual 

utilizarem-se pressões entre 80 e 120 bar. A bomba tem de manter um caudal de eluente constante, 

sem oscilações de pressão ou caudal e tem de ser construída com material compatível com uma 

larga gama de solventes. Embora se possam utilizar pressões de 400-500 bar, não é aconselhável 

o uso em rotina de pressões tão elevadas [43][46]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Esquema do funcionamento do injetor . 

 

Figura 8- Colunas utilizadas em HPLC . 
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         O tipo de coluna mais utilizada é a coluna de fase reserva C-18, do tipo não polar. A maioria 

das colunas é constituída por aço inoxidável para se otimizar a sua resistência ás altas pressões, 

sendo que existem outros tipos de materiais usados para produzir as colunas como o PEEK (um 

plástico especial concebido especificamente para este efeito) e vidro, que apesar de menos 

tolerantes à pressão são utilizadas em certos contextos em que é necessária uma superfície inerte 

para determinadas espécies químicas ou biológicas [43][46]. 

         A sílica é o material particulado mais comum. Uma vez que a sílica se dissolve em pH 

elevado, não é recomendado o uso de solventes que excedem pH 7. No entanto, recentemente, 

alguns fabricantes introduziram uma tecnologia baseada em silício que é mais resistente ao pH 

elevado, pelo que é importante tomar nota das recomendações de fábrica sugeridas para utilização. 

Além disso, a combinação de altas temperaturas e extremos de pH pode ser especialmente 

prejudicial para a sílica [43][46]. 

         A fase estacionária numa cromatografia de fase reversa é geralmente feita de cadeias 

alquilicas hidrofóbicas (-CH2-CH2-CH2-CH3) que interagem com o analito. Existem três 

comprimentos de cadeia comuns; C4, C8 e C18. A cadeia C4 é geralmente usada para proteínas 

e a C18 é geralmente usada para capturar péptidos ou pequenas moléculas [43][46]. 

         A coluna determina ainda o grau de resolução cromatográfica, na medida em que o poder 

de separação mecânica é determinado pelo comprimento da coluna, e o poder de separação 

química, é criado pela competição entre os compostos do material da coluna e a fase móvel. Esta 

resolução é maior em HPLC do que em outros métodos que também utilizam colunas, devido ao 

grande empacotamento da fase estacionária, que provoca diminuição da difusão lateral das 

partículas e, dessa forma, aumenta a área de superfície útil para as reações com a coluna. Devido 

à importância da coluna para todo o processo devem ser mantidos cuidados aquando do 

manuseamento do aparelho para que este componente não seja danificado [47][48].  

 

3.2.3.5. Detetor  

         Existem vários tipos de detetores que podem estar acoplados ao sistema, e que podem ser 

detetores ultravioleta, detetores baseados no índice de medição da refração, detetores de 

fluorescência, detetores de transporte e detetores de condutividade eletroquímica [47][48].   

         Todos os detetores citados têm como objetivo quantificar por um dos processos que lhes 

estão subjacentes as diferentes entidades químicas presentes na amostra [47][48]. 

         O caso particular dos radiofármacos tecneciados o sistema cromatográfico pode ser ligado 

a um detetor gama (por exemplo a um radiocromatógrafo), para que possa proceder à 

quantificação da radiação proveniente da amostra, e se possam distinguir diferentes zonas de 

acumulação da atividade [47][48]. 
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3.2.3.6. Registador 

         Um registador, que está ligado ao detetor, permite obter automaticamente o sinal enviado 

por este o qual é proporcional à concentração do componente na solução que passa nesse instante 

através da célula do detetor [47][48]. 

         O registador encontra-se na unidade central de controlo, normalmente um computador que 

possui os ficheiros de comando e de controlo do processo. Nesta unidade existe o software de 

controlo do equipamento, onde o operador pode selecionar parâmetros de atuação e ver gerado 

em cada instante um cromatograma. É, então, neste local que fica registado o resultado do 

controlo de qualidade, podendo ser enviado esse resultado para impressão e ser arquivado em 

papel ou então ser armazenado em suporte informático [47][48]. 

 

3.2.4. Cuidados a ter pelo radiofarmacêutico 

         Existem ainda alguns cuidados a ter com o equipamento aquando da sua utilização, como o 

facto de se utilizar água ultra-pura para lavar todo o sistema entre cada utilização. A utilização 

desta solução tem como objetivo garantir que não ficam adsorvidos nos tubos, qualquer tipo de 

iões [48]. 

         De acordo com a razão supracitada, todas as soluções a utilizar no equipamento deverão ser 

sujeitas a um processo de sonicação para a retirada de ar e/ou de iões livres [48]. 

         Aquando de cada utilização deverá verificar-se a ausência de bolhas de ar em todo o sistema 

dado que a presença das mesmas irá desregular os mecanismos de pressão. Em caso de existência 

de bolhas poder-se-á utilizar a bomba para as aspirar [48]. 

         Mais uma vez é pertinente alertar para a fragilidade da coluna, e da necessidade do 

cumprimento dos requisitos de boas práticas já citados ao longo do trabalho. 

         Deve ainda constar no laboratório um manual de utilização do equipamento, bem como uma 

folha de registo. 

 

Conclusão 

Ao longo deste trabalho foi apresentada a teoria de base subjacente ao controlo de 

qualidade de radiofármacos tecneciados.  

O controlo de qualidade é vital para a confirmação da existência de boas práticas, sendo 

esta confirmação essencial para garantir que o profissional de saúde executa as suas atividades de 

acordo com os regulamentos e especificações estipulados, assegurando desta forma que são 

administrados ao doente radiofármacos com qualidade.  

 O crescimento da radiofarmácia tem vindo a ser acompanhado pelo desenvolvimento das 

diversas técnicas como é o caso da cromatografia. Prevê-se que esta técnica continue a 

providenciar melhorias na investigação e no dia a dia de uma radiofarmácia. 
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Anexos 

Anexo 1: Unidade Hospitalar de Chaves 

 

 

Anexo 2: Planta dos Serviços Farmacêuticos da Unidade Hospitalar de Chaves 
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Anexo 3: Zona de receção de encomendas 

 

 

Anexo 4 : Zona de armazenamento 
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Anexo 5 : Kardex 

 

 

Anexo 6: Malas 
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Anexo 7 - Folhas de requisição de estupefacientes 
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Anexo 8 - Requisição/Distribuição/Administração de Medicamentos Hemoderivados 
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Anexo 9 : Registo de Distribuição de Hemoderivados 
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Anexo 10- Auto Print - Grifols® 

 

 

Anexo 11: Medicamentos reembalados 
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Anexo 12: Registo diário dos medicamentos reembalados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




