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RESUMO 

Concluindo os cincos anos do curso do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é 

tempo de enfrentar a etapa mais desafiante, o estágio profissional. O momento de aplicar todos os 

conhecimentos teóricos adquiridos neste período de tempo em prática. E é com esta prática que 

vamos aprendendo como comunicar com os doentes, frisando assim a importância da nossa 

versatilidade como profissionais de saúde, uma vez que, cada caso é um caso um caso que precisa 

de ser acompanhado e aconselhado de forma personalizada. Foi possível, ainda, compreender como 

integrar uma equipa de trabalho que deve funcionar como uma máquina bem oleada, cujo objetivo 

comum deverá sempre ser “o melhor para o utente”. 

O meu estágio realizou-se na Farmácia de São Paio, desde 3 de março a 16 de julho, sob 

orientação da Dra. Inês Nicolau. Este relatório encontra-se dividido em duas partes, sendo que na 

primeira se pretende retratar todos os ensinamentos aprendidos sobre os requisitos para um bom 

funcionamento da farmácia, no dia-a-dia, como gestão, atendimento ao balcão, serviços 

farmacêuticos, entre outros. Na segunda parte procede-se à exploração dos temas escolhidos para 

os projetos a desenvolver, com o intuito de melhorar a saúde da população e de esclarecer os 

indivíduos. Os projetos escolhidos foram “os cuidados a ter com a pele (ABC da pele)”, porque se 

deve proteger a pele do sol (Porque deve proteger a sua pele do Sol?) e “a vacinação (Vacinação, 

quando mais vale prevenir do que remediar…)”. 

No âmbito dos projetos foram desenvolvidos alguns vídeos e outras iniciativas numa tentativa 

de tornar a passagem de informação mais aliciante e de dinamizar a interação do profissional de 

saúde com os utentes. 
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Parte I  

  Estágio em farmácia comunitária na Farmácia de São Paio 
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1. FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

A farmácia comunitária (FC) trata-se de uma das portas de entrada no Sistema de Saúde, dada 

a proximidade dos profissionais à população, e pauta-se pelas atividades dirigidas para o 

medicamento e para o doente. É um espaço que se caracteriza pela prestação de cuidados de saúde 

de elevada diferenciação técnico-científica e que tenta servir a comunidade com qualidade. Neste 

sentido, os cuidados farmacêuticos prestados neste espaço englobam um conjunto de processos 

clínicos como a cedência, a indicação, a revisão da terapêutica, a educação para a saúde, a 

farmacovigilância, o seguimento farmacoterapêutico e, no âmbito geral, o conceito designado como 

o uso racional do medicamento. Assim, pretende-se minimizar os riscos do uso dos medicamentos e 

reduzir a morbi-mortalidade associada aos mesmos [1]. 

 

2.  FARMÁCIA DE SÃO PAIO 

 

2.1. Localização 

A Farmácia de São Paio (FSP) localiza-se na freguesia de Canidelo, Vila Nova de Gaia, mais 

precisamente na Rua de Bustes nº 741.  As suas instalações são de fácil acesso dada a 

disponibilidade de estacionamento gratuito, acesso a transportes públicos e proximidade de zonas de 

grande afluência, nomeadamente, áreas comerciais e residenciais, unidade de saúde e área escolar. 

 

2.2. Horário de Funcionamento 

O horário de funcionamento cumpre o previsto na Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro, sendo 

ele das 8h30 às 20h, de segunda a sábado, em regime contínuo [2]. Neste sentido, o horário de 

estágio alternava semanalmente, sendo numa semana segunda e sexta das 14h às 20h e nos 

restantes dias das 9h às 20h, com uma hora de almoço, e outra semana segunda a sexta das 8h30 

às 14h e sábado das 8h30 às 20h, com uma hora de almoço. De acordo com a escala emitida pela 

Associação Nacional de Farmácias (ANF) e a respetiva Administração Regional de Saúde do Norte 

e, em conjunto com outras farmácias da área de Vila Nova de Gaia, a FSP efetua turnos de serviço 

permanente, para além do horário de funcionamento normal.  

 

2.3. Espaço físico 

Atendendo ao descrito nas Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) para a farmácia comunitária, as 

farmácias devem ter um “aspeto característico e profissional” [1]. No anexo 1 encontram-se algumas 

imagens da FSP, respeitantes ao espaço exterior e interior. As instalações e equipamentos 

encontram-se de acordo com o previsto nas BPF e na legislação em vigor [1,3]. 

 

2.3.1. Espaço exterior 

A FSP encontra-se instalada no rés-do-chão de um prédio habitacional, sendo facilmente 

identificada pela presença de um letreiro com a inscrição “Farmácia” e com um símbolo “cruz verde”. 

Este último para além de sinalizar a presença da FSP, inclusive iluminando-se nas noites em que a 
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farmácia está de serviço, também permite a comunicação aos utentes eventuais promoções e quais 

os serviços prestados pela farmácia.  

A FSP apresenta uma montra ampla com grandes dimensões, emoldurada pelo nome e logótipo 

da farmácia, que possibilita a colocação de montras publicitárias de vários produtos disponíveis na 

farmácia, a exposição de produtos e de informações relativas aos serviços prestados. Ainda na 

montra, encontra-se instalado um ecrã de grandes dimensões, que se assemelha a um Iphone, o qual 

se encontra ligado de forma permanente e permite a exposição de anúncios de produtos que existem 

na farmácia. 

O acesso ao interior é feito através de uma porta de vidro automática, uma vantagem para utentes 

com mobilidade reduzida ou disfunções motoras. Uma vez junto da porta de acesso observa-se 

informação relativa ao horário de funcionamento, quais as farmácias do município em regime de 

serviço permanente e a informação relativa à direção técnica da farmácia.  

Ainda, é de notar que a FSP possui um lugar de estacionamento privativo, o que promove um 

maior conforto aos utentes que se deslocam com automóvel próprio, para além de que nas imediações 

existe uma paragem de camionetas. 

 

2.3.2. Espaço interior 

A FSP trata-se de um espaço acolhedor, pensado de maneira a satisfazer as exigências dos 

utentes e a dar maior conforto aos mesmos. Assim, passando ao espaço interior, e tendo presente as 

normas do DL nº 307/2007, de 31 de agosto e as orientações das BPF, verifica-se que as diferentes 

áreas funcionais estão distribuídas por dois pisos [1,3]. No piso superior estão localizadas a área de 

atendimento, o gabinete de atendimento, a área de arrumação de medicamentos e a área de receção 

de encomendas. Já o no piso inferior é possível encontrar o laboratório, o gabinete da direção técnica, 

as instalações sanitárias, o armazém e um gabinete que é utilizado para rastreios auditivos, visuais, 

para consultas de podologia e ainda de nutrição, sendo estas responsabilidade de uma nutricionista 

da Dieta EasySlim®. 

 

2.3.2.1. Área de atendimento ao público 

A zona de atendimento ao público trata-se do primeiro local de contacto com o utente, 

tornando-se assim a “imagem” da farmácia. Desta forma, mal os utentes entram na FSP encontram 

uma área dedicada ao atendimento público, uma zona bem iluminada, limpa, ampla e ventilada. Esta 

área é constituída por três balcões de atendimento, cada um equipado com computador, impressora, 

leitores óticos de códigos de barras, caixa registadora e terminal multibanco. Atrás destes é possível 

encontrar vários Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e Produtos Farmacêuticos 

(PF). Os MNSRM encontram-se agrupados de acordo com a sua indicação e são organizados de 

forma a facilitar o seu acesso no momento do atendimento, sendo a sazonalidade um fator importante 

a ter em conta nesta organização. Ainda nesta zona são possíveis visualizar vários lineares onde se 

encontram expostos produtos de puericultura, de dermocosmética, higiene oral, entre outros. De 

realçar também a presença de uma máquina para medição do peso, altura e Índice de Massa Corporal 
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(IMC) e o gabinete de atendimento, onde se procede à monitorização de parâmetros físicos e 

bioquímicos, administração de injetáveis, e quando necessário, um atendimento mais personalizado. 

 

2.3.2.2. Área de arrumação 

Posteriormente aos balcões de atendimento, encontra-se a zona de arrumação, na qual é 

necessário garantir condições de temperatura e humidade ótimas, bem como proteção da luz, de 

forma a garantir a estabilidade física, química e farmacológica dos diferentes produtos. Assim, de 

acordo com o DL nº 307/2007, de 31 de agosto, “as farmácias devem dispor de sistema de medição 

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

condições de conservação dos medicamentos” [3]. Desta forma, na FSP a temperatura e humidade 

é controlada através de um termohigrómetro, de forma, a se manter as condições de temperatura (15 

– 25 ºC) e de humidade (≤ 60%). 

Nesta zona é possível encontrar as gavetas e vários armários. Desta forma, nas gavetas 

encontram-se os medicamentos cuja forma farmacêutica (FF) se tratam de comprimidos ou cápsulas, 

organizados por ordem alfabética de Denominação Comum Internacional (DCI), no caso dos 

medicamentos genéricos, ou de nome comercial. Existem ainda gavetas específicas para produtos 

farmacêuticos como glucosaminas (embalagens de grandes dimensões), laxantes, medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes (gaveta dotada de fechadura), injetáveis, medicamentos de uso 

vaginal, produtos para o protocolo de Diabetes Mellitus, preservativos e testes de gravidez, 

medicamentos de uso veterinário, soluções tópicas, produtos de higiene íntima e ampolas bebíveis, 

sendo que os últimos dois se encontram necessariamente em gavetas inferiores dado o tamanho e 

peso das embalagens. Para além das gavetas, é também possível encontrar nesta zona um armário 

destinado ao armazenamento de xaropes, outro para o armazenamento de formas farmacêuticas 

semissólidas (cremes, pomadas e geles), outro para colírios e outro para medicamentos para 

inalação. Em todos eles procede-se à arrumação por ordem alfabética de DCI ou nome comercial. 

Existem ainda dois armários adicionais onde se procede à arrumação de medicamentos excedentes. 

Ainda nesta área é possível encontrar uma zona destinada à preparação dos xaropes, equipada com 

esguichos contendo água destilada. 

 

2.3.2.3. Área de receção de encomendas 

 Numa sala mais afastada encontra-se a zona destinada à receção de encomendas, gestão 

de devoluções e reclamações, confirmação de stocks, verificação de prazos de validade e gestão de 

reservas, estando equipado com computador, impressora, leitor de código de barras, impressora de 

etiquetas e capas de arquivo. Nesta zona é ainda possível encontrar o frigorífico, para o 

armazenamento de produtos que requerem temperaturas específicas de armazenamento, 

nomeadamente, vacinas, insulinas, algumas pomadas e colírios e enzimas necessárias aos testes de 

determinação dos parâmetros bioquímicos. O frigorífico é monitorizado periodicamente, de forma a 

assegurar o cumprimento de todas as normas respeitantes ao seu funcionamento.  É ainda nesta 

área que se encontra alguma documentação de relevo. 
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2.3.2.4. Armazém 

Este local é reservado para o armazenamento de produtos de maior volume, nomeadamente, 

produtos destinados à incontinência urinária, produtos para o protocolo da Diabetes Mellitus, produtos 

cosméticos, entre outros. 

 

2.3.2.5. Laboratório 

O laboratório destina-se à preparação de medicamentos manipulados (MM) e de preparações 

extemporâneas. Cumprindo com a deliberação nº 1500/2004, o laboratório dispõe de diversos 

materiais para as operações de preparação, acondicionamento e controlo de medicamentos 

manipulados [5].  

 

2.4. Perfil de Utentes 

No que aos utentes diz respeito é possível observar que na sua grande maioria se tratam de 

clientes habituais, o que permite um atendimento mais individualizado de cada pessoa, uma vez que 

existe uma grande proximidade entre os profissionais e os utentes. Para além disso, são na sua 

grande maioria clientes idosos, e por isso polimedicados, tornando esta proximidade uma grande 

vantagem, uma vez que permite um melhor acompanhamento dos mesmos. 

 

2.5. Recursos Humanos 

No que aos recursos humanos diz respeito, de acordo com o Decreto-lei n.º 307/2007, de 31 de 

agosto, “as farmácias devem dispor de, pelo menos, um diretor técnico e de outro farmacêutico” que 

“podem ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou por outro pessoal devidamente habilitado" desde 

que devidamente certificado "no âmbito das funções de coadjuvação na área farmacêutica", nos 

termos a fixar pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) [3]. 

Desta maneira, a direção técnica da FSP está a cabo da Dra. Inês Nicolau, diretora técnica e 

proprietária da farmácia, responsável por todas as ações desempenhadas na farmácia e pela gestão 

económica e fiscal da mesma. A equipa é ainda constituída por mais quatro farmacêuticos, o Dr. José 

Nicolau (também proprietário), o Dr. Avelino Salazar (farmacêutico substituto), a Dra. Alexandra 

Afonso e a Dra. Ana Reis, uma técnica de diagnóstico e terapêutica, Joana Rocha, e um técnico 

auxiliar de farmácia, Nuno Soares. A equipa da FSP é um dos pilares fundamentais para o bom 

funcionamento da farmácia e, ainda, para a satisfação dos utentes. Uma equipa dedicada, 

empenhada, com elevado conhecimento técnico-científico e com um grande espirito de entreajuda. 

 

3. GESTÃO E APROVISIONAMENTO 

 

3.1. Sistema Informático 

Todos os computadores da FSP dispõem do sistema informático (SI) 4Digital Care®. Um 

programa simples e intuitivo, cuja utilização é muito prática e fácil. É através do SI que se realiza a 

receção e gestão de encomendas, gestão e regularização de devoluções e posteriormente de notas 
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de crédito, processamento de receituário, controlo de prazos de validade, entre outros. Permite ainda 

facilitar o atendimento ao utente e a consequente dispensa de medicamentos, uma vez que permite 

a consulta da ficha dos produtos, garantindo ao farmacêutico acesso fácil e rápido a informação 

cientifica relevante, nomeadamente, contraindicações, reações adversas, interações 

medicamentosas e posologia recomendada, ajudando a diminuir os erros humanos associados à 

dispensa medicamentosa. 

Para além disto, permite um atendimento mais personalizado ao permitir a criação de fichas de 

cliente que facilitam o acesso ao histórico de vendas do cliente, o qual dá informação ao profissional 

sobre os medicamentos que o utente utiliza, relembrando que muitos dos utentes são polimedicados, 

e ainda, no caso dos medicamentos genéricos, qual o laboratório que o cliente costuma levar. Permite 

ainda criar um sistema de fidelização por pontos. 

Cada funcionário da FSP possui um código individual que permite o acesso ao programa e às 

suas funções. De notar, que a cada código corresponde um determinado nível de acesso e permite 

rastrear todos os processos efetuados em determinado período de tempo. 

 

3.2. Gestão de stocks 

Atualmente, de modo a evitar o comprometimento económico da farmácia, é fulcral uma gestão 

muito eficiente e controlada dos stocks de modo a que seja possível garantir os stocks mínimos 

necessários para assegurar as necessidades dos utentes sem causar, simultaneamente, uma 

quantidade excessiva de medicamentos em armazém. Contudo, é necessário ter em conta que 

segundo o INFARMED, “as farmácias têm de ter em stock mínimo três medicamentos de cada grupo 

homogéneo, de entre os cinco com Preço de Venda ao Público (PVP) mais baixo” [7]. 

A gestão de stocks deve ter em conta o perfil de utentes da farmácia e a sazonalidade de certos 

produtos, para além disso, é necessário tem em conta as condições de compra de determinados 

produtos, nomeadamente possíveis bonificações e condições de pagamento. 

Recorrendo ao SI é possível definir, na ficha do produto, um stock máximo e mínimo que podem 

ser reajustados de acordo com as necessidades dos utentes e da farmácia, evitando a rutura de stock. 

Para além disto, permite comparar preços, fazer estatísticas de rotatividade e realizar a encomenda 

dos produtos tendo em conta os stocks definidos. 

 

3.3. Encomendas 

 

3.3.1. Fornecedores e critérios de aquisição 

Na FSP as encomendas podem ser realizadas por duas vias, sendo elas diretamente aos 

laboratórios ou aos armazenistas. 

Os principais fornecedores da FSP são a Alliance Healthcare® (Alliance®) e a Cooprofar®, 

sendo de destacar a Magium Empifarma®, a GreenMed® e a Plural® como fornecedores 

secundários. A escolha de mais do que um fornecedor é relevante, uma vez que, ajuda a diminuir a 

probabilidade de rutura de stock e a satisfazer as necessidades dos utentes de forma mais eficiente. 

A escolha dos fornecedores é feita segundo determinados critérios, sendo alguns a pontualidade da 
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entrega, a periodicidade de encomendas, o tipo de produtos fornecidos, as condições de pagamento, 

a satisfação dos pedidos e o estado de conservação dos produtos. De notar que, no caso da 

Alliance®, este tornou-se o principal fornecedor para a FSP, uma vez que esta se encontra integrada 

num grupo de compras com plataforma na Alliance®, o que fornece inúmeras vantagens, 

nomeadamente bonificação no preço dos produtos. Assim, diariamente, a FSP recebe três 

encomendas da Alliance® (10h, 15h e 18h) e apenas uma dos restantes fornecedores. 

Passando às encomendas realizadas diretamente aos laboratórios, estas não são realizadas 

diariamente e só devem ser executadas caso o produto em questão não esteja disponível no 

armazenista ou se se pretender adquirir maiores quantidades de produtos, havendo então 

bonificações e/ou descontos especiais. A encomenda é realizada através de uma nota de encomenda 

ou por intermédio do delegado de informação farmacêutica, levando mais tempo a chegar até à 

farmácia. 

 

3.3.2. Realização de encomendas 

 

3.3.2.1. Encomenda diária 

Como referido anteriormente, todos os produtos existentes na FSP possuem uma ficha de 

produto no SI no qual consta o stock máximo e mínimo do produto. Usando esta informação 

juntamente com a quantidade vendida em determinado dia, o SI gera automaticamente, uma lista de 

“faltas” na qual se encontram os produtos que são necessários encomendar de forma a que se 

satisfaça sempre o stock mínimo, prevenindo assim a rutura de stock. 

Diariamente são realizadas pelo menos duas encomendas, uma na parte da manhã e outra 

ao final do dia. Durante este processo, é necessário rever as sugestões de encomenda, confirmá-las 

e escolher o fornecedor que oferece as melhores condições para determinado produto. 

 

3.3.2.2. Encomenda instantânea 

As encomendas instantâneas são realizadas por telefone ou pelo gadget informático de cada 

fornecedor quando, no momento de atendimento, a farmácia não tem o produto disponível. Em ambos 

os casos é possível confirmar a disponibilidade do produto, contudo via telefone, é possível informar 

o utente imediatamente sobre a disponibilidade do produto e sobre a hora de chegada à farmácia. 

Para além disto, esta comunicação é ainda vantajosa quando se trata de medicamentos rateados, ou 

seja, medicamentos praticamente esgotados em todas as farmácias, uma vez que permite a 

encomenda de pelo menos uma caixa de produto. 

 

3.3.2.3. Encomenda por Via Verde 

Desde 15 de fevereiro de 2015 que é possível realizar encomendas por via verde. Estas têm 

como objetivo melhorar e facilitar o acesso a medicamentos pertencentes à lista de medicamentos 

cuja exportação e distribuição intracomunitária é sujeita a notificação prévia ao INFARMED. Os 

produtos elegíveis para este tipo de encomenda encontram-se em constante atualização e foram 

listados pelo INFARMED na Circular Informativa nº 019/CD/100.20.200 [8]. 
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Aquando da dispensa do medicamento, o SI envia automaticamente uma mensagem 

referindo se o medicamento se encontra incluído na lista dos MSRM’S com direito a encomenda por 

via verde (ex: Lovenox®, Forxiga®). Desta forma, após finalizar a venda e utilizando o número da 

receita médica, é possível encomendar uma quantidade de produto igual aquela que foi utilizada para 

satisfazer a venda. 

 

3.3.2.4. Encomenda ao laboratório 

A encomenda direta aos laboratórios é realizada no caso de produtos sazonais e de 

dermocosmética, recorrendo aos delegados de informação farmacêutica do respetivo laboratório, o 

que permite conseguir as melhores condições de compra. 

 

3.3.3. Receção e conferência de encomendas 

Todas as encomendas que chegam até à FSP têm de ser devidamente rececionadas antes 

de os produtos poderem ser armazenados. Este é um passo do ciclo do medicamento com extrema 

relevância pois a correta receção e conferência das encomendas permite evitar erros que possam 

afetar os stocks e, consequentemente, o atendimento ao público 

Quando os produtos chegam à farmácia, vêm acomodados em caixas próprias e devidamente 

identificadas com o respetivo fornecedor e com um número identificativo, permitindo verificar na fatura 

a que encomenda dizem respeito. Os produtos de frio vêm em caixas devidamente identificadas de 

modo a que sejam colocadas no frigorifico mal cheguem à farmácia, de modo a conservarem as suas 

características. Também os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos vêm devidamente 

identificados, no interior de um saco plástico com o aviso “Medicamento Controlado”.  

Após abertura da caixa, procede-se à separação dos originais e duplicados da fatura, sendo 

os primeiros imediatamente arquivados de acordo com o fornecedor. Os duplicados são, então, 

utilizados para conferir a encomenda.  De seguida, confere-se o número da referida fatura, o número 

de caixotes correspondentes e associa-se o registo da encomenda efetuada no SI. Procede-se então 

à leitura ótica, ou manual, do código nacional do produto (CNP) de todos os produtos a rececionar. 

Após a leitura do código do produto, verifica-se o prazo de validade do mesmo. Já posteriormente, 

verificam-se as quantidades enviadas e rececionadas do produto, o preço de vendo do fornecedor 

(PVF), o PVP e o total da fatura, conferindo se foi atribuída algum FEE á encomenda em questão. 

Finalizando a receção da encomenda, é necessário introduzir o número da fatura e a data de 

vencimento do pagamento. Após isso, surge no ecrã a lista de produtos que não foi rececionada, 

apesar de pedidos, os quais devem permanecer na lista de “Faltas”, de forma a que o profissional 

responsável pela realização da encomenda saiba que deve tentar realizar o pedido a outro fornecedor 

de modo a evitar a rutura de stock. 

Caso na encomenda estejam incluídos MNSRM’s ou produtos de venda livre (PVL) é 

essencial a impressão de etiquetas com o código atribuído ao produto, normalmente CNP, PVP e 

valor do imposto sobre o valor acrescentado (IVA). 

O último passo, é apontar no duplicado da fatura o código atribuído pelo SI á receção 

realizada, facilitando a sua consulta caso se detete algum problema com a mesma. 
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3.3.4. Marcação de preços 

De acordo com o DL nº 25/2011, de 16 de junho, na rotulagem de todos os medicamentos 

deve constar o PVP “através de impressão etiqueta ou carimbo” [9]. Assim, no que consta aos 

MSRM’s, não é competência da farmácia estabelecer o PVP, uma vez que, este é previamente 

estabelecido e impresso na cartonagem. Não obstante, para os restantes produtos é necessário 

determinar o PVP, sendo por isso apelidados de “produtos de marcação”. Nestes casos, o PVP é 

estabelecido tendo em conta margens de lucro fixas e estabelecidas pela farmácia. 

 

3.3.5. Armazenamento 

Após a receção da encomenda procede-se ao armazenamento dos produtos. A arrumação é 

feita tendo por base o prazo de validade (PV) dos produtos, seguindo assim o método First Expire 

First Out (FEFO), segundo o qual se devem colocar os produtos com menor prazo de validade á frente 

de modo a que sejam escoados mais rapidamente. Para além deste, é necessário ter em conta o 

método First In First Out (FIFO), por exemplo no caso de produtos sem PV, segundo o qual os 

produtos que se encontram mais tempo na farmácia devem ser os primeiros a ser vendidos [1]. 

Os medicamentos cuja arrumação é mais urgente são os que necessitam de ser conservados 

a condições de temperaturas especificas, entre os 2ºC e 8ºC, no frigorífico, de modo a preservarem 

as suas propriedades, seguindo-se os estupefacientes e psicotrópicos que devem ser armazenados 

no cofre. Os restantes produtos são armazenados nos respetivos locais, previamente referidos, a uma 

temperatura inferior a 25ºC, a humidade inferior a 60%, com luminosidade e ventilação adequadas. 

Os produtos de venda livre são expostos em lineares, gôndolas e expositores perto da área de 

atendimento ou atrás do balcão, de modo a ficarem à vista dos utentes. 

 

3.3.6. Controlo dos prazos de validade 

O prazo de validade (PV) de um medicamento é definido como o tempo em que as 

características (físicas, químicas, toxicológicas, entre outras) deste se mantêm dentro de limites 

especificados durante o processo de fabrico [10]. O controlo destes é uma atividade com grande 

relevância para a farmácia, uma vez que tem grandes implicações quer a nível económico quer a 

nível da saúde e segurança dos utentes. Desta forma, deve ser feito em dois momentos: aquando da 

receção da encomenda e mensalmente. 

Aquando da receção da encomenda deve-se proceder à alteração do PV, mencionado na 

ficha de produto, quando o PV do produto recebido é mais curto do que o PV já registado no SI ou 

quando o stock do produto em questão se encontra a zero, sendo nesse caso necessário atualizar o 

PV para o do produto recebido. 

Para além disto, todos os meses é impressa uma lista dos produtos cujos PV expiram nos 5 

meses consequentes. Este controlo tem como objetivo retirar da farmácia todos os produtos cujo PV 

se encontra a expirar, por forma a proceder à sua devolução ao fornecedor com a indicação de que 

o PV se encontra já muito curto. Anteriormente à devolução estes produtos são colocados de parte, 

numa tentativa de serem escoados mais rapidamente, e só em última instância se procede à sua 
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devolução. Simultaneamente, quando se encontram produtos cujo PV não corresponde ao PV 

mencionado na ficha do produto, deve-se proceder à sua correção. 

 

3.3.7. Devoluções 

As devoluções de produtos aos fornecedores são uma prática comum na rotina da farmácia, 

pelas mais diversas razões, nomeadamente casos em que o utente desistiu do produto, erros na 

encomenda, PVF demasiado elevado, PV demasiado curto, embalagens danificadas e inapropriadas 

para venda, suspensão imediata de comercialização decretada pelo INFARMED por inconformidades 

encontradas no lote do medicamento, comercialização não autorizada, entre outros motivos. 

 A devolução dos produtos é realizada recorrendo ao SI. Para isso, seleciona-se a opção 

“Devolução” e cria-se uma nova devolução. Introduz-se o código do produto que se pretende devolver, 

seleciona-se a fatura correspondente e introduz-se o motivo da devolução. Ao concluir a devolução é 

emitida a nota de devolução em triplicado. O original e o duplicado são enviados para o fornecedor, 

devidamente assinados e carimbados pela pessoa responsável pelo processo, e o triplicado, após 

assinado pelo motorista que efetua o transporte aquando do momento da recolha do produto, 

permanece na farmácia como comprovativo da devolução. De notar que a devolução deve ser sempre 

controlada por uma segunda pessoa. 

 A devolução pode ou não ser aceite pelo fornecedor. Assim, caso seja aceite pode ser 

regularizada através da troca por outro produto ou pela emissão de uma nota de crédito, a qual é 

posteriormente enviada para a farmácia e devidamente regularizada. Caso seja rejeitada, o produto 

é novamente enviado para a farmácia, sendo considerado como uma quebra contabilística e 

posteriormente enviado para devida destruição. 

 

3.3.8. Irregularidades e reclamações 

Por vezes, no momento de receção da encomenda verificam-se algumas irregularidades que 

é necessário contactar diretamente ao fornecedor, nomeadamente quando há um produto em falta 

que foi faturado, quando ocorre a troca de um produto por outro muito semelhante, ou um engano no 

envio de um produto, entre outros. Após contacto com o operador deve-se registar a reclamação num 

dossier destinado às reclamações e devoluções. Neste registo deve constar a definição do produto, 

o CNP, a quantidade em falta, o número da fatura, a data e o número da reclamação (fornecido pelo 

operador). 

 

3.3.9. Matérias primas e reagentes 

As matérias-primas e os reagentes utilizados na preparação de MM e de preparações 

extemporâneas são encomendados pela mesma via dos restantes produtos e armazenados em 

condições apropriadas segundo as indicações fornecidas pelo fabricante. São acompanhados do 

boletim de análise e cópia da fatura. 

 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE 
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4.1. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

De acordo com o Decreto-Lei 176/2006, de 30 de agosto, medicamento é “toda a substância ou 

associação de substâncias apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser 

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

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”. Quanto à sua forma 

de dispensação ao público estes podem ser divididos em medicamentos sujeitos a receita médica 

(MSRM) e MNSRM. Os MSRM são aqueles que podem “constituir um risco para a saúde do doente, 

direta ou indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados 

sem vigilância médica", que "possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando 

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

destinam", que “contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade 

ou reações adversas seja indispensável aprofundar" ou que se “destinem a ser administrados por via 

parentérica". Desta maneira, estes medicamentos só devem ser dispensados em farmácias mediante 

apresentação de receita médica, sendo esta prescrita por um profissional de saúde devidamente 

habilitado e validada por um farmacêutico que garante o uso racional do mesmo ao explicar ao utente 

sempre que necessário a indicação terapêutica, a posologia, o modo de administração, as precauções 

e possíveis efeitos adversos. Os MSRM podem ainda ser classificados em medicamentos de receita 

médica renovável, medicamentos de receita médica especial ou medicamentos de receita médica 

restrita, de utilização reservada a certos meios especializados [11]. 

 

4.1.1. Prescrição médica 

Receita médica é o “documento através do qual são prescritos, por um médico ou, nos casos 

previstos em legislação especial, por um médico dentista ou por um odontologista, um ou mais 

medicamentos determinados” [11]. Segundo o Decreto-Lei nº 175/2006, de 30 de agosto, a prescrição 

médica deve apresentar o medicamento designado pela sua DCI, ou seja, por substância ativa (SA), 

referindo a FF, a dosagem, a dimensão da embalagem e a posologia do tratamento.  No momento da 

dispensa medicamentosa, o farmacêutico deve informar o doente sobre os medicamentos existentes 

na farmácia com a mesma SA, FF, apresentação e dosagem do medicamento prescrito, bem como 

aqueles que são comparticipados pelo SNS e o que tem preço mais baixo disponível no mercado. 

Desta forma, o utente tem direito a optar por qualquer medicamento que cumpra os requisitos do 

medicamento constante na prescrição médica, tornando possível favorecer a utilização de 

medicamentos genéricos e dissociar marcas de medicamentos de patologias especificas. Contudo, o 

médico pode indicar na receita justificações técnicas, previstas no mesmo DL, que impedem a 

substituição do medicamento prescrito, privando o utente do seu direito de escolha, em determinados 

casos, nomeadamente, quando procede à prescrição de um medicamento com margem ou índice 

terapêutico estreito (Exceção a) art. 6º), conforme informação prestada pelo INFARMED, em caso de 

suspeita reportada ao INFARMED de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a 

mesma substância ativa, mas identificado por outra denominação comercial (Exceção b) art. 6º) ou 

quando procede à prescrição de um medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 
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tratamento com duração estimada superior a 28 dias (Exceção c) art. 6º). Neste último caso, o utente 

pode exercer o seu direito de opção, mediante assinatura da receita médica, apenas quando 

pretender um medicamento de preço inferior ao prescrito [12]. 

 

4.1.1.1. Receita sem papel 

Apesar de o despacho n.º 2935-B/2016 de 25 de fevereiro, ter tornado, a partir de 2016, 

obrigatória a desmaterialização da receita médica para todas as entidades do SNS, atualmente 

continuam a coexistir duas formas de prescrição: a receita médica sem papel (RSP) e a receita médica 

materializada (RMM) [13]. 

A prescrição de medicamentos utilizando o SI permite aumentar a segurança no processo de 

prescrição e dispensa. Assim, o SI para além de apresentar todos os produtos que podem ser 

dispensados de acordo com a DCI prescrita, no momento da dispensa, permite verificar através do 

CNP, se o produto dispensado corresponde ao prescrito. Para além disto, a RSP acarreta grande 

vantagens quando comparada com a RMM. Isto porque permite a prescrição de medicamentos de 

diferentes tipologias, mais do que duas embalagens por medicamento e a validade da prescrição pode 

variar de medicamento para medicamento. Sendo que no ato da dispensa, o utente pode optar por 

aviar todos os produtos prescritos, ou apenas parte deles, podendo levantar os restantes noutra data 

e/ou outro estabelecimento [13]. 

 

4.1.1.2. Receita médica materializada 

As RMM’s podem ser eletrónicas (Anexo 2) ou manuais (Anexo 3). As RMM manuais são 

realizadas em documento pré-impresso e apenas podem ser utilizadas em situações excecionais 

como falência do sistema informático, inadaptação fundamentada do prescritor, previamente 

confirmada e validada anualmente pela respetiva Ordem profissional, em caso de prescrição ao 

domicílio e noutras situações, até um máximo de 40 receitas médicas por mês. Para além disto, 

apenas pode ser prescrito um máximo de duas embalagens por medicamento e um máximo de quatro 

medicamentos por receita. Medicamentos psicotrópicos, estupefacientes, MM’S e produtos incluídos 

no protocolo da Diabetes Mellitus não podem ser prescritos na mesma receita com outros 

medicamentos.  Quanto ao seu PV, as RMM’s manuais não são renováveis, sendo apenas permitida 

uma via, com uma validade de apenas 30 dias. Já as RMM’s eletrónicas podem ser classificadas em 

não renováveis (via única), com PV de trinta dias após a data de prescrição ou renováveis (três vias), 

com PV máximo de 6 meses [14].  

 

4.1.2. Avaliação farmacêutica e Dispensa 

 

4.1.2.1. Avaliação Farmacêutica 

Previamente ao momento da dispensa dos fármacos é possível ao farmacêutico realizar uma 

avaliação da respetiva prescrição médica. Para isso, o profissional deve avaliar se a medicação 

prescrita se adequa ao problema do utente e, em alguns casos, se o utente não está já a realizar 

medicação com a mesma indicação terapêutica ou inclusive mesma substância ativa, o que poderá 
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levar a um excesso de dosagem e a efeitos secundários. Para além disso, cabe ao farmacêutico 

esclarecer o utente relativamente à terapêutica, nomeadamente, para que serve, possíveis efeitos 

secundários, possíveis interações medicamentosas, entre outros. Após se conferir que a prescrição 

médica se encontra conforme, procede-se à dispensa medicamentosa. 

 

4.1.2.2. Dispensa 

O processo de dispensa é influenciado pelo tipo de receita que é apresentado pelo utente. 

Assim, no que consta às RSP’s e RMM’s eletrónicas deve-se, primeiramente, selecionar a opção 

“Receita eletrónica”, procedendo-se à leitura do número da receita, do respetivo código de dispensa 

e do código de opção. Posteriormente, procede-se à seleção dos medicamentos que o utente 

pretende aviar e à escolha do medicamento, de acordo com as preferências do mesmo por genérico 

ou marca, com exceção das prescrições que referem um medicamento específico. Neste tipo de 

receitas não é necessário indicar o sistema de comparticipação, estando este automaticamente 

definido pelo SI. Antes do pagamento, é necessário realizar uma verificação dos medicamentos 

dispensados, de forma a eliminar possíveis erros de dispensa. Para finalizar a venda procede-se ao 

preenchimento dos dados necessários para a faturação, nomeadamente o nome e o número de 

identificação fiscal. Finalizando a venda, o SI imprime a fatura, a qual é carimbada e assinada, e caso 

se trate de um utente beneficiário de um subsistema, é necessário proceder também ao registo do 

número de beneficiário, e que o utente assine um talão de faturação que fica guardado na farmácia. 

No caso das RMM’s eletrónicas, após a impressão da fatura, é necessário imprimir o documento de 

faturação no verso da receita, devendo este ser assinado pelo utente como garantia da receção dos 

medicamentos e assinada, datada e carimbada pelo farmacêutico. 

Já no caso das RMM’s manuais, o processo é em tudo semelhante, no entanto é necessário 

introduzir o sistema de comparticipação manualmente e, após a conclusão da venda, é necessário 

introduzir o número da receita. De notar, a relevância de que, estando estas prescrições escritas 

manualmente, os medicamentos dispensados devem ser revistos por outro elemento da equipa. 

 Após a dispensa, as RMM’s aviadas são colocadas em caixas próprias. As RMM’s eletrónicas, 

identificadas pelo número 99 são colocadas numa caixa, enquanto que as RMM’s manuais são 

divididas de acordo com o tipo de comparticipação. Posteriormente, o farmacêutico responsável 

procede à correção e loteamento das receitas, para que possam ser enviadas para a entidade 

responsável pela sua faturação. Cada lote inclui 30 receitas.  

 

4.1.2.2.1. Medicamentos sujeitos a 

receita médica especial 

Os psicotrópicos e estupefacientes, como medicamentos que atuam no SN central, acarretam 

preocupações especiais. Isto porque se usados de forma indevida ou ilícita podem causar efeitos 

muito graves, como habituação severa. Os medicamentos sujeitos a receita médica especial, segundo 

o decreto-lei nº15/93, de 22 de janeiro, são aqueles que [15]:  

a) Contenham, em dose não dispensada de receita, uma substância classificada como 

estupefaciente ou psicotrópico; 
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b) Possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos importantes de abuso 

medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais; 

c) Contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedade, se considere, por 

precaução, incluída nas situações previstas na alínea anterior. 

Estes fármacos encontram-se separados dos restantes, sendo armazenados num cofre. 

Quando à sua dispensa, em tudo similar à de outros medicamentos com exceção do fato de que 

aquando da finalização da venda, o SI abre uma nova janela na qual o profissional deve introduzir os 

dados do médico e o respetivo código identificativo, do paciente e do adquirente. Este último deve ter 

idade superior a 18 anos e deve se fazer acompanhar sempre do bilhete de identidade ou cartão de 

cidadão. 

Após conclusão da venda, para além do talão normal, é impresso outro que deve ser 

arquivado na farmácia após ser assinado pelo adquirente. 

 

4.1.3. Regime de Comparticipação de medicamentos e 

subsistemas de saúde 

Um medicamento comparticipado trata-se de um MSRM sobre o qual o utente apenas paga 

uma parte do PVP, ficando o restante valor ao encargo da entidade responsável pela comparticipação. 

Para os cidadãos portugueses, a entidade responsável por esta comparticipação é o Sistema 

Nacional de Saúde, podendo esta ser feita de acordo com o Regime Geral ou Regime Especial. Neste 

sentido, no que diz respeito ao regime geral de comparticipação foi estabelecido o grau de 

comparticipação atendendo a um sistema de escalões: Escalão A -  comparticipação de 90%, Escalão 

B – 69%, Escalão C – 37% e Escalão D – 15%. O escalão é atribuído ao medicamento de acordo 

com a sua classificação farmacoterapêutica, como estabelecido na portaria n.º 195-D/2015, de 30 de 

junho, desta forma, espera-se que medicamentos destinados a patologias mais incapacitantes ou 

crónicas apresentem graus de comparticipação mais elevados. Relativamente ao regime de 

comparticipação especial, este é destinado a situações especificas, abrangendo determinados 

beneficiários e patologias. Este regime inclui os pensionistas com rendimento anual igual ou inferior 

a 14 vezes o salário mínimo nacional e medicamentos prescritos para patologias especificas. Neste 

caso, as receitas são identificadas pela letra “R” junto dos dados do utente e a comparticipação 

aumenta 5% no escalão A e 15% nos restantes escalões. Para os medicamentos cujo PVP 

corresponda a um dos cinco preços mais baixos do grupo homogéneo em que se inserem, a 

comparticipação é de 95%. Para além disto, é necessário ter em consideração a comparticipação do 

Estado em medicamentos utilizados em patologias especificas, como a Doença de Alzheimer, 

Psoríase e Lúpus, que são definidas através de despachos especiais [16, 17, 18, 19]. 

Para além da comparticipação estabelecida pelo SNS, os utentes podem beneficiar de outros 

subsistemas, beneficiando assim da complementaridade entre ambos. Nestes casos, é necessário 

introduzir o código da entidade complementar aquando da dispensa. No caso das RMM’s, tira-se uma 

fotocópia da receita, sendo o documento original faturado no SNS e a cópia no subsistema. Para cada 

entidade existe um número correspondente: Regime geral – 01; Regime Especial – 48; Doenças 
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Profissionais - 41; Diabetes Mellitus - DS; Regime Geral + SAMS Quadros - O1; Regime Geral + 

SAMS - J1. 

 

4.1.4. Conferência de receituário e faturação 

Diariamente, o farmacêutico é confrontado com inúmeras receitas, tanto RMM como RSP. No 

caso das RMM torna-se essencial uma reverificação das mesmas, uma vez que, aquando da dispensa 

podem ocorrer alguns erros. Para além disto, esta verificação é necessária para que ocorra o 

reembolso do valor relativo à percentagem de comparticipação do medicamento à farmácia.  

No momento de aviar a receita é necessário verificar se os seguintes parâmetros se 

encontram conformes, como o número da receita, a identificação do médico prescrito, os dados do 

utente, o nome e número de utente do SNS, o número de beneficiário da entidade financeira 

responsável (subsistema de saúde, entre outros), quando aplicável, o regime de comparticipação de 

medicamentos, sendo o regime especial de comparticipação representado pela letra R e os outros 

regimes pela letra O, a identificação do medicamento, que pode ser realizada de duas formas, 

prescrição por DCI ou SA, dosagem, FF, dimensão da embalagem e código representativo, ou 

prescrição por marca/nome do medicamento/titular de Autorização de Introdução no Mercado e 

número de registo do medicamento representado em dígitos e códigos de barras, a posologia e 

duração do tratamento, o número de embalagens, a data da prescrição e a assinatura do prescritor. 

Após a dispensa de uma receita em que conste, pelo menos, um MSRM comparticipado é 

impresso no verso da mesma o documento de faturação. Neste documento, para cada medicamento 

consta o seu código CNP, o seu DCI, o preço total e quanto desse valor é comparticipado pelo estado 

ou fica a cargo do utente. No final está ainda reservado um lugar para a assinatura do utente. 

O farmacêutico responsável pela conferência do receituário começa por organizar as receitas 

de acordo com a entidade comparticipante e, de seguida, por ordem de lote, sendo que cada lote é 

composto por 30 receitas. Posteriormente, verifica novamente a presença de assinatura do médico, 

a validade e se a medicação dispensada foi a correta.  

 

4.1.5. Medicamentos genéricos e sistemas de preços de 

referência 

Medicamento genérico, de acordo com o decreto-lei nº176/2006, de 30 de agosto, trata-se de 

“um medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em SA, a mesma FF e cuja 

bioequivalência com o medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade apropriados”. Estes devem “ser identificados pelo seu nome, seguido da dosagem, 

da forma farmacêutica e da sigla "MG", que devem constar do seu acondicionamento secundário” e 

só são autorizados para comercialização após análise de documentação completa, incluindo 

resultados de ensaios científicos, pré-clínicos e clínicos [11]. 

O preço de referência corresponde ao valor monetário sobre o qual incide a comparticipação 

do preço dos medicamentos de cada um dos grupos homogéneos. Ou seja, a cada GH é atribuído 

um preço de referência (média do PVP dos 5 medicamentos desse GH com preço mais baixo) sobre 

o qual o SNS comparticipa. Para a criação de um GH é obrigatório a presença de pelo menos um 
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MG. A cada trimestre os PVP’s são revistos, o que pode alterar o valor da comparticipação e, 

consequentemente, o valor pago pelo utente [18,20]. 

 

4.1.6. Plano Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes 

Mellitus 

A Diabetes Mellitus quando não devidamente controlada, pode implicar o aparecimento de 

inúmeras micro e macro complicações, como retinopatia diabética, nefropatia, entre outras.  

Assim, desde 1998 que o ministério da Saúde e os vários parceiros do sector mantêm uma 

parceria para auxiliar no controlo desta patologia. Desta maneira, de acordo com a portaria Portaria 

nº 222/2014, de 4 de novembro, foi instaurado o Plano Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes 

Mellitus, que define os PVP’s máximos das tiras de teste para determinação de valores de glicemia, 

cetonemia e cetonúria, das lancetas, das agulhas e das seringas destinadas aos doentes diabéticos, 

sendo a comparticipação do Estado de 85% do PVP das tiras de teste e 100% nos restantes produtos 

[21, 22]. 

 

4.2. Dispensa de Medicamentos não sujeitos a receita médica 

De acordo com o DL nº 176/2006, de 30 de agosto, um MNSRM trata-se de um medicamento que 

não preenche as condições necessárias para ser considerado MSRM. Por norma, estes 

medicamentos não são comparticipados [11]. 

 

4.2.1. Automedicação 

Automedicação é definida, no despacho nº17690/2007, de 23 de julho, como “a utilização de 

medicamentos não sujeitos a receita médica de forma responsável, sempre que se destine ao alívio 

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

aconselhamento opcional de um profissional de saúde”. É neste âmbito que a indicação farmacêutica 

adquire grandes dimensões. Desta forma, o profissional deve recolher a informação necessária sobre 

o paciente, nomeadamente sintomas e sua duração, entre outros, avaliando assim se estes estão 

associados a um problema de saúde grave ou a transtornos menores que podem ser resolvidos 

através de tratamento não farmacológico ou MNSRM. Neste último caso, evitando a consulta médica, 

o farmacêutico é o responsável por indicar ao doente a indicação terapêutica, a posologia e possíveis 

efeitos adversos [23, 24]. 

 

4.3. Medicamentos manipulados e preparações extemporâneas 

 

4.3.1. Medicamentos Manipulados 

Entende-se por medicamento manipulado “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. Qualquer farmácia tem 

obrigatoriamente de estar equipada, de acordo com a deliberação nº 1500/2004, com câmara para 

eliminação de gases e fumos e materiais para as operações de preparação, acondicionamento e 

controlo de medicamentos manipulados [25, 26]. 
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As matérias-primas utilizadas devem cumprir as exigências que constam na respetiva 

monografia na Farmacopeia Portuguesa. A preparação do MM deve ser feita de acordo com o descrito 

no Formulário Galénico Português e deve ser acompanhada do preenchimento de uma ficha de 

preparação. Posteriormente, procede-se ao acondicionamento do manipulado na embalagem 

adequada com o devido rótulo, no qual deve constar o nome da preparação, a quantidade preparada, 

a data de preparação, o lote, prazo de validade, PVP, condições de conservação e instruções de 

utilização que se apliquem [27]. 

Para o cálculo do PVP, segue-se o descrito na portaria nº 769/2004, de 1 de julho, tendo-se 

em conta o valor dos honorários da preparação, o valor das matérias-primas e o valor dos materiais 

de embalagem [28]. 

 Alguns dos MM mais procurados na FSP são a solução saturada de ácido bórico, em álcool 

a 70%, e a solução cutânea de minoxidil. 

 

4.3.2. Preparações extemporâneas 

Pós ou granulados para suspensão ou solução oral cuja baixa estabilidade obriga a sua 

preparação no momento da venda, através de reconstituição com água purificada, tratam-se de 

preparações extemporâneas. 

 

4.4. Dispensa de outros produtos de saúde 

 

4.4.1. Cosmética e dermofarmácia 

Produtos cosméticos, de acordo com o DL nº189/2008, de 24 de setembro, consiste em 

“qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as diversas partes 

superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e 

órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de exclusiva ou 

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

corrigir os odores corporais”. Na FSP existe uma grande oferta a nível destes produtos, estando eles 

expostos em vários lineares e em duas gôndolas que se encontram na área de atendimento ao 

público. É nesta área que muitos utentes procuram um aconselhamento mais personalizado e que 

satisfaça as suas dúvidas e necessidades [29]. 

 

4.4.2. Suplementação alimentar 

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

regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinados nutrientes ou outras 

substâncias com efeito nutricional ou fisiológico”. Na FSP verifica-se uma grande procura deste tipo 

de produtos, nomeadamente suplementos para a fadiga física e mental [30]. 

 

4.4.3. Artigos de Puericultura 

Na FSP, é ainda possível encontrar uma zona focada em artigos de puericultura e de conforto 

para bebés. Estes produtos destinam-se a promover o desenvolvimento (alimentação e sucção) e o 
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conforto (sono, relaxamento, higiene, etc) dos bebés e crianças. É assim possível encontrar diversos 

artigos, desde chupetas, biberões, a brinquedos, papas e fraldas. 

 

4.4.4. Dispositivos médicos 

Dispositivos médicos (DM’s), de acordo com o DL nº 145/2009, de 17 de junho, é “qualquer 

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

combinação (…) cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos (…) destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres 

humanos para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença”.  

Os DM’s podem ser divididos em várias categorias, como os DM’s ativos, os DM’s implantáveis, os 

DM’s implantáveis ativos, os DM’s para investigação clínica, DM’s feitos por medida, entre outros. 

Para além disto, podem ser divididos de acordo com quatro classes de risco, nomeadamente de baixo 

risco (classe I), médio risco (classe IIa e IIb) e alto risco (classe III), tendo em conta a duração do 

contacto com o corpo humano, a invasibilidade, a anatomia afetada e os riscos potenciais que 

decorrem da sua produção. Na FSP, os DM’s mais procurados são as lancetas e tiras de controlo da 

glicémia, material de penso, testes de gravidez, entre outros [31,32].  

 

4.4.5. Medicamentos de uso veterinário 

De acordo com o DL. nº148/2008, de 29 de julho, um medicamento veterinário é “toda a 

substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou 

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

ao animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário, ou, exercendo uma ação 

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

FSP, estes produtos, não sujeitos a receita médica, como os desparasitantes de uso externo, 

encontram-se no “espaço animal” na área de atendimento ao público, enquanto que os sujeitos a 

receita médica se encontram devidamente guardados numa gaveta identificada [33]. 

 

5. OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA 

De acordo com o previsto na portaria nº 1429/2007, a FSP oferece outros serviços de saúde para 

além da dispensa medicamentosa e de outros produtos de saúde. Neste sentido, no âmbito dos 

cuidados farmacêuticos, disponibilizam-se serviços de determinação de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos, como a pressão arterial (PA), glicemia, colesterol total (CT), entre outros e de 

administração de medicamentos injetáveis e vacinas não incluídas no PNV. Também são 

disponibilizados serviços prestados por outros profissionais de saúde, nomeadamente de optometria, 

audiologia, podologia e de nutrição, sendo esta última da responsabilidade da EasySlim®. 

Recentemente, passou também a disponibilizar um serviço de foto-depilação, ao cargo do DepilClub® 

[3, 34].  

 

5.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 
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Fazem parte do ato farmacêutico as determinações de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

como a glicemia, CT, PA, entre outros. Dada a facilidade de acesso e disponibilidade imediata, as 

farmácias tornam-se o local de eleição para a medição destes parâmetros, os quais se tratam de um 

excelente auxiliar na avaliação do estado de saúde do utente. Assim, comparando com os valores 

considerados como referência é possível o profissional aconselhar o utente, com o intuito de zelar 

pela saúde do mesmo. É a oportunidade de o farmacêutico informar o utente sobre potenciais medidas 

não farmacológicas para melhorar ou manter os valores obtidos. Incentivando a adoção de um estilo 

de vida saudável, praticando exercício físico e uma alimentação equilibrada. 

 

5.1.1. Pressão Arterial 

Atualmente, cada vez mais utentes são incentivados a proceder à medição regular da PA, 

principalmente utentes hipertensos com terapia anti hipertensora iniciada e para doentes em risco de 

desenvolver qualquer tipo de doença cardiovascular (DCV). Na FSP procede-se à medição da PA 

através de um aparelho de braço automático. Aquando da primeira medição fornece-se ao utente um 

cartão de registo, no qual é possível anotar a data da medição, o valor da PA sistólica e diastólica, a 

frequência cardíaca, e ainda se desejável, valores de glicemia, TG ou CT. Este cartão permite elaborar 

um registo dos parâmetros ao longo do tempo sendo depois útil para o médico monitorizar se 

efetivamente é necessário instaurar terapia medicamentosa ou, ainda, no caso de utentes já 

medicados, se é necessário preceder a alterações de dose ou substância ativa. 

Para se proceder a uma medicação correta da PA é importante incentivar o utente a 

descansar um pouco antes da mesma, a não tomar café nos 30 min antes, a não falar durante a 

medição e retirar pulseiras ou relógios que possam apertar o braço.  

 

5.1.2. Glicemia 

Outro dos serviços disponibilizados pela FSP é o da determinação da glicemia capilar. Para 

a sua medição é necessário ter em conta que o utente se deve encontrar em jejum, de pelo menos 

oito horas e que caso isso não aconteça, o resultado obtido deve ser interpretado tendo em conta a 

hora aproximada da última refeição. Quando os resultados se encontram fora dos limites esperados 

torna-se importante sensibilizar o utente para possíveis medidas a tomar e sobre a necessidade de 

consultar o médico, por forma a despistar qualquer patologia. 

A possibilidade da monitorização da glicemia acompanhados por um profissional de saúde 

revela-se um serviço de grande importância uma vez que permite um maior controlo sobre os valores 

e também ajuda a elaborar um registo que permite ao médico avaliar a necessidade de iniciar 

insulinoterapia ou simplesmente de a ajustar. 

 

5.1.3. Colesterol Total e Triglicerídeos 

Os valores de CT e os TG podem ser utilizados como indicadores do risco do desenvolvimento 

de DCV.  Uma das preocupações aquando da medição de TG é a deslipidação do dedo a lancetar, 

para eliminar qualquer tipo de interferência. Quanto ao jejum sabe-se que para a medição do CT não 

é necessário, contudo para os TG é essencial o jejum de 12h. 
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5.2. Administração de vacinas e injetáveis 

A FSP disponibiliza aos seus utentes o serviço de administração de injetáveis intramusculares e 

subcutâneas, bem como de vacinas que não se encontram incluídas no Plano Nacional de Vacinação 

(PNV). Este serviço é prestado por farmacêuticos devidamente creditados. Todas as aplicações são 

registadas através do SI, incluindo o nome do doente, o contato do mesmo, os dados referentes ao 

injetável (lote e data de validade), a data de administração e o nome do farmacêutico responsável 

pela administração. Trata-se de um serviço que permite aos utentes uma maior comodidade, uma vez 

que não precisam de se deslocar ao centro de saúde para a administração do injetável e implica um 

menor tempo de espera. Para além dos injetáveis e das vacinas, a FSP dá ainda a possibilidade a 

doentes diabéticos que, por incapacidade ou idade avançada, não conseguem administrar as injeções 

de insulina, de se deslocarem à farmácia para o fazer. 

 

6. RECOLHA DE MEDICAMENTOS 

A FSP colabora com a recolha de medicamentos levada a cabo pela ValorMed®, a qual foi criada 

em 1999, e resultou da colaboração da Indústria Farmacêutica, dos Distribuidores e das Farmácias. 

Esta recolha tem como objetivo o tratamento dos resíduos de medicamentos de uso humano, de 

embalagens de medicamentos e produtos de uso veterinário incentivando, assim, a uma maior 

proteção ambiental [35].   

Na FSP este contentor encontra-se logo à entrada da farmácia, o que facilita o acesso por parte 

dos utentes. Quando o contentor já se encontra completo é necessário fechá-lo e pesá-lo, 

procedendo-se ao preenchimento da ficha que inclui o nome e número da farmácia, o peso do 

contentor, a rubrica do responsável pelo fecho, número do armazenista, data de recolha e rubrica do 

responsável pela recolha. 

 

7. O ESTÁGIO NA FARMÁCIA DE SÃO PAIO 

Terminados os quatro meses de estágio na FSP é agora possível fazer um apanhado de todas 

as competências adquiridas ao longo do mesmo relativamente ao papel de um farmacêutico numa 

FC.  

Os primeiros dias foram de ambientação à rotina diária da farmácia, foi durante esta altura que 

me familiarizei com o procedimento de receção de encomendas, de devoluções e reclamações, em 

caso de irregularidades, e mais importante com o armazenamento dos produtos, o que me permitiu 

ter uma ideia mais abrangente de quais os medicamentos e produtos farmacêuticos disponíveis na 

FSP, tornando-se uma mais valia no momento em que iniciei o atendimento ao público, permitindo-

me encontrar mais rapidamente os produtos bem como a ter uma ideia da sua disponibilidade para 

proceder à aconselhamentos mais precisos. No inicio de cada mês auxiliei na tarefa de verificação de 

prazos de validade, a qual tem grande importância para a farmácia, uma vez que, torna possível a 

devolução de produtos cujo prazo de validade se encontra perto do termino evitando assim prejuízo 

para a farmácia. Para além disto, durante todo o período de estágio procedi à determinação de 

parâmetros bioquímicos, o que me ajudou a estabelecer um contacto mais próximo com alguns dos 

utentes habituais da farmácia e ainda, de aconselhar alguns deles sobre medidas a tomar para 
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melhorar a sua saúde. Aproximadamente, a meio do estágio foi me dada a possibilidade de iniciar o 

atendimento ao público, o que inicialmente me deixava apreensiva, principalmente no momento do 

aconselhamento farmacêutico. Contudo, com o passar do tempo, esta tarefa tem vindo a tornar-se 

mais fácil, dadas as aprendizagens adquiridas pela observação dos elementos da equipa e da sua 

interação com os utentes. Tive ainda a possibilidade de auxiliar na preparação de MM, participar na 

renovação de expositores e lineares, entre outros. O anteriormente descrito pode ser mais facilmente 

visualizado na tabela 1. 

 

Atividades Março Abril Maio Junho Julho 

Gestão X X X X X 

Serviços Farmacêuticos X X X X X 

Atendimento   X X X 

Projeto “ABC da pele- Como cuidar e 

proteger!” 
 X X   

Projeto “Porque devemos proteger a nossa 

pele do sol?” 
 X X   

Projeto “Vacinação – Quando mais vale 

prevenir do que remediar…” 
   X X 

 

 

Para além de todas as atividades inerentes ao quotidiano da FC foi-me possibilitada a assistência 

a várias formações, nomeadamente: 

• Formação Bioderma®, com duração de aproximadamente 6h; 

• Formação PharmaNord®, com duração de aproximadamente 3h; 

• Formação interna Eucerin®, Bioderma®, YouthLab®, ADN Pharma®, MartiDerm® 

 

 

  

Tabela 1. Cronograma de atividades desenvolvidas na Farmácia de São Paio 
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Parte II  
  Projetos desenvolvidos na Farmácia de São Paio 
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1. ABC DA PELE – COMO CUIDAR E COMO PROTEGER? 

 

1.1. Contextualização 

Atualmente, observa-se que a população em geral procura não só viver mais tempo, mas viver 

com mais qualidade. Estamos perante uma sociedade que reconhece, cada vez mais, que a nossa 

aparência física e, consequentemente, o aspeto da nossa pele, afeta em muito a perceção que temos 

de nós próprios e contribui de maneira crucial para uma melhor qualidade de vida, onde se engloba 

a autoestima e a convivência social, e que, dada a informação disponível, é mais exigente perante o 

aconselhamento farmacêutico. Assim, os cuidados com a pele são uma das grandes oportunidades 

de aconselhamento farmacêutico, dado o conhecimento fisiológico da pele e dos vários produtos 

dermocosméticos.  

Áreas como a dermo-cosmética ganham grande relevância junto ao farmacêutico, que exerce em 

farmácia comunitária, dado o elevado número de requisições para aconselhamento sobre quais os 

melhores produtos a utilizar para uma pele saudável e bonita. Neste sentido, torna-se importante 

instruir a população que para uma pele bonita e saudável é essencial o seu cuidado diário, através 

de 3 passos essenciais de limpeza, hidratação e proteção. 

 

1.2.  Pele 

A pele trata-se de o maior órgão do corpo humano, cobrindo toda a superfície externa do corpo e 

unindo-se às membranas mucosas do aparelho digestivo, do sistema respiratório, urogenital, entre 

outras [36,37]. 

Apresenta funções de grande relevância, sendo a principal a função protetora contra agressões 

ambientais, mas também a manutenção da integridade do corpo, termorregulação, produção de 

vitamina D, impedir a perda de proteínas e fluídos, a permeação e regulação sensorial, dada a 

presença de recetores sensoriais capazes de detetar o calor, o frio, o tato, a pressão e a dor, entre 

outras [36, 37, 38, 39]. 

A sua constituição a nível qualitativo é, aproximadamente, a mesma em todo o corpo, no entanto 

no que consta à sua composição, cor, espessura, textura e variedade de implantação, pode sofrer 

variações notáveis em diferentes locais. Estas características atribuem a este órgão uma excelente 

capacidade de adaptação funcional [36,36]. 

A sua diversidade estrutural e funcional é influenciada por fatores intrínsecos, nomeadamente, o 

grupo étnico, a idade, o estado fisiológico, psicológico e patológico, e por fatores extrínsecos, como 

o nível de secura, a exposição ao sol, a temperatura e o vento [36]. 

A pele é comumente subdividida em três camadas principais, sendo elas a epiderme, a derme e 

a hipoderme [37, 38]. 

A epiderme, a superfície mais externa da pele, apresenta uma espessura que varia entre os 50 e 

os 100 mm. Trata-se de um epitélio estratificado escamoso queratinizado, contendo, maioritariamente 

queratinócitos e em menor quantidade, células de Langerhans e melanócitos. Os corneócitos 

juntamente com os lípidos intercelulares formam uma capa que reforça a solidez e a resistência 

mecânica do estrato córneo. Já as células mais especializadas como melanócitos, células de Merkel 
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e Langerhans são responsáveis por funções mais complexas como a regeneração de tecidos, trocas 

com o meio e defesa contra agressões externas [36, 37, 38]. 

Esta camada não contem vasos sanguíneos sendo alimentada através de difusão a partir dos 

capilares da derme papilar e é a responsável pelo papel de proteção do organismo contra as 

agressões externas, como agentes patogénicos, agentes químicos e radiação ultravioleta (UV), 

graças à coesão entre as células epiteliais e os queratinócitos, devido aos laços desmossómicos, a 

qual confere grande resistência mecânica, e pelas suas características de permeabilidade, dada a 

presença de queratina. Os queratinócitos são renovados a cada 30 dias, aproximadamente, sendo 

que o ciclo começa com a divisão celular no estrato basal, continua com a queratinização e termina 

quando a célula se perde por descamação. Durante estes processos as células produzem queratina, 

um complexo fibroso proteico, cuja estrutura evolui durante o processo de diferenciação. Os 

queratinócitos migram ao longo dos laços desmossómicos e o processo termina com a transição entre 

queratinócitos e corneócitos (queratinócitos mortos), células constituídas por material fibroso, que 

formam uma barreira impermeável à superfície da pele.  Tendo em conta que se trata de um processo 

contínuo é possível diferenciar as diferentes fases de transição em que as células se encontram, 

assim, a epiderme pode ser dividida em cinco estratos diferentes, sendo que o número de células em 

cada estrato e o número de camadas variam consoante a sua localização no corpo, nomeadamente: 

• Estrato germinativo, ou basal, que une a derme à epiderme através dos desmossomas. É o único 

dos estratos epidérmicos onde ocorre divisão celular, as células dividem-se por mitose para, 

posteriormente, se incorporarem nas camadas mais superficiais. É nesta camada que se 

encontram os melanócitos, que produzem grânulos com melanina, os melanossomas, que são 

transferidos para os queratinócitos de modo a exercer o seu papel de foto proteção; 

• Estrato espinhoso, onde se formam mais fibras de queratina e corpos lamelares nos 

queratinócitos e onde se encontram as células de Langerhans, com função imunitária; 

• Estrato granuloso, onde se formam fibras que permitem a coesão do estrato córneo; 

• Estrato translúcido, local onde as células são submetidas a uma grande atividade enzimática, 

adquirindo um aspeto brilhante e homogéneo. As células têm limites pouco distintos, são achatas 

e anucleadas com aspeto translúcido; 

• Estrato córneo, a camada mais superficial da epiderme, é constituído por uma fina camada de 

células mortas, os corneócitos, constituídos por aproximadamente 70-80% de queratina, 20% de 

lípidos, dos quais ceramidas, TG e AGE, e 15% de água. Funciona como barreira cutânea e regula 

a hidratação da pele [36, 37, 38, 40]. 

Para além do estrato córneo também o filme hidrolipídico faz parte da barreira cutânea. Este cobre 

o estrato córneo, sendo constituído não só pelos compostos presentes no estrato, mas também pelo 

sebo segregado pelas glândulas sebáceas (fase oleosa) e o suor segregado pelas glândulas écrinas 

(fase aquosa). Este filme hidrolipídico ajuda na proteção da desidratação da pele.  Ainda no sentido, 

de manter a pele hidratada, os corneócitos contêm moléculas higroscópicas, conhecidos por fatores 

de hidratação natural (FHN), como a ureia, aminoácidos e ácido lático, que atuam como humectantes, 

e que são produzidos durante o processo de maturação dos mesmos [39]. 

Á medida que amadurecem os queratinócitos acumulam os pigmentos de melanina, os quais têm 

a capacidade de bloquear a penetração da radiação UV na pele, funcionando como um protetor solar 
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natural, protegendo a pele da radiação UV. A melanina é sintetizada nos melanócitos, que podem ser 

encontrados tanto na derme como na epiderme, e transferida para os queratinócitos adjacentes 

através dos melanossomas [40]. 

A derme, uma camada de tecido conjuntivo denso, com 2 a 3 mm de espessura, para além de 

suportar a epiderme, trata-se de uma área de coesão e de trocas intensas, uma vez que, hospeda 

vasos sanguíneos, nervos e recetores sensoriais. O tecido conjuntivo é composto por uma substância 

extracelular amorfa, na qual as células mais ou menos móveis flutuam, e por fibras de elastina, que 

contribuem para a elasticidade, e de colagénio, que contribuem para a resistência à tração. O 

colagénio é o principal tipo de fibra do tecido conjuntivo e é produzido pelos fibroblastos. Existem 

quatro tipos de colagénio (I, II, III e IV), sendo o tipo I o principal constituinte (70%) e o que contribui 

mais fortemente para a elasticidade. Já a elastina tem como função permitir o reposicionamento das 

fibras de colagénio após uma força de tração e sustentar os pequenos vasos que irrigam a pele. 

Contem ainda ácido hialurónico, o qual é responsável pela turgência normal da derme, dada a sua 

capacidade retencional de água, e glicosaminoglicanos de suporte (GAG). Destaca-se a presença de 

células como fibrócitos, com capacidade proliferativa e responsáveis pela síntese e manutenção do 

material extracelular, de histiócitos, mastócitos e leucócitos, envolvidos na defesa não específica e na 

defesa imunológica. Dada a sua estrutura e distribuição dos seus componentes, a derme pode ser 

dividida em duas áreas, nomeadamente:  

• Derme reticular, a principal camada da derme, composta por fibras de colagénio entrelaçadas, 

que assegura a junção hipodérmica. Tem uma função mecânica dada a sua capacidade de 

deformação (extensibilidade e compressibilidade).  

• Derme papilar, junto à junção dermoepidérmica, uma área muito vascularizada e rica em fibras 

nervosas. Possibilita as trocas nutricionais com a epiderme e regula a capacidade de absorção 

percutânea através das suas redes vasculares e linfáticas, protege de agressões e deformações 

mecânicas através da sua textura fibrilar, assegura a perceção sensorial pela presença de 

terminações nervosas, para além de, processos inflamatórios e fagocíticos [36, 37, 38, 39]. 

A derme contém ainda inúmeras glândulas secretoras incluindo as principais glândulas da pele 

écrinas, apócrinas e sebáceas cujas secreções atingem a superfície da pele através dos poros da 

epiderme [39]. 

Finalmente, a hipoderme, no nível mais interno, trata-se de uma camada de tecido conjuntivo que 

une a pele aos ossos e músculos subjacentes e lhes fornece vasos sanguíneos e nervos. É composta 

por adipócitos, cheios de triglicerídeos, macrófagos e fibroblastos. A principal função é a de proteger 

e reservar gordura, proporcionando amortecimento, termorregulação e estabilidade, ao conectar a 

derme aos órgãos internos [36, 37, 38, 39]. 

 

1.3. Tipos de Pele 

Comumente, a pele é classificada de acordo com a produção de sebo em pele normal, mista, 

oleosa ou seca. O sebo resulta da desintegração dos sebócitos e é composto por esqualeno, ceras, 

triglicerídeos e esteróis. A sua produção é influenciada por vários fatores como: a idade (puberdade, 

menopausa), estado de saúde (fadiga física, perturbações endócrinas), a situação geográfica (vento, 

sol, humidade relativa do ar) e, até mesmo, a etnia [36, 39, 41]. 
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 1.3.1 Pele normal 

Uma pele normal, também denominada por eudérmica, é uma pele agradável ao toque, firme e 

flexível, dada a coesão das células das camadas superficiais e a existência de um tecido de suporte 

denso e de fibras elásticas. Caracteriza-se por uma produção seborreica equilibrada e uma a rede 

microcirculatória funcional, que lhe atribui uma cor rosada e uniforme. Os seus poros são finos e não 

são visíveis imperfeições [36, 41]. 

 

 1.3.2 Pele seca  

Uma pele seca caracteriza-se por uma produção de sebo inferior ao normal. Desta forma, há um 

défice nos lípidos necessários para reter a hidratação e a função de defesa do estrato córneo esta 

comprometida, assim estamos perante uma pele cuja barreira de proteção é deficiente [36,41]. 

A pele está constantemente a perder água através de mecanismos como a transpiração, que 

consiste na perda ativa de água pelas glândulas, desencadeada por calor, stress e atividade, ou como 

a perda transepidermal, na qual pele perde água, diariamente, de forma natural e passiva [41]. 

A etiologia da pele seca depende de vários fatores biológicos, nomeadamente: 

• Falta de água dos corneócitos, dependente da presença de FNH; 

• Alteração da síntese lipídica ao nível da célula, que leva à falta de lípidos epidermais, 

como ceramidas, ácidos gordos e colesterol; 

• Hiper-proliferação epidérmica, resultante de uma deficiência no processo de renovação 

dos queratinócitos [36]; 

Trata-se de uma pele que perdeu flexibilidade e elasticidade, apresentando, por isso, muitas 

vezes, um aspeto áspero e descamativo, acompanhados de uma sensação de repuxamento. Por 

vezes, também se verifica uma sensação de prurido na pele [36, 39, 41].  

Para a sua reparação é necessário restaurar a barreira epidérmica, que se encontra danificada 

pela perda de gordura e desidratação das camadas superficiais do estrato córneo [36,41]. 

 

 1.3.3 Pele oleosa 

O termo “pele oleosa” é utilizado para caracterizar uma pele com elevada produção de sebo, 

processo denominado por seborreia, dada a hiperatividade das glândulas sebáceas. Desta forma, 

mistura-se com os lípidos epidérmicos produzidos pela destruição das células córneas descamativas, 

formando um filme lipídico sobre o estrato córneo [36,41]. 

A seborreia pode ser desencadeada por fatores genéticos, desequilíbrios e alterações hormonais, 

medicação, stress, exposição desprotegida aos raios UV e cosméticos comedogénicos [36, 39, 41]. 

Este tipo de pele é caracterizado por uma aparência oleosa e brilhante, apresentando poros 

dilatados e claramente visíveis. A pele é mais grossa e pálida e, por isso, os vasos sanguíneos podem 

não estar visíveis. Este tipo de pele tem ainda tendência a criar pontos negros e pontos brancos, para 

além de algumas formas de acne [36,41]. 

 

1.3.4. Pele mista 
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Corresponde a uma pele complexa onde os diferentes tipos descritos anteriormente coexistem. 

Assim, no rosto, a pele sólida e oleosa, com poros bem dilatados, na área médio-facial pode coexistir 

com uma pele frágil, com grãos finos, nas bochechas [36,41]. 

 

1.4. Como cuidar? 

 

 1.4.1 Limpeza 

A limpeza é um dos passos fundamentais para uma pele bonita e tratada. É de notar que a pele 

apresenta um mecanismo próprio de renovação constante, um processo de autolimpeza. Contudo, 

ainda assim, a água, morna ou fria, apesar de permitir limpar detritos acumulados na pele, não é 

suficiente para a total limpeza da pele. É, então, necessário acrescentar ao cuidado diário da pele um 

produto de limpeza adequado ao tipo de pele, normalmente, constituído por tensioativos. A limpeza 

da pele deve ser feita diariamente e, preferencialmente, duas vezes por dia, de modo a desobstruir 

os poros e permitir a respiração da pele [39, 42]. 

O produto de limpeza selecionado deve adequar-se o mais possível ao tipo de pele em causa e 

à formulação farmacêutica mais confortável para a pessoa. Isto porque uma limpeza agressiva da 

pele, promove a alteração do filme hidrolipídico e do pH da pele, levando a alterações cutâneas. Desta 

forma, no caso de uma pele seca opta-se por produtos com uma composição mais enriquecida com 

agentes sobre-engordurantes, dada a sua ação mais nutritiva e hidratante, evitando sempre o uso de 

produtos com tensioativos aniónicos ou produtos demasiado desengordurantes, como sabões, entre 

outros. Para uma pele oleosa são mais aconselhados géis com agentes seboreguladores, sendo 

fundamental, a limpeza diária, duas vezes ao dia.  Relativamente a peles sensíveis aconselha-se o 

uso de produtos com uma quantidade muito baixa de conservantes e sem tensioativos, para melhorar 

a função barreira da pele, sendo, o ideal, o uso de produtos como água termal [38, 42]. 

Para além disto, atendendo às diferenças da pele entre os olhos e o resto do rosto os produtos 

de limpeza devem ser diferentes. Assim, os produtos utilizados para a limpeza da zona ocular, 

normalmente, tratam-se de emulsões ou soluções com tensioactivos não iónicos e com pH fisiológico 

e bem-adaptado [39, 42]. 

Além da limpeza diária, uma a duas vezes por semana é vantajoso proceder à esfoliação da pele, 

removendo as células mortas por uma ação física e/ou química, sendo que para esta última se utilizam 

produtos que apresentam na sua constituição 𝛼- hidroxiácidos. Este último passo deve ser evitado no 

caso de peles sensíveis [39]. 

 

 1.4.2. Hidratação 

Uma boa hidratação da pele é fundamental para a sua função barreira. Assim, esta está 

dependente do teor de água existente na pele e de fatores hormonais relacionados com a secreção 

sebácea, uma vez que, se a secreção estiver diminuída há uma perda superior de água através da 

pele, dos FHN e de fatores externos como o clima seco, radiação UV e ingestão insuficiente de 

líquidos, entre outros [39, 42]. 
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A hidratação deve ser feita após a limpeza da pele e, preferencialmente, mais do que uma vez 

por dia. No caso de uma pele seca os produtos hidratantes devem conter vitaminas, lípidos, extratos 

de plantas, aminoácidos e polipéptidos, agentes hidratantes, emolientes e humectantes. Para uma 

pele oleosa deve-se dar preferência a cremes com fase externa aquosa, para não aumentar o nível 

de oleosidade, e com efeito matificante, para suavizar o brilho característico deste tipo de pele [39, 

42]. 

A hidratação também é muito importante para as peles sensíveis, uma vez que, para além de, 

melhorar a hidratação da pele, reduz a suscetibilidade à irritação e restaura a integridade do estrato 

córneo. Os produtos eleitos devem conter poucos ingredientes, geralmente não irritativos, isentos de 

fragâncias e textura suave [39]. 

 

 1.4.3. Proteção Solar 

 O último passo trata-se da proteção solar da pele, sendo o protetor solar um produto de 

utilização diária, tanto no Verão como no Inverno. Isto porque a sua utilização ajuda a diminuir os 

efeitos agudos da radiação UV, bem como alguns a longo prazo, por exemplo fotoenvelhecimento e 

o aparecimento de cancro de pele [39]. A proteção solar é explorada no tópico seguinte, tópico 2 –

“Porque devemos proteger a pele do Sol?”. 

 

 1.5. Conclusão 

No âmbito deste projeto procedi à elaboração de um vídeo (Anexo 4), tendo como foco 

transmitir informação sobre os tipos de pele e quais os cuidados indispensáveis para uma boa rotina 

diária.  Assim, o vídeo criado e divulgado nas redes sociais da farmácia tinha como objetivo transmitir 

ao público alvo toda a informação necessária para os devidos cuidados da sua pele, utilizando uma 

linguagem simples e concisa, de forma a divulgar quais os produtos que se encontram disponíveis na 

FSP para cada um dos passos a realizar e, ainda, tentar divulgar a própria FSP. Este projeto foi uma 

grande ajuda no decorrer do meu estágio, uma vez que, me permitiu adquirir algumas das 

competências essenciais para um bom aconselhamento na área da dermocosmética, uma área na 

qual sentia grandes dificuldades. 
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2. PORQUE DEVEMOS PROTEGER A PELE DO SOL? 

 

 2.1. Contextualização 

A exposição solar em excesso cada vez mais relacionada com alterações da pele, como por 

exemplo, o envelhecimento prematuro da pele, que leva ao aparecimento das tão indesejadas rugas, 

ou inclusive problemas do foro oncológico, como o cancro da pele [43]. Relativamente ao cancro de 

pele, sabe-se que ocorrem 10 novos casos de melanoma por 100.000 habitantes, por ano, e que a 

sua mortalidade ronda os 15% [44]. Assim sendo, torna-se fulcral incutir à população quais os bons 

cuidados a ter aquando da exposição solar.  

Desta forma, sendo este um dos passos essenciais para um bom cuidado da pele e para a própria 

saúde do utente, o farmacêutico, devido à sua proximidade com a comunidade e aproveitando a 

aproximação do bom tempo, torna-se o instrumento ideal para um bom aconselhamento ajudando a 

evitar as repercussões futuras. 

 

2.2. Radiação Solar 

A radiação solar que atinge a superfície terrestre é constituída por radiação ultravioleta (UV), 

radiação visível (RV) e radiação infravermelha (IF). Tendo em conta o comprimento de onda, a 

radiação UV pode ser dividida em A (UVA) (315-400nm), B (UVB) (290-315 nm) e C (UVC) (200-280 

nm). Contudo, apenas uma parte da radiação UV atinge a superfície, tendo em conta, a localização, 

a estação do ano, as nuvens, a poluição do ar e a humidade [39, 45]. 

A radiação UVC não chega a atingir a superfície terrestre, uma vez que é absorvida na camada 

de ozono na atmosfera. Quanto à radiação UVA e UVB, as quais apresentam atividade biológica, 

sabe-se que a UVB também sofre absorção ao passar na atmosfera, o que faz com que à superfície 

terrestre chegue uma quantidade em muito superior de UVA comparativamente a UVB. Dado os 

diferentes comprimentos de onda, a radiação UV consegue penetrar na pele com diferentes 

profundidades e causa mudanças celulares. Desta forma, os raios UVB são absorvidos na epiderme 

e os UVA na derme, sendo então capazes de penetrar mais profundamente [39, 45]. 

 Os efeitos biológicos, desencadeados pela radiação UV, devem-se ao facto de que ao serem 

absorvidas por moléculas endógenas causam a excitação ou ionização de aminoácidos específicos 

ou de ácidos nucleicos [45]. 

A radiação UVB é a principal responsável pelas lesões agudas, como as queimaduras solares, e 

pelos danos a longo prazo, o cancro. Esta radiação apresenta um impacto direto no DNA celular e 

proteínas. [7] 

Quanto à radiação UVA, esta não é diretamente absorvida por alvos biológicos, mas pode alterar 

funções celulares e teciduais, uma vez que, penetra mais profundamente na pele afetando o tecido 

conjuntivo, produz espécies reativas de oxigénio (ROS) que podem danificar o DNA, as células, entre 

outros. Para além disso, causa imunossupressão e pode estar na base do desenvolvimento de 

melanoma maligno, também as reações de fotossensibilidade e de fotodermatoses são mediadas por 

este tipo de radiação. Em adição, desempenham um papel importante na pigmentação imediata e no 

fotoenvelhecimento [39, 45]. 
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2.3. Efeitos da radiação UV na saúde 

Os efeitos da radiação UV na saúde humana seguem uma curva dose-resposta em U, ou seja, 

existe uma concentração ótima à qual devemos estar expostos para beneficiar da mesma e produzir 

vitamina D [39]. 

Assim, sabe-se a concentrações muito baixas estão associados problemas de saúde como 

doenças ósseas (osteoporose e raquitismo). No entanto, também a exposição prolongada à mesma 

pode resultar em complicações agudas e crónicas, nomeadamente, queimaduras solares, o 

envelhecimento prematuro da pele, reação inflamatória do olho e, em casos mais graves, cancro de 

pele [39]. 

 

2.3.1. Efeitos benéficos 

Alguns dos efeitos precoces, que se manifestam rapidamente após a exposição solar, passam 

por uma ação antidepressiva, dado o aumento da sensação de bem-estar, pela pigmentação imediata 

e ação térmica e efeitos terapêuticos em algumas doenças, como por exemplo, a psoríase [39, 46] 

Não obstante, o efeito benéfico mais reconhecido é o da síntese de vitamina D, por ação da 

radiação UVB, uma vez que esta ao incidir na pele converte o 7-desidrocolesterol, presente no plasma 

e nas membranas dos queratinócitos, em pré-vitamina D3. Esta, por isomerização, forma a vitamina 

D3 que é estável e libertada no sistema circulatório. Com a ligação às proteínas plasmáticas, há 

conversão em 25-hidroxivitamina D3, a qual é transportada para o rim e metabolizada a 1,25-di-

hidroxivitamina D3, a forma metabolicamente ativa. A vitamina D3 é essencial para a absorção 

intestinal de cálcio e fosforo, e consequentemente, para um crescimento ósseo saudável, para a 

prevenção de deformidades esqueléticas em crianças, como o raquitismo, e da osteoporose. Para 

além destas, também estimula a produção de insulina, modula a função dos linfócitos T e B, previne 

doenças inflamatórias, diminui o risco de desenvolvimento de artrite reumatoide, entre outros [43]. 

 

2.3.2. Efeitos prejudiciais 

Os efeitos prejudiciais do sol podem ser sentidos por todos os indivíduos, no entanto, são de 

destacar alguns grupos de risco como pessoas com pele mais clara, bem como o cabelo e os olhos, 

pessoas expostas ao sol através do trabalho ou atividades realizadas no exterior diariamente, 

crianças, indivíduos com problemas de pele (albinismo, vitiligo, entre outros), portadores de 

imunodeficiências, indivíduos a realizar medicação fotossensibilizante, indivíduos com sardas ou com 

grande número de sinais ou com historial de cancro de pele [46]. 

Neste sentido, por forma, a avaliar a sensibilidade à radiação UV e o risco de desenvolvimento 

de cancro de pele, classifica-se a pele em seis fotótipos, tendo em conta o eritema e a pigmentação 

da pele após exposição solar. Usa-se então a escala de FitzPatrick, uma escala semi-quantitativa, 

que classifica os fotótipos de pele de I a IV, sendo que I: nunca bronzeia/queima sempre; II: por vezes 

bronzeia/ geralmente queima; III: geralmente bronzeia/ às vezes queima; IV: bronzeia sempre/ nunca 

queima [39, 40, 47]. 

 

2.3.2.1. Queimaduras 
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Um dos fenómenos prejudiciais causados pela exposição à radiação solar, que se manifesta após 

algumas horas, são as queimaduras ou eritemas solares, sendo a principal responsável a radiação 

UVB [39]. 

A radiação UV ao atuar sobre a pele induz uma cascata de citoquinas e de mediadores vaso e 

neuroativos que conjuntamente desencadeiam uma resposta inflamatória. A queimadura solar 

caracteriza-se, então, por uma reação cutânea inflamatória, que pode estar associada a inchaço, 

prurido e até mesmo bolhas. O desenvolvimento da queimadura depende do tempo de exposição 

solar e da foto proteção natural do individuo [39, 40, 43]. 

A radiação UV provoca danos celulares e, consequentemente, leva à ativação de cascatas que 

culminam na ativação da proteína p53, levando a uma alteração profunda da fisiologia dos 

queratinócitos, mediando a paragem do ciclo celular e ativando a reparação do DNA, induzindo a 

apoptose em caso de dano suficiente. Como consequência deste processo, verifica-se a descamação 

da pele e a renovação da mesma, impedindo assim a replicação de células malignas e o 

aparecimento, consequentemente, do cancro de pele [40,43]. 

 

2.3.2.2. Fotoenvelhecimento  

Tendo em conta que a ação da radiação solar sobre a pele tem efeitos cumulativos, nas áreas 

mais fortemente fotoexpostas verifica-se principalmente envelhecimento cutâneo. É a radiação UVA 

a principal contribuinte para este efeito de fotoenvelhecimento. Isto acontece porque a radiação que 

provoca uma mudança no equilíbrio das metaloproteases de matriz responsáveis por degradar o 

colagénio (MMPs) e uma regulação negativa dos seus inibidores. Consequentemente, ocorre uma 

degradação acelerada das fibras de colagénio e a inibição da formação de novas fibras e de ácido 

hialurónico. Este processo leva à formação de dobras cutâneas profundas, rugas e perda de firmeza 

da pele [39,43]. 

 

  2.3.2.3. Cancro de pele 

Para além dos efeitos previamente referidos, a exposição à radiação UV desprotegida é um 

importante fator para o desenvolvimento de cancro de pele, um dos cancros mais comuns em 

humanos, uma vez que induz imunossupressão e a processos carcinogénicos, sendo que estes 

podem ser causados por alterações diretas ou via ROS no ADN. É possível a sua distinção em duas 

categorias, os cancros de pele não melanoma e o melanoma [39, 40, 48]. 

Quanto aos cancros de pele não melanoma sabe-se que a sua génese é maioritariamente devida 

à exposição solar crónica, sendo a radiação UVB a principal causadora dos danos no DNA celular 

que levam ao aparecimento das mutações genéticas.  No caso destes tumores sabe-se que o risco é 

dose dependente, sendo que no caso da radiação UVB o espetro de eritema é sobreponível ao 

carcinogénico, e no caso da UVA não (pouco eritema para um elevado risco carcinogénico) [39, 48]. 

A radiação UVB, apresenta um forte efeito cancerígeno, uma vez que provoca danos no DNA e 

RNA. Estes danos originam fotoprodutos que podem ser excisados e substituídos por ação de 

enzimas reparadoras, endonucleases, que repõem a estrutura original. No entanto, quando os danos 

são muito extensos, estes mecanismos falham e a apoptose é iniciada pela proteína p53. Contudo, 
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esta proteína também pode ser danificada pela radiação UV, impedindo assim a apoptose e levando, 

consequentemente, a uma acumulação de mutações no DNA ou RNA que, por sua vez, irá causar o 

aparecimento do carcinoma das células basais [43]. 

Já os cancros de pele do tipo melanoma, o tipo mais perigoso, são mais associados a exposições 

esporádicas à luz solar, especialmente no inicio da vida. No entanto, ainda não está definido qual o 

tipo de radiação que desencadeia o mesmo, contudo são vários os estudos que apontam a radiação 

UVA como a principal causa [48]. 

As radicações UVA também desempenham um papel carcinogénico indireto, dada a formação de 

espécies reativas de oxigénio, que podem desencadear mutações pontuais no DNA causando 

tumores e, especialmente, melanoma [43]. 

 

2.4. Proteção Solar 

 

  2.4.1. Proteção natural da pele 

A pele apresenta cromóforos, como a melanina e a queratina, e antioxidantes endógenos, como 

a vitamina C, o β-caroteno, o zinco, o selénio e algumas enzimas, que permitem a proteção da 

radiação UV, limitando assim a sua agressividade sobre a pele [39]. 

A melanina é um bioagregado composto por subunidades de diferentes pigmentos formados por 

oxidação e ciclização do aminoácido tirosina. Existe em duas formas principais: a eumelanina, um 

pigmento escuro, expresso abundantemente da pele de indivíduos com pele muito pigmentada e a 

feomelanina, um pigmento sulfatado de cor clara resultante da incorporação de cisteínas nos 

precursores de melanina. A eumelanina é mais eficiente no bloqueio da radiação UV 

comparativamente à feomelanina, assim, quanto mais eumelanina na pele, menos a epiderme é 

permeável à radiação [40]. 

 

     2.4.2. Filtros solares 

Os protetores solares, ou filtros solares, são substâncias que absorvem ou refletem a radiação 

UV, diminuindo os seus efeitos sobre a pele. Mediante a sua composição podem ser divididos em 

filtros inorgânicos, físicos ou minerais e orgânicos ou químicos [39]. 

Os filtros inorgânicos são compostos por pós de origem mineral, insolúveis e opacos que atuam 

por dispersão e reflexão da radiação solar. Já os filtros orgânicos são moléculas sintéticas e solúveis 

que absorvem determinados comprimentos de onda [39]. 

Para medir a eficácia de um protetor solar utiliza-se o método do fator de proteção do sol, o FPS, 

o quociente entre a dose mínima de radiação UV necessária para produzir eritema numa zona onde 

foi colocado o protetor comparativamente a uma zona não protegida. De acordo com o FPS, a 

proteção pode ser classificada como: baixa (FPS entre 2-15), média (FPS entre 15-30), elevada (FPS 

30-50) e muito elevada (FPS 50+). Assim, a escolha do protetor solar deve ser feita de acordo com 

os critérios da tabela 1 [39, 49]. 
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A utilização de protetores solares ajuda a diminuir os efeitos agudos da radiação UV, bem 

como alguns a longo prazo, como o fotoenvelhecimento e o aparecimento de cancro de pele. No 

entanto, apresentam algumas limitações que influenciam a sua eficácia, nomeadamente a quantidade 

aplicada e a frequência [39]. 

Desta forma, o protetor solar é um produto que se deve utilizar diariamente, tanto no Verão 

como no Inverno. Para além disto, deve-se encorajar a utilização de um protetor solar com FPS de 

pele menos 15, resistente à água, com proteção UVA. Sem nunca esquecer que este deve ser 

aplicado em quantidades generosas, aproximadamente, 30 min antes da exposição ao sol e 

reaplicado de 2 em 2h [39, 47]. 

 

2.4.4. Outras medidas 

Para além da utilização de protetor solar, é importante que as pessoas se protejam evitando 

uma exposição excessiva à luz solar. No Verão devem então optar por usar óculos escuros de 

bloqueio UV e vestuário adequado, roupa clara e leve, e chapéu de abas largas. Para além disto, 

devem evitar a exposição solar nas horas de maior calor, entre as 11h e as 16h, e ingerir maior 

quantidade de líquidos para manter a pele hidratada [47, 49]. 

 

 2.5. Conclusão 

 Tendo em conta a aproximação da época balnear verifica-se uma grande procura por parte 

dos utentes de produtos que os ajudem a proteger nestes dias de maior calor. Neste sentido, após 

pesquisa, procedi à elaboração de um vídeo (Anexo 5) e de um folheto (Anexo 6) sobre os cuidados 

a ter aquando da exposição solar. Neste sentido, o primeiro foi elaborado tendo em consideração a 

divulgação nas redes socias, um meio que permite chegar até aos utentes da FSP mas também a 

pessoas que não frequentam o espaço, podendo ser uma ajuda na sua divulgação. Já o segundo, 

prende-se com o fato de grande parte do nicho de utentes da FSP se tratar de idosos, tornando-se 

assim a comunicação mais acessível. Em ambos os casos, procedi a uma breve compilação dos 

tópicos mais importantes para uma exposição solar protegida, utilizando para isso linguagem simples 

 
Fator de Proteção  

UVB 

Fator de Proteção  

UVA 

Cor leitosa 

Com sardas 

Cabelo ruivo 

50 15 

Cor clara 

Com sardas 

Cabelo loiro ou castanho claro 

30-50 10-13 

Cor clara 

Sem sardas 

Cabelo castanho claro 

15-25 5-8 

Pele morena 

Cabelo castanho-escuro 

15-25 5-8 

Tabela 2. Critérios para a escolha do protetor solar mais adequado a cada pessoa [49] 
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e concisa, e reforcei a importância do farmacêutico no esclarecimento de qualquer dúvida que o utente 

possa ter. Penso que esta abordagem foi não só do interesse dos utentes da FSP como meu, uma 

vez que me permitiu melhorar o aconselhamento farmacêutico nesta área. 
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3. VACINAÇÃO – QUANDO MAIS VALE PREVENIR DO QUE REMEDIAR… 

 

 3.1. Enquadramento 

A vacinação é um dos maiores desenvolvimentos na área da saúde da história humana. 

Graças à descoberta da vacinação tornou-se possível a erradicação de doenças e diminuição do 

número de mortes causadas pelas mesmas.  Contudo, no ultimo ano, apesar da inclusão da vacina 

no Plano Nacional de Vacinação (PNV) e da excelente cobertura vacinal, verificou-se a ocorrência de 

um surto de sarampo em alguns países europeus, devido à existência de comunidades não 

vacinadas, que colocou a comunidade portuguesa em risco, dado tratar-se de uma doença cuja 

evolução se pode revelar grave. Assim, torna-se importante esclarecer a população relativamente à 

controvérsia que envolve a vacinação, incentivar a que haja um maior cumprimento do PNV, não 

perdendo oportunidades de vacinação, procedendo à vacinação atempada, entre outros. Grande 

parte das dúvidas deve-se principalmente aos possíveis efeitos secundários atribuídos à vacinação, 

os quais são característicos de qualquer medicamento. Contudo, é importante reforçar que quando 

se está a lidar com infeções fatais, as quais atualmente, graças à vacinação, já não são retratadas 

como uma ameaça, os benefícios da vacinação ultrapassam em muito os riscos [50,51, 52]. 

É importante ainda transmitir que não existem apenas as vacinas incluídas no PNV e que em 

determinados casos outras vacinas podem ser benéficas. Um exemplo é a vacina da hepatite A, a 

qual sofreu grande procura, no inicio deste ano, devido a um surto a decorrer na Europa desde 

fevereiro de 2016 [53]. 

 

 3.2. O Sistema Imunitário 

 A função fisiológica do sistema imunitário é a defesa contra microrganismos infeciosos. 

Assim, as células e as moléculas responsáveis pela imunidade constituem o sistema imunológico e a 

sua resposta coletiva e coordenada a substâncias estranhas constitui a resposta imunológica [54]. 

Desta forma, quando microrganismos, como bactérias e vírus, invadem o organismo humano, 

atacam e multiplicam, desencadeiam um processo denominado por infeção, a qual vai causar uma 

doença. O sistema imunológico é o responsável por combater esta doença e pode ser dividido em 

inato ou adquirido, também designado por humoral [55, 56]. 

A imunidade inata é a primeira defesa do organismo contra os patógenos invasores. Este 

sistema reconhece rapidamente os invasores, identificando assinaturas moleculares de bactérias, 

vírus e fungos, entre outros, denominadas por antigénios, e ativa o sistema complemento, células 

fagocíticas (macrófagos e neutrófilos) e células assassinas naturais. Esta ativação leva à produção 

de citoquinas e de outros fatores que promovem a destruição dos patógenos e atraem outras células 

imunes para o local de infeção [56]. 

Os macrófagos e as células dendríticas funcionam como células apresentadoras de antígeno 

(APC) e tratam-se de um ponto de ligação entre o sistema imune inato e adquirido. As células 

dendríticas, que se encontram junto das barreiras epiteliais por todo o corpo, são as APC mais 

importantes, uma vez que, ao encontrarem as citoquinas ou patógenos sofrem ativação, ingerindo o 

patógeno e destruindo-o. Posteriormente, os fragmentos proteicos do patógeno são anexados a um 
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complexo de histocompatibilidade principal na superfície da célula dendrítica (o complexo MHC da 

classe II). As células dendríticas permanecem nos tecidos por cerca de seis horas após o primeiro 

contato com o sinal de perigo e depois viajam através do sistema linfático para o linfonodo mais 

próximo. Ao atingir o nódulo linfático, as células dendríticas ativam as células T- naive e a ligação 

entre o sistema imune inato e adquirido é feita [56]. 

 O sistema imune adquirido inclui os linfócitos B e T, que se adaptam para proteger o 

organismo de patógenos invasores específicos. As células B produzem anticorpos, que ao ligarem-

se aos agentes patógenos invasores, marcando-os para destruição por fagócitos. As células T 

segregam citoquinas que direcionam a atividade de outras células imunes (células T- auxiliares), que 

reconhecem e destroem células do corpo infetadas pelo patógeno (células T- assassinas) e que 

impedem o sistema imune de reagir demais (células T- reguladoras) [56]. 

 Tanto as células T como B são produzidas na medula óssea, mas sofrem maturação por 

diferentes vias. Inicialmente, estas células são classificadas como ingénuas [56]. 

A APC apresenta o antigénio a uma célula T-auxiliadora. A célula T começa a proliferar, 

produzindo vários clones que respondem ao mesmo antigénio, os quais amadurecem e produzem as 

citoquinas necessárias para supervisionar a resposta imune. Este processo demora 

aproximadamente 1 semana [56]. 

Já as células B ingénuas podem ser ativadas através do contato direto com o antígeno, mas 

requerem a presença de um sinal co estimulador, ou das células T auxiliares ou outro sinal de perigo. 

Uma vez ativadas, começam a proliferar e a amadurecer, sendo que ao fim de uns dias haverá 

milhares de células B programadas para responder a um determinado antígeno e diferenciadas em 

células plasmáticas, que produzem anticorpos, ou células de memória. De notar que, os anticorpos 

são proteínas produzidas pelo organismo que permitem neutralizar ou destruir toxinas ou 

microrganismos portadores de doenças. Sendo específicos de determinada doença, assim, o 

anticorpo contra o sarampo apenas protege a pessoa desta doença sem ter qualquer efeito noutras 

[56]. 

Após a infeção, o número de células T e B diminui, permanecendo uma população de células 

de memória reduzida que permanece nos órgãos linfáticos prontos para responder rapidamente em 

caso de nova infeção. As células de memória podem persistir toda a vida e algumas células B 

plasmáticas produzem uma quantidade contínua de anticorpos específicos em baixa quantidade. As 

células B de memória são capazes de reagir mais rapidamente em caso de reinfeção, dada a 

alteração na sensibilidade do recetor e porque já sabem qual a classe de anticorpos necessárias para 

combater determinado antigénio [56]. 

 Também há possibilidade de se criarem células T-assassinas de memória, mas para que isso 

ocorra o patógeno tem de infetar uma APC diretamente [56]. 

As células B e os anticorpos segregados são essenciais para a destruição dos agentes 

patogênicos que se encontram fora das células do corpo, enquanto que as células T-assassinas são 

necessárias para combater os agentes patogênicos intracelulares, incluindo vírus [56]. 

 Em suma, o sistema imune inato é o primeiro contacto do organismo com o patógeno e ocorre 

de forma semelhante em todos os indivíduos. Já o adquirido permite que o corpo responda mais 
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rapidamente e com mais força a uma exposição posterior ao mesmo patógeno, constituindo a base 

da vacinação [55, 56]. 

O sistema imune ativa assim todos os recursos necessários para prevenir o aparecimento da 

doença. É possível distinguir dois tipos de imunidade, a ativa e a passiva [55, 56]. 

 

  3.2.1. Imunidade Ativa 

A imunidade ativa resulta da exposição do organismo ao agente causador de doença, uma 

vez que leva à ativação do sistema imunitário para a produção de anticorpos contra essa doença. A 

exposição ao organismo patogénico pode ocorrer através da infeção com a doença real, resultando 

numa imunidade natural, ou através da introdução de uma forma morta ou enfraquecida do organismo 

patogénico por vacinação, resultando numa imunidade induzida por vacina [57]. 

 Este tipo de imunidade é duradoura e permite que sempre que o individuo contacte com a 

doença, ocorra um reconhecimento pelo sistema imune que produz de imediato os anticorpos 

necessários para a combater [57]. 

 

  3.2.2. Imunidade Passiva 

A imunidade passiva ocorre quando uma pessoa recebe os anticorpos em vez de produzi-los 

através do seu próprio sistema imunológico. Assim, um recém-nascido adquire imunidade passiva 

através da placenta. Também é possível adquirir este tipo de imunidade através de produtos 

sanguíneos que contenham anticorpos como as imunoglobulinas [57]. 

 A principal vantagem da imunidade passiva é a de a proteção ser imediata, no entanto, dura 

relativamente pouco tempo, semanas ou meses [57]. 

 

 3.3. Vacinação 

 

  3.3.1. Vacinas 

As vacinas ajudam a desenvolver a imunidade ao imitar uma infeção no organismo. Contudo, 

estas não causam doença, mas levam a que o sistema imune produza os linfócitos T e os anticorpos 

necessários. Assim, quando o corpo resolve a situação de infeção desencadeada pela vacina, fica 

com um suplemento de linfócitos T e B, que lhe permitem uma memória imunológica por forma a lutar 

contra essa doença numa exposição num futuro [55]. 

A produção das vacinas implica informações sobre os microrganismos dos quais nos 

queremos proteger, nomeadamente a forma como infecta as células e como o sistema imunológico 

responde ao mesmo. Atualmente, é possível encontrar cinco tipos de vacinas principais, sendo elas 

as seguintes: 

• Vacina viva e atenuada, a qual contém uma versão do vírus vivo enfraquecida, simulando uma 

infeção natural. Alguns exemplos são a vacina contra o sarampo, rubéola e varicela. Crianças e 

indivíduos com sistema imunológico enfraquecido não podem receber esta vacina, uma vez que 

vai desencadear o desenvolvimento da doença.  
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• Vacina inativa, a qual é produzida a partir de um vírus morto ou inativo. Este tipo de vacinas 

produz uma resposta imune diferente da das vacinas vivas atenuadas, sendo que podem ser 

necessárias várias doses para acumular e/ou manter a imunidade.  Um exemplo é a vacina da 

poliomielite. 

• Vacina toxoide, que previne doenças causadas por bactérias que produzem toxinas. Para a sua 

produção procede-se ao enfraquecimento das toxinas, as quais passam a ser denominadas de 

toxoides. Assim, quando o sistema imunológico entra em contacto com uma vacina deste tipo 

aprende a combater a toxina natural. Um exemplo é a vacina DTaP que contem difteria e toxoides 

do tétano. 

• Vacina subunitária, que inclui apenas partes do vírus ou bactérias, ou seja, contêm apenas os 

antigénios essenciais para desencadear a resposta imunológica. Um exemplo é a vacina DTaP, 

nomeadamente, a componente contra a tosse convulsa (pertússis). 

• Vacina conjugada, que permite combater bactérias cujos antigénios apresentam um revestimento 

exterior polisacarídico. Este tipo de revestimento disfarça o antigénio tornando o reconhecimento 

pelo sistema imune mais complicado. A vacina permite então conjugar os polissacarídeos a 

antigénios aos quais o sistema imune responde bem permitindo o desenvolvimento de uma 

resposta imunológica. Um exemplo é a vacina contra Haemophilus influenzae tipo B [55]. 

 As vacinas englobam um adjuvante, sendo o mais utilizado o alumínio (sais de alumínio, 

como o hidróxido de alumínio e o sulfato de alumínio), como é o caso das vacinas DTaP (difteria, 

tétano e coqueluche acelular), hepatite A e B, HPV e meningocócica B. A sua utilização permite uma 

libertação lenta do antigénio, graças ao seu efeito de depósito permitindo, assim, uma apresentação 

sustentada do antigénio ao sistema imune. O adjuvante aumenta a produção de anticorpos e a 

diferenciação das células T auxiliares. Emulsões óleo/água também podem ser usadas, caso da 

vacina contra a gripe, como adjuvantes atuando de forma semelhante ao alumínio. No caso da vacina 

da gripe, a utilização destes adjuvantes permite gerar uma resposta imune mais forte e uma resposta 

de memória aumentada. Alguns adjuvantes podem ainda ser derivados de agentes patogénicos, 

como lipopolissacarídos, RNA viral e DNA bacteriano, que ativam rapidamente as APC’s 

desencadeando respostas imunes aumentadas [56]. 

 O uso de adjuvantes acarreta assim inúmeras vantagens como diminuição da quantidade 

de antígeno necessária, do número de doses que um indivíduo necessita para obter imunidade total, 

aumenta a resposta antigénica, aumentando a eficácia nos adultos jovens e mais jovens e nos 

imunocomprometidos e aumentam a velocidade de resposta [56]. 

  

        3.3.2. Existem efeitos adversos? 

 A vacina, tal como qualquer outro medicamento, pode desencadear efeitos secundários, 

sendo os mais comuns sintomas menores, como febre. Contudo, atualmente as vacinas são dos 

medicamentos com vigilância e regulamentação mais apertada, podendo ser utilizadas com 

segurança em indivíduos com sistema imunológico saudável [56]. 

 Não obstante, não são de descartar alguns possíveis efeitos adversos, apesar da sua baixa 

incidência. Nomeadamente, no caso das vacinas vivas atenuadas e inativas, é necessário ter em 
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conta que ocasionalmente as partículas virais podem não ser corretamente inativadas ou não mortas, 

o que vai levar a que a doença se desenvolva. Para além disto, a utilização de adjuvantes como o 

alumínio podem desencadear vermelhidão e inchaço, e ocasionalmente o desenvolvimento de um 

nódulo duro no local da injeção (granuloma), particularmente se ocorrer injeção intradérmica, dada a 

sua ação depósito. Esta é uma situação que ocorre passadas algumas horas da administração e 

resolve-se rapidamente [56]. 

 As reações secundárias às vacinas incluem o desenvolvimento de uma febre leve ou uma 

forma leve da doença vacinada, com um período de incubação similar. Algumas pessoas podem ainda 

experimentar sintomas como mal-estar, mialgia, dor de cabeça de febre e anorexia, os quais se 

podem dever à vacinação ou a uma infeção viral coincidente [56]. 

O efeito adverso mais grave, e extremamente raro, é a anafilaxia. Pode acontecer quando 

ocorreu exposição anterior a um alérgeno podendo causar uma resposta alérgica após a vacinação. 

As causas mais prováveis são as proteínas de gelatina, látex e ovos (nas vacinas contra a gripe e a 

febre amarela). O início da anafilaxia geralmente ocorre minutos após a exposição [56]. 

 

  3.3.3. Porque vacinar? 

O primeiro beneficio, e o mais imediato, da vacinação é a imunidade individual. Sabe-se que 

as vacinas são importantes uma vez que são a forma mais eficaz de prevenir o aparecimento de 

doenças graves e, potencialmente fatais. Para além disto, é de extrema importância em indivíduos 

com sistema imunológico enfraquecido, uma vez que estes, têm maior probabilidade de desenvolver 

complicações de certas doenças, levando a hospitalizações e mesmo morte, que podem ser 

prevenidas pela vacinação [56]. 

Para além disto, a vacinação também permite o desenvolvimento da imunidade coletiva 

quando se atingem taxas de cobertura elevadas, sendo estas dependentes da infecciosidade da 

doença especifica. De certa forma os programas de vacinação funcionam como um contrato social, 

sendo que um individuo é vacinado para se proteger, não só a ele mesmo, como a comunidade de 

uma doença contagiosa e potencialmente fatal. Assim, a vacinação diminui a probabilidade de 

contágio de algumas doenças, como a gripe, a meningite, entre outras. A vacinação pode ainda ajudar 

a proteger quem não é vacinado, uma vez que algumas pessoas podem não conseguir determinadas 

vacinas com base na idade, condições de saúde ou outros fatores, mesmo que sejam vulneráveis a 

doenças. Assim, a vacinação da comunidade pode ajudar a prevenir a propagação de doenças 

contagiosas para eles [56, 58, 59]. 

 

  3.3.4. Plano Nacional de Vacinação  

 O Plano Nacional de Vacinação (PNV) foi implementado em 1965 e trata-se de um programa 

totalmente financiado pelo Ministério da Saúde. Um programa universal, gratuito e acessível a todas 

as pessoas presentes em Portugal [60].  

O PNV tem como finalidade erradicar e eliminar certas doenças/agentes (como por exemplo 

a varíola) e transmissões autóctones (poliomielite). Tem também em vista fazer um controlo assíduo 

a todos os casos que em grosso modo não constituem um problema de saúde pública, mas que 
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continuam a estar presentes (tétano). Procura também reduzir a morbi-mortalidade das doenças alvo, 

bem como o número de casos que manifestam doença, e finamente diminuir o risco de infeção e o 

número de indivíduos suscetíveis [61].  

O programa continha inicialmente 6 vacinas, sendo que ao longo do tempo apenas uma foi 

retirada - a vacina da varíola - uma vez que a doença foi erradicada a nível mundial. E 8 novas vacinas 

foram incluídas. Assim, atualmente fazem parte do PNV 13 vacinas, sendo que, o esquema vacinal 

recomendado que tem como objetivo obter a melhor proteção, na idade mais adequada e o mais 

precocemente possível se encontra representado no Anexo 6 [61]. 

 O PNV é revisto e atualizado regularmente pela Direção Geral de Saúde em função das 

vacinas disponíveis, da frequência e distribuição das mesmas no país, e da evolução social e dos 

serviços de saúde. 

 

  3.3.5. Vacinas fora do Plano Nacional de Vacinação 

O PNV engloba as vacinas que são consideradas como 1º linha, ou seja, as mais eficazes, 

seguras e de cuja aplicação se obtêm os maiores ganhos em saúde. Contudo, para além das vacinas 

incluídas no PNV, em determinados casos, pode ser vantajoso vacinações complementares, para as 

quais é obrigatória a prescrição médica.  

Um exemplo, são as vacinas necessárias para os viajantes, uma vez que, a vacinação 

contribui para reduzir o risco de determinadas doenças para o viajante e o risco de propagação 

internacional das mesmas. É necessário avaliar as imunizações adequadas para cada viajante, as 

quais variam com o destino, a duração da viagem e o motivo da mesma. Para além disto, também é 

preciso considerar o estado imunológico do viajante e o comportamento do mesmo ao longo da 

viagem, nomeadamente o tipo de atividades que planeia realizar.  As vacinas disponíveis para 

viajantes podem ser encontradas na tabela do Anexo 7 [62, 63, 64, 65]. 

Para além destas, algumas das vendas mais comuns na farmácia são as vacinas contra a 

rotavírus, contra Neisseria meningitidis serogrupo B, contra hepatite A, contra Streptococcus 

pneumoniae, contra a varicela e contra a gripe. Todas estas vacinas se encontram contraindicadas a 

quaisquer indivíduos com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes constituintes das 

vacinas. 

 

   3.3.5.1. Vacina contra Rotavírus 

Os rotavírus são uma das causas predominantes de gastrenterite aguda, cujo quadro clínico 

se caracteriza por diarreias, vómitos, febre e dores abdominais, uma infeção muito comum nos 

primeiros anos de vida, tanto em países industrializados como nos países em desenvolvimento, e que 

é uma das grandes causas de mortalidade infantil. Trata-se de um vírus que se dissemina 

rapidamente e, por isso, a melhor forma de proteção é através da vacinação [66,67,68,69]. 

 Em Portugal, estão disponíveis as vacinas RotaTeq® e Rotarix®, ambas vacinas orais e vivas 

atenuadas, sendo que a primeira é constituída por 5 estirpes de rotavírus e a segunda apenas uma. 

Relativamente à vacina RotaTeq® a sua administração deve ser realizada em 3 doses, sendo que 

entre cada administração deve haver um espaço de pelo menos 4 semanas; o esquema recomendado 
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de uma dose aos 2 meses, outra aos 4 e a final aos 6, de modo a se obter a maior eficácia. Os efeitos 

secundários mais comuns são febre, diarreia e vómitos. Mais raramente ocorrem situações de 

intussusceção. Já a vacina Rotarix® deve ser administrada em duas doses, também com um intervalo 

mínimo de 4 semanas entre elas; o esquema recomendado é de uma dose aos 2 meses e a seguinte 

aos 4. Alguns dos efeitos secundários possíveis são a diarreia, a irritabilidade, e em alguns casos a 

intussusceção [70,71]. 

 

   3.3.5.2. Vacina contra Neisseria meningitidis serogrupo B 

Neisseria meningitidis é uma bactéria responsável por uma infeção grave, e rapidamente fatal, 

a doença meningocócica. Classicamente, a meningite causada por esta infeção é caracterizada pelo 

quadro febril acompanhado de dores de cabeça e rigidez no pescoço. Outros sintomas são as 

náuseas, os vómitos, irritabilidade e diminuição dos reflexos. Na europa, apesar dos 13 serotipos 

conhecidos, grande parte dos casos de doença são provocados pelos serogrupos B e C. No entanto, 

desde 2006 que a vacina contra o serogrupo C se encontra incluída no PNV, levando a que os casos 

de doença existentes na última década tenham como causa o serogrupo B [66,72]. 

Em Portugal, a vacina Bexsero® é a única disponível para a prevenção da doença causada 

por N. meningitidis tipo B. Encontra-se disponível na forma de suspensão injetável e trata-se de uma 

vacina subunitária, contendo por isso partes da bactéria em causa.  É administrada 

intramuscularmente seguindo a seguinte posologia: adultos ou adolescentes com mais de 11 anos, 

duas injeções com um intervalo de 1 mês, enquanto que crianças mais pequenas, dos 6 meses aos 

10 anos, recebem também duas injeções, mas com um intervalo superior de 2 meses, e crianças com 

idade inferior a 6 meses devem receber 3 doses. Todas as crianças vacinadas com menos de 2 anos 

têm necessidade de receber uma dose adicional de reforço mais tarde. Os efeitos secundários mais 

comuns são dor de cabeça, náusea, artralgia, mialgia, irritabilidade e dor, inchaço, dureza e 

vermelhidão no local de administração [73]. 

A vacinação contra N. meningitidis é recomendada a crianças dos dois meses aos dois anos, 

a crianças e adolescentes com fatores de risco para doença invasiva como défices do complemento, 

asplenia e tratamento com eculizumab, pode ainda ser considerada em crianças e adolescentes em 

tratamento com imunossupressores e na prevenção de casos secundários intradomiciliários e para 

controlo de surtos [66]. 

 

   3.3.5.3. Vacina contra Hepatite A 

 A hepatite A é a causa mais frequente de hepatite aguda no mundo. Esta infeção quando na 

criança é normalmente benigna e assintomática, no entanto, no adulto e em determinados grupos de 

risco, apresenta importante morbilidade e mortalidade. Os sintomas são geralmente discretos como 

náuseas, anorexia, febre, mal-estar e dor abdominal [66,74]. 

 Em Portugal existem três vacinas disponíveis a Havrix 720 Junior®, Havrix 1440 Adulto® e a 

VAQTA®. Relativamente à primeira, uma vacina inativada, deve ser administrada 

intramuscularmente, em crianças e adolescentes entre 1 ano de idade e os 15 anos, num regime de 

dose única, sendo recomendada uma dose de reforço devidamente espaçada de 6 a 12 meses. A 
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segunda destina-se a adultos e adolescentes a partir dos 16 anos, num regime de dose única sendo 

também recomendada a vacinação de reforço nos mesmos moldes da anterior. Os efeitos adversos 

mais frequentes são sintomas gastrointestinais, como diarreia, náuseas e vómitos, sonolência, perda 

de apetite, dor e vermelhidão no local da injeção, fadiga e febre. Relativamente à VAQTA®, também 

uma vacina inativada, administrada intramuscularmente, está indicada para indivíduos entre os 12 

meses e os 17 anos, sendo o esquema recomendado de uma dose, seguido de uma dose de reforço 

6 a 18 meses após a primeira toma. Alguns dos efeitos adversos são febre, irritabilidade, dor e 

vermelhidão no local da injeção [75, 76]. 

 Estas vacinas são recomendadas para indivíduos que viajam para países endémicos, 

havendo um risco acrescido de infeção, que tenham patologia hepática crónica, estejam infetados por 

HIV, entre outros [66]. 

 

   3.3.5.4. Vacina contra Streptococcus pneumoniae 

A vacina contra Streptococcus pneumoniae tem como objetivo proteger crianças, entre as 

seis semanas e os 17 anos, contra doença invasiva, pneumonia e otite média aguda, e adultos de 

doença invasiva e pneumonia. Ocorre doença quando a bactéria se dissemina pelo organismo 

causando infeções graves, como septicemia ou meningite [66, 77]. 

Em Portugal encontra-se disponível a vacina Prevenar 13®, trata-se de uma suspensão 

injetável de polissacáridos (vacina conjugada) de 13 estirpes diferentes da bactéria Streptococcus 

pneumoniae (S. Pneumoniae). Esta vacina é constituída por uma dose única que deve ser 

administrada intramuscularmente. Alguns dos efeitos secundários mais comuns, nas crianças, são a 

diminuição do apetite, febre, irritabilidade, vermelhidão no local de administração e sonolência. Já nos 

adultos pode se verificar diminuição do apetite, dores de cabeça, diarreia, febre, vómitos, artralgia e 

mialgia, arrepios e fadiga [78]. 

 

   3.3.5.5. Vacina contra a varicela 

A varicela é causada pelo vírus varicela-zoster e trata-se de uma doença altamente 

contagiosa, atingindo taxas de transmissão aos contactos suscetíveis de 61-100%. É uma doença 

predominantemente da infância e habitualmente benigna. Contudo, podem ocorrer complicações 

graves associadas à primoinfeção pelo vírus, como cerebelite, encefalite e pneumonia, ou à 

sobreinfeção bacteriana, como pneumonia, fasceíte e choque tóxico, são mais comuns em 

adolescentes, adultos e imunocomprometidos [79, 80, 81]. 

Em Portugal encontra-se disponível a vacina Varivax®. Trata-se de uma vacina viva, cuja 

administração, intramuscular ou subcutânea, não deve ser realizada antes dos nove meses de idade 

e é constituída por duas doses, devidamente espaçadas, sendo que o esquema de administração 

depende da idade do individuo que está a ser vacinado. Alguns dos efeitos adversos mais comuns 

são diarreia, convulsão febril, febre, artrite pós-infeção, vómitos e eritema e inchaço na zona de 

administração [81]. 

A vacinação contra a varicela deve ser feita em adolescentes sem história prévia de varicela 

[66]. 
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   3.3.5.6. Vacina contra vírus da gripe 

 A gripe sazonal, é uma infeção respiratória aguda, contagiosa e normalmente autolimitada, 

causada pelo vírus da gripe, Influenza, que circula em todas as partes do mundo. Existem 3 tipos de 

vírus da gripe, nomeadamente A, B e C, assim, não obstante, os mais relevantes para a etiologia da 

gripe sazonal, e consequente produção da vacina, são os do grupo A e B. Cada um dos grupos pode 

ser dividido em subgrupos de acordo com a combinação de 2 proteínas, a hemaglutinina e a 

neuraminidase, existentes na superfície do vírus. E é graças a alterações nestas proteínas que o vírus 

Influenza evolui rapidamente, escapando ao sistema imunitário. A gripe sazonal caracteriza-se pelo 

aparecimento repentino de febre, tosse, dor de cabeça, dor muscular e articular, mal-estar grave, dor 

de garganta e corrimento nasal. Contudo, podem ocorrer complicações, nomeadamente em 

indivíduos com mais de 65 anos de idade e indivíduos com doenças crónicas [82, 83, 84]. 

A maneira mais eficaz de prevenir é mais uma vez a vacinação, sendo que tendo em conta 

que os agentes causais se encontram em constante alteração a imunidade provocada pela vacina 

não é duradoura, pelo que as pessoas se devem vacinar anualmente. Para além disto, a vacina é 

mais efetiva quando os vírus circulantes correspondem aos vírus na vacina, assim, a composição da 

vacina da gripe é também alterada anualmente. As vacinas produzidas podem ser trivalentes, ou seja, 

englobam dois subtipos de vírus influenza A e um de influenza B), ou quadrivalentes, adicionando-se 

outro de influenza B. Estas vacinas são, comumente, de administração intramuscular. Esta vacina é 

recomendada a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, doentes crónicos e imunodeprimidos, 

a partir dos 6 meses de idade, grávidas e profissionais de saúde [82,83,84]. 

 

 3.4. Conclusão 

No âmbito deste projeto procedi à elaboração de um poster (Anexo 8) e de um folheto (Anexo 

9), sendo o foco do primeiro retratar a importância da vacinação tanto para o individuo como para a 

comunidade, e o segundo informar sobre possíveis vacinas que não se encontram incluídas no PNV, 

mas que são igualmente importantes, utilizando sempre linguagem simples e concisa e reforçando a 

disponibilidade do farmacêutico para esclarecer quaisquer dúvidas. Tendo em conta as recentes 

polémicas sobre vacinação penso que se tratou de uma forma de esclarecer algumas dúvidas dos 

utentes da FSP.  
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Anexo 1. Espaço interior e exterior da Farmácia de São Paio 
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Anexo 2. Receita Médica Eletrónica e Manual 
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Anexo 3. Receita Médica Materializada 
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  Anexo 4. Vídeo “ABC da pele” 
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Anexo 5. Vídeo “Porque deve proteger a sua pele do Sol?” 
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Anexo 5. Folheto “Porque deve proteger a sua pele do Sol?” 
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Vacinas 
Idade de administração 

Nascimento 
2 

meses 
4 

meses 
6 

meses 
12 

meses 
18 

meses 
5-6 

anos 
10-12 
anos 

Toda a vida 
(10/10 anos) 

Hepatite B VHB 1 VHB 2  VHB 3      

Infeções por Haemophilus 
Influenzae b 

 Hib 1 Hib 2 Hib 3  Hib 4    

Difteria, tétano e tosse 
convulsa 

 DTPa 1 DTPa 2 DTPa 3  DTPa 5 DTPa 5 Td Td 

Poliomielite  VIP 1 VIP 2 VIP 3  VIP 4    

Infeções por 
Streptococcus 
pneumoniae 

 Pn13 1 Pn13 2  Pn13 3     

Infeções por Neisseria 
meningitidis C 

    MenC     

Sarampo, Parotidite 
epidémica, Rubéola 

    
VASPR 

1 
 

VASPR 
2 

  

Infeções por vírus do 
Papiloma Humano (HPV) 

       
HPV 
1,2 

 

Anexo 6. Vacinas incluídas no Plano Nacional de Vacinação e o esquema de administração 

Td (tétano e difteria, dose adulto) 
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Vacinas Agente Causal Contágio 
Sintomas da 

infeção 
Tipo de 
vacina 

Administração Idade Posologia Efeitos Adversos 

Vacina contra 
Cólera 

(DUKORAL®) 
Vibrio Cholerae 

Alimentos e/ou 
água 

contaminada 

Diarreia 
abundante e 

aquosa; 
náuseas e 

vómitos 

Vacina 
Inativada 

Oral >2 anos 

3 ou 2 
doses 

(intervalo 
de 1 

semana 
entre cada 

toma) 

Dor abdominal, diarreia, 
náuseas, vómitos 

Vacina contra 
Encefalite 
Japonesa 
(IXIARO®) 

Arbovirus 
Picada de 
mosquitos 

Assintomático; 
Cefaleias, febre 
baixa, meningite 

Vacina 
inativada 

Intramuscular >2 meses 

2 doses 
(intervalo 
de 28 dias 
entre as 
tomas) 

Reação no local da 
injeção, cefaleias, 

mialgias 

Vacina contra a 
Encefalite 

Provocada por 
Picada de 
Carraça 
(FSME-

IMMUN®) 

Flavivirus 
Picada de 
carraças 

Inicialmente, 
assemelha-se a 

uma gripe. 
Posteriormente, 

leva a febre, 
dores de 

cabeça, rigidez 
no pescoço, 

paralisia 
muscular, etc. 

Vacina 
inativada 

Intramuscular ≥ a 1 ano 

3 doses 
(intervalo 

de 1-3 
meses na 
1 e 2 toma 
e de 5-12 

meses 
entre a 2 e 

3) 

Cefaleias náuseas, 
artralgias e mialgias 

Vacina contra a 
Febre Amarela 
(STAMARIL®) 

Arbovirus 
Picada do 
mosquito 

Febre, mialgias 
cefaleias, 
arrepios, 
anorexia, 

náuseas e/ou 
vómitos 

Vacina viva 
atenuada 

Intramuscular 
≥ a 9 

meses 
1 dose 

Rubor, nódoas negras, 
desconforto ou dor, 

tumefação ou nódulo 
duro no local da injeção, 

cefaleias, mal-estar 
geral, diarreia, mialgias, 
febre baixa ou fraqueza. 

Vacina contra a 
Febre Tifóide 
(TYPHIM Vi®) 

Salmonela typhi 

Consumo de 
água e/ou 
alimentos 

contaminados 
 

Febre, cefaleias, 
mal-estar, 
anorexia, 
insónia, 

obstipação 

Vacina 
polissacarídica 

 

Intramuscular 
 
 

≥ a 2 anos 
 

1 dose 
Dor, endurecimento e 

eritema no local da 
injeção e febre 

Anexo 7. Vacinas para viajantes 
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Vacina 
Tetravalente 

contra a 
Doença 

Meningocócica 
Invasiva 

(Menveo® ou 
Nimenrix®) 

Neisseria 
meningitidis 
(serogrupos 
A,C,W135,Y) 

Aerossóis e 
gotículas 

respiratórias 
provenientes 

do nariz e 
faringe de 
pessoas 
infetadas 

Cefaleias 
intensas, febre, 

náuseas, 
vómitos, rigidez 

da nuca 

Vacina 
polissacarídea 

conjugada 
tetravalente 

Intramuscular 

≥ a 2 anos 
(Menveo®); 
≥ a 1 ano 

(Nimenrix®) 

1 dose 

Dor, rubor, ou 
tumefação no local da 

injeção, mal-estar geral, 
cefaleias, fadiga, febre 

ou sonolência 

Vacina contra a 
Raiva 

(Rabipur®) 
Lyssavirus 

Mordedura, 
arranhão, 

lambedura ou 
contato com a 
saliva de um 

animal 
infetado (cão, 

gato e 
morcego) 

Sensação de 
apreensão, 
ansiedade, 

cefaleias, febre, 
mal-estar geral, 

parestesias, 
prurido, disfagia, 

hidrofobia, 
convulsões e 

paralisia. 
 

Vacina 
inativada 

Intramuscular 
Qualquer 

idade 

3 doses 
(dias 0, 7, 
21 ou 28) 

Dor, endurecimento e ou 
edema no local da 

injeção, fadiga, mal-
estar geral, febre, 

arrepios, síndrome do 
tipo gripal, cefaleias, 

erupção cutânea, 
mialgias, artralgias e 

perturbações 
gastrointestinais 
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 Anexo 8. Cartaz “Vacinação- Quando é melhor prevenir do que remediar…” 
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Anexo 9. Folheto sobre Vacinação Complementar ao Plano Nacional de Vacinação 
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RESUMO 

No culminar dos cinco anos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é proposto aos 

estudantes a realização de um estágio, que pode ser composto por uma parte hospitalar e outra 

comunitária. 

Assim, o estágio no âmbito de farmácia hospitalar foi realizado nos serviços farmacêuticos do 

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE (CHTMAD), no período que decorreu entre 

17 de janeiro e 3 de março. 

O CHTMAD, criado em fevereiro de 2007, resulta da fusão entre o Centro Hospitalar de Vila 

Real/Peso da Régua, Hospital Distrital de Chaves e Hospital Distrital de Lamego, nos termos e para 

os efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 50-A/2007, de 28 fevereiro e Decreto-Lei n. 233/2005, de 

27 de dezembro. Sendo a qualidade dos seus cuidados de saúdo reconhecida, tanto a nível nacional 

como internacional, através dos relatórios I.Q.S e pela Joint Comission Internacional. 

Os SF constituem uma unidade funcional do CHTMAD, com autonomia técnica e científica no 

que diz respeito às atividades diretamente relacionadas com a prestação de uma assistência 

medicamentosa de qualidade aos doentes. O seu principal objetivo é assegurar não só a terapêutica 

a cada doente da comunidade hospitalar, em regime de internamento e de ambulatório, através da 

disponibilização do medicamento correto, na qualidade e na quantidade adequada garantindo desta 

forma o cumprimento da prescrição médica proposta e contribuindo para a obtenção de um melhor 

rácio risco/benefício e custo/utilidade. Bem como a eficácia e segurança dos medicamentos 

dispensados em ambos os regimes. 

No decorrer deste estágio foi possível contactar com grande parte das funções da competência 

do farmacêutico hospitalar o que proporcionou uma visão mais ampla sobre a profissão e sobre a 

verdadeira importância dos Cuidados Farmacêuticos, em âmbito hospitalar. Para além disso, a nível 

pessoal foi uma experiência muito enriquecedora, tanto pelo nível de conhecimento que foi 

transmitido como pelas relações interpessoais estabelecidas. 
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1. FARMACÊUTICO HOSPITALAR  

De acordo com o Decreto-lei n.º 44204, de 2 de fevereiro de 1962, designa-se por farmácia 

hospitalar o “conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou 

serviços a eles ligados para colaborar nas funções de assistência que pertencem a esses 

organismos e serviços e promover a ação de investigação cientifica e de ensino que lhes couber” 

[1].  

Assim, o farmacêutico hospitalar, enquanto membro da equipa multidisciplinar do hospital, 

desempenha um papel extremamente importante no que diz respeito à aquisição e gestão racional 

do medicamento. É responsabilidade deste, a obtenção, preparação e distribuição do medicamento 

a todos aqueles que necessitam do mesmo, garantindo sempre que possível o máximo rigor e 

segurança. Enquanto profissional de saúde cabe-lhe a tarefa de informar tudo o que for relevante 

acerca de um determinado medicamento não só ao doente propriamente dito, bem como a todos os 

profissionais de saúde [2]. 

 

2. CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, EPE 

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE (CHTMAD), criado em fevereiro de 

2007, resulta da fusão entre o Centro Hospitalar de Vila Real/Peso da Régua, Hospital Distrital de 

Chaves e Hospital Distrital de Lamego, nos termos e para os efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 

50-A/2007, de 28 fevereiro e Decreto-Lei n.  233/2005, de 27 de dezembro. Em 2008, procedeu-se 

ainda à inclusão da Unidade de Cuidados Paliativos de Vila Pouca de Aguiar [3]. 

Assim, atualmente, o CHTMAD, é constituído por cinco unidades hospitalares: o Hospital de S. 

Pedro, em Vila Real, onde se localiza a sede social, o Hospital D. Luiz I, no Peso da Régua, o 

Hospital Distrital de Chaves, em Chaves, o Hospital de Proximidade de Lamego, em Lamego, e a 

Unidade de Cuidados Paliativos em Vila Pouca de Aguiar. Este centro hospitalar está integrado na 

Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte e cobre uma área de influência direta de 

aproximadamente 5,670 km2, o que corresponde a cerca de 411.000 habitantes. Não obstante, 

trata-se de uma população envelhecida, em que 38% da população residente nos concelhos de 

referenciação têm mais de 50 anos e 20% tem uma média de idades igual ou superior a 65 anos. 

Assim, estão presentes co-morbilidades significativas e necessidades acrescidas, nomeadamente 

na área neurológica, cardiovascular, oncológica, osteoarticular e de isolamento [3].  

A qualidade dos cuidados de saúde prestados pelo CHTMAD é reconhecida, tanto a nível 

nacional como internacional, através dos relatórios I.Q.S e pela Joint Comission Internacional (JCI) 

[3]. Esta tem por objetivo melhorar a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde, garantindo 

padrões de cuidado rigorosos através da promoção da educação e da creditação e certificação a 

nível internacional [4]. 

 

2.1. Serviços Farmacêuticos no CHTMAD 

É função dos serviços farmacêuticos (SF) a obtenção, distribuição e controlo de todos os 

medicamentos, dispositivos e outros produtos farmacêuticos que sejam utilizados a nível hospitalar, 

tanto para doentes em regime de ambulatório como de internamento [5].  
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Os SF constituem uma unidade funcional do CHTMAD, com autonomia técnica e científica no 

que diz respeito às atividades diretamente relacionadas com a prestação de uma assistência 

medicamentosa de qualidade aos doentes [3]. Estes englobam todas as atividades de caráter 

farmacêutico, que são realizadas dentro do centro hospitalar ou em serviços que a ele estejam 

ligados [6].  

O principal objetivo é assegurar não só a terapêutica a cada doente da comunidade hospitalar, 

em regime de internamento e de ambulatório, através da disponibilização do medicamento correto, 

na qualidade e na quantidade adequada garantindo desta forma o cumprimento da prescrição 

médica proposta e contribuindo para a obtenção de um melhor rácio risco/benefício e custo/utilidade. 

Bem como a eficácia e segurança dos medicamentos dispensados em ambos os regimes [3,6].  

Integram também as equipas de cuidados de saúde e promovem ações de investigação científica 

e de ensino [3].  

O corpo profissional dos SF do CHTMAD é constituído por 38 colaboradores, de entre os quais 

treze farmacêuticos, doze técnicos de diagnóstico e terapêutica (TDT), quatro assistentes técnicos 

(AT) e oito assistentes operacionais (AO). O horário de funcionamento é das 9h00 às 19h00 nos 

dias úteis, sendo que, existe um farmacêutico de prevenção nos dias úteis das 19h00 às 24h00 e 

aos fins-de-semana e feriados das 9h00 às 24h00. O espaço físico encontra-se no piso 1 do Edifício 

Geral e a planta do mesmo pode ser observada no Anexo 1 [7]. 

 

3. QUALIDADE 

Qualidade em saúde pode ser definida como o conjunto de propriedades e qualidade de um 

serviço de saúde, que confere a aptidão para satisfazer adequadamente as necessidades implícitas 

e explicitas dos doentes [6]. 

Um sistema de Garantia de Qualidade tem por base a existência de procedimentos 

padronizados, os quais devem ser escritos, documentados e regularmente revistos e atualizados 

para todas as atividades desenvolvidas pelos SF [6]. Neste sentido, nos SF do CHTMAD é possível 

encontrar o “Manual de Qualidade” o qual tem como objetivo implementar uma política de qualidade 

adaptada, que assegura um serviço de qualidade tanto aos utentes como aos serviços hospitalares, 

melhorar a satisfação dos utentes através de um atendimento rápido e de qualidade, num espaço 

com condições adequadas e condignas e promover uma melhoria contínua dos procedimentos [7]. 

 

4. CICLO DOS MEDICAMENTOS 

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

ou composição que possua propriedades curativas ou preventivas das doenças e dos seus 

sintomas, do homem ou do animal, com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, 

corrigir ou modificar as suas funções” [8]. O ciclo de vida deste, compreende várias fases, iniciando-

se na sua seleção e aquisição, passando pela armazenagem, distribuição e acabando na dispensa 

do mesmo ao doente [6].  

A gestão destes processos é realizada, atualmente, informaticamente, pelos SF garantindo 

desta forma o bom uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas condições aos doentes [6]. Neste 
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sentido, os SF do CHTMAD utilizam o sistema informático “Gestão Hospitalar de Armazém e 

Farmácia”, GHAF. Este permite ainda validar as prescrições dos utentes, bem como a realização 

das encomendas para reposição de stocks entre outros. 

Por forma a uniformizar a informação relativa aos medicamentos nos estabelecimentos 

hospitalares foi criado o Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM). O CHNM trata-se de 

um código atribuído pelo Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) 

a todos os medicamentos com autorização de introdução no mercado (AIM) ou com autorização de 

utilização especial (AUE) que permite, aos hospitais, aceder de forma automática a um conjunto de 

informações relevantes para o desempenho das suas funções [9,10]. 

  

4.1. Seleção 

De acordo com o Despacho n.º 8333/2014, de 19 de junho, os serviços que fazem parte 

integrante do Sistema Nacional de Saúde (SNS), como os SF hospitalares, não podem adquirir 

medicamentos que não constem do Formulário Nacional de Medicamentos (FNM), o qual é 

estabelecido pela Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT), comissão técnica 

especializada e pelo INFARMED. Estando o medicamento incluído no FNM, ou numa das suas 

adendas é, então, possível prosseguir para os procedimentos de contratação pública [6,7]. 

As aquisições de medicamentos obedecem ao Decreto-Lei n.º 18/ 2008, onde consta a 

obrigatoriedade de aquisição ao abrigo de contrato público de aprovisionamento, se o medicamento 

integrar o catálogo dos Serviços Partilhados do Ministério de Saúde (SPMS). O SPMS funciona, 

então, como uma central de compras e de contratação de recursos a serem partilhados pelas várias 

entidades existentes que deles necessitem, estabelecendo acordos-quadro (instrumentos de 

contratação pública que pré-qualificam os fornecedores, de acordo com as condições que estes 

devem cumprir) e lançando os concursos públicos de aprovisionamento, com fornecedores de 

produtos ou serviços que são depois adquiridos pelas entidades de saúde do SNS aderentes. 

Apenas no caso de medicamentos biológicos ou por razões económicas e financeiras, de acordo 

com a circular normativa n.º 01/2015 do SPMS, é dispensada a obrigatoriedade de aquisição ao 

abrigo de acordos-quadro. No caso de o medicamento não constar no SPMS utiliza-se um dos 

seguintes processos, ajuste direto, concurso público ou concurso público internacional, sendo a 

escolha condicionada pelo valor do contrato [11]. 

No CHTMAD, os SF e o Sistema de Aprovisionamento cooperam para a seleção dos 

medicamentos. Neste sentido, procede-se à análise do consumo dos medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos durante o ano precedente, à evolução das tendências de consumo, às 

variações sazonais, à evolução do hospital, à incidência de determinadas patologias, a stocks de 

alerta, pontos de encomenda, a faltas detetadas pelos colaboradores, entre outros. Uma vez 

determinados os produtos farmacêuticos em falta, organiza-se uma lista a qual é, posteriormente, 

encaminhada para o Conselho de Administração do CHTMAD, por forma a obter aprovação [8].  

Após aprovação, elabora-se o Caderno de Encargos, no qual consta toda a informação 

necessária para que o processo de compra possa prosseguir, nomeadamente, critérios de seleção 

e de desempate a aplicar para a escolha do fornecedor mais adequado para determinado 
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medicamento. Torna-se, assim, possível a abertura do concurso público para os fornecedores os 

quais elaboram uma proposta com o preço e as características de cada produto, que é 

posteriormente analisada. A proposta eleita, pelo Sistema de Aprovisionamento e pela DT dos SF, 

tendo sempre em conta primeiramente o preço, e em caso de empate, a rotulagem, as condições 

de embalamento, entre outros, é novamente submetida a aprovação pelo Conselho de 

Administração [7]. 

Uma vez, escolhido o fornecedor, elabora-se uma nota de encomenda (NE), a qual após ser 

introduzida no sistema pelo AT, é enviada via modem para os mesmos. O controlo é depois feito 

através da lista de confirmação e pendentes [7].  

No caso de medicação como estupefacientes, psicotrópicos ou benzodiazepinas, tendo em conta 

a legislação própria, o original da NE segue via correio, juntamente com o Anexo VII da Portaria nº 

981/98, de 8 de junho (Anexo 2). Já para os medicamentos com AUE (Autorização de Utilização 

Excecional) é enviado o original da autorização ao fornecedor aquando da primeira aquisição [7,12]. 

Na ocorrência de um qualquer protocolo terapêutico, cujo medicamento não se encontra inscrito 

no FNM, a autorização de compra e respetiva aquisição fica dependente da avaliação pela CFTH, 

da qual faz parte integrante a DT dos SF. Para isto, o Diretor do Serviço solicita o pedido de 

introdução e emite um parecer sobre o mesmo, seguindo critérios fármaco-terapêuticos e 

económicos, demonstrando o valor acrescentado do medicamento proposto face às demais 

alternativas terapêuticas existentes. Posteriormente, cabe aos SF avaliar o pedido, verificando no 

resumo de características do medicamento (RCM) as indicações terapêuticas e a avaliação 

terapêutica económica. Caso o medicamento seja utilizado com outro fim terapêutico que não conste 

no RCM é utilizado em regime off label. Finalmente, em reunião a CFTH decide o seu parecer sobre 

o pedido, sendo que em caso positivo, a autorização de compra é, então, concedida [7,13].  

Existem dois tipos de autorização que necessitam obrigatoriamente de distinção a AUE (Anexo 

3) e a autorização excecional (AE). Sendo que, a primeira corresponde essencialmente a 

medicamentos que não possuem AIM em Portugal, e que por isso tem que ser apenas assinadas 

pelo diretor clinico. No entanto, caso o medicamento não faça parte do FNM, o médico responsável 

deverá elaborar uma justificação clínica a qual deverá ser igualmente assinada pelo diretor clínico. 

Os medicamentos que requerem AUE só deverão ser utilizados no caso de serem considerados 

imprescindíveis à prevenção, diagnóstico ou tratamento de determinada patologia, ou que sejam 

necessários para impedir ou limitar a propagação de toxinas, agentes químicos, patogénicos, que 

sejam suscetíveis de provocar danos [7,14].  

A AE corresponde por outro lado, a uma autorização que se destina a um medicamento detentor 

de AIM, de uso exclusivo hospitalar. Esta autorização é individual, destinando-se especificamente a 

um doente e requer obrigatoriamente justificação clínica. O pedido deverá ser efetuado pelo médico 

responsável, onde deverá referenciar assim, o diagnóstico, a histórica clínica, as iniciais do nome 

do doente e número do processo. Este pedido é endereçado inicialmente a CFTH, podendo este 

ser aprovado ou não. Após aprovação, é necessário um parecer por parte do INFARMED, que após 

aprovar o mesmo, envia um documento apenas com as iniciais do doente e com o código do seu 

processo, garantindo desta forma o seu anonimato [7,15].  
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4.2.      Receção e Conferência 

As encomendas respeitantes aos produtos farmacêuticos são, geralmente, rececionadas e 

conferidas no armazém da farmácia por um AO e/ou TDT. No entanto, medicamentos entregues em 

embalagens seladas, como medicamentos psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas, e 

medicamentos destinados a ensaios clínicos, tratam-se de uma exceção, sendo obrigatoriamente 

rececionados por um farmacêutico [7].  

Aquando da receção de uma encomenda o operador confere os produtos recebidos recorrendo 

para isso à guia de remessa ou à fatura. Após se certificar que o produto recebido corresponde ao 

encomendado, verifica-se o número de unidades recebidas, o lote, a data de validade e, quando 

aplicável, as condições especiais de transporte, por exemplo, medicamentos de frio acondicionados 

em embalagens térmicas com acumuladores, medicamentos frágeis (ex.: ampolas de vidro) 

devidamente protegidos, medicamentos tóxicos e inflamáveis devidamente assinalados e 

embalagens bem preservadas e em bom estado [7]. 

No caso de manipulados e matérias-primas é necessária a receção de um certificado de análise 

e controlo de qualidade e, ainda, no caso de hemoderivados e vacinas é necessário que o 

fornecedor conceda o certificado de libertação do lote aprovado pelo INFARMED. Sendo a receção 

destes últimos também da competência de um farmacêutico [7]. 

Se a encomenda se encontrar conforme, procede-se à assinatura e datação da guia de remessa 

ou fatura. Contudo, se se verificar alguma não conformidade, por exemplo, uma diferença entre o 

número de volumes, a situação é solucionada com o transportador/serviço [9]. 

Após a assinatura e datação da guia de remessa ou fatura, a informação do produto é introduzida 

no programa informático GHAF, por um AT. Sendo registados a quantidade, o preço, o lote, o prazo 

de validade e o n.º de fatura ou guia de remessa. Desta forma, o produto passa a constar do stock 

dos SF [7]. 

 

4.3.        Armazenamento  

Após receção dos produtos procede-se ao seu armazenamento, assegurando a sua correta 

preservação e segurança, em local adequado. Podendo-se dividir o armazenamento em 

armazenamento geral e o armazenamento especial, sendo este último destinado a estupefacientes, 

guardados no cofre, a citostáticos, injetáveis de grande volume, produtos inflamáveis, matérias-

primas, gases medicinais, medicamentos de ensaios clínicos [7]. 

Um correto armazenamento dos produtos é fulcral para a dispensa adequada dos mesmos. 

Assim, os medicamentos são organizados por ordem alfabética do seu princípio ativo, nas 

respetivas áreas de armazenamento. Sendo que, dentro do mesmo principio ativo, as diferentes 

dosagens apresentam colorações distintas de forma a que a sua identificação seja mais percetível, 

diminuindo desta forma a possibilidade de erro. Existe uma escala de quatro cores: a branca que 

corresponde à dose mais baixa, seguindo-se da cor azul, verde e vermelha, sendo esta ultima 

correspondente à dose mais elevada [7].  

Os prazos de validade são sempre analisados para que o armazenamento seja realizado de 

acordo com dois princípios fundamentais: “first expire first out” (FEFO) que indica que a dispensa 
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do medicamento deve ser realizada de acordo com a data de validade mais curta, e “first in first 

out” (FIFO) que indica que em caso de as datas de validade serem idênticas o primeiro produto a 

ser dispensado deve ser o que se encontra há mais tempo nos SF. Desta forma, os produtos são 

armazenados de forma a que o medicamento a dispensar seja o que se encontra há mais tempo 

nos SF ou o que apresenta um prazo de validade mais curto [6,7]. 

Ainda neste sentido, medicamentos cuja validade está a expirar, são rotulados com uma etiqueta 

“atenção à validade” de modo a ser possível escoar o medicamento, possivelmente para outras 

unidades hospitalares, onde esteja a ser utilizado. Caso o medicamento acabe por não ser 

consumido deve ser retirado da prateleira e guardado para recolha do fornecedor ou incineração 

[7]. 

É importante salientar que os eletrólitos devem ser sempre acompanhados por um rótulo que 

indique a necessidade de se proceder à sua diluição, sendo que, na ausência do mesmo o produto 

encontrar-se-á em não conformidade [7]. 

Nos locais onde se encontram armazenados os produtos farmacêuticos, parâmetros como a 

temperatura e a humidade são analisados e registados ao longo do dia, através do sistema Sirius 

Stockage ®. Este por sua vez encontra-se ligado a um alarme, sendo que, sempre que algum dos 

valores registados esteja em não conformidade com o desejado, este é acionado, transmitindo a 

informação à Central de Segurança. São para isso, estabelecidos intervalos de temperatura, sendo 

que, no caso de lugares refrigerados o valor deverá encontrar-se entre os 2C e os 8C, ao passo 

que, fármacos que estejam à temperatura ambiente poderão estar compreendidos entre 15C a 

25C [7]. 

 

4.4.  Distribuição 

A distribuição dos medicamentos pelos SF hospitalares torna possível a correta dispensa do 

medicamento, na quantidade e qualidade adequada de forma a cumprir a prescrição médica 

proposta, para cada doente do centro hospitalar [12]. Garante o cumprimento da prescrição, a 

racionalização da distribuição, a administração correta do medicamento e uma diminuição de erros 

relacionados com a medicação (ex: erros de dose, entre outros), monitorização da terapêutica e 

racionalização dos custos [6]. 

 

4.4.1. Distribuição em regime ambulatório 

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório por parte dos SF tem como objetivo 

contornar situações de emergência, em que a dispensa dos mesmos não possa ser realizada por 

parte das farmácias comunitárias.  

Tendo em conta a Circular Normativa n.  01/CD/2012 os medicamentos dispensados em regime 

de ambulatório devem ser embalados e identificados corretamente, sendo que a quantidade  

dispensada deverá corresponder à necessária para realizar um mês de terapêutica, com exceção 

dos anti retrovíricos, que deverão ser dispensados para um período mínimo de 90 dias de acordo 

com o Despacho n.  13447-B/2015 5,16 .  
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Os medicamentos abrangidos pelo regime de ambulatório são destinados a doenças tais como: 

doença renal crónica, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, Síndrome de Lennox-

Gastaut, paraplegias espásticas familiares e ataxias cerebelosas hereditárias, deficiência da 

hormona do crescimento, acromegalia, doenças inflamatórias intestinais (Doença de Crohn e colite 

ulcerosa), artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil e 

psoríase em placas, Hepatite C, Infeção pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH), Tuberculose, 

doenças oncológicas, cirurgia de ambulatório, vacinação contra infeções por Streptococcus 

pneumoniae e grupos com risco acrescido para doença invasiva pneumocócica (DIP) – em idade 

pediátrica e adultos. Sendo que, para cada patologia existe um Decreto Lei que estabelece quais 

os medicamentos que poderão ser dispensados neste regime 11 .  

No caso do tratamento para a Hepatite C existe um portal, desenvolvido pelo INFARMED, “Portal 

da Hepatite C”, que é utilizado para a submissão dos pedidos de autorização ou pedidos de 

autorização excecional. Este portal permite a gestão dos pedidos pela CFT, a validação pela CNFT 

e a monitorização e avaliação pós-tratamento. O médico regista o pedido de terapêutica fornecendo 

informação sobre o genótipo e subtipo do vírus, informação demográfica, dados clínicos do doente 

e informação sobre a terapêutica. De modo a garantir a anonimização do doente, este é identificado 

pelas 3 primeiras consoantes do último apelido mais as 2 primeiras do primeiro nome próprio. 

Ainda, segundo o Decreto Lei n.  99/2003 de 27 de agosto os acidentes ocorridos durante o 

horário laboral são também abrangidos pela dispensa de medicação em regime de ambulatório [17]. 

Também, de acordo com o Despacho n.  25360/01 de 12 de dezembro todos os cidadãos 

estrangeiros, que não residam legalmente em Portugal, têm acesso a todos os serviços que façam 

parte do SNS, sendo que neste caso os encargos financeiros serão da responsabilidade do próprio, 

caso não tenha qualquer entidade que seja responsável pelo mesmo. No entanto, após a avaliação 

da situação económica e social do doente, ou quando se tratar de uma situação que possa colocar 

em risco a saúde pública o próprio hospital poderá encarregar-se dos encargos que advém do 

tratamento [11,18].  

No CHTMAD, o ambulatório encontra-se nas imediações da farmácia hospitalar, sendo este 

constituído por uma sala de espera e dois postos de atendimento. O horário de funcionamento desta 

unidade é das 9:00H às 19:00H em dias úteis, sendo que durante este período, estão sempre 

presentes dois farmacêuticos.  

A dispensa de medicação em regime de ambulatório, requer sempre a apresentação da 

prescrição médica por parte do utente, de forma a que o farmacêutico possa proceder à sua 

validação e conformidade. Sendo esta válida até ao dia da próxima consulta. Cabe ao farmacêutico, 

enquanto profissional de saúde, transmitir toda a informação necessária que considere relevante ao 

doente, de forma a garantir a correta manipulação e administração do(s) fármaco(s) dispensado(s), 

com o objetivo de atingir o sucesso terapêutico. A medicação poderá ser levantada não só pelo 

doente propriamente dito, bem como, por qualquer cuidador, desde que este apresenta a sua devida 

identificação, que ficará registada na prescrição bem como no processo do doente. 

O farmacêutico, procede assim ao registo das quantidades dispensadas, do lote e validade da 

medicação na Receita Médica, bem como na Guia de Tratamento, que é entregue ao doente, 
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assinando por fim ambos os documentos datados da data de levantamento. Após a dispensa da 

medicação, a receita é arquivada em pastas que se encontram organizadas por especialidade e 

ordem alfabética do nome do doente. 

 

4.4.2. Distribuição em regime de internamento 

 
4.4.2.1. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

O sistema de distribuição individual diário em dose unitária (SDIDDU), consiste na dispensa do 

medicamento em doses unitárias, sendo este distribuído de acordo com o perfil farmacoterapêutico, 

para um período máximo de 24 horas nos dias úteis, 48 horas em caso de feriado e 72 horas ao 

fim-de-semana ou sempre que possível por toma [6]. Sendo responsabilidade da farmácia a 

reposição deste mesmo stock. Cada serviço é dotado ainda de um armário de recurso, para fazer 

face às necessidades fora do horário da farmácia, alterações terapêuticas ou novas entradas de 

doentes, que se encontra de acordo com as caraterísticas definidas pelo farmacêutico, diretor de 

serviço e enfermeiro chefe e cuja composição é muito restrita [5]. No entanto existem alguns 

serviços, nomeadamente o Bloco Operatório, o Bloco de Partos a Ala Psiquiatria, o Serviço de 

Urgências e a Unidade de Cuidados Intensivos Coronários que não apresentam este sistema, sendo 

responsabilidade do enfermeiro de serviço a preparação individual da medicação para cada doente. 

Esta preparação varia consoante a unidade hospitalar, podendo ser realizada de 24 em 24 horas, 

ou ficando a cargo dos enfermeiros de cada turno ao longo do dia.  

Este tipo de distribuição requer documentação específica que deverá estar presente tanto no 

serviço de internamento como nos SF [5]. 

A prescrição da medicação é feita online e só depois de validada por um farmacêutico se procede 

à sua preparação. A validação é feita até às 15h00, momento este em que são realizadas as devidas 

alterações, como por exemplo alteração de medicação, altas hospitalares, entre outros. Nos SF do 

CHTMAD, a preparação é realizada com o apoio de um equipamento semiautomático, o kardex®, 

uma vez que este permite reduzir erros e o tempo destinado à tarefa, melhorar a qualidade do 

trabalho e racionalizar os stocks [6]. Contudo, as prescrições destinadas à unidade de Pediatria 

Cirúrgica e de Internamento e à Unidade de Neonatologia são obrigatoriamente preparadas por um 

farmacêutico, após validação prévia. 

 

4.4.2.2. Sistema de reposição por Stocks nivelados ou Reposição por níveis 

O sistema de reposição por stocks nivelados, ou reposição por níveis, surge como alternativa a 

situações em que a SDIDDU não é possível, permitindo assim manter a distribuição dos 

medicamentos pelos doentes [7]. 

Surge então um sistema pioneiro de gestão automatizada de medicação onde é possível 

estabelecer um stock fixo para cada serviço hospitalar, atendendo às características do mesmo, o 

qual é reposto periodicamente e ajustado pela farmácia [7]. Este sistema, designado por Pyxis®, é 

constituído por uma consola central, que se encontra no centro de validação, e por diferentes 

estações distribuídas pelos serviços, é, contudo, importante realçar que nem todos eles dispõem 
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desta tecnologia, nomeadamente o Bloco de Partos e a Pediatria. Nestes casos recorre-se à 

distribuição tradicional. 

O sistema Pyxis® permite otimizar a gestão dos medicamentos, desde novos pedidos, ruturas de 

stock bem como gestão de prazos de validade. No que diz respeito aos estupefacientes e 

substâncias psicotrópicas, permite a sua contagem, monotorização, gestão de acesso e 

documentação, o que leva a um nível de segurança mais elevado. Em termos clínicos, este sistema 

colmata a falha de medicação que poderá ocorrer durante o período de encerramento da farmácia, 

permite reduzir o intervalo até à primeira dose, auxiliando desta forma a fase inicial da terapêutica 

e minimiza os riscos que poderão advir de falhas por parte dos profissionais de saúde, alertando os 

mesmos para potenciais erros aquando do levantamento da medicação. Os Pyxis® limitam ainda o 

acesso a doses unitárias, sendo todas as entradas e saídas registadas na consola central e 

disponibilizam informação relevante sobre a administração dos fármacos [19]. Este é composto por 

três níveis de segurança distintos: máxima, média e mínima. A segurança máxima, destina-se a 

medicamentos que requerem um controlo extremamente rigoroso, nomeadamente os 

estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Neste caso, apenas é disponibilizada uma única 

unidade da substância que se pretende administrar ao doente. É ainda importante realçar, que neste 

caso a dispensa de estupefacientes e benzodiazepinas não requer o preenchimento do Anexo X 

(ver ponto 4.4.3.2.), sendo esta a única exceção para estes fármacos. A segurança média, 

corresponde a uma prateleira que é constituída por diferentes cubies que possuem uma proteção 

que apenas é aberta se corresponder ao medicamento que se pretende dispensar, no entanto, neste 

tipo de gavetas não se consegue controlar se a quantidade retirada corresponde efetivamente à que 

foi prescrita. Existe ainda, uma outra gaveta de segurança média designada por carrossel, que se 

destina essencialmente ao armazenamento de ampolas. Por último temos a segurança mínima, 

onde toda a medicação que se encontram nessa gaveta está ao dispor da equipa de enfermagem 

que faz o levantamento da medicação prescrita. 

 

4.4.3. Distribuição Individualizada 

 
4.4.3.1. Hemoderivados 

A distribuição de medicamentos hemoderivados encontra-se regulamentada pelo Despacho n.º 

28356/2008, de 13 de outubro, e regularizada pelo Despacho Conjunto n. 1051/2000 de 14 de 

setembro, o qual refere que todos os atos de requisição clínica, distribuição e administração aos 

doentes de medicamentos derivados do plasma humano em estabelecimentos de saúde devem ser 

registados. Para isso, utiliza-se uma ficha, modelo n.º 1804, produzida exclusivamente pela 

Imprensa Nacional - Casa da Moeda, constituída por 2 vias - “Via serviço” e “Via farmácia” (Anexo 

4). Cada ficha possui um número, que permite desta forma identificar o doente em caso de 

contaminação devendo ser guardada durante um período de 50 anos. A realização deste 

procedimento é de exclusiva responsabilidade do farmacêutico [20].  

A ficha referida anteriormente apresenta espaços destinados à identificação do hospital e do 

serviço requerente, à identificação do doente (nome, n.º processo e idade) e do médico, à 

identificação do hemoderivado e do regime terapêutico (dose, frequência e duração do tratamento). 
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Esta é entregue nos SF e o farmacêutico responsável procede à sua validação e preparação da 

medicação, etiquetando cada unidade dispensada ao doente. Para além disso, preenche na ficha o 

n.º de distribuição, o hemoderivado dispensado, a quantidade dispensada, o lote, o laboratório 

fornecedor e o respetivo n.º de certificação presente no Certificado de Autorização de Utilização de 

Lote emitido pelo INFARMED. O farmacêutico procede ainda ao registo no manual de distribuição 

dos SF dos dados do doente, o serviço requerente e o medicamento dispensado, bem como a 

quantidade e o lote.  

Após a dispensa e assinatura do recetor, a ficha “via serviço” segue com o medicamento, onde 

se procede ao registo das administrações, e o original “via farmácia” fica arquivado nos SF. 

 

4.4.3.2. Estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas 

Dadas as suas características particulares e legais, medicamentos como estupefacientes, 

psicotrópicos e benzodiazepinas são submetidos a um processo de distribuição individualizada. 

Desta forma, de acordo com a portaria n.º 981/98, de 8 de junho, a sua utilização requer o 

preenchimento do modelo n. 1509, correspondente ao Anexo X (Anexo 5) presente no livro de 

requisições, adquirido exclusivamente através da Imprensa Nacional – Casa da Moeda. Este modelo 

contém as informações necessárias sobre o medicamento a ser requisitado, tais como a 

denominação comum internacional (DCI), a forma farmacêutica, a dosagem, o código do FNM, a 

quantidade necessária e a informação do doente. Para além disto, está presente a assinatura do 

enfermeiro responsável pela administração do fármaco e a quantidade que efetivamente foi 

administrada e a quantidade que foi rejeitada, caso se verifique. Este documento deve ser 

preenchido em duplicado e assinado pelo requisitante e pelo DT dos SF, sendo posteriormente 

arquivado [13]. 

De notar que por cada registo apenas pode ser prescrito um medicamento. Estes registos 

deverão ser guardados durante um período de 5 anos [13]. 

 

4.4.3.3. Estimulantes da Hematopoiese 

A hormona eritropoietina é dispensada pelos SF aos doentes com insuficiência renal crónica, 

de acordo com o Despacho n.º 11619/2003 de 22 de maio, n.º 10/96 de 16 de maio, n.º 9825/98 de 

13 de maio. Estes regulam a prescrição, distribuição e comparticipação deste medicamento aos 

doentes renais crónicos internados ou não [21, 22]. 

No CHTMAD, o enfermeiro da unidade de nefrologia elabora uma lista com o nome dos doentes 

que vão realizar tratamento nesse dia, o número do processo, o medicamento e a dose e envia-a 

para o farmacêutico responsável. Uma vez presente a lista nos SF procede-se à dispensa dos 

medicamentos, identificando-os de acordo com o doente a que se destina, e enviando-os numa 

mala térmica com acumuladores, rotulada com a inscrição “Nefrologia - Hemodiálise” [7]. 

 

4.4.4. Distribuição Clássica 

A distribuição Clássica, consiste na distribuição de alguns cremes, sabões, produtos de 

desinfeção, como por exemplo a iodopovidona, entre outros produtos, aos diferentes serviços. Cabe 
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assim, ao enfermeiro chefe analisar o stock e tendo em conta os consumos médios, efetuar os 

pedidos necessários para a reposição do mesmo. Estes dispõem de um ou mais dias durante a 

semana para efetuar esses mesmos pedidos, garantindo desta forma que não haja rotura de stock. 

Após a emissão online do pedido, o TDT prepara a encomenda, sendo esta posteriormente enviada 

para o serviço em questão. O enfermeiro responsável receciona a mesma, confirmando se está tudo 

de acordo com o pedido. 

 

4.5. Devoluções 

As devoluções de fármacos aos SF normalmente ocorrem após o SDIDDU, ou seja, medicação 

que efetivamente saiu da farmácia para os serviços, mas que por algum motivo, como por exemplo, 

alta hospitalar do doente, mudança terapêutica ou óbito, não chegou a ser administrada ao doente.  

Uma vez devolvida aos SF a medicação é separada de acordo com a substância ativa, forma 

farmacêutica e dosagem, verificando-se sempre o estado de conservação da mesma. 

Posteriormente, é contabilizada, registada e arrumada no respetivo local. 

Finalmente, procede-se à sua reintrodução no sistema informático GHAF, de modo a garantir 

uma correta gestão dos stocks. No CHTMAD, esta devolução geralmente é realizada por serviço e 

não por doente, uma vez que esta última seria mais demorada e mais passível de erros caso hajam 

trocas de medicação na enfermaria. No entanto, esta seria a mais aconselhável de modo a garantir 

uma gestão correta do stock por doente. 

 

5. PRODUÇÃO E CONTROLO DE MEDICAMENTOS 

 
5.1.  Produtos não estéreis 

 
5.1.1. Reembalagem 

O processo de reembalagem surge da necessidade de uniformizar todos os produtos 

farmacêuticos que são dispensados nos SF, garantindo desta forma a identificação correta dos 

mesmos. Este permite ainda facilitar o armazenamento e distribuição dos fármacos, reduzindo ainda 

os erros associados à medicação. Nesta identificação, deve constar a DCI, o lote e o prazo de 

validade [7].  

Por outro lado, sempre que o fornecedor não disponha da dose requerida pelos SF, é necessário 

proceder ao fracionamento do fármaco prescrito, seguindo-se a reembalagem do mesmo.  

Existem, assim, duas situações possíveis de ocorrer no processo de reembalagem, isto é, se o 

fármaco permanecer no interior do blister de origem a data de validade será aquela que foi definida 

inicialmente pelo fabricante, no entanto, quando é necessário fracionar o medicamento, a data de 

validade vai variar consoante as condições de armazenamento aquando da remoção do blister. O 

novo prazo de validade, não deverá assim ultrapassar: 

• 25% do tempo restante entre a data de reembalagem e o prazo de validade estabelecido 

pelo fabricante; 

• 6 meses após a reembalagem, se 25% da diferença de tempo entre a reebalagem e a 

data de validade indicada pelo fornecedor for maior ou igual a 6 meses.  
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No CHTMAD, o farmacêutico é responsável por avaliar a conformidade do processo de 

reembalagem que é realizado por um TDT. Este é realizado em local próprio, dispondo de 

equipamentos específicos que permitem a realização do mesmo dentro dos parâmetros 

estabelecidos e sempre com as condições de higiene necessárias de forma a evitar possíveis 

contaminações [7]. 

 

5.1.2. Medicamentos manipulados 

A preparação e dispensa de um medicamento manipulado é responsabilidade do farmacêutico, 

sendo este caraterizado pela sua preparação personalizada e consistindo numa fórmula magistral 

ou preparado oficial [23]. 

Ao nível do CHTMAD a preparação de medicamentos manipulados pode ser efetuada tanto pelo 

farmacêutico como pelo TDT, sendo esta prática pouco habitual, devido não só ao número reduzido 

de preparações bem como ao custo elevado das matérias primas envolvidas na preparação dos 

mesmos. É importante salientar, que sempre que se procede à compra de matérias primas, estas 

devem vir juntamente com o certificado de análise. Desta forma, algumas das preparações 

solicitadas em meio hospitalar são muitas vezes preparadas na Farmácia Comunitária com o qual 

o CHTMAD estabeleceu um protocolo [7]. 

Apesar do número reduzido de preparações, nas instalações dos SF do CHTMAD são ainda 

produzidos alguns medicamentos manipulados, de onde se destaca a Suspensão de IPO constituída 

por nistatina (antifúngico), lidocaína a 2% (anestésico local) e bicarbonato de sódio a 1,4 % (corretor 

do pH). São também preparados álcoois com diferentes tipos de graduação, a solução Alcoólica de 

Bromotimol 4%, o Soluto de Lugol, sendo estes dois últimos destinados essencialmente ao Serviço 

de Obstetrícia, entre outros. É ainda importante salientar, que a preparação de papéis farmacêuticos 

de fenobarbital destinados ao Serviço de Pediatria, são de exclusiva responsabilidade do 

farmacêutico. 

No CHTMAD, a prescrição é rececionada pelos SF e analisada quando à dose, posologia, via de 

administração, duração do tratamento, interações, stock disponível e necessidade de requisitos 

especiais. A preparação é realizada de acordo com a instrução de trabalho tendo em conta a ficha 

de preparação. No final de todo o procedimento o produto obtido, deve estar de acordo com os 

requisitos da monografia referente à forma farmacêutica presente na Farmacopeia Portuguesa e 

deverá ser rotulado com toda a informação referente ao mesmo, nomeadamente, o DCI, o local de 

trabalho, nome do DT, forma farmacêutica, dosagem, data de validade, nome do doente em questão 

(sempre que possível), entre outros [7]. 

 

5.2. Produtos estéreis 

 
5.2.1. Preparação e dispensa de medicamentos citotóxicos 

A preparação de produtos estéreis é realizada exclusivamente pela Unidade Centralizada de 

Preparação de Citotóxicos (UCPC). A UCPC é responsável pela produção de medicamentos para 

o Internamento da Unidade de Oncologia do CHTMAD e para o Hospital de Dia. Recentemente foi 

realizado um protocolo entre a Unidade de Oncologia do Hospital de Macedo e o CHTMAD, sendo 
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responsabilidade deste último preparar a medicação para a unidade mencionada, dois dias por 

semana, ao final da tarde, para ser posteriormente enviada no dia seguinte. É também 

responsabilidade desta unidade a preparação de medicamentos biológicos intravenosos para a 

Reumatologia, Gastroenterologia e Medicina Auto-Imunes.  

A UCPC deve ser constituída por uma área de produção, também designada por sala limpa e 

diversas áreas de apoio, sendo que os equipamentos devem ser regularmente calibrados e sujeitos 

a uma manutenção preventiva [7].  

A sala limpa encontra-se equipada com uma Câmara de Fluxo Laminar de Segurança Biológica 

(CFL-SB), sendo esta constituída por um filtro Hight Efficiancy Particle Air com capacidade de 

99,97% de retenção de partículas com diâmetro superior a 0,3 μm. A CFL-SB deverá ser ligada 30 

minutos antes do inicio da manipulação, e deverá ser limpa e desinfetada com álcool a 70%, bem 

como todas as superfícies do interior da sala limpa. O mesmo procedimento deverá ser realizado 

após a preparação dos citostáticos. A entrada na área de produção é precedida pela passagem 

obrigatória numa antecâmara, que contém todo o material necessário para a proteção dos TDT [7]. 

A preparação de citotóxicos requer sempre uma prescrição médica prévia, seguida da sua 

validação por parte do farmacêutico hospitalar. Na UCPC o farmacêutico é responsável por 

confirmar os dados do doente e a prescrição mediante o protocolo instituído, efetuando os cálculos 

necessários para a elaboração da preparação e do rótulo. Caso o farmacêutico detete alguma 

discordância na prescrição médica, este deverá reportar a situação ao médico responsável. 

Posteriormente procede ao registo, na prescrição, dos lotes e volumes dos fármacos utilizados na 

preparação [7].  

De seguida, procede à dispensa do material necessário para a preparação, nomeadamente o 

citostático e reconstituinte (quando aplicável), sistema de administração (quando aplicável), diluente 

(quando aplicável) e o rótulo de identificação [7]. 

No CHTMAD a preparação dos citostáticos é da responsabilidade de dois TDT, sendo que um 

funciona como operador e o outro é responsável por apoiar o anterior. É função do TDT de apoio 

verificar todas as medições e procedimentos efetuados pelo operador. No exterior da sala de 

preparações encontra-se o farmacêutico que supervisiona todas as preparações produzidas pelos 

TDT, a partir de uma janela transparente [7]. 

Após a preparação e validação dos citostáticos, estes são acomodados num invólucro de 

transporte para os mesmos no qual é colocado um rótulo identificativo com a inscrição de 

“citostáticos”, sendo posteriormente enviados para o exterior através de uma porta dupla, que possui 

um sistema que permite manter a pressão negativa no interior da sala. É importante ressalvar que 

todas as semanas é realizado um controlo microbiológico do material e do ambiente [7].  

A informação do rótulo é confirmada com a descrita no recipiente e a preparação é enviada numa 

mala apropriada e juntamente com o livro de registo da receção de citostáticos, no qual constam os 

dados de identificação do doente e as preparações relacionadas com o ciclo de quimioterapia. Cabe 

ao enfermeiro responsável pela administração da preparação assinar o livro de registos de receção 

[7]. 
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No caso de ocorrer um derrame/acidente de citostáticos, existe um kit disponível na UCPC e um 

documento específico que deverá ser preenchido e onde deverá ser mencionado o nome do 

fármaco, as lesões provocadas, bem como as medidas de socorro efetuadas [7]. 

 

5.2.2. Nutrição Parentérica 

Atualmente, no CHTMAD não se procede à preparação de nutrição parentérica, apesar de esta 

atividade fazer parte das competências do farmacêutico hospitalar. Para indivíduos adultos são 

adquiridos diversos tipos de bolsas pré-definidas existentes no mercado, de acordo com os 

protocolos estabelecidos pelo grupo de Nutrição do centro hospitalar.  

A neonatologia é um dos serviços que necessita mais deste tipo de nutrição, no entanto, devido 

ao número reduzido de neonatos com menos de 35 semanas no CHTMAD; este estabeleceu um 

protocolo com o Hospital de São João, sendo por isso, responsabilidade deste último a sua 

preparação. 

 

6. ERROS DE MEDICAÇÃO 

Segundo a Norma MMU.5. do Manual da JCI um erro de medicação corresponde a “(...) qualquer 

ocorrência evitável que pode causar ou induzir ao uso inapropriado do medicamento, ou prejudicar 

o doente enquanto o medicamento se encontra sob o controlo do profissional de saúde, doente ou 

consumidor. Tais ocorrências podem estar relacionadas com a prática profissional, produtos, 

procedimentos e sistemas (...).” [24]. 

Os erros de medicação são classificados de acordo com o grau de gravidade [7,24]: 

• Erro do tipo A – Correspondem a circunstâncias que poderiam causar erros e que regra 

geral estão relacionados com etiquetagem, rotulagem, entre outros.  

• Erro do tipo B – Trata-se de um erro que ocorreu, mas que ainda não chegou ao doente. 

Este poderá ocorrer devido ao armazenamento incorreto de medicamentos, ou qualquer tipo 

de lapso que possa ocorrer durante todo o circuito do medicamento.  

• Erro do tipo C – Este tipo de erros corresponde a todos aqueles que chegam efetivamente 

ao doente. 

A identificação dos erros de medicação tem um caráter essencialmente preventivo. Sempre que 

um profissional detete qualquer erro desta natureza, deve notificá-lo às entidades competentes, 

nomeadamente ao Gabinete de Qualidade, sendo posteriormente apresentado à CFTH. O 

profissional de saúde é ainda responsável pelo registo do mesmo (Anexo 6).  

No caso de se tratar de um erro do Tipo C, cabe ao profissional de saúde comunicar ao médico 

do doente a ocorrência, ou na sua ausência, ao médico do Serviço de Urgência, de modo a avaliar 

a situação clínica do doente [7,24]. 

 

7. Ensaios Clínicos 

Segundo a Lei n. 21/2014, de 16 de abril, designa-se por ensaio clínico qualquer “Investigação 

clínica, considerada como todo o estudo sistemático destinado a descobrir ou a verificar a 

distribuição ou o efeito de fatores de saúde, de estados ou resultados em saúde, de processos de 
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saúde ou de doença, do desempenho e, ou, segurança de intervenções ou da prestação de 

cuidados de saúde” [25]. O ensaio clínico é composto por várias fases, nomeadamente [26]: 

• Fase pré-clínica: inclui a síntese da nova molécula e estudos em animais não-humanos, com 

o intuito de avaliar o metabolismo, a eficácia e a segurança da mesma; 

• Fase I: onde se procede à avaliação da farmacologia clínica e da toxicidade. Neste sentido, 

procede-se às primeiras experiências em, aproximadamente, 10-80 indivíduos saudáveis, por 

forma a avaliar qual a dose máxima que pode ser administrada sem causar qualquer reação 

adversa grave. Procede-se, assim, à avaliação da segurança do fármaco a testar. Esta fase 

dura aproximadamente 12-18 meses. 

• Fase II: onde se procede à avaliação da dose e da segurança do fármaco, sendo que para isso, 

se recorre a 100-200 indivíduos doentes, numa duração de 1,5-2,5 anos. Permite uma 

avaliação inicial da eficácia da molécula no tratamento.; 

• Fase III: nesta fase recorre-se a centenas-milhares de doentes e procede-se à avaliação da 

eficácia do tratamento, sendo que, para isso, se compara o tratamento em estudo com o 

tratamento padrão. Esta fase dura aproximadamente entre 3 a 4 anos; 

• Fase IV: fase de vigilância pós-comercialização, procedendo-se a uma monitorização de 

possíveis efeitos adversos e adicionais em grande escala e estudos a longo prazo de 

morbidade e mortalidade.  

Para a realização dos mesmos é necessário, inicialmente, a aprovação a nível nacional, do 

ensaio clínico, a qual é dada pelo INFARMED e pela Comissão de Ética para Investigação Clínica 

(CEIC). Ainda, uma vez no hospital, é necessária a autorização expressa do Conselho de 

Administração [25]. 

Após aprovação, cabe aos SF garantir o cumprimento das boas práticas de fabrico de 

medicamentos usados a nível experimental, procedendo à elaboração de um documento onde se 

descreva todos os procedimentos envolvidos na receção, armazenamento, dispensa e 

administração de medicamentos experimentais, permitindo desta forma não só uma maior 

segurança como também uma rastreabilidade mais eficaz. Neste sentido, no início do ensaio, o 

farmacêutico é responsável por rececionar o medicamento experimental, verificando em termos 

qualitativos e quantitativos a encomenda, nomeadamente a quantidade, o nº de lote, o prazo de 

validade, acondicionamento (embalagem e temperatura) e número de randomização (se aplicável), 

transmitindo ao promotor a informação de que o medicamento chegou em conformidade ao centro, 

via telefone ou internet. Após isto, procede ao armazenamento do medicamento nas condições 

adequadas e preenche o modelo Ficha de Ensaio Clínico onde regista a data de receção, o número 

de caixas, o número do kit, lote, o prazo de validade e o nome do farmacêutico. Sempre que o 

fármaco é distribuído pelos pacientes, é preenchido o modelo definido pelo promotor para o registo 

do ensaio. O farmacêutico é responsável por recolher o medicamento experimental não 

administrado e efetuar o registo da devolução, para posterior destruição ou devolução [7,25]. 

Os dossiers com a documentação necessária ao desenvolvimento do ensaio clínico devem ser 

mantidos nos SF durante 15 anos ou, em casos expressos pelos promotores, até 2 anos após início 

da comercialização do produto [25]. 
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Atualmente, no CHTMAD decorrem 14 ensaios clínicos, todos de fase III [7]. 

 

8. CENTRO DE INFORMAÇÃO DO MEDICAMENTO  

Dado o crescente número de novos fármacos e a maior complexidade dos mesmos, torna-se 

fulcral, nos centros hospitalares, o aparecimento de centros de informação sobre os mesmos, os 

CIM. Estes constituem uma atividade de grande relevância para o farmacêutico hospitalar, uma vez 

que, são estes os responsáveis por compilar e tratar toda a informação científica que diz respeito 

ao medicamento e de a transmitir aos restantes profissionais de saúde. Sendo que esta transmissão 

pode ser realizada de forma ativa, através de folhetos e palestras, ou passiva, através de questões. 

[2,6] 

Assim, no CHTMAD, qualquer questão relativa ao medicamento (modo de administração, 

reconstituição, estabilidade e interações medicamentosas) por parte de algum profissional de saúde 

é exposta aos SF através de um impresso próprio (Anexo 7). Este é analisado de modo a verificar 

se a informação já existe na base de dados ou se se trata de um pedido novo. Neste último caso, 

realiza-se uma pesquisa bibliográfica recorrendo a bases de dados, livros e informações da indústria 

farmacêutica, sumariando a informação relevante e divulgando-a posteriormente [12]. 

 

9. FARMACOVIGILÂNCIA E MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA 

O INFARMED é a entidade responsável pelo acompanhamento, coordenação e aplicação do 

Sistema Nacional de Farmacovigilância, o qual foi criado através do Despacho Normativo n.º 107/92, 

de 27 de junho e é, atualmente, regulado pelo Decreto-Lei n.º 242/2002 de 5 de novembro [6,27,28].  

De fato, os hospitais constituem unidades extremamente importantes no âmbito da 

farmacovigilância, sendo que o farmacêutico, dada a sua posição privilegiada com o utente, 

desempenha um papel de extrema importância. Desta forma, o farmacêutico participa em 

programas de monitorização e colabora com o Sistema Nacional de Farmacovigilância, na deteção 

de reações adversas e correspondente notificação [6]. 

No sentido de se promover uma correta administração de fármacos e um controlo terapêutico 

individualizado, é essencial proceder a determinações farmacocinéticas. Nestas, procede-se à 

monitorização das concentrações farmacológicas séricas, o que tem grande relevância no caso de 

fármacos com uma janela terapêutica estreita, como a digoxina, varfarina ou imunossupressores, 

ou cujo metabolismo é afetado por polimorfismos individuais. No CHTMAD, estes procedimentos 

são realizados no laboratório de Análises Clínicas (ver ponto 9.2.) [6]. 

 

10. COMISSÕES 

Ainda relativamente às competências dos SF hospitalares faz parte a participação em Comissões 

Técnicas, nomeadamente: 

• Comissão de Farmácia e Terapêutica, de acordo com o Despacho n.º 1083/2004, de 1 de 

dezembro de 2003, deve ser constituída no máximo por seis membros, sendo metade médicos 

e metade farmacêuticos. Esta comissão deve reunir, obrigatoriamente, de 3 em 3 meses e tem 

como funções permitir a intercomunicação entre os serviços médicos e os serviços 
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farmacêuticos, elaborar adendas ao FNM, emitindo pareceres e relatórios sobre os 

medicamentos, pronunciar-se sobre a terapêutica prescrita aos doentes, elaborar a lista de 

medicamentos de urgência que devem existir nos serviços de ação médica, entre outros [29]. 

• Comissão de Ética, à qual segundo o Decreto-Lei n. 97/95, de 10 de maio, “cabe zelar pela 

observância de padrões de ética no exercício das ciências médicas, por forma a proteger e 

garantir a dignidade e integridade humanas, procedendo à análise e reflexão sobre temas da 

prática médica que envolvam questões de ética”. Tem uma composição multidisciplinar e é 

constituída por sete membros, nomeadamente médicos, enfermeiros, farmacêuticos, juristas, 

teólogos, psicólogos, sociólogos ou profissionais de outras áreas das ciências sociais e 

humanas [30]. 

• Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar à qual de acordo com o Despacho n. 

15423/2013 compete coordenar localmente o Programa de Prevenção de Controlo de Infeções 

e de Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA), criado pelo Despacho nº 2902/2013, de 22 de 

fevereiro. Este grupo de coordenação deve ser composto por uma equipa multidisciplinar, a 

qual incluí médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros técnicos de saúde ligados à área em 

questão [31]. 

 

11. OUTRAS ATIVIDADES 

 
11.1.  Visita à unidade de diálise 

Apesar de não fazer parte, diretamente, das competências do Farmacêutico Hospitalar, a visita 

à unidade de diálise revelou-se uma experiência enriquecedora na medida em que permitiu 

consolidar alguns conhecimentos sobre este tipo de tratamentos e aumentar o conhecimento 

multidisciplinar cada vez mais importante para os profissionais de saúde. Durante esta visita foi 

possível observar o procedimento de hemodiálise e, também, de plasmaferese.  

 

11.2.  Visita à unidade de Análises Clínicas 

No CHTMAD é na unidade de Análises Clínicas que se procede aos ensaios de farmacocinética 

clínica. Nesta unidade, os principais fármacos monitorizados são os imunossupressores, 

especialmente, em doentes transplantados, como o tacrolimus, sirolimus e ciclosporina. Cada um 

destes fármacos segue um protocolo especifico, sendo posteriormente analisados num 

equipamento que permite a leitura dos três fármacos em questão, num período de tempo 

relativamente curto. 

 

11.3.  Tratamento estatístico de dados 

  

11.3.1. Satisfação dos utentes com os SF 

Para avaliar a satisfação dos utentes foi realizado um inquérito onde foram abordadas algumas 

questões relativas ao atendimento em regime de ambulatório. O objetivo passou por avaliar o grau 

de satisfação dos utentes com parâmetros como o horário de atendimento, a facilidade de acesso 
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ao serviço, as instalações, a higiene e limpeza, o atendimento, o tempo de espera, a simpatia e o 

respeito no atendimento, o tempo de espera, a qualidade da informação prestada e a opinião global 

sobre os SF do CHTMAD.  

Posteriormente as respostas obtidas foram introduzidas numa base de dados, e os resultados 

obtidos analisados (Anexo 8).  

Foram recolhidos 170 inquéritos, entre os quais um inválido, o que corresponde a uma 

percentagem de resposta de 99,5%. Comparativamente a anos anteriores, o parâmetro menos 

pontuado contínua a ser o tempo de espera e observa-se uma ligeira subida nos restantes 

parâmetros avaliados. 

 

11.3.2. Satisfação dos serviços com os SF 

Foi ainda realizado um outro inquérito, agora para avaliar a satisfação dos outros serviços 

do CHTMAD, face aos serviços farmacêuticos. Com este pretendeu-se avaliar o grau de satisfação 

dos serviços relativamente ao tempo de resposta, à adequação do tempo de resposta, em situações 

de prevenção, ao conteúdo das informações prestadas, à qualidade da medicação (identificação, 

acondicionamento e transporte), o relacionamento com os profissionais de saúde e a importância 

da presença do farmacêutico no hospital. Os dados obtidos foram igualmente introduzidos numa 

base de dados e os resultados obtidos analisados (Anexo 9).  

Foram distribuídos 65 inquéritos pelos serviços do CHTMAD, sendo que se obteve resposta 

para 40, o que corresponde a uma taxa de resposta de 66,67%. Avaliando os resultados obtidos, 

relativamente ao ano anterior, verifica-se uma ligeira diminuição na globalidade dos parâmetros com 

exceção dos parâmetros “Identificação” e “Acondicionamento”. É, ainda, possível determinar que o 

parâmetro que apresenta uma pontuação mais baixa se trata da “adequação do tempo de resposta, 

em situação de prevenção”. Não obstante, observando as respostas conclui-se que para grande 

parte dos serviços do CHTMAD o farmacêutico desempenha um papel de grande relevância, 

nomeadamente na conferência dos carros de medicação, na dose unitária, e no stock fixo nas 

enfermarias. 

 

11.4.  Norma Medicamentos LASA 

Os medicamentos LASA são medicamentos cujo nome ortográfico e/ou fonético e/ou aspeto 

semelhante que podem ser confundidos uns com os outros, originando troca de medicamentos - 

medicamentos look-alike ou sound-alike 32. 

A Norma da DGS n.º 020/2014 de 31 de Dezembro de 2014 tem como objetivo evitar, prevenir 

ou corrigir eventos adversos que podem resultar do uso de medicamentos. Sendo a existência de 

denominações semelhantes entre princípios ativos de medicamentos uma das causas mais comuns 

associada a estes eventos adversos. Assim, justifica-se a normalização de práticas que possam 

contribuir para a redução destes 32. 

Neste sentido, recorreu-se ao método Mid-type Tall Man Lettering, no qual se procede à 

inserção seletiva de letras maiúsculas no meio das denominações de medicamentos 
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ortograficamente semelhantes para a sua diferenciação. A lista destes medicamentos e das 

respetivas alterações pode ser consultada no Anexo 10 32. 

 

11.5. Renovação do “Carro de Emergência” 

Segundo a Decreto Regulamentar n. 008/2011 de 28 de março um “Carro de Emergência” 

corresponde a “(...) uma estrutura móvel ou, em certos casos, transportável, que contém um 

conjunto de equipamentos, fármacos e outros materiais, indispensáveis para a reanimação cárdio-

respiratória.” 33. 

Os “Carros de Emergência” devem fazer parte integrante de todas as salas de emergência, bem 

como de todas as Unidades do CHTMAD, sendo que o conteúdo dos mesmos, deverá estar disposto 

de modo a permitir um acesso rápido e diminuir a possibilidade de ocorrer um erro. Esse mesmo 

conteúdo, é igual para todos os serviços, e deverá ser renovado de forma periódica, sendo que, 

sempre que possível os SF deverão promover a troca dos fármacos presentes nos mesmo, por 

outros iguais, mas de validade superior 33.  

Todos os meses é realizada uma Check List, onde se verificam parâmetros como a validade, 

acondicionamento dos fármacos e material. Posteriormente procede-se ao registo dos parâmetros 

referidos anteriormente na folha de abertura do carro (Anexo 11).  

 

11.6. Draft do projeto Reconciliação Farmacoterapêutica 

Apesar de todos os benefícios que o medicamento acarreta não é possível descartar a 

possibilidade de ocorrerem erros ao nível da farmacoterapia, os quais, são em grande parte 

evitáveis. Neste sentido, surge o conceito de reconciliação farmacoterapêutica, o qual pode ser 

definido como “o processo de criação e manutenção de uma lista atualizada contendo toda a 

medicação prescrita para o doente, incluindo o nome do medicamente, a dose, a frequência e a via 

de administração”. Esta lista deve ser o mais completa possível apresentando todos os 

medicamentos de venda livre ou complementares 34. 

O processo de reconciliação de medicamentos vai variar consoante o ambiente de cuidados que 

o doente obtém por exemplo, da transferência do centro de saúde para o hospital ou do hospital 

para uma casa de cuidados. Esta prática clínica, que pretende monitorizar e avaliar, continuamente, 

a farmacoterapia do doente com o objetivo de melhorar os resultados em saúde requer uma equipa 

de saúde multidisciplinar 34.  

A reconciliação terapêutica é, assim, uma ferramenta importante a nível mundial permitindo 

diminuir a taxa de erros de medicação, reduzir a ocorrência de efeitos adversos e os custos 

económicos, melhorando a segurança do doente, pelo que deve constituir uma prática presente nos 

hospitais. Desta forma, a JCI considerada a reconciliação terapêutica um objetivo de segurança 

nacional para o doente. O draft elaborado pode ser encontrado no Anexo 12 34. 

 

11.7. Inspeção do INFARMED 

Cabe ao INFARMED, enquanto autoridade responsável do medicamento, garantir a proteção da 

saúde pública através de processos de regulação e supervisão a todos os setores que lidem 
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diretamente com medicamentos, dispositivos médicos, produtos de cosmética e de higiene corporal. 

Estes devem ainda promover o acesso a produtos de qualidade e com eficácia e segurança 

reconhecida 35. 

Uma auditoria tem por base, garantir a totalidade e exatidão de todos os registos, através da 

análise da tipologia dos atos, do diagnóstico e conformidade recorrendo para isso aos processos 

clínicos, bem como aos registos administrativos [7].  

A auditoria no CHTMAD ocorreu ao longo de 4 dias, tendo sido esta realizada por dois inspetores 

do INFARMED. Ao longo deste período, foram avaliados os diferentes departamentos que fazem 

parte integrante dos SF, nomeadamente a parte administrativa bem como o serviço de 

aprovisionamento. Foi ainda realizada uma visita às instalações, onde a entidade competente 

procedeu à avaliação da conformidade dos diferentes parâmetros. 

 

11.8. Palestra Eutanásia vs. Distanásia 

Durante o período de estágio, no dia 24 de fevereiro, foi também possível presenciar várias 

palestras no âmbito do tema “Eutanásia vs. Distanásia”, com grande atualidade e relevância. O 

painel de oradores foi constituído pela Dra. Teresa Sarmento (serviço de oncologia do CHTMAD), à 

qual coube transmitir uma perspetiva sobre a prática clínica, o Dr. Rui Nunes (Professor Catedrático 

na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto), palestrante sobre os princípios da ética 

médica e a Dra. Anabela Morais (serviço de medicina interna do CHTMAD), responsável pelos 

cuidados paliativos no hospital. Estas comunicações foram extremamente importantes no sentido 

que permitiram pensar sobre uma temática muito controversa, esclarecendo conceitos fulcrais e 

oferecendo, simultaneamente, uma noção dos vários pontos de vista sobre o tema. 

 

11.9.  Consulta da Dor 

A consulta da dor faz parte de uma unidade multidisciplinar, integrada no Departamento de 

Anestesiologia e Terapêutica da Dor, cujo intuito é o diagnóstico e tratamento da dor crónica. Apesar 

de não fazer parte, diretamente, das competências do farmacêutico hospitalar, esta foi uma 

experiência enriquecedora que permitiu consolidar conhecimentos sobre os fármacos utilizados no 

seu tratamento e controlo e aumentar o conhecimento multidisciplinar cada vez mais importante. 

 

12. CONCLUSÃO 

Durante o período de estágio foi possível acompanhar de perto todas as competências que um 

farmacêutico hospitalar deve ter e quais as tarefas desempenhadas pelo mesmo. Foi possível 

verificar que o farmacêutico apresenta um papel importantíssimo enquanto agente de saúde pública, 

trabalhando sempre no sentido do bem comum: a saúde do doente e a minimização dos custos. 

Ainda que na maioria das vezes o papel do farmacêutico não seja sentido diretamente pelos utentes, 

este é uma peça fulcral para o bom funcionamento de todos os serviços do centro hospitalar.  
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Anexo 1. Planta dos SF do CHTMAD.
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Anexo 2. Impresso para a requisição de estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas. 
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Anexo 3. Autorização de Utilização Excecional.   

Este impresso pode ser fotocopiado 

 
AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAL 

Alínea a) artigo 92.º 

JUSTIFICAÇÃO CLÍNICA 
 

Estabelecimento de saúde:  

Serviço proponente:  

Deliberação n.º 1546/ 2015 

 
a)– Medicamentos de benefício clínico bem  
      reconhecido 

 
b) – Medicamentos com provas preliminares de     
       benefício clínico 

Nome do medicamento:  

Substância(s) Activa(s):  Pertence ao F.H.N.M.:        SIM                 NÃO 

Dosagem:  Apresentação:  

Quantidade:  

Indicações Terapêuticas 

para as quais  se pretende 

o medicamento e 

posologia: 

 

Estratégia terapêutica  para 

a situação em causa: 

 

Listagem de terapêuticas 

alternativas existentes no 

mercado e motivos da sua 

inadequação à  situação 

em análise: 

 

Fundamentação científica 

da utilização do 

medicamento:  

 

A PREENCHER APENAS NO CASO DE SE TRATAR DE UM PEDIDO AO ABRIGO DA ALÍNEA B) SUPRACITADA 
 

Está  a  decorrer, na  instituição, a lgum ensaio clínico envolvendo este medicamento?       SIM *               NÃO  
 

* Justificação da 

impossibilidade de 

inclusão em ensaio c línico: 

 

Provas experimentais 

preliminares de eficácia e 

segurança que façam 

pressupor  a  actividade do 

medicamento na situação 

clínica em causa: 

 

Número de doentes a 

tra tar: 
 

     Dose diária   por doente:  

Duração prevista para o 

tratamento: 
 

Quantidade tota l de 

medicamento a utilizar: 
 

 Identificação dos Doentes: 

 

 

Assinatura do Director de Serviço (deverá  ser identificada sob a forma de carimbo e/ ou vinheta): 
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Anexo 4. Modelo n.º 1804 – Impresso para a requisição, distribuição e administração de 

Hemoderivados. 
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Anexo 5. Modelo n.º 1509 – Impresso para a requisição de estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepina, para um doente especifico. 
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Anexo 6. Registo dos Erros de Medicação. 
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Anexo 7. Pedido de informação sobre o medicamento aos SF. 
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Anexo 8. Questionário de Satisfação dos Utentes. 

 
 

 

 

 

 Respostas relativas a 2016 

 
Média 
2013 

Média 
2014 

Média 
2015 

Média 
2016 

Nº de respostas 
“Mau” 

Nº de respostas 
“Insuficiente” 

Nº de respostas 
“Suficiente” 

Nº de respostas 
“Bom” 

Horário de atendimento 3,66 3,76 3,58 3,62 0 8 49 112 

Facilidade de acesso ao serviço 3,49 3,41 3,52 3,60 2 5 51 111 

Instalações (Espaço/conforto) 3,28 3,07 3,11 3,44 2 10 69 88 

Higiene/Limpeza 3,76 3,71 3,68 3,79 0 1 34 134 

Atendimento 3,73 3,71 3,71 3,77 2 6 21 139 

Tempo de Espera 2,74 2,59 2,86 3,05 22 16 62 69 

Simpatia e respeito no 
atendimento 

3,83 3,89 3,86 3,92 0 0 13 156 

Qualidade da informação 
prestada 

3,75 3,71 3,72 3,88 0 0 21 148 

Classificação dos serviços 
farmacêuticos, no geral 

3,66 3,42 3,51 3,72 1 3 38 127 
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Anexo 9. Questionário de Satisfação dos Serviços.  

 
  Respostas Relativas a 2016 

 
Média 
2013 

Média 
2014 

Média 
2015 

Média 
2016 

Nº de respostas 
“Mau” 

Nº de respostas 
“Insuficiente” 

Nº de respostas 
“Suficiente” 

Nº de respostas 
“Bom” 

Tempo de resposta às solicitações 3,84 3,69 3,86 3,74 0 2 6 30 

Adequação do tempo de resposta, em 
situação de prevenção 

3,61 3,50 3,54 3,42 0 1 13 12 

Conteúdo das informações prestadas 3,89 3,76 3,83 3,81 0 0 7 30 

Qualidade da medicação 

Identificação 3,89 3,92 3,93 3,97 0 0 1 33 

Acondicionamento 3,89 3,81 3,88 3,91 0 0 3 31 

Transporte 3,89 3,94 3,93 3,88 0 0 4 30 

Relacionamento com os profissionais 3,92 3,82 3,93 3,90 0 0 4 35 

Globalidade do funcionamento 3,89 3,71 3,90 3,89 0 0 4 32 

Importância 

 

Sim Não Não Aplicável 

Participação de um farmacêutico na 
visita médica 

8 8 24 

Participação de um farmacêutico na 
conferência dos carros 

16 2 22 

Manutenção do stock fixo na 
enfermaria 

21 2 17 
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Anexo 10. Norma da DGS n.º 020/2014 de 31 de Dezembro de 2014. Lista de medicamentos e respetivas alterações. 
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Anexo 11. Check-list do Carro de Emergência.  
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Anexo 12. Draft do projeto “Reconciliação Farmacoterapêutica- To Care” 

 

 

	

	 	

Reconciliação Farmacoterapêutica 

To Care 

2017	

Magda Ribeiro |  Sara Azevedo |  Vanessa Sousa 
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