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Resumo 

 

 No âmbito do meu estágio em farmácia comunitária, mais precisamente na 

Farmácia da Barranha, elaborei o presente relatório com base em todo o conhecimento 

que assimilei nos quatro meses de estágio, entre março e julho de 2017. 

 O relatório está dividido em duas partes. Na primeira parte, foco na Farmácia da 

Barranha e descrevo todas as atividades realizadas durante o estágio, desde a 

aquisição de produtos farmacêuticos, passando pela gestão da farmácia, até à dispensa 

destes produtos. Nesta parte, vou referindo, também, algumas experiências vividas. 

A segunda parte é alusiva aos três temas desenvolvidos. O tema I consiste numa 

tabela com o plano nacional de vacinação atualizado e algumas informações sobre as 

vacinas mais vendidas na Farmácia da Barranha. O tema II consistiu numa exposição 

oral sobre proteção solar a alunos do terceiro e do quarto ano. Por fim, o tema III 

corresponde a um prospeto informativo sobre insuficiência venosa crónica. 
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Parte I: Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

 

1. Introdução 

Terminados estes quatro anos e uns meses de aulas e de exames, nada mais 

justo do que começar a pôr em prática todos os conhecimentos adquiridos até então. A 

finalidade deste estágio é preparar-me para a vida profissional, pois, por muito que 

custe, é preciso deixar a vida académica de lado. 

Agora sim a aprendizagem ocorre em contexto real, no seio de uma equipa 

multidisciplinar. Com este estágio, tenho a possibilidade de estar em contato direto com 

o utente e, assim, começar a ganhar alguma experiência. 

 Desde o princípio do estágio, pude começar a desenvolver a maioria das 

atividades (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Cronograma das atividades realizadas na Farmácia da Barranha 

 

 

2. Farmácia da Barranha 

 

 

 

Figura 1. Logótipo da Farmácia da Barranha 

 

2.1. Localização e Horário de Funcionamento 

 Março Abril Maio Junho Julho 

Armazenamento      

Encomendas      

Preparação de manipulados      

Determinação de parâmetros bioquímicos 

e fisiológicos 
     

Dispensa de produtos/ Aconselhamento      

Tema I: vacinação      

Tema II: proteção solar      

Tema III: insuficiência venosa crónica      
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A Farmácia da Barranha (FB) foi transferida do Porto, alterando o nome e o 

logótipo (Figura 1). Foi, então, inaugurada em 2002, na Avenida Calouste Gulbenkian, 

número 1535, na freguesia de Senhora da Hora, concelho de Matosinhos. Assim sendo, 

está situada numa zona residencial urbana, tendo como público-alvo uma população 

adulta/idosa de classe socioeconómica média/baixa. 

A FB está aberta de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 13h e das 14h às 

22h, aos sábados, das 9h às 13h e das 15h às 20h e aos domingos, das 15h às 20h. A 

farmácia encerra aos feriados e, em dias de serviço permanente, está aberta 24h. 

Atualmente, esta farmácia faz parte do Grupo Holon®. Este grupo engloba uma 

rede nacional de farmácias, independentes e autónomas que partilham uma mesma 

marca e imagem 1. 

 

2.2. Espaço Físico 

O espaço físico da FB está de acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas, ou 

seja, a FB possui uma estrutura adequada para o cumprimento das suas funções 2. Para 

além disso, segue o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto e a Portaria n.º 352/2012, 

de 30 de outubro. 

 

2.2.1. Espaço Físico Exterior 

A FB tem uma fachada com aspeto profissional e com grande visibilidade. 

Exteriormente, a farmácia está sinalizada com uma cruz verde luminosa, que inclui 

informações úteis para o utente e para o público em geral, e possui uma placa com o 

nome da farmácia e o nome da Diretora Técnica (DT) e outra com o horário de 

funcionamento. Na porta de entrada, também se encontra exposto o horário da farmácia 

e o nome das farmácias em regime de serviço permanente, com a respetiva localização.   

As montras, consideradas ferramentas de comunicação para captar a atenção 

de potenciais clientes, são renovadas consoante as marcas e as promoções em vigor. 

 

2.2.2. Espaço Físico Interior 

O espaço interior da farmácia está adequadamente ventilado e iluminado e 

divide-se em dois pisos. No piso térreo, está situada a zona de atendimento ao público, 

dois gabinetes de atendimento personalizado, uma casa de banho e a zona de receção 

de encomendas. Já no piso superior, está o gabinete da direção técnica, o armazém, 

outra casa de banho, o laboratório e uma sala de descanso. 
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A zona de atendimento ao público possui câmaras de vigilância e apenas estão 

disponibilizados ao público os produtos de saúde no âmbito da lei em vigor, tais como 

produtos de higiene oral, de dermocosmética e suplementos alimentares. Mais 

especificamente na zona de cedência farmacêutica, existem cinco balcões de 

atendimento, cada qual a permitir a privacidade do doente e equipado com um 

computador, um leitor de código de barras e uma impressora.  

Um dos gabinetes de atendimento personalizado destina-se à administração de 

vacinas e de injetáveis, a consultas de nutrição, de podologia ou, até mesmo, a 

massagens terapêuticas e acupuntura. O outro é já utilizado para a determinação da 

pressão arterial e para a realização de algumas provas bioquímicas. 

A zona de receção de encomendas reserva-se apenas para os colaboradores da 

farmácia e para os fornecedores. Esta zona está equipada com um computador, um 

leitor de código de barras, uma impressora, dois telefones e uma impressora de 

etiquetas. Nesta zona, está também localizado o frigorífico. A entrega das encomendas 

é realizada pela porta de entrada da farmácia. 

O laboratório está equipado com todos os equipamentos obrigatórios exigidos 

pela lei, como, por exemplo, a balança, o alcoómetro, a pedra para a preparação de 

pomadas e o banho de água termostatizado. Nele, está presente a Farmacopeia 

Portuguesa, entre outros documentos indispensáveis 3.  

 

3. Recursos Humanos 

 Para se conseguir um ótimo ambiente de trabalho e ser possível trabalhar em 

equipa, é essencial contratar profissionais qualificados e, assim, formar uma equipa 

coesa e empenhada. Para isso, a FB conta com uma equipa técnica (Tabela 2) 

constituída por 8 profissionais, tanto farmacêuticos como técnicos de farmácia. 

Adicionalmente, colaboram com a farmácia dois nutricionistas, uma podologista, uma 

massagista e uma empregada de limpeza. Todos os colaboradores da farmácia estão 

devidamente identificados mediante o uso de um cartão com o nome e o título 

profissional. 
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Tabela 2. Elementos da equipa técnica da Farmácia da Barranha 

 

  

4. Gestão da Farmácia 

 É cada vez mais pertinente falar em gestão quando se fala em farmácia, uma 

vez que enfrentar o mercado é um desafio arriscado. É preciso conhecê-lo e ser-se 

capaz de o analisar. Por outro lado, é, também, preciso reconhecer que uma farmácia 

tanto é um espaço de saúde como uma atividade comercial.  

Neste sentido, torna-se fundamental saber geri-la com ética, mas eficazmente, 

recorrendo aos métodos adequados.  

 

4.1. Sistema Informático 

 Ao nível da farmácia de oficina, o programa informático mais utilizado é o 

Sifarma® 2000, desenvolvido por farmacêuticos na Glintt®. Este programa é bastante 

completo, na medida em que permite a realização de várias tarefas, tendo como 

exemplo a receção de encomendas, a consulta de diversas informações sobre os 

produtos e a gestão de devoluções. O Sifarma® foi pioneiro na implementação da receita 

médica eletrónica 4.  

Portanto, podemos considerar que é um suporte vital para o bom desempenho 

do farmacêutico nas suas diversas funções, tanto na dispensa de produtos 

farmacêuticos como na gestão da farmácia. 

  

4.2. Sifarma®.gest 

O Sifarma®.gest é um software de gestão e de monitorização das vendas de uma 

farmácia. Esta ferramenta permite comparar vários dados, em vários momentos e, 

assim, chegar a certas conclusões, tais como quais os laboratórios de genéricos que 

Dra. Manuela Antelo

- Proprietária

- Diretora Técnica

Dra. Idalécia Grade | Farmacêutica Substituta

Dr. Rui Namora | Farmacêutico Substituto

Dra. Mafalda Brandão | Farmacêutica

Joana Soares | Técnica de Farmácia

Isabel Sousa | Técnica de Farmácia

Franck Cerqueira | Técnico de Farmácia

Antonieta Sousa | Técnica Auxiliar de Farmácia
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mais se vendem, os colaboradores da farmácia que dão mais lucro e as classes de 

produtos que, de momento, são mais rentáveis para a farmácia. Isto é, fornece ao diretor 

técnico uma ampla visão do desempenho da sua farmácia, para este otimizar o negócio. 

A DT deu-me a oportunidade de observar alguns dos ficheiros que o 

Sifarma®.gest disponibiliza e de presenciar a sua análise. Até então, não tinha 

conhecimento de tal software, portanto, posso afirmar que se tratou de uma experiência 

bastante enriquecedora.  Com isto, consegui perceber o tipo de análise que deve ser 

feita, o tipo de conclusões que se podem tirar e as ações praticadas para otimizar o 

negócio.  

 

4.3. Gestão de Stocks 

 Um dos aspetos a ter em conta na gestão de uma farmácia é certamente a 

gestão de stocks. O objetivo passa por possibilitar uma rotação constante de produtos 

e por suprir as necessidades dos utentes. Para tal ser conseguido, é preciso analisar 

múltiplos parâmetros: as atuais necessidades dos utentes, as disponibilidades dos 

produtos nos fornecedores, o espaço destinado ao armazenamento, o capital investido 

e imobilizado no armazenamento, entre outros. No que diz respeito a medicamentos, as 

farmácias devem ter em stock, no mínimo, três medicamentos com a mesma substância 

ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondam aos cinco preços 

mais baixos desse grupo. 

O Sifarma® é um grande aliado do farmacêutico nesta análise, visto que permite 

consultar todas as informações de compras e de vendas, os preços e as condições de 

compra dos diferentes fornecedores e estabelecer os stocks, mínimo e máximo, 

adequados. 

 

4.4. Aquisição de Produtos Farmacêuticos 

 Os fornecedores acabam por ser uma peça imprescindível no circuito do 

medicamento, já que é a partir destes que as farmácias realizam a aquisição de 

medicamentos. 

Os principais fornecedores da FB são a OCP Portugal e a Cooprofar, podendo 

recorrer, em caso de falhas, à Alliance Healthcare ou à Plural. Esta escolha baseou-se 

na frequência de entrega das encomendas, nas condições de compra, nos descontos e 

na facilidade de devoluções. 

Os produtos da marca Holon® e alguns Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica (MNSRM) são pedidos diretamente à Holon®. Porém, as entregas são sempre 
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tardias e exigem, ainda, quantidades mínimas, algo que acontece com frequência 

quando se adquirem produtos a laboratórios fabricantes. 

Por outro lado, a DT pode efetuar a encomenda diretamente aos laboratórios, 

como é o caso da Ciclum/STADA® ou da Mylan®, através de delegados de informação 

médica. Como estas reuniões com os delegados são periódicas, quando ocorrem 

ruturas de stock, torna-se necessário recorrer aos outros fornecedores. Mais uma vez, 

tive a oportunidade de assistir a duas destas reuniões, uma com a delegada da Mylan® 

e outra com a da Uriage®. Pude concluir, assim, que estas vendas diretas trazem alguns 

benefícios, já que o delegado apresenta campanhas, descontos ou bonificações na 

compra de certas quantidades. 

A realização das encomendas diárias, mediante os stocks mínimo e máximo, fica 

a cargo de um dos farmacêuticos. Mal um produto é dispensado, o Sifarma® atualiza o 

stock e, quando é atingido o stock mínimo definido, esse produto é adicionado à 

encomenda do fornecedor escolhido na ficha do produto. Antes de a comunicar ao 

fornecedor, esta é revista, podendo ou não ser alterada de acordo com as necessidades 

da farmácia. Este tipo de encomenda é realizado duas vezes por dia, uma logo pela 

manhã e outra ao início da tarde. 

Quando pontualmente são necessários outros produtos, qualquer elemento da 

equipa pode realizar uma encomenda manual, via telefone ou via modem. As 

encomendas manuais são também aquelas pedidas diretamente aos delegados. 

Existem, ainda, as encomendas instantâneas e as encomendas via verde. As 

instantâneas são realizadas a partir da ficha do produto e servem, também, para saber 

se o produto está esgotado ou não. As encomendas via verde são utilizadas para 

satisfazer o pedido de uma determinada receita quando o produto está esgotado. 

Aquando da realização destas encomendas, é obrigatório o preenchimento do número 

da receita. 

 

4.5. Receção de Produtos Farmacêuticos 

Uma encomenda deve vir sempre acompanhada da respetiva fatura, original e 

duplicado. A original destina-se à contabilidade e o duplicado é arquivado na farmácia. 

Primeiramente, confirma-se sempre o fornecedor e a farmácia e, no Sifarma®, 

seleciona-se a encomenda pretendida, introduz-se o número da fatura e o valor total. 

Se a encomenda não estiver criada, é forçoso fazê-lo, identificando o fornecedor, os 

produtos e as quantidades. 

Em seguida, lêem-se todos os códigos, verifica-se se os produtos rececionados 

estão em boas condições e confirma-se o Preço de Venda ao Público (PVP) dos 
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produtos marcados. Caso o stock esteja a zero ou o Prazo de Validade (PV) seja mais 

curto, este deve ser atualizado.  

No que diz respeito a matérias-primas e a materiais de embalagem, estas devem 

vir sempre acompanhadas dos respetivos boletins analíticos, comprovando que as 

mesmas cumprem com os requisitos da farmacopeia. 

Depois de serem inseridos todos os produtos, deve ser conferido o Preço de 

Venda à Farmácia (PVF), recorrendo à fatura, e acertadas as margens dos produtos 

sem Preço Inscrito na Cartonagem (PIC). 

Por fim, o valor total da encomenda deve coincidir com o valor inicialmente 

inserido, podendo-se terminar a receção da encomenda, rubricar a fatura e proceder à 

etiquetagem dos produtos sem PIC. Esta etiquetagem deve seguir algumas regras, pois 

a etiqueta não pode ocultar nenhuma informação relevante para o utente, como o PV e 

o lote. 

Ao terminar a receção e ao haver produtos que não foram entregues, aparece 

uma lista dos mesmos, para serem, por exemplo, transferidos para outro fornecedor. Na 

FB, faz-se ainda o registo manual das não conformidades das encomendas, 

nomeadamente sempre que um produto é faturado e não é enviado ou sempre que vem 

com a embalagem danificada. 

Importa ressaltar os cuidados a ter aquando da receção de medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos. Estes têm de vir acompanhados com a respetiva 

requisição, em duplicado, onde vem identificado o nome e a quantidade dos 

medicamentos, sendo que cada um deles adquire um determinado número de registo 

de entrada. Este documento deve ser datado, carimbado e assinado pela DT. O original 

fica arquivado na farmácia por um período de três anos, enquanto que a cópia é enviada 

ao fornecedor 5. 

 

4.6. Armazenamento de Produtos Farmacêuticos  

Relativamente às condições de conservação dos produtos, é impreterível que o 

armazenamento seja feito em locais arejados, protegidos da luz solar, com humidade 

relativa inferior a 60% e uma temperatura inferior a 25ºC 2.  

Tal como já referi, alguns produtos de venda livre estão expostos, em prateleiras, 

na zona de atendimento ao público.  

Já atrás dos balcões de atendimento, estão expostos, igualmente em prateleiras, 

alguns medicamentos, enquanto que outros estão armazenados em armários e em 

gavetas deslizantes com separadores. Nestes locais, encontram-se os medicamentos 

injetáveis, os de uso vaginal, os colírios, os pós para dissolução, os comprimidos e 
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cápsulas de marca, os de aplicação tópica, os xaropes, entre outros, estando todos 

organizados por ordem alfabética segundo o nome comercial. 

Para além disso, a zona de receção de encomendas também possui gavetas 

deslizantes, armazenando estas ampolas bebíveis, ligaduras, soros, desinfetantes, 

lancetas e tiras-teste, antibióticos sob a forma farmacêutica de pó para suspensão oral 

e medicamentos genéricos. Estes últimos são organizados por ordem alfabética 

segundo a Denominação Comum Internacional (DCI). 

Quanto aos medicamentos que necessitam de refrigeração, como é o caso das 

vacinas, das insulinas, entre outros, estes são conservados no frigorífico, a uma 

temperatura compreendida entre os 2ºC e os 8ºC, sendo organizados, mais uma vez, 

por ordem alfabética segundo o nome comercial. 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são armazenados em gaveta 

própria, de acesso restrito à equipa técnica. 

O armazém do piso superior destina-se a armazenar os excedentes, ou seja, 

tudo aquilo que não caiba nem nas prateleiras, nem nos expositores, nem nas gavetas 

deslizantes. 

O armazenamento deve seguir a prática First Expired, First Out, com a finalidade 

de os produtos que tiverem PV mais curto serem os primeiros a ser dispensados e, 

assim, tentar evitar quebras desnecessárias. Outro facto pertinente é o cuidado que se 

deve ter no armazenamento, porque ter produtos mal-arrumados é o primeiro passo 

para haver erros na dispensa dos mesmos. 

O armazenamento é uma das tarefas que apoia o atendimento ao público, tendo 

sido particularmente importante no meu caso, já que me permitiu associar os nomes das 

substâncias ativas aos nomes comerciais e conhecer a localização dos produtos.  

 

4.7. Devoluções 

 Existem vários motivos que podem levar à devolução de produtos, entre eles: 

produtos em más condições de conservação, embalagens danificadas, produtos com 

PV a expirar, recolha de produtos mediante determinada circular e produtos enviados 

por engano.  

 Para efetuar uma devolução, deve recorrer-se ao Sifarma® e preencher uma nota 

de devolução, identificando o fornecedor, o produto, a quantidade, o número da fatura 

e o motivo da devolução. O original e o duplicado, devidamente assinados e carimbados, 

vão com o produto para o fornecedor e o triplicado é arquivado na farmácia.  
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 No caso de o fornecedor aceitar a devolução, a farmácia deve tratar de 

regularizá-la ou após receber uma nota de crédito ou após ser realizada a troca por 

produtos no mesmo valor, ficando assim com os stocks corretos.  

 Se o fornecedor não aceitar a devolução, o produto é reenviado para a farmácia, 

onde se dá quebra do mesmo ou se tenta dispensar, caso o produto se encontre em 

condições para tal. 

 

4.8. Inventário 

 O inventário é realizado anualmente, na época do verão, altura em que a FB 

costuma estar com menos movimento. O inventário é, basicamente, uma contagem de 

todo o stock da farmácia, o que permite que haja um controlo físico dos stocks e dos PV 

e, consequentemente, uma deteção de possíveis falhas, com o propósito de serem 

corrigidas. 

 

5. Dispensa de Produtos Farmacêuticos 

 Aquando da dispensa de produtos farmacêuticos, seja mediante prescrição 

médica, seja por indicação farmacêutica ou, até mesmo, em regime de automedicação, 

é fundamental que o farmacêutico ceda explicitamente toda a informação necessária 

para o correto uso do medicamento 2. 

 Sempre que uma dispensa é finalizada, é emitida uma fatura simplificada ou com 

o Número de Identificação Fiscal do utente. 

   

5.1. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) preenchem uma das 

seguintes condições: 

• podem constituir um risco para a saúde do utente, direta ou indiretamente, 

quando usados ou não para o fim a que se destinam; 

• contêm substâncias cuja atividade ou reações adversas seja indispensável 

aprofundar; 

• destinam-se a ser administrados por via parentérica 6. 

Para que uma receita médica possa ser dispensada, esta tem que obedecer à 

legislação em vigor.  Mesmo assim, seja qual for o tipo de receita, é sempre obrigatório 

verificar a autenticidade da mesma.  
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Numa receita manual, caso algum medicamento esteja em falta, o utente pode 

levar os restantes medicamentos em venda suspensa, deixando a receita na farmácia. 

Nas receitas eletrónicas, é possível fazer venda suspensa, quando, por exemplo, o 

médico prescritor se engana a colocar o regime de comparticipação ou as portarias. Em 

qualquer das situações, é emitido um talão, que não serve de fatura. Este só é emitido 

quando a venda suspensa for regularizada, sendo que o utente tem um prazo máximo 

de trinta dias para o fazer. 

 Cada prescrição deve ser avaliada do ponto de vista farmacoterapêutico, a fim 

de se confirmar se não há contraindicações, interações, se a posologia está adequada, 

etc. e, se for preciso, se contactar o médico prescritor para esclarecer eventuais dúvidas. 

Esta avaliação deve ser baseada em questões colocadas ao utente e em fontes de 

informação sobre os medicamentos. Além do mais, é crucial que esta avaliação seja 

feita com espírito crítico e sem nunca colocar em causa a própria prescrição do médico 

à frente do utente.  

 No ato da dispensa, é questionado ao utente a sua preferência por 

medicamentos genéricos ou de marca, sempre que este possa exercer o seu direito de 

opção. 

 Aquando da aposição da exceção a) ou b) ou quando é prescrito um 

medicamento com substância ativa para a qual não exista medicamento genérico similar 

comparticipado, o utente não pode optar por levar outro medicamento. A exceção a) é 

aplicada em medicamentos com margem terapêutica estreita, enquanto que a exceção 

b) refere-se a reação adversa prévia a um medicamento 7.  

 

5.1.1. Receitas Médicas 

 Atualmente, existem três tipos de receitas: receita manual, receita eletrónica 

materializada e receita eletrónica desmaterializada, denominada de Receita Sem Papel 

(RSP). 

Para confirmar, então, se uma receita manual está válida, esta deve conter: 

• o número da receita; 

• os dados do utente; 

• a data de prescrição; 

• os medicamentos e posologias; 

• o número de embalagens; 

• a entidade responsável; 

• o regime de comparticipação; 

• a assinatura e vinheta do prescritor; 

• a vinheta do local de prescrição; 

• as exceções e portarias, se aplicável. 

 

É indispensável que o prescritor indique a situação de exceção (prescrição no 

domicílio, falência informática, profissionais com volume de prescrição igual ou inferior 
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a 40 receitas por mês, inadaptação comprovada do prescritor) que o levou a utilizar a 

receita manual, colocando uma cruz no local apropriado. A validade destas receitas é 

sempre de trinta dias, pelo que convém, também, confirmar se a receita está dentro da 

validade. 

Nas receitas manuais, podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos, 

com o máximo de duas embalagens por cada, sem exceder o limite de quatro 

embalagens por receita. Se se tratar de medicamentos sob a forma de embalagem 

unitária, podem ser prescritos até quatro embalagens de cada, por receita. Nestas 

receitas, os medicamentos manipulados, para autocontrolo da diabetes, dietéticos ou 

estupefacientes e psicotrópicos não podem ser prescritos juntamente com outros 

medicamentos. 

As receitas eletrónicas materializadas têm uma validade de trinta dias, mas, no 

caso de conterem medicamentos para tratamento de longa duração, podem ser 

renováveis, sendo possível emitir três vias e, assim, prolongar a validade até seis 

meses. A fim de verificar a autenticidade destas receitas, deve-se confirmar se esta 

contém as informações apontadas anteriormente nas receitas manuais. A única 

diferença é que algumas destas informações podem estar representadas sob a forma 

de código de barras e carateres. As regras relativas ao número de embalagens são as 

mesmas que se aplicam às receitas manuais. Estas receitas podem conter ou não os 

códigos de acesso e de opção. 

As RSP pertencem a lotes únicos sem limitação de receitas ou de linhas de 

prescrição. Cada receita só pode conter um produto por linha, num máximo de duas 

embalagens ou de seis, se se tratar de um medicamento destinado a tratamento 

prolongado. Neste último caso, a linha deste medicamento tem validade de seis meses. 

As linhas com os restantes medicamentos têm a usual validade de trinta dias. 

Para dispensar uma RSP, tem de se fazer a leitura do número da guia de 

tratamento e do código de acesso e, caso o utente exerça o direito de opção, o respetivo 

código deve ser indicado. As guias de tratamento são documentos pessoais e 

intransmissíveis, pelo que nunca devem ficar na farmácia. Atualmente, estas guias 

podem ser impressas ou enviadas por e-mail ou por SMS, consoante a preferência do 

utente 7. Nas RSP, o utente pode optar por aviar toda a receita ou apenas alguns 

medicamentos, podendo levantar os restantes quando lhe convier, desde que, claro, 

não passe da validade. 

. 

5.1.2. Comparticipações 
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 No regime geral, a comparticipação do estado pode ser dividida em quatro 

escalões: A-90%, B-69%, C-37% e D-15%. Estes escalões variam de acordo com a 

classificação farmacoterapêutica dos medicamentos.  

Há ainda um regime especial de comparticipação ou em função dos beneficiários 

ou das patologias/grupos especiais de utentes.  Por exemplo, para os pensionistas, há 

um acréscimo de 5% ou de 15% na comparticipação, dependendo do escalão. 

Relativamente às patologias, apenas algumas são abrangidas: paramiloidose, lúpus, 

hemofilia, hemoglobinopatias, doença de Alzheimer, psoríase, dor oncológica moderada 

a forte, entre outras 7. Nalgumas destas patologias, há ainda exigência de o prescritor 

ser um médico especialista, que é o caso da doença de Alzheimer. Já produtos 

destinados à auto monitorização da diabetes, a comparticipação é de 85% para tiras-

teste e de 100% para agulhas, seringas e lancetas.  

A partir de 1 de abril de 2017, entrou em vigor a comparticipação de 100% de 

alguns dispositivos médicos de apoio a doentes ostomizados ou a doentes com 

incontinência urinária, o que veio facilitar a dispensa para estes doentes, que outrora 

tinham de os ir levantar ao centro de saúde ou de pagar o produto na sua totalidade e 

só depois eram reembolsados. 

Alguns utentes usufruem de um plano de comparticipação complementar ou não 

ao plano do Sistema Nacional de Saúde (SNS). As entidades que mais surgiam na FB 

eram a Administração Porto de Douro e Leixões, a Multicare e o Sindicato de Bancários 

do Norte. 

 Nas receitas manuais e nas receitas materializadas, que vêm sem o código de 

acesso, tem de se introduzir manualmente os planos de comparticipação, seguido do 

número de receita, do local de prescrição e do médico prescritor. No verso da mesma, 

é impresso o documento de faturação, o qual o utente deve assinar para confirmar a 

dispensa e onde consta, entre outras informações, o plano e o respetivo número de 

receita, de lote e de série. Caso haja ainda um plano complementar, é tirada uma cópia 

da receita original e, no verso, é impresso o documento de faturação do organismo 

complementar e tirada cópia do respetivo cartão. 

 Nas receitas materializadas, com código de acesso, e nas RSP, as 

comparticipações são inseridas automaticamente pelo Sifarma®, tendo sido 

previamente introduzidas pelo médico prescritor. Todavia, caso haja um plano 

complementar, este tem de ser inserido manualmente no sistema, juntamente com o 

número do cartão de beneficiário. 

 

5.1.3. Dispensa de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 
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Os medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos são todas as substâncias 

que estão compreendidas nas tabelas I a IV, com exceção da II-A, do Decreto-

Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro. Tanto a aquisição como a dispensa destes 

medicamentos são efetuadas segundo uma legislação própria, dado que estes podem 

causar dependência física e/ou química. Estes medicamentos só podem ser 

dispensados a maiores de idade e a pessoas que não se encontrem notoriamente 

alteradas. 

Aquando da sua dispensa, é mandatório o preenchimento dos dados do doente 

e, caso não seja o mesmo, dos dados do utente adquirente. Este último tem que 

apresentar um documento de identificação. No final, é emitido um talão, o documento 

de psicotrópicos, em duplicado e, se se tratar de uma receita manual ou materializada, 

este é anexado à cópia da receita. Todos estes documentos são arquivados por um 

período de 3 anos 5. 

Para controlo dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, tem de ser 

enviado, por e-mail, à Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

(INFARMED): 

• o registo de saídas, juntamente com a cópia das receitas manuais, mensalmente; 

• o balanço com o registo de entradas e de saídas, anualmente. 

Todos estes registos são facilmente obtidos no Sifarma®. 

  

5.1.4. Conferência de Receituário e Faturação 

 Na FB, no que diz respeito às receitas manuais e materializadas, foi estipulado 

que o profissional que dispensa a receita não é o mesmo que a confere, carimba, assina 

e data, de forma a detetar mais facilmente possíveis erros tanto na dispensa como na 

faturação. Esta conferência do receituário é realizada diariamente e, sempre que algo 

não esteja conforme, é feita a devida correção.  

 Posto isso, as receitas são agrupadas por plano e por lote, sendo cada um deles 

constituído por trinta receitas. Mal um lote seja preenchido, é impresso e carimbado o 

respetivo verbete de identificação, contendo uma lista com todas as receitas desse lote. 

 Para efeitos de faturação e até ao dia 10 do mês seguinte, a farmácia tem de 

enviar para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) os seguintes documentos: a 

fatura, em duplicado, as notas de crédito/débito, em duplicado, a relação resumo de 

lotes e os verbetes de identificação de lotes com as respetivas receitas. Estes 

documentos referem-se somente a lotes aceites pelo CCF, ou seja, dirigidos ao SNS.  

As notas de crédito/débito destinam-se a retificar faturas com receitas devolvidas ou 

erros do próprio CCF 8. 
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As receitas dos restantes organismos vão para a Associação Nacional de 

Farmácias, que é responsável por as reencaminhar para os diferentes organismos. 

 Contudo, certas receitas podem ser devolvidas à farmácia por ter sido detetada 

alguma irregularidade. Neste caso, as receitas devem ser corrigidas e incluídas na 

faturação do mês seguinte. 

 

5.2. Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 Os MNSRM são aqueles utilizados para tratar ou prevenir problemas de saúde 

ligeiros, que não requeiram cuidados médicos. Atualmente, estes medicamentos podem 

ser adquiridos não só nas farmácias, mas também em locais de venda autorizados para 

esse efeito. Estes locais retiraram o exclusivo de vendas das farmácias e, por esse 

motivo, estas têm vindo a perder muito volume de vendas. 

 Ocasionalmente, podem surgir receitas médicas com MNSRM prescritos, pois 

estes podem ser suficientes para prevenir ou para aliviar os sintomas. 

 Apesar disso, na dispensa de MNSRM seja por automedicação, seja por 

aconselhamento farmacêutico, é fundamental que o utente não utilize estes 

medicamentos indiscriminadamente, já que a persistência dos sintomas pode significar 

um problema grave, tendo o utente que consultar o médico. 

 A dispensa de MNSRM foi a tarefa mais delicada com a qual me deparei, visto 

que não possuo a bagagem suficiente no que diz respeito ao aconselhamento. Durante 

o estágio, fui confrontada com inúmeras situações, nas quais recorria aos outros 

profissionais de modo a esclarecer, com segurança, os utentes. 

  

5.2.1. Automedicação 

 A automedicação é a utilização de MNSRM por iniciativa própria do utente, de 

preferência, em situações autolimitadas. Este ato é suscetível de gerar riscos, dado que 

pode atrasar o diagnóstico ou mascarar sintomas. As situações passiveis de 

automedicação estão, inclusivamente, descritas numa lista pelo INFARMED. 

Nestes casos, o farmacêutico deve tentar evitar os riscos, deve inclusive dá-los 

a conhecer e, por fim, orientar a utilização ou não do medicamento solicitado, garantindo 

o seu uso racional. Caso não ache que seja a melhor opção, deve apresentar 

alternativas mais apropriadas.  

A automedicação é inteiramente desaconselhada em bebés/crianças, grávidas 

e lactantes. 
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5.2.2. Aconselhamento Farmacêutico 

 Na dispensa de medicamentos por aconselhamento, o farmacêutico deve optar 

por MNSRM ou por medidas não farmacológicas, com o objetivo de resolver o problema 

de saúde do utente. Isto caso se trate de problemas não graves, autolimitados e de curta 

duração. Caso contrário, o utente deve ser referenciado para o médico. 

 Para que este aconselhamento seja possível, o farmacêutico deve recolher o 

máximo de informação possível: sintomas, a sua duração, problemas de saúde 

diagnosticados e medicação que toma. 

 

6. Medicamentos Manipulados 

Medicamento manipulado define-se como qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. 

Estes medicamentos devem sempre ter em conta o perfil fisiopatológico de cada utente3. 

A sua preparação deve seguir as Boas Práticas de Fabrico e as Boas Práticas de 

Preparação de Medicamentos Manipulados. Neste sentido, todo o material/equipamento 

deve estar de acordo com a legislação vigente e todas as matérias-primas existentes 

em stock devem possuir as referentes fichas de segurança. 

Aquando da preparação de um manipulado, deve ser preenchida a respetiva 

ficha de preparação. Esta ficha permite guardar todos os dados, desde o número de lote 

(para futura rastreabilidade), as substâncias utilizadas e respetivo lote, o modo de 

preparação, os dados do utente e do prescritor ao cálculo do PVP. Este PVP deve ser 

calculado com base no valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-

primas e dos materiais de embalagem e conforme os critérios estabelecidos na Portaria 

n.º 769/2004, de 1 de julho. Todos os medicamentos manipulados devem ser rotulados 

segundo a lei em vigor. 

Por outro lado, deve-se registar os movimentos das matérias-primas e dos 

materiais de embalagem utilizados nas respetivas fichas de movimentação. 

No que diz respeito à comparticipação pelo SNS, apenas os medicamentos 

manipulados que constam da lista publicada em anexo ao Despacho n.º 18694/2010, 

de 16 de dezembro, podem ser comparticipados em 30% do PVP. Podem, ainda, ser 

acrescidos alguns medicamentos para serem comparticipados se cumprirem algumas 

condições específicas. Para ser comparticipável, o medicamento manipulado deve ser 

prescrito mediante indicação da(s) substância(s) ativa(s), respetiva(s) dosagem(ns), 

excipiente(s), forma farmacêutica, quantidade e com a indicação “f.s.a.” 3. 
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Ao longo do estágio, tive a oportunidade de preparar alguns medicamentos 

manipulados: vaselinas sulfuradas, com diferentes concentrações de enxofre, uma 

solução alcoólica saturada de ácido bórico e uma solução de ácido acético. Uma vez 

que todos eles já tinham sido preparados anteriormente, já tinha fichas de preparação 

para servirem como base. Logo, depois de me darem a conhecer o laboratório e o modo 

de funcionamento dos equipamentos, foi uma tarefa fácil.  

 

7. Medicamentos de Uso Veterinário 

 Um medicamento veterinário é definido como toda a substância, ou associação 

de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

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

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

uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar 

funções fisiológicas 9. 

 Na FB, as vendas de medicamentos veterinários dizem respeito 

substancialmente a desparasitantes, não tendo, por isso, grande expressão. Ainda 

assim, a maioria das receitas de médicos-veterinários que dispensei tinham prescritos 

medicamentos de uso humano, entre eles o omeprazol, o Lasa®, alguns antibióticos ou 

medicamentos de uso tópico.  

 

8. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

Um Produto Cosmético e de Higiene Corporal (PCHC) é entendido como 

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

partes superficiais do corpo humano (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 aspeto, proteger, 

manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais 10. 

Atualmente, a procura por estes produtos é enorme, mas o facto de estes não 

serem de venda exclusiva em farmácia é uma grande adversidade. 

Na FB, existem várias marcas de PCHC, sendo as mais procuradas pelos 

utentes a Avéne®, a Uriage® e a La Roche-Posay®. As principais preocupações destes 

utentes englobam o acne, as estrias, as rugas e a queda de cabelo, cujas gamas são 

as mais requisitadas, juntamente com as gamas pediátricas, de higiene íntima, de 

higiene oral e de solares. 
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9. Suplementos Alimentares 

 De acordo com o Decreto-Lei n.º 136/2003, de 28 de junho, são considerados 

suplementos alimentares os géneros alimentícios que se destinam a complementar e/ou 

suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de 

determinadas substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou 

combinadas, comercializadas em forma doseada, tais como cápsulas, pastilhas, 

comprimidos, (…) que se destinam a ser tomados em unidades medidas de quantidade 

reduzida.  

No que se refere à rotulagem, os suplementos devem estar devidamente 

identificados como tal e devem possuir certas menções obrigatórias, nomeadamente a 

toma diária recomendada, “não deve ser excedida a toma diária” e “não são substitutos 

de um regime alimentar variado” 11. Tal como os medicamentos, os suplementos podem 

apresentar efeitos secundários e podem interagir com medicamentos, daí que seja 

importante fazer uma escolha informada.  

 Os suplementos alimentares mais vendidos na FB são os multivitamínicos e 

aqueles que se destinam a reduzir a fadiga e o cansaço, a controlar o peso ou a corrigir 

os distúrbios gastrointestinais. 

 

10. Produtos para Alimentação Especial 

Os produtos alimentares que, devido à sua composição ou a processos especiais 

de fabrico, se distinguem claramente dos géneros alimentícios de consumo corrente, e 

que são adequados ao objetivo nutricional pretendido e comercializados com a 

indicação de que correspondem a esse objetivo são considerados produtos para 

alimentação especial. Entre estes, destacam-se os produtos destinados a doentes 

oncológicos, a situações de perda de peso, a lactentes/crianças ou a indivíduos com 

doenças metabólicas 12. 

Na FB, existem algumas gamas de produtos hiperproteicos e hiper/isocalóricos, 

tais como o Resource®, o Fortimel®, o Protifar® e o Fresubin®. Em relação aos produtos 

infantis, destinados a lactentes e a crianças até aos 3 anos, tem as gamas Nutriben® e 

Aptamil®, cujos produtos são dirigidos a satisfazer as diferentes necessidades dos 

lactentes/crianças, como complicações digestivas, regurgitação ou alergias. Neste 

contexto, torna-se essencial esclarecer todas as dúvidas dos pais que frequentam a 

farmácia, considerando a imensa variedade de produtos existente no mercado.  

 

11. Dispositivos Médicos 
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Um dispositivo médico é destinado, pelo seu fabricante, a ser utilizado 

especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e o seu principal efeito não 

deve ser alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a 

sua função possa ser apoiada por esses meios. Os dispositivos médicos dividem-se em 

quatro classes de risco (I, IIa, IIb, III), de acordo com a duração do contacto com o corpo 

humano, a invasibilidade, a anatomia infetada pela utilização e os riscos decorrentes da 

conceção técnica e do fabrico 13. 

Os dispositivos médicos, particularmente os de apoio a doentes ostomizados ou 

incontinentes, aumentaram consideravelmente a sua expressão na FB, devido à 

legislação que entrou em vigor recentemente. Relativamente a material de penso, a 

material ortopédico, a preservativos, a fraldas e a outros tantos dispositivos médicos, a 

sua procura mantem-se constante. 

 

12. Controlo de Produtos Farmacêuticos e de Equipamentos 

 

12.1. Controlo dos Prazos de Validade 

  No que concerne a produtos farmacêuticos, é imprescindível salientar o controlo 

dos prazos de validade, uma vez que se pretende que a farmácia tenha o mínimo de 

quebras e de gastos e, mais relevante ainda, pois não se deve dispensar medicamentos 

que não estejam em condições de serem utilizados. Deste modo, e mensalmente, tira-

se uma listagem de controlo dos prazos de validade, através do Sifarma®, de todos os 

produtos cuja validade expira nos três meses seguintes e procede-se à confirmação 

manual de cada um.   

Assim, tenta-se devolver os produtos que estão a acabar a validade nesse mês 

ao respetivo fornecedor ou ao delegado e, caso não seja possível ou caso não aceitem 

a devolução, dá-se quebra dos mesmos. Os produtos que acabem a validade nos 

próximos meses são colocados num local com grande visibilidade para a equipa, na 

tentativa de os tentarem dispensar. 

 

12.2. Controlo de Temperatura e de Humidade  

As condições de temperatura e de humidade das zonas de armazenamento 

devem respeitar as exigências específicas dos medicamentos e de outros produtos 

farmacêuticos, tendo que ser registadas periodicamente 2. Logo, cada uma dessas 

zonas possui um equipamento para a monitorização destes parâmetros, que são 

registados manualmente duas vezes por dia, uma de manhã e outra à tarde. 
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Para além disso, o frigorífico tem um termohigrómetro, que vai registando ambos 

os parâmetros automaticamente de hora em hora. Ao fim de cada semana, os dados 

são descarregados para o computador, analisados e guardados em pasta própria.  

 

12.3. Controlo dos Equipamentos 

 Determinados equipamentos presentes na farmácia devem ser alvo de 

manutenção e de validação periódicas.  

Anualmente, o tensiómetro, o termohigrómetro e a balança são calibrados, é feito 

um ensaio a cada prateleira do frigorífico e o extintor é avaliado. 

O ar condicionado é analisado mensalmente durante o verão e bimestralmente 

durante o resto do ano. 

Por fim, os aparelhos para determinar a glicémia e o colesterol são verificados 

semanalmente com as respetivas soluções controlo. 

 

13. Serviços Prestados 

 No sentido de promover a saúde e o bem-estar da população, a farmácia deve 

prestar o máximo de serviços para alcançar esse mesmo propósito. Para isso, deve 

respeitar a Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro, que define quais os serviços que 

poderão ser prestados. 

Na FB, determina-se a pressão arterial e a frequência cardíaca, com um 

tensiómetro, e realiza-se a determinação da glicémia, do colesterol total e dos 

triglicerídeos, com dois aparelhos distintos. Os aparelhos utilizados têm que estar 

devidamente validados e calibrados.  

Destes, o serviço mais solicitado era a medição da pressão arterial, havendo um 

grande número de utentes hipertensos. Ainda assim, foi me possível prestar cada um 

destes serviços ao longo do estágio, tendo sempre o cuidado de informar o utente 

acerca do significado dos seus valores e de o aconselhar na medida do possível, 

focando em medidas não farmacológicas e promovendo a adesão à terapêutica. Para 

além disso, é fornecido ao utente um cartão para registo dos valores obtidos, 

propiciando, assim, o controlo do seu historial. 

Por outro lado, e tal como mencionei anteriormente, são realizadas consultas de 

podologia, de nutrição e de massagens terapêuticas/acupuntura, por profissionais 

devidamente habilitados. O serviço de administração de vacinas e de injetáveis é 

realizado por um farmacêutico com os respetivos cursos.  
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14. VALORMED 

 A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos, responsável pela gestão 

dos resíduos de embalagens vazias e de medicamentos fora de uso 14. Na minha 

perspetiva, esta sociedade veio preencher uma lacuna que existia, visto ser vital uma 

recolha e um tratamento seguros deste tipo de resíduos. 

 Na FB, senti que uma grande parte dos utentes depositava estes resíduos no 

contentor do VALORMED. Uma vez cheios, os contentores são selados, é escrito o 

nome e o número da farmácia e o peso do contentor, para estes serem recolhidos pelos 

distribuidores de medicamentos. 

 Neste sentido, as farmácias desempenham um papel crucial, já que os 

profissionais de saúde devem sensibilizar a população para a preservação e 

conservação do ambiente e, subsequentemente, divulgar este projeto. 

 

15. Formações 

 Ao longo do estágio, tive a oportunidade e o interesse em realizar as mais 

diversas formações (Tabela 3). Para além destas formações, tive ainda acesso a duas 

plataformas online, a academia Holon e a Cosmética Ativa, através das quais realizei 

os cursos disponíveis e os respetivos quiz. 

Cada uma delas serviu, certamente, para aprender, aprofundar e, até mesmo, 

relembrar alguns conhecimentos e, também, para reter algumas dicas referentes à parte 

comercial dos produtos. 

 

Tabela 3. Formações realizadas ao longo do estágio 

Data Formação Local Duração 

11.03.17 Sol e Pele: Saber Conviver 
Fundação Cupertino 

Miranda - Porto 
4h 

22.03.17 
Sanofi: Telfast, Opticrom e 

Fenergan 
FB 30min. 

23.03.17 
Mylan: Levotuss, Milid e 

Sterimar 
FB 1h 

21.04.17 Menarini: Rinite Alérgica Hotel NH Collection - Porto 2h 

24.04.17 Zambon: Spidifen e Spidiplast FB 15min. 

17.05.17 Urgo: Gama completa FB 1h 

18.05.17 Danone Nutricia: Aptamil Hotel Sheraton - Porto 2h 
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26.05.17 
Boehringer Ingelheim: DPOC e 

Dispositivos Inalatórios 
ANF - Porto 2h 

05.06.17 Avéne: Gama completa Pierre Fabre - Porto 7h 

21.06.17 Mylan: CB12, Magolac FB 30min. 

 Leti: Pele atópica Hotel Porto Palácio - Porto 2h 

13.07.17 
Indicação Farmacêutica na 

Diarreia Aguda 
Webinar 1h 

18.07.17 Lierac: Gama completa FB 1h 
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Parte II: Temas Desenvolvidos 

 

Tema I:  Vacinação 

1. Enquadramento e Objetivos 

 Atualmente, a vacinação é considerada uma excelente ferramenta no que diz 

respeito à erradicação de doenças. Porém, o desafio foca-se no facto de uma parte da 

população duvidar dos seus benefícios e da sua segurança. A informação a que têm 

acesso não é suficiente e nem sempre fala por si, pois, na maior parte das vezes, o 

contexto social em que estamos inseridos é que molda a forma como a informação é 

interpretada/usada.  

Assim sendo, é essencial que o farmacêutico construa uma relação de confiança 

com os utentes, com o objetivo de os informar corretamente e, consequentemente, de 

dissipar as suas preocupações. Para que isto seja possível, o farmacêutico deve estar 

sempre atualizado e bem preparado 15. 

Neste sentido, elaborei duas tabelas, uma com o Plano Nacional de Vacinação 

(PNV) em vigor e outra com algumas das vacinas mais procuradas na FB e respetivos 

esquemas, contraindicações, precauções e reações adversas (Anexo I). Estas tabelas 

foram afixadas na zona de receção de encomendas da FB, para oportuna consulta por 

parte dos profissionais de saúde, proporcionando um melhor atendimento ao utente. 

 

2. Vacinas 

 As vacinas fornecem uma imunidade ativa, ou seja, os anticorpos são produzidos 

pelo sistema imunológico da própria pessoa. Quanto mais idêntica a vacina for da 

estrutura que induz a infeção, melhor será a resposta imunológica à vacina. 

 As vacinas podem ser classificadas como vivas atenuadas ou como inativadas. 

As vacinas vivas atenuadas possuem o agente patogénico enfraquecido para este já 

não ser capaz de provocar doença. A resposta imunológica a estas vacinas é 

semelhante à da infeção natural e estas conseguem proporcionar uma imunidade 

duradoura com apenas uma única dose. Contudo, por possuírem o agente patogénico 

vivo, apresentam algumas desvantagens, tais como serem instáveis, poderem interferir 

com os anticorpos circulantes ou poderem reverter para a forma patogénica, cujo risco 

é mais elevado no caso de indivíduos imunocomprometidos 16. 

 As vacinas inativadas são as mais utilizadas e contêm o agente patogénico 

destruído ou frações derivadas deste (subunidades, toxinas e/ou polissacarídeos). 



  P á g i n a  | 23 

Estas vacinas têm a vantagem de não poderem reverter para a forma patogénica e de 

interferirem minimamente com os anticorpos circulantes. No entanto, a resposta 

imunológica é essencialmente humoral e o título de anticorpos diminui com o tempo, daí 

que sejam necessárias doses múltiplas ou, ainda, reforços periódicos 16. 

   

3. Plano Nacional de Vacinação 

 O PNV foi implementado em 1965. Este plano é gratuito para todas as pessoas 

presentes em Portugal e visa combater algumas doenças alvo, como é o caso da tosse 

convulsa, do sarampo e da hepatite B. Ao longo dos anos, o PNV tem vindo a ser 

alterado de acordo com determinadas análises e os seus resultados 17.  

 Para 2017, os principais objetivos eram simplificar o plano, imunizar antes do 

nascimento e proteger individualmente as pessoas de grupos de risco. Sendo assim, 

procedeu-se às seguintes alterações 17: 

• Vacinação contra a tuberculose apenas a grupos de risco; 

• Vacinação da grávida contra a tosse convulsa, para proteger passivamente o 

recém-nascido antes do início da vacinação, isto é, para ocorrer passagem 

transplacentária de anticorpos; 

• Vacina contra infeções por Vírus do Papiloma Humano de nove valências, 

abrangendo, assim, 90% dos tipos de vírus associados a cancro do colo do útero, e 

aos 10 anos de idade, para uma proteção mais precoce; 

• Nova vacina combinada (hexavalente, ou seja, contra a hepatite B, a doença 

invasiva por Haemophilues influenzae b, a difteria, tétano e tosse convulsa e a 

poliomielite) aos 2 e aos 6 meses de idade, a fim de minimizar o número de injeções 

e, assim, haver uma melhor aceitação do esquema recomendado; 

• Vacinação contra sarampo, parotidite epidémica e rubéola e contra difteria, tétano 

e tosse convulsa e poliomielite aos 5 anos de idade, para uma proteção mais precoce; 

• Vacinação contra o tétano aos 10, 25, 45, 65 anos e, a partir dos 65, de 10 em 10 

anos, a fim de se obter uma proteção mais precoce e duradoura. 

 

4. Vacinas mais procuradas na Farmácia da Barranha 

 Por serem das mais procuradas na FB, incluí na tabela as vacinas contra 

infeções por Neisseria meningitidis do grupo B, por Streptococcus pneumoniae e por 

rotavírus. 
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4.1. Bexsero® 

 A vacinação contra infeções por Neisseria meningitidis do grupo C já está 

incluída no PNV desde 2006. Contudo, o grupo B também predomina na Europa, sendo 

necessária a existência de uma vacina para esta bactéria. 

Bexsero® foi, então, criada, em 2013, para ser utilizada contra a infeção por 

Neisseria meningitidis do grupo B. Estas infeções caraterizam-se por febre e exantema 

petequial e, nos estados mais graves, por meningite e septicemia 18. 

Bexsero® pode ser administrada a partir dos dois meses, sendo necessárias duas 

a três doses consoante a idade. Em casos de hipersensibilidade a algum dos 

componentes da vacina ou de alergia ao látex, esta vacina está contraindicada 19. 

Náuseas, cefaleias, diarreia, febre, dor e eritema são os principais efeitos 

secundários associados a esta vacina. Caso hajam alterações na coagulação, 

problemas respiratórios nos bebés ou uma doença aguda grave, os profissionais de 

saúde devem chegar à conclusão se os benefícios da vacinação superam os riscos da 

administração 20.  

 

4.2. Prevenar®13 

 Prevenar®13 é uma vacina contra a infeção por Streptococcus pneumoniae. As 

manifestações clínicas vão desde pneumonia, septicemia, meningite a otite média 

aguda. Este tipo de infeções têm uma incidência sazonal, que coincide com o padrão 

do vírus da gripe. O risco de infeção é claramente mais elevado em crianças e idosos 

18. 

 Trata-se de uma vacina conjugada 13-valente, que contém polissacarídeos da 

cápsula conjugados com uma proteína transportadora. Prevenar®13 protege crianças 

com idades compreendidas entre as seis semanas e os 17 anos, podendo também ser 

utilizada em adultos e idosos. O esquema de vacinação depende, então, da idade do 

utente 21. 

Prevenar®13 está contraindicada em casos de hipersensibilidade a algum dos 

componentes da vacina. As reações adversas mais frequentes a esta vacina são dor, 

tumefação, febre, irritabilidade, diminuição do apetite e perturbações do sono 21. 

 No caso de alterações da coagulação, imunodeficiência, doença aguda grave ou 

bebés com imaturidade respiratória, é preciso tomar algumas precauções ou, até 

mesmo, adiar a toma da vacina 22. 

   

4.3. RotaTeq® e Rotarix® 



  P á g i n a  | 25 

 RotaTeq® e Rotarix® são vacinas vivas atenuadas destinadas a combater 

infeções causadas por rotavírus. As manifestações clínicas são, inicialmente, diarreia, 

desidratação, febre e vómitos, podendo haver complicações mais graves. Estas 

infeções são, também, sazonais, ocorrendo mais durante o inverno e a primavera 18. 

RotaTeq® é uma vacina oral pentavalente e está destinada a bebés com idades 

compreendidas entre as seis e as 32 semanas para prevenção destas infeções. Esta 

vacina é administrada em três doses, com pelo menos quatro semanas de intervalo 

entre cada dose 23. 

Rotarix® é uma vacina oral monovalente destinada a bebés das seis às 24 

semanas. Esta vacina é administrada em duas doses, com o mesmo intervalo que a 

RotaTeq® entre cada dose 24. 

Ambas as vacinas podem provocar vómitos, diarreia, irritabilidade e febre e estão 

contraindicadas em casos de hipersensibilidade a algum dos componentes da vacina 

ou de alergia ao látex, no caso da Rotarix® 23,24. 

Como casos em que são necessárias precauções especiais de utilização destas 

vacinas é de realçar doença aguda grave, discrasias sanguíneas/neoplasias, 

imunodeficiência primária grave/terapia imunossupressora, história de invaginação 

intestinal ou malformações do trato gastrointestinal 25,26. 

 

5. Discussão  

 O papel do farmacêutico centra-se em promover a saúde pública. Assim sendo, 

no que concerne a este tema, o farmacêutico deve fazer com que a população adira à 

vacinação e perceba que as vacinas conferem uma proteção eficaz e duradoura.  

 O próprio utente deve encarar uma postura ativa, procurando esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca das vacinas e das suas possíveis reações adversas. O 

farmacêutico deve, inclusive, incentivar o utente a notificar devidamente estas reações. 

É relevante fazer a distinção entre reação adversa e reação relacionada com a 

vacina, pois a população atribui diretamente qualquer efeito às propriedades da vacina. 

Contudo, alguns destes efeitos podem dever-se a erros de preparação, 

armazenamento, manuseamento ou administração da vacina ou, até mesmo, a 

problemas de ansiedade provocados pelas injeções. 

Com base nas tabelas, dei uma pequena formação à equipa, salientando as 

principais alterações do PNV e as caraterísticas de algumas das vacinas mais 

procuradas na FB. O meu projeto serviu, então, para colmatar qualquer falha de 

informação da equipa técnica da FB e, assim, melhorar o atendimento ao utente.  

 



  P á g i n a  | 26 

Tema II: Proteção Solar 

1. Enquadramento e Objetivos 

 O envolvimento do farmacêutico no âmbito da proteção solar é indispensável e 

vantajoso, na medida em que este tem todo o potencial para educar os utentes. Isto 

porque o farmacêutico é visto como uma fonte de informação credível, aconselhando 

rotineiramente os utentes, e porque é ele que tem a oportunidade de os ajudar a 

escolher os protetores solares adequados ao seu tipo de pele. 

 As escolas, sendo locais de formação e de aprendizagem, são ideais para o 

desenvolvimento de atividades educativas que tenham a finalidade de motivar 

alterações comportamentais capazes de promover a saúde das crianças. Assim, em 

parceria com a Holon®, decidi participar no projeto “Sol e Alimentação”, no qual me dirigi 

à Escola EB1/J1 da Barranha para realizar uma exposição oral a alunos do terceiro e 

do quarto ano. Os objetivos deste projeto passaram por sensibilizar as crianças para a 

importância da proteção solar, melhorando os seus conhecimentos e promovendo a 

adoção de cuidados. 

 

2. Radiação Solar 

 A radiação é definida como a propagação de energia sob a forma de ondas 

eletromagnéticas ou de partículas subatómicas através do vazio ou de um meio material. 

A radiação divide-se em ionizante (raios-X, raios gama) e não ionizante (radiação UV, 

visível, IV). A radiação ionizante é de alta energia e é capaz de romper as ligações 

celulares, sendo, por isso, utilizada no diagnóstico ou no tratamento de patologias. A 

radiação não ionizante apresenta diversas caraterísticas (Tabela 4) 27,28.  

 

Tabela 4. Radiação não ionizante e respetivas caraterísticas 

Tipo de 

radiação 

Comprimento 

de onda (nm) 

% de radiação 

solar que atinge a 

superfície 

Caraterísticas 

UV-C <280 

0 

(totalmente 

absorvida pela 

camada do ozono) 

- 

UV-B 280-320 0,3 

• Alta intensidade e penetração 

menos profunda na pele; 

• Maior intensidade no verão, ao 

meio dia, em locais perto do equador 

e em altas atitudes; 
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• Responsável por eritemas, 

queimaduras e pelo bronzeamento 

retardado; 

• Pode provocar fotocarcinogénese. 

UV-A 320-400 4,7 

• Baixa intensidade e penetração 

mais profunda na pele; 

• Intensidade relativamente 

constante durante todo o dia e todo 

o ano; 

• Responsável pelo envelhecimento 

da pele e pelo bronzeamento direto; 

• Pode provocar reações de 

fotossensibilidade, danos no ADN e 

fotocarcinogénese. 

Visível 400-800 40 • Efeitos luminosos. 

IV >800 55 
• Aquece a superfície e potencia os 

efeitos nocivos da radiação UV. 

 

 

3. Benefícios e Riscos associados à Exposição Solar 

A exposição solar acarreta inúmeros benefícios, começando logo pela sua 

notável ação antidepressiva e por propiciar a pigmentação da pele, algo que é cada vez 

mais explorado pelos nossos adolescentes/adultos 29,30.  

A radiação solar possui, também, a capacidade de melhorar os sintomas de 

determinas patologias, tais como a psoríase e a dermatite atópica, e é utilizada na 

fototerapia, conduzindo à remissão de certas doenças ou corrigindo anomalias da pele 

29. 

Para além disto, a radiação UV-B permite a síntese de uma vitamina lipossolúvel, 

a vitamina D3. Aquando da exposição à radiação UV-B, o 7-dehidrocolesterol é 

convertido a pré-vitamina D3 e, consequentemente, em vitamina D3. Esta última é 

metabolizada no fígado e, posteriormente, no rim. A vitamina D3 tem uma ação 

antioxidante e fotoprotetora e é crucial no metabolismo do cálcio 29.  

Por outro lado, a exposição solar pode levar à desidratação, a queimaduras e ao 

agravamento de algumas patologias, entre as quais o herpes e a rosácea. 

Uma vez que 99% da radiação UV é absorvida pelo olho, esta pode ser a causa 

do aparecimento de cataratas ou de fotoqueratites. Relativamente à pele, é responsável 

pelo seu fotoenvelhecimento, caraterizado por hiperpigmentação, hiperqueratose e 

elastose 30.  
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O risco mais preocupante associado à exposição solar é a fotoimunosupressão, 

devido à diminuição do número de células de Langerhans, e a fotocarcinogénese. Estes 

fatores estão relacionados com o desenvolvimento de cancro de pele 29. 

 

4. Bronzeamento 

 A melanina é o principal cromóforo da pele e possui uma função fotoprotetora 

(dispersa e absorve a radiação UV) e antioxidante.  

 Sendo considerado uma resposta bifásica, o bronzeamento pode ser: 

• imediato, em que a radiação UV-A produz a oxidação e, consequentemente, o 

escurecimento da melanina preexistente; para além disso, a melanina reorganiza-se 

de maneira a proteger os núcleos dos queratinócitos. Desta forma, a pigmentação 

aparece quase imediatamente depois da exposição; 

• retardado, em que sobretudo a radiação UV-B estimula a síntese de melanina, 

denominada de melanogénese, e a sua transferência dos melanócitos para os 

queratinócitos 31. 

 

5. Fototipos de Pele 

 A classificação mais utilizada para distinguir os diferentes fototipos de pele é a 

classificação de Fitzpatrick (Tabela 5) 31,32. O fototipo vai aumentando de acordo com a 

quantidade de melanina e com o tipo de reação à exposição solar. Logo, quanto menor 

o fototipo de pele, maiores têm de ser os cuidados a ter com o sol e maior deve ser o 

Fator de Proteção Solar (FPS). 

 

Tabela 5. Classificação de Fitzpatrick 31,32 

Fototipo de pele Consequências da exposição solar FPS 

I 

Pele albina 

Olhos claros 

Sardas 

Queima-se sempre 

Nunca bronzeia  
50+ 

II 

Pele clara 

Olhos azuis, verdes ou 

castanhos claros 

Cabelos louros ou ruivos 

Queima-se sempre 

Bronzeia discretamente 
30/50 

III 
Pele clara 

Olhos e cabelos castanhos 

Queima-se moderadamente 

Bronzeia gradual e uniformemente 
30 

IV 
Pele pigmentada 

Olhos e cabelos castanhos 

Queima-se muito pouco 

Bronzeia bastante 
20/30 

V 
Pessoas morenas 

Etnia sul americana, indiana 

Queima-se raramente 

Bronzeia com facilidade 
15/25 
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VI Raça negra 
Nunca se queima 

Muito pigmentada 
15 

 

6. Proteção Solar 

O próprio organismo humano consegue proteger-se da radiação solar através 

de diversos mecanismos 31: 

• Abrandamento do ciclo celular e mecanismos de reparação do ADN; 

• Apoptose; 

• Bronzeamento; 

• Espessamento epidérmico, induzido pela radiação UV-B, com função de barreira; 

• Ácido urocânico, que é um filtro solar formado no estrato córneo, por ação da 

radiação UV-B e a partir do aminoácido histidina. Este filtro protege contra a radiação 

UV-B, uma vez que, sob sua influência, o ácido urocânico “trans” transforma-se na 

forma “cis”, de alta energia. Consequentemente, a energia da radiação é absorvida.  

Um protetor solar define-se como qualquer preparação que, em contacto com a 

pele humana, tenha a finalidade exclusiva ou principal de a proteger da radiação UV por 

absorção, dispersão ou reflexão da mesma. 

O FPS é considerado uma medida da eficácia de um protetor solar. Este fator é 

obtido pelo quociente entre a dose mínima eritematosa (DME) numa pele com proteção 

solar e a DME numa pele sem proteção 27,29. A DME refere-se ao tempo requerido para 

produzir a primeira reação eritematosa percetível, observadas entre as 16 e as 24 horas 

após a exposição à radiação UV, de acordo com a metodologia adotada 31. Portanto, o 

FPS indica a proteção contra o eritema e não contra todos os outros efeitos nocivos da 

radiação UV. De acordo com o método internacional, o FPS pode ser baixo (6-10), 

médio (15-25), alto (30-50) ou muito alto (50+).  

O fator de proteção UV-A representa a razão entre a dose mínima de UV-A 

necessária para provocar pigmento escuro persistente numa pele protegida e a dose 

mínima de UV-A necessária para provocar pigmento escuro persistente numa pele não 

protegida 33. 

Um protetor solar deve ser aplicado corretamente, seguindo determinadas 

regras. Este deve ser colocado em casa, sobre a pele limpa e seca, cerca de meia hora 

antes da exposição solar e em quantidade suficiente (2mg/cm2, segundo ensaios 

realizados). A sua aplicação deve ser repetida frequentemente (a cada duas horas), 

especialmente após transpirar, tomar banho ou secar-se 28,33,34. 

Adicionalmente e particularmente as crianças, devem usar roupas protetoras, de 

preferência com cores escuras, chapéu e óculos de sol. As crianças com menos de seis 



  P á g i n a  | 30 

meses de idade devem mesmo evitar a luz direta do sol. A partir dessa idade, devem 

procurar a sombra das dez horas da manhã até as quatro horas da tarde. No entanto, 

mesmo na sombra ou com o tempo nublado, devem estar devidamente protegidas, pois 

apenas possuem uma falsa sensação de segurança 28,33.  

 

7. Filtros Solares 

Os filtros solares (Tabela 6) são substâncias, de uso tópico, com capacidade de 

absorver, refletir ou dispersar a radiação que incide sobre a pele 30,33,34.  

 

Tabela 6. Filtros solares e respetivas caraterísticas 30,33,34 

Filtros físicos/inorgânicos Filtros químicos/orgânicos 

• São substâncias minerais em forma 

de suspensão e opacas à radiação; 

• Têm amplo espectro; 

• Atuam por reflexão e por dispersão; 

• Possuem elevada segurança, mas 

pouca cosmeticidade; 

• Exemplos: dióxido de titânio e óxido de 

zinco. 

 

• São substâncias capazes de absorver 

em comprimentos de onda da região do 

UV; 

• Possuem muita cosmeticidade, mas 

podem causar reações de 

hipersensibilidade e podem ser absorvidos; 

• Exemplos: cinamatos, salicilatos e 

derivados do ácido para-aminobenzóico 

absorvem UV-B; benzofenonas absorvem 

UV-B e UV-A. 

Filtros organominerais Filtros biológicos/Antioxidantes 

• São filtros orgânicos de elevado peso 

molecular; 

• Atuam por absorção, por reflexão e 

por dispersão; 

• Possuem grande capacidade filtrante 

em UV-A e UV-B e elevada 

cosmeticidade e segurança; 

• Exemplo: tinosorb M. 

• Bloqueiam a formação de radicais livres, 

potenciam o sistema imunológico cutâneo 

e diminuem o stress oxidativo; 

• Não influenciam o FPS, apenas 

contrabalançam o efeito da radiação; 

• Exemplos: vitamina E e C. 

 

 

A lista dos filtros para radiações UV autorizados nos produtos cosméticos consta 

do anexo VI do Regulamento n.º 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

30 de novembro. 

 

8. As Crianças e o Sol 

 As crianças são um “alvo” fácil para o sol, visto que desenvolvem uma maior 

atividade ao ar livre que os adultos. Logo, a sua exposição é superior. Estima-se, 
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inclusive, que a exposição solar até aos 18 anos de idade corresponda a cerca de 80% 

de toda a exposição solar a que uma pessoa estará sujeita durante a vida. 

Por outro lado, as crianças apresentam uma fina camada córnea, uma 

melanogénese pouco desenvolvida, uma menor defesa face a radicais livres e uma 

imaturidade do sistema imunitário cutâneo. Assim, a radiação UV penetra mais 

profundamente na pele, deixando as crianças sujeitas a um maior risco 27. 

Por todas estes motivos, é preciso redobrar os cuidados no que concerne às 

crianças, isto é, não estarem expostos à luz direta do sol nas horas mais perigosas, 

aplicarem o protetor solar frequentemente, entre outros já mencionados.  

As crianças devem utilizar preferencialmente protetores solares com filtros 

físicos, pois estes raramente provocam reações de hipersensibilidade. Os protetores 

solares destinados a crianças devem valorizar certas caraterísticas, como, por exemplo, 

a resistência à água e à fricção, uma elevada cosmeticidade e serem hipoalergénicos 

30. 

 

9. O Sol e a Alimentação  

 O sol e a alimentação estão estritamente ligados, dado que é através da 

alimentação que obtemos a água e os antioxidantes necessários para nos protegermos 

devidamente do sol. Deste modo, as escolhas devem recair em alimentos ricos em 

água, como frutas e legumes, deixando de parte os alimentos que promovem a 

desidratação, que é o caso dos doces, dos snacks e dos refrigerantes. 

Em relação aos carotenoides, os mais conhecidos são o β-caroteno e o licopeno, 

que estão presentes nas cenouras, nos tomates e nos pepinos. O β-caroteno é eficaz 

na prevenção de queimaduras solares, o que está associado à sua capacidade em 

eliminar radicais livres formados pela radiação UV-A. Já o licopeno é mais efetivo em 

neutralizar os radicais de oxido nítrico 29.  

 Quanto às vitaminas, a C e a E são os mais fortes antioxidantes 29. A vitamina C 

é encontrada nas laranjas, nos morangos e nos vegetais verde-escuros, enquanto que 

a vitamina E encontra-se nos óleos vegetais, frutos gordos e, também, nos vegetais 

verde-escuros.  

Ao reduzir a proliferação de radicais livres originados pela radiação UV, que 

ocasionam danos nas membranas celulares, estes antioxidantes são determinantes 

para prevenir a fotoimunosupressão e a fotocarcinogénese. 

 

10. Discussão 
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 Infelizmente, nos dias de hoje, a prática da fotoproteção ainda não é totalmente 

satisfatória. É imperativo que os profissionais de saúde dediquem um pouco do seu 

tempo a transmitir os conhecimentos e a dar a motivação necessária para haver uma 

alteração de comportamentos. 

Tendo em conta a mais variada informação que é disponibilizada à população, é 

crucial que esta consiga compreender não só os benefícios, mas também os riscos da 

exposição solar. Estes riscos a curto e a longo prazo advêm de uma exposição 

prolongada, exagerada e não protegida. A população deve tentar estabelecer um 

balanço entre os benefícios e os riscos, a fim de alcançar um equilíbrio favorável. 

O projeto em que participei fez todo o sentido em ser aplicado em crianças em 

idade escolar, uma vez em que estas estão na idade de aprender e de adotar 

comportamentos, que vão praticar constantemente. Por isso, é importante que os 

aprendam e os adotem acertadamente. Além do mais, de acordo com alguns estudos, 

indivíduos que ficaram com queimaduras solares graves nos primeiros dez anos de vida, 

possuem um risco mais elevado de desenvolver cancro da pele na idade adulta. Isto é 

mais um motivo para, desde cedo, as crianças participarem nestas atividades 

educativas. 

 Ao dirigir-me à Escola EB1/J1 da Barranha, falei com a diretora da mesma, a fim 

de saber se era possível implementar este projeto. Desde logo, a diretora revelou 

entusiasmo e disponibilidade, ficando acertados todos os pormenores. Decidi marcar a 

apresentação para depois dos exames das crianças, ou seja, para o final de junho, 

passando todo o nervosismo e, desta forma, se tratar de um momento de descontração, 

precisamente antes deles irem de férias. Uma vez que o projeto da Holon® é direcionado 

a alunos do 1º ciclo do ensino básico, optei por apresentar este tema aos alunos do 

terceiro e do quarto ano, abrangendo um total de cinco turmas. O recurso utilizado foi 

uma apresentação PowerPoint fornecida pela Holon®, para a qual estipulei uma duração 

de cerca de 15 minutos, contando com a participação ativa das crianças. 

 Ao longo da minha intervenção, fiquei satisfeita com o nível de conhecimento 

dos alunos, mas percebi, também, que nem todos faziam o que sabiam que era correto. 

Sendo assim, conduzi a exposição oral, no sentido de os relembrar, de esclarecer 

alguns pormenores e, principalmente, de os convencer e de, por sua vez, eles 

convencerem os pais a modificarem alguns dos comportamentos. 

 Os alunos portaram-se de forma exemplar até ao momento em que perguntei se 

eles tinham alguma dúvida. Aí, fui “bombardeada” não com perguntas, mas com a 

partilha de histórias. 

 Por fim, tive a oportunidade de oferecer às crianças bases de desenho da 

Holon®, para desenharem algo sobre o que aprenderam, e kits de oferta da Uriage®. 
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Tema III: Insuficiência Venosa Crónica 

1. Enquadramento e Objetivos 

 A Insuficiência Venosa Crónica (IVC) é vista como uma patologia crónica e 

evolutiva, que afeta mais de um terço da população portuguesa 35. 

 Ao longo do estágio, pude testemunhar esse mesmo facto, pois, semanalmente, 

apareciam casos destes na FB, em que os utentes se queixavam de pernas cansadas 

e pesadas e solicitavam algo para o alívio destes sintomas. Algo que também era 

bastante notável, era o facto de que este problema afetava a qualidade de vida dos 

utentes. 

 Neste sentido, elaborei um prospeto informativo sobre IVC (Anexo II), a fim de 

transmitir aos utentes todas as informações sobre os sintomas, os fatores de risco e, 

especialmente, as medidas não farmacológicas. Nestes prospetos, optei por não 

aprofundar as medidas farmacológicas, para incentivar o utente a solicitar o 

aconselhamento junto da equipa técnica. Os folhetos foram entregues a todos os 

utentes que se queixavam dos sinais/sintomas característicos desta patologia ou que já 

tomavam algum medicamento para esse efeito. 

 

2. Insuficiência Venosa Crónica 

 O sistema venoso periférico conduz o sangue de volta ao coração e funciona 

como um reservatório 36. Para o conseguir conduzir de volta, é preciso superar a pressão 

hidrostática induzida pela gravidade 37. 

O sistema venoso periférico é composto pelo sistema superficial, profundo e 

perfurante, sendo que este último faz a ligação entre os outros dois, perfurando a fáscia 

38. O sistema superficial está representado maioritariamente pelas veias safenas magna 

e parva e pelas suas tributárias e possui uma baixa pressão. Já o sistema profundo 

fornece a maioria do fluxo venoso e é composto pelas veias situadas junto aos 

músculos. Em contrapartida, este sistema possui uma elevada pressão, devido à ação 

dos músculos propulsores 39. 

Todos estes sistemas possuem válvulas, que garantem o fluxo unidirecional do 

sangue, em direção ao coração. No caso do sistema perfurante, o fluxo é do sistema 

superficial para o sistema profundo. A frequência das válvulas aumenta de proximal para 

distal, a fim de evitar um aumento de pressão nestas veias, pela ação da gravidade.  

A contração e o relaxamento dos músculos propulsores, também, auxiliam o 

retorno venoso. Por exemplo, quando estes músculos relaxam, a pressão do sistema 
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profundo é temporariamente mais baixa que a do superficial. Isto faz com que o sangue 

flua das veias superficiais para as profundas. A próxima contração muscular provoca o 

fecho das válvulas do sistema perfurante e o sangue é bombeado nas veias profundas 

39. 

Logo, sempre que se verifica qualquer alteração morfológica ou funcional do 

sistema venoso, o retorno do sangue deixa de ser possível e estamos perante IVC, 

vulgarmente designada de má circulação sanguínea das pernas.  Esta patologia pode 

afetar qualquer um dos compartimentos, sendo que, quando afeta o sistema venoso 

profundo, estamos diante de situações clinicas bem mais graves.   

Tanto defeitos na integridade das paredes das veias como a incompetência 

valvular vão levar a uma hipertensão venosa, surgindo consequentemente os sintomas 

38. 

O refluxo venoso é definido como o fluxo venoso retrógrado. Este refluxo provoca 

a dilatação das veias, que passam a comportar um maior volume de sangue do que o 

que seria de esperar 35. Dependendo da eficácia das válvulas e da musculatura, acaba 

sempre por ficar um volume residual de sangue.  

Estes fatores causam uma desordem na microcirculação, com a libertação de 

substâncias vasoativas (histamina e bradicinina) que induzem um aumento da migração 

leucocitária, produzindo um processo inflamatório. Por sua vez, este processo 

inflamatório conduz à destruição valvular progressiva e à degradação da parede venosa. 

Tudo isto reflete-se, então, num ciclo vicioso entre hipertensão e inflamação 39. 

 

3. Sinais e Sintomas 

 A hipertensão venosa pode levar a alterações da pele, como a 

hiperpigmentação. Isto porque ocorre a migração das hemácias para o interstício celular 

e a sua posterior metabolização liberta hemossiderina, que se vai depositando 36. 

Ocorre, também, um aumento da permeabilidade capilar, o que conduz os fluidos para 

o interstício celular, produzindo o edema característico na região do tornozelo. 

 Outras manifestações bastante comuns são a dor, o prurido, parestesias e o 

aparecimento de telangiectasias e de veias varicosas. As telangiectasias são vénulas 

dilatadas, que se apresentam com a forma de uma fina rede vermelha. As veias 

varicosas são veias superficiais dilatadas que se tornam progressivamente mais largas 

e tortuosas 40. Estas veias contêm mais colagénio e menos elastina, apresentando uma 

desorganização dos componentes e fibrose 37.  

 Tudo isto traduz-se na descrição feita pelos doentes de pernas cansadas, 

pesadas e inchadas 38.  
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Uma das complicações da IVC é a lipodermatosclerose, uma inflamação crónica 

e localizada. Esta complicação deve-se à migração das proteínas plasmáticas para o 

interstício celular.  

Em estados mais avançados de IVC, os doentes podem manifestar eczema 

venoso ou úlceras 36. As úlceras possuem tamanho e profundidade variáveis e iniciam-

se de forma espontânea ou traumática. 

 

4. Fatores de risco 

 A prevalência da IVC aumenta com a idade e é maior nos países desenvolvidos. 

Esta ligação com a idade deve-se, provavelmente, ao aumento da pressão no sistema 

superficial, devido ao enfraquecimento dos músculos propulsores juntamente com a 

deterioração gradual das paredes das veias 39. 

A história familiar, a ocorrência de lesões nas pernas e o género são, também, 

fatores de risco. Relativamente ao género, as mulheres são mais afetadas, devido às 

alterações hormonais, ao uso de contracetivos hormonais e, sobretudo, à gravidez. 

Porém, a influência do género vai diminuindo com a idade 37. A gravidez, sendo 

responsável por efeitos hidrostáticos e hormonais, está associada a hipertensão 

venosa, à rutura de válvulas e à dilatação das veias. De acordo com alguns estudos, 

altos níveis de estradiol mostraram aumentar a formação de veias varicosas enquanto 

que altos níveis de progesterona mostraram enfraquecer as paredes das veias 39,40. 

 O sedentarismo e a obesidade, ao permitirem a deposição subcutânea de 

adipócitos e tecido fibroso, impedem o fluxo venoso e promovem a estase 40.  

 Existem ainda fatores ambientais ou comportamentais, como permanecer muito 

tempo de pé ou sentado, que podem favorecer o desenvolvimento de IVC 39. 

 

5. Diagnóstico 

 O diagnóstico da IVC tem de ser visto como um processo dinâmico, pois é 

indispensável acompanhar a evolução da doença, satisfazendo as necessidades do 

doente 41. 

O exame físico costuma ser suficiente para diagnosticar e ajuda a guiar a 

terapêutica. Este exame baseia-se no exame visual e na palpação, com a procura de 

qualquer sinal característico. A avaliação deve ser feita com o doente na posição 

ortostática, a fim de permitir a máxima dilatação das veias. A consistência dos músculos 

propulsores também deve ser avaliada. A distinção de refluxo no sistema superficial ou 
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no profundo é feita através do teste do torniquete ou de uma técnica não invasiva, 

denominada de doppler 36. 

 Antes demais, devem ser excluídos outros problemas venosos agudos ou outras 

possíveis causas para o edema. 

 Existe, ainda, uma classificação, que foi desenvolvida internacionalmente em 

1994, com o objetivo de uniformizar o diagnóstico e o tratamento da IVC, a classificação 

CEAP (Anexo III), que se foca nos aspetos Clínicos, Etiológicos, Anatómicos e 

Fisiopatológicos 41. Esta classificação é considerada o gold standard e divide-se, então, 

em quatro categorias: 

• Aspetos clínicos: normalmente, um aumento dos sinais significa um aumento da 

severidade, sendo que os sintomas são devidamente anotados; 

• Aspetos etiológicos: pode ter uma causa congénita (síndromes Parkes-Weber e 

Klippel-Trenaunay, caraterizados por malformações venosas), primária (alguma 

incompetência venosa superficial) ou secundária (posterior a uma trombose venosa 

profunda); 

• Aspetos anatómicos: indicando se a patologia afeta o sistema venoso superficial, 

profundo ou perfurante; 

• Aspetos fisiopatológicos: se resulta de refluxo venoso, obstrução venosa ou de 

ambos. 

Esta classificação é uma ferramenta valiosa e amplamente aceite pelos 

profissionais de saúde 36. O principal inconveniente é que não em conta outras 

patologias. 

Para complementar, para definir a severidade da doença e, até mesmo, para 

avaliar a resposta ao tratamento, já se criaram outras metodologias apropriadas, mas 

que ainda não são amplamente aceites. Além disso, existem ainda questionários 

específicos para avaliar a qualidade de vida do doente. Todas estas ferramentas devem 

ser validadas, confiáveis, responsivas e, se possível, universais 36. 

 

6. Medidas Não Farmacológicas 

 Uma série de medidas higieno-dietéticas devem ser adotadas por todos os 

doentes. Estes devem tratar a pele adequadamente, utilizando cremes hidratantes para 

pele secas, a fim de prevenir possíveis infeções. Utilizar roupas e sapatos adequados é 

fundamental, optando por roupas confortáveis e sapatos de salto intermédio 36. 

 A prática de exercício físico também deve ser adotada, para estimular o fluxo 

venoso e melhorar a função dos músculos propulsores. Deve dar-se preferência à 

ginástica, a caminhadas ou à dança, pois estes desportos promovem a circulação 
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venosa. Caso a atividade profissional obrigue a estar sempre em pé ou sentado, devem-

se realizar movimentos circulares com os pés ou a sua flexão e extensão 35,41. 

Adicionalmente, deve realizar-se uma alimentação rica em fibras, com boa hidratação e 

redução da ingestão de gorduras saturadas 35,41. 

 Medidas comportamentais, como a elevação das pernas, são essenciais para 

minimizar o edema, melhorar a estase venosa e a microcirculação cutânea, promover o 

alívio sintomático e, caso existam, a cicatrização das úlceras 37,40,42. Estas medidas têm 

particular importância quando há contraindicações ao uso de meias elásticas 37. Lugares 

quentes e exposição solar prolongada devem ser evitados, pois favorecem a dilatação 

das veias, aumentando a estase 35. 

  A terapia de compressão é considerada terapêutica de primeira linha, mesmo no 

caso de úlceras ativas 42. A compressão exercida vai diminuir a pressão e o calibre das 

veias, evitando o refluxo. Além do mais, promove a reabsorção do edema e a redução 

da libertação de citocinas inflamatórias 40. 

O nível de compressão deve ser escolhido de acordo com o diagnóstico e desde 

que o doente se sinta confortável. Existem quatro graus de compressão, sendo que a 

maior compressão é exercida ao nível do tornozelo e vai diminuindo gradualmente no 

sentido ascendente 42. Para este efeito, estão disponíveis ligaduras, botas e meias com 

diversos tamanhos e modelos, sendo estas últimas as mais utilizadas. Contudo, as 

meias não agradam nem convencem os doentes da sua utilização, visto que não são 

fáceis de calçar, têm um custo elevado e devem ser trocadas periodicamente e podem 

provocar calor excessivo ou irritação na pele.  

Aquando da compra de meias elásticas, é indispensável levar as medidas da:  

• circunferência acima do tornozelo, abaixo do joelho e abaixo da nádega; 

• altura da perna ou meia-perna, consoante o modelo de meia pretendido. 

Estas medidas devem ser tiradas logo pela manhã, evitando a posterior dilatação 

das veias ao longo do dia, o que iria falsear as medidas. 

 

7. Medidas Farmacológicas 

 Os fármacos utilizados na IVC devem exercer o seu efeito a nível do tónus 

venoso, das paredes e/ou das válvulas venosas ou, ainda, possuírem efeitos anti-

inflamatórios 35. Estes fármacos são incorporados em formas farmacêuticas de uso 

tópico ou de administração por via oral.  

 Mais especificamente, os fármacos venotrópicos têm efeito na microcirculação, 

dado que diminuem a permeabilidade capilar, e na macrocirculação, uma vez que 

melhoram o tónus venoso. Estes fármacos podem, ainda, ser capazes de reduzir a 
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inflamação 37. Isto vai auxiliar no alívio dos sintomas e, caso presentes, na aceleração 

da cicatrização das úlceras. São exemplos de fármacos venotrópicos os flavonoides e 

as saponinas, de origem natural, e o dobesilato de cálcio, de origem sintética 36,41. 

 Para além dos fármacos venotrópicos, existem outros que podem ser usados 

para o tratamento da IVC, que é o caso da pentoxifilina. 

Se possível, as medidas farmacológicas devem ser utilizadas em complemento 

com a terapia de compressão 36. 

 

7.1. Fração Flavonóica Purificada Micronizada 

 A fração flavonóica purificada micronizada é constituída por 90% de diosmina e 

10% de outros flavonoides 41. Este é um dos fármacos venotrópicos mais amplamente 

usado e estudado, cujo nome comercial é Daflon®500. Os seus diversos mecanismos 

de ação incluem: a inibição da adesão leucocitária e, assim, redução da inflamação; a 

diminuição da distensibilidade venosa e redução da estase; a normalização da 

permeabilidade capilar, reforçando a resistência capilar; e o aumento do tónus 

venoso43,44.  

 

7.2. Dobesilato de Cálcio 

O dobesilato de cálcio é um fármaco sintético, com propriedades semelhantes 

às dos flavonoides. O seu nome comercial é Doxi-Om®. Este tem a capacidade de 

reduzir o edema ao aumentar indiretamente a drenagem linfática e de melhorar a 

circulação sanguínea ao inibir a hiperagregação plaquetária e ao reduzir a 

hiperviscosidade plasmática 43,45. Também atua na parede das veias, regulando a 

permeabilidade e a resistência 45. 

 

7.3. Pentoxifilina 

 Tal como já referi, a pentoxifilina, cujo nome comercial é Trental®, já não é 

considerada um fármaco venotrópico. No entanto, é bastante utilizada em doentes com 

úlceras venosas ativas, visto que possui propriedades anti-inflamatórias e promove a 

perfusão microcirculatória através do aumento da fluidez do sangue, podendo aumentar 

as taxas de cicatrização das úlceras 37,42,46. 

  

8. Discussão 
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A IVC apresenta um elevado impacto socioeconómico, devido à sua frequência, 

à sua cronicidade e à dor crónica e incapacitante que pode causar. Esta patologia reduz 

significativamente a qualidade de vida, por restringir as atividades sociais e 

ocupacionais e por diminuir as horas de trabalho produtivo, podendo, inclusive, levar a 

uma reforma antecipada. Para além disso, a IVC têm sido um fardo financeiro para o 

SNS, sobretudo em estádios mais avançados da doença. Isto porque, sendo uma 

patologia evolutiva, é necessário fazer o acompanhamento regular destes doentes. 

A natureza multifatorial dos sintomas é precisamente destacada pela falta de 

uma farmacoterapia universalmente aceite 43. No entanto, a grande finalidade é o alívio 

sintomático, com segurança e eficácia. 

Por todos estes motivos, considero que a elaboração dos prospetos informativos 

sobre IVC foi bastante vantajosa para os utentes, dando-lhes a conhecer diversas 

medidas para atingir o alívio sintomático que tanto procuram e, desta forma, reduzir o 

impacto desta patologia no dia-a-dia.  
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Conclusão 

  

Após estes quatro meses de estágio em farmácia comunitária, chego à 

conclusão que foram quatro meses de imensa aprendizagem, entreajuda e convivência 

não só com a equipa técnica, mas também com os utentes. 

 Lidar com o público não é tarefa fácil, pois há utentes e utentes. Percebi que é 

fundamental ter paciência, boa educação, respeito e, acima de tudo, tolerância. Lidar 

com o público foi capaz de ter sido o maior desafio que encarei ao longo de todo o 

estágio. 

Cada elemento da equipa técnica da FB partilhou comigo os seus conhecimentos 

e as suas experiências, dando-me todo o apoio que precisei e deixando-me totalmente 

à vontade. 

Relativamente às funções de um farmacêutico comunitário, estou bastante 

satisfeita, pois consegui intervir em todo o circuito do medicamento e na maioria dos 

aspetos relativos ao funcionamento de uma farmácia.  

No entanto, foi impossível sentir-me plenamente confiante no que diz respeito ao 

aconselhamento farmacêutico. Isto porque, apesar dos conhecimentos que já possuo, 

estes não são minimamente suficientes, tendo em conta as numerosas situações com 

as quais nos podemos deparar. Para além disso, ser capaz de os aplicar em situações 

práticas é algo para o qual não estamos preparados, só com alguns anos de experiência 

é que irei adquirir essa capacidade. 

Este estágio fez-me, sem dúvida, sair da minha zona de conforto e desafiar os 

meus limites. 

Admito que nunca pensei vir a ser uma farmacêutica, mas hoje não podia estar 

mais orgulhosa e concretizada. 
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Anexos 

 

Anexo I. Tabelas desenvolvidas relativamente ao tema “Vacinação”  
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Anexo II. Prospeto informativo sobre Insuficiência Venosa Crónica 
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Anexo III. Classificação CEAP 40 
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Resumo 

 

 No âmbito do meu estágio em farmácia hospitalar, mais especificamente nos 

Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado da Boa Nova, elaborei o presente relatório 

com o propósito de condensar todo o conhecimento adquirido entre os meses de janeiro 

a março de 2017. 

 O relatório está, então, dividido em duas partes. Na primeira parte, faço uma 

breve referência ao Trofa Saúde Hospital, grupo em que está inserido o Hospital Privado 

da Boa Nova, e descrevo todas as atividades realizadas durante o estágio, ou seja, 

todas as funções de um farmacêutico hospitalar, entre as quais as relacionadas com a 

gestão (aquisição, receção, armazenamento e distribuição) de medicamentos e de 

produtos farmacêuticos.  

Na segunda parte, descrevo o projeto desenvolvido, o qual foi sugerido pelo meu 

orientador, o Dr. André Azevedo. Este projeto tem especial importância para os utentes, 

já que consistiu na elaboração de prospetos informativos sobre medicamentos 

anticancerígenos, para a correta utilização destes por parte dos utentes. 
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Parte I: Descrição das Atividades Desenvolvidas no Estágio 

 

 

 

 

 

 

1. Trofa Saúde Hospital 

Assumindo-se como um projeto global de saúde e sendo já uma referência a 

nível nacional, o Trofa Saúde Hospital (GTS) serve uma população superior a 2,5 

milhões de habitantes, com particular enfoque no norte do país. 

O GTS integra diversas unidades hospitalares: o Hospital Privado de Alfena e de 

Valongo (HPAV), o Hospital Privado da Boa Nova (HPBN), o Hospital Privado de Braga, 

o Hospital Privado de Braga Centro, o Hospital Privado de Gaia, o Hospital Privado da 

Trofa, o Hospital de Dia de Famalicão e o Hospital de Dia da Maia. Estes dois últimos 

diferem dos restantes por apenas disponibilizarem de atendimento urgente e de 

consultas externas de algumas especialidades e por não disponibilizarem nem de 

internamento nem de bloco operatório. Os restantes seis hospitais apresentam, então, 

serviços de urgência de adultos e pediátrica 24 horas, blocos operatórios, unidades de 

neonatologia 24 horas, maternidades com várias salas de parto, medicina física e 

reabilitação, consultas externas com mais de 45 especialidades clínicas e um conjunto 

de diversos meios complementares de diagnóstico. 

Tal como referem no próprio logótipo (Figura 1), o principal objetivo é construir 

relações de confiança, dispondo, para tal, de um atendimento personalizado e de um 

dos melhores corpos clínicos, capaz de garantir um serviço eficiente 1. 

 

1.1. Hospital Privado da Boa Nova 

O HPBN (Figura 2) alicerça-se numa 

equipa experiente liderada pelo Dr. Bento 

Bonifácio (diretor clínico) e pelo Dr. Ricardo 

Rodrigues (administrador). 

Esta unidade hospitalar considera-se 

a mais experiente do setor privado do norte do 

país a garantir, quotidianamente, a total 

segurança na assistência à mãe e ao recém-

Figura 2. Logótipo do GTS 

Figura 3. Frontaria do HPBN 
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nascido. Para além disto, oferece também um serviço de urgência 24 horas/ 365 dias, 

um serviço de cuidados intensivos neonatais e adultos, entre outros 2. 

 

2. Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) 

define os Serviços Farmacêuticos (SF) como o serviço que, nos hospitais, assegura a 

terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos 

medicamentos, integra as equipas de cuidados de saúde e promove ações de 

investigação científica e de ensino. Para tudo isto ser exequível, é então fundamental 

que os SF sejam dotados de autonomia técnica e científica, claro está, com a orientação 

dos serviços de administração dos hospitais. 

Na maioria dos hospitais do GTS, os SF são assegurados somente por um 

farmacêutico, que desempenha o papel de diretor técnico. Mas, no HPAV, os SF são 

assegurados por dois farmacêuticos e por uma técnica auxiliar, uma vez que é neste 

hospital que está localizado o armazém central (AC). Nos Hospitais de Dia, este serviço 

fica ao encargo de um dos farmacêuticos dos outros hospitais. (Tabela 1) 

 

 

 

Armazém Central

Dra. Patríca Moura

Técnica: Iolanda Silva

Substituição de férias: Dra. 
Carolina Pires

Hospital Privado de Alfena e Valongo

Dra. Ana Araújo

Hospital Privado da Boa Nova

Hospital de Dia da Maia

Dr. André Azevedo

Hospital Privado de Braga

Dra. Andreia Leite

Hospital Privado de Braga Centro

Dra. Rosa Mendes

Hospital Privado de Gaia

Dra. Soraia Santos

Hospital Privado da Trofa

Hospital de Dia de Famalicão

Dr. Ricardo Carvalho

Tabela 7. Organização dos SF do GTS 



  P á g i n a  | 3 

Os SF do GTS funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h, havendo 

uma pausa para almoço de uma hora, entre as 12h e as 14h30. Fora deste horário e em 

caso de necessidade, os enfermeiros podem levantar medicação nos SF, desde que 

façam o devido registo num impresso próprio. Isto para que, ulteriormente, o 

farmacêutico consiga debitar esta medicação no respetivo utente.  

Por outro lado, a Dra. Patrícia Moura, coordenadora dos SF, encontra-se 

disponível, 24h por dia, para esclarecer qualquer questão 3. 

 

3. Recursos Humanos 

 Os recursos humanos dos SF do HPBN são unicamente constituídos por um 

farmacêutico, o Dr. André Azevedo.  

Na medida em que o farmacêutico se insere numa equipa multidisciplinar, é 

realizada semanalmente uma reunião com o administrador, o diretor clínico e os chefes 

de todos os serviços do HPBN. Aqui, são debatidos os diversos temas, com o objetivo 

de detetar qualquer problema e de esclarecer qualquer assunto, otimizando os serviços. 

 

4. Programas Informáticos e Gestão Hospitalar 

 Uma eficaz gestão aliada a um fácil acesso à informação é de extrema 

importância em ambiente hospitalar, para que todos os serviços dos hospitais do GTS 

possam funcionar corretamente. Isto é, para melhorar a comunicação e o desempenho 

dos profissionais de saúde, aumentando, consequentemente, a confiança e a segurança 

dos utentes. 

Neste sentido, torna-se imprescindível o uso de programas informáticos, que 

permitam reunir toda a informação, tais como o CPC/HS da Glintt®, utilizado pelo GTS 

3. Os SF acedem mais especificamente ao CPC/HS-Farmácia/Logística Hospitalar, 

sendo que as funções mais utilizadas são a criação de stocks com base em níveis, a 

satisfação de pedidos, a receção/validação de prescrições, a geração dos mapas da 

distribuição individual diária por dose unitária (DIDDU) e a emissão de listagens de 

consumos ou de stocks. 

Para além do CPC/HS, são também utilizados outros programas com diferentes 

finalidades: o Intranet, a partir do qual a Dra. Patrícia Moura dá a entrada das 

encomendas e os restantes farmacêuticos fazem o pedido de consumíveis (canetas, 

folhas de papel, rolos de etiquetas, etc.) para os SF, e o PHC, utilizado não só para a 

receção das encomendas, mas também para emitir as guias de transporte, ver o estado 

das encomendas e os dados dos fornecedores. 
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Durante o estágio, o Dr. André fez questão de explicar o funcionamento destes 

três programas informáticos, deixando-me capaz de os utilizar com toda a confiança. 

 

5. Formulário Hospitalar  

 O GTS possui um Formulário Hospitalar (FH) próprio, criado pela Comissão de 

Farmácia e Terapêutica do GTS e adaptado do Formulário Nacional de Medicamentos 

à realidade específica do grupo. 

 No entanto, com o crescimento do GTS, há cada vez mais situações, sobretudo 

determinadas patologias, em que é necessário prescrever medicamentos que não estão 

incluídos no FH, sendo assim necessário recorrer ao extra-formulário. O médico tem, 

então, de preencher a folha de “justificação de receituário de medicamentos extra-

formulário”. Posteriormente, o farmacêutico analisa e, no caso de a validar, é efetuada 

a submissão da mesma à Comissão de Farmácia e Terapêutica do GTS. 

 

6. Gestão de Medicamentos e de Produtos Farmacêuticos 

 Uma eficiente gestão dos medicamentos é essencial para um uso racional dos 

mesmos e para não haverem gastos desnecessários para o GTS, dado que, por 

exemplo, a existência de stocks em excesso pode levar a um aumento dos 

medicamentos que fiquem fora do prazo de validade (PV). 

 

 

6.1. Seleção e Aquisição de Medicamentos e de Produtos Farmacêuticos 

 O FH do GTS bem como as necessidades características de cada hospital são 

as bases para a seleção de medicamentos, ou seja, cada farmacêutico definiu, 

inicialmente, os stocks ideais dos SF e de determinados serviços de cada hospital com 

base nestes dois aspetos. 

Logo, de acordo com os stocks, o farmacêutico de cada unidade hospitalar 

realiza, no CPC/HS, o pedido de medicamentos semanalmente e o pedido de soros e 

de manipulados quinzenalmente.  Todos estes pedidos são rececionados pela 

coordenadora dos SF, que os envia, pelo Intranet, ao Departamento de Compras, 

ficando este encarregue de fazer a encomenda aos laboratórios fornecedores, que 

foram eleitos através de um concurso anual 3. Caso haja rutura de stock destes 

fornecedores, recorre-se a um segundo laboratório, com o qual se estabeleceu um 

acordo. 

Relativamente aos estupefacientes e psicotrópicos, a sua aquisição só é 

efetuada mensalmente e segundo uma legislação própria, visto que estes podem causar 
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dependência física e /ou química. Assim, é indispensável enviar para o laboratório, por 

carta registada, o Anexo VII (Anexo I) devidamente preenchido. O original é devolvido 

ao AC, que fica arquivado durante 5 anos, e o duplicado permanece com o fornecedor3. 

  

6.2. Receção e Armazenamento de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

A maioria das encomendas são entregues no AC, excetuando os soros, que, por 

questões de logística, são entregues diretamente nos respetivos SF. Antes demais, 

deve-se conferir qualitativamente e quantitativamente as encomendas, comparar a guia 

de transporte com a nota de encomenda e verificar as condições de armazenamento 4. 

No AC, as encomendas são separadas consoante os pedidos de cada hospital, 

dando-se o respetivo stock informaticamente, e, subsequentemente, o seu transporte é 

garantido pelo Departamento de Logística. Este Departamento garante igualmente as 

transferências entre hospitais, por motivos de rutura de stock. As encomendas 

transportadas entre os SF do GTS devem ir sempre acompanhadas das respetivas 

guias de transporte e das guias de saída/transferência. 

Os SF do GTS diferem no que diz respeito às áreas das divisões e, portanto, à 

localização dos medicamentos, porém estes estão organizados da mesma maneira, 

respeitando, assim, as boas práticas de farmácia hospitalar. De seguida, exponho a 

planta dos SF do HPBN (Figura 4): 

 

 

 

Figura 4. Planta dos SF do HPBN 
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Os medicamentos são arrumados nas prateleiras/gavetas, segundo a forma 

farmacêutica e por ordem alfabética, tendo em conta a denominação comum 

internacional (DCI) 3,4 (Figuras 4-12):  

 

 

Figura 5. Carro dos comprimidos/cápsulas 

 

Figura 6. Estante das ampolas 

 

Figura 7. Estante das ampolas 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estante das soluções 
orais/oftalmologia/anestesia 

 

 

 



  P á g i n a  | 7 

 

Figura 9. Estante de fisiologia/vários 

 

Figura 10. Estante dos cremes/pomadas/pensos 

 

Figura 11. Estante de imagiologia/dentária/nutrição 

 

Figura 12. Estante dos detergentes/solutos 

 

Figura 13. Divisão onde são colocados os soros 
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 No entanto, há produtos que precisam de condições especiais de 

armazenamento: os estupefacientes e psicotrópicos, que devem ser guardados num 

cofre com prateleiras (Figura 14), e os medicamentos que necessitam de refrigeração 

(cisatracúrio, dexametasona, oxitocina, rocurónio, entre outros). O frigorífico (Figura 15) 

deve estar a uma temperatura compreendida entre os 2ºC e os 8ºC, sendo necessário 

fazer o seu registo e controlo 3,4.  

Atendendo à restrita legislação dos estupefacientes e psicotrópicos, faz-se um 

registo informático (em Excel) das quantidades de todos os produtos recebidos, de 

modo a ficarem registadas todas as movimentações (entradas e saídas) destes 

medicamentos. 

Mais uma vez, tanto no cofre como no frigorifico, os medicamentos são 

arrumados, segundo a forma farmacêutica e por ordem alfabética, tendo em conta a 

DCI. 

 

 

Figura 14. Cofre 

 

Figura 15. Frigorífico 

 

 

Ainda há que ter em conta o PV no armazenamento e, por isso, segue-se a regra 

First Expired, First Out 4, a fim de haver uma maior rotação de stocks e, 

consequentemente, menos perdas. 

 

6.3. Distribuição de Medicamentos e de Produtos Farmacêuticos 

 No que se refere à distribuição de medicamentos, a etapa crucial é conferir 

informaticamente os stocks para ver se é possível satisfazer os pedidos.  Assim, 

podemo-nos deparar com as seguintes três situações: 
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• O stock, tanto o físico como o informático, é suficiente para dar saída do 

pedido; 

• O stock informático é inferior à quantidade pedida, no entanto, quando há 

stock físico, é possível fazer o acerto manual do produto; 

• O stock informático é superior ao físico, o que significa que a encomenda já 

está no AC. 

 

6.3.1. Distribuição Clássica 

 A distribuição clássica corresponde à distribuição de medicamentos e de 

produtos farmacêuticos aos diferentes serviços do HPBN.  

Em determinados serviços (bloco operatório e endoscopia, no caso de 

medicamentos e embalagens vazias, hemodinâmica, bloco de partos, neonatologia, 

urgência e internamentos), os stocks ideais já foram previamente definidos conforme os 

consumos, de modo que o farmacêutico é que gera o pedido. Nos outros serviços (bloco 

operatório e endoscopia, no caso dos soros, imagiologia, cuidados intensivos e 

consultas externas), é o próprio enfermeiro do serviço que realiza o pedido. 

A reposição de stocks é feita de acordo com a periodicidade previamente 

definida em cada unidade hospitalar do GTS. 

Os soros, as embalagens vazias e os medicamentos, excetuando as ampolas, 

distribuídos ao bloco operatório e à urgência, são etiquetados, de forma a facilitar os 

débitos na conta do doente. Esta etiquetagem não pode tapar nem o lote nem o PV. 

Quando é necessário algum medicamento fora dos dias de reposição, os 

serviços fazem o pedido aos SF, tanto por telefone como presencialmente. No CPC/HS, 

o farmacêutico faz, então, a transferência de stock para o serviço requisitante. 

 

 

6.3.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

 A DIDDU consiste na distribuição de medicamentos para os utentes internados, 

em dose individual unitária, para um período de 24 horas 3. Este tipo de distribuição 

surge como um imperativo de conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico dos utentes, 

diminuindo os riscos de interações, e de permitir que os enfermeiros dediquem mais 

tempo aos utentes e menos à gestão dos medicamentos 4. 

No HPBN e ao longo do dia, o farmacêutico vai validando, no CPC/HS, todas as 

prescrições médicas, cujos dados mais relevantes são nome do utente, idade, número 

da cama, médico prescritor, medicação prescrita, forma farmacêutica, dosagem e 

frequência. Ao longo do estágio, ao validar diariamente as diversas prescrições, foi-me 
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possível compreender o quão vital é esta função do farmacêutico, pois permite detetar, 

por exemplo, erros de dosagem. 

Em seguida, por volta das 16h, geram-se os mapas da DIDDU (Anexo II) e dá-

se a saída da unidose, isto é, debitam-se os medicamentos na conta de cada utente. 

Por fim, só resta preparar as malas da 

DIDDU (Figura 15. Mala da DIDDU) e 

levá-las ao respetivo serviço de 

internamento, trazendo de volta as 

malas do dia anterior. Estas malas 

possibilitam a separação da 

medicação em gavetas, organizadas 

conforme o número dos quartos 3. 

 

 

 

No entanto, como o farmacêutico não labora aos fins de semana, às sextas-

feiras, terão de ser distribuídos medicamentos para 72h, ou seja, são gerados três 

mapas e preparadas três malas. 

Importa acrescentar que há alguns produtos que não são distribuídos por este 

método, mas são sim assegurados pela distribuição clássica, que é o caso dos soros, 

dos estupefacientes e psicotrópicos, das embalagens vazias e dos medicamentos de 

frio.  

Quando é necessário algo que não foi nas malas da DIDDU, recorre-se ao stock 

do próprio serviço de internamento, não podendo, porém, o enfermeiro esquecer-se de 

debitar na conta do utente. 

 

6.3.3. Distribuição em Ambulatório 

 No HPBN, os medicamentos anticancerígenos são o único exemplo de 

medicamentos em que a sua distribuição é feita em regime de ambulatório. Neste 

sentido, os médicos encaminham as receitas para o farmacêutico, cujo dever é 

encomendar os medicamentos prescritos. 

No sentido de haver um bom controlo destes dados, faz-se o registo informático 

(em Excel) dos nomes dos utentes, dos respetivos medicamentos e das datas em que 

eles os devem levantar, que geralmente coincide com as datas das consultas mensais. 

Cabe, também, ao farmacêutico garantir a adesão do utente à terapêutica. 

Figura 16. Mala da DIDDU 
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Este tipo de distribuição apresenta alguns benefícios, nomeadamente reduzir os 

custos associados ao internamento e permitir ao utente fazer o tratamento no seio 

familiar e com um menor risco de contrair uma infeção hospitalar. 

 

6.3.4. Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Legislação Restrita 

 

6.3.4.1. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

 São considerados medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos todas as 

substâncias compreendidas nas tabelas I a IV, com exceção da II-A, do Decreto-

Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro. Os mais requisitados no HPBN são a morfina, 

a petidina, o fentanil, o sufentanilo, o alfentanilo e o remifentanilo. 

 Logo, quando se administra algum estupefaciente/psicotrópico, o enfermeiro tem 

que preencher um impresso próprio, o anexo X, modelo nº 1509 (Anexo III), rubricando 

e colocando a data de administração. É preenchido um anexo por cada 

estupefaciente/psicotrópico, podendo ser colocado um máximo de dez utentes 

diferentes. Por conseguinte, o médico responsável assina e o impresso é enviado para 

os SF. Aqui, o farmacêutico valida o impresso, faz o registo informático (em Excel) das 

quantidades utilizadas e assina também 3.  

Paralelamente, no CPC/HS, faz a transferência dos 

estupefacientes/psicotrópicos dos SF para o serviço requisitante. No final, imprimem-se 

duas guias de transferência para arquivar juntamente com o original e o duplicado. Ao 

devolver o anexo ao enfermeiro, o farmacêutico repõe o stock e o enfermeiro assina e 

arquiva o duplicado. O original fica arquivado nos SF.  

Todos estes impressos poderão ser alvo de inspeção por parte do INFARMED. 

 

6.3.4.2. Medicamentos Derivados de Plasma (Hemoderivados) 

Os hemoderivados utilizados no HPBN são a albumina, a imunoglobulina anti-

RH, a fibrina humana, a esponja de fibrinogénio-trombina e a imunoglobulina anti-

hepatite B. Com estes medicamentos não é preciso nenhum cuidado especial na sua 

aquisição, apenas são necessários cuidados na sua dispensa. O INFARMED emite, 

então, os boletins de análise e os certificados de aprovação da utilização do lote (CAUL), 

que são exigidos em todas as aquisições e têm de ser arquivados, para uma futura 

rastreabilidade.  

A dispensa destes medicamentos faz-se preenchendo devidamente o modelo nº 

1804 (Anexo VII). O médico preenche o serviço requisitante, o seu nome, o nome do 

utente, o hemoderivado, a posologia e a justificação clínica. O farmacêutico fica 
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encarregue de validar o modelo, tendo que indicar o hemoderivado dispensado, a 

quantidade, o lote, o laboratório e o CAUL 3.  

Como os hemoderivados não possuem stocks nos serviços, faz-se a sua 

transferência através do CPC/HS, imprimindo as respetivas guias para arquivar junto do 

modelo. Tal como nos estupefacientes/psicotrópicos, o enfermeiro rubrica o modelo, 

arquivando o duplicado e devolvendo o original aos SF, para que o farmacêutico o 

arquive por um período não inferior a cinco anos. 

 

6.3.5. Distribuição de Sugamadex 

 O sugamadex consegue reverter rapidamente o efeito dos relaxantes 

musculares rocurónio e vecurónio. Por outras palavras, ajuda a acelerar a recuperação 

depois da administração de um relaxante muscular, no final de uma cirurgia. 

 Este medicamento não está enquadrado em nenhum tipo de legislação. Ainda 

assim, no GTS, ele é estritamente controlado por apresentar custos elevados e estar a 

ser utilizado indiferenciadamente. Neste sentido, por cada utente, é necessário 

preencher uma folha de justificação da sua utilização (Anexo VIII), podendo este fármaco 

só ser utilizado em utentes com obesidade mórbida, com dificuldade de intubar e 

ventilar, com patologias que limitam o uso de atropina/neostigmina ou com bloqueio 

neuromuscular residual. 

 

6.3.6. Distribuição da Mala Cardíaca 

Por vezes, no HPBN, são agendadas cirurgias cardiotoráxicas, cirurgias estas 

que acarretam o uso de alguma medicação em particular ou apenas a sua presença no 

bloco operatório para eventual uso em complicações. Os fármacos necessários são: 

ácido aminocapróico, adenosina, adrenalina, aminofilina, amiodarona, gluconato de 

cálcio 10%, cloreto de potássio 7,5%, cloridrato de labetalol, digoxina, dinitrato de 

isossorbito, dobutamina, dopamina, efedrina, heparina, lidocaína 1%, fenileferina, 

metoprolol, nitroprussiato de sódio, noradrenalina, papaverina, propofol 2%, protamina, 

sulfato de magnésio 20% e esmolol. O farmacêutico coloca, então, esta medicação na 

mala cardíaca (Figura 16. Mala cardíaca) e entrega-a no bloco operatório no dia anterior 

ao da cirurgia. 
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7. Farmacotecnia 

 No GTS, mais especificamente nos SF do HPAV, faz-se a preparação de 

medicamentos manipulados e de citotóxicos e a reembalagem de doses unitárias 

sólidas, no caso de não cumprirem os requisitos de segurança e as boas práticas (por 

exemplo, blisters que não possuem lote e PV em cada dose unitária) 3. Todavia, não se 

efetua a preparação de estéreis, apenas se encomendam algumas bolsas de nutrição 

parentérica. 

 A principal exigência é produzir preparações seguras e eficazes, sendo, para 

isso, necessário que tudo esteja de acordo com a legislação.  

 Uma vez que é no HPAV que se preparam todos estes medicamentos, apenas 

pude compreender, aquando da minha passagem por lá, como tudo era feito. 

 

7.1. Preparação de Medicamentos Manipulados 

A prescrição e preparação de medicamentos manipulados deve seguir a 

legislação, mais especificamente o Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de abril. 

Os medicamentos manipulados utilizados no GTS são, basicamente, soluções 

aquosas, de uso externo, entre elas o hipoclorito de sódio a 3%, o salicilato de metilo, o 

ácido cítrico a 10% e o álcool a 50%. Para a preparação destes, no HPAV, o 

farmacêutico deve seguir as boas práticas que constam do anexo à Portaria nº 

594/2004, de 2 de junho. De forma a facilitar este processo, as fichas de preparação já 

estão pré-preenchidas. Estas fichas devem ser arquivadas, para permitir uma futura 

rastreabilidade. 

 

7.2. Preparação de Medicamentos Citotóxicos 

Figura 17. Mala cardíaca 
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 A preparação de medicamentos citotóxicos é sempre precedida de uma 

prescrição médica validada pelo farmacêutico. Para a preparação destes 

medicamentos, tem que se utilizar uma câmara de fluxo de ar laminar vertical, visto que 

o mais importante é proteger o farmacêutico. Assim sendo, é obrigatória a presença de 

três salas: uma antecâmara, seguida de uma sala cinzenta e, por fim, a sala de 

preparação. A antecâmara serve para a entrada de pessoal e de materiais, sendo nesta 

que é feita a higienização e a mudança de roupa. Esta primeira sala deve possuir um 

sistema de comunicação com a sala de preparação, cuja pressão tem de ser negativa. 

No âmbito da preparação dos citotóxicos, devem haver registos de que a 

qualidade, a higiene e a desinfeção são cumpridas e verificadas. Os citotóxicos 

sobrantes devem ser incinerados. 

 

7.3. Reembalagem de Doses Unitárias Sólidas 

A reembalagem deve continuar a garantir a segurança e a qualidade do 

medicamento, fazendo um bom acondicionamento e identificando-o. A reembalagem no 

HPAV faz-se através de um equipamento automatizado. Nos outros hospitais do GTS, 

pode, também, ser necessário fazer uma reembalagem manual, quando se trata, por 

exemplo, de frascos de comprimidos. Por outro lado, os médicos podem prescrever 

doses que não estão disponíveis no mercado, sendo necessário fazer o fracionamento 

do medicamento.  

A forma farmacêutica não deve ser destruída, não devem haver perdas elevadas 

e o mecanismo de libertação do fármaco não pode ser alterado. O medicamento 

reembalado deve ser corretamente identificado com DCI, dosagem, lote e PV 4. 

 

8. Controlo de Medicamentos 

 

8.1. Controlo dos Prazos de Validade 

 O controlo dos PV é, sem dúvida, mais uma das importantes funções do 

farmacêutico, visto que pode levar a gastos desnecessários por parte do hospital, como 

já foi dito anteriormente, e visto que pode pôr em causa a segurança dos utentes.  

Deste modo, criou-se um registo informático (em Excel) com todos os produtos 

e os seus PV. Portanto, mensalmente e baseada neste registo informático, faz-se uma 

verificação dos PV de todos os produtos presentes nos SF e nos diversos serviços do 

HPBN. Os produtos com PV a terminar são retirados dos serviços, mas, mesmo assim, 

ainda se tenta utilizá-los, por exemplo na DIDDU, antes de ficarem fora do prazo. Após 

este processo, o registo informático é convenientemente atualizado. 
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O controlo dos PV dos medicamentos/soros dos carros de emergência e, até 

mesmo, a sua reposição fica ao encargo do enfermeiro responsável de cada serviço. 

 

8.2. Controlo de Temperatura e de Humidade dos Serviços Farmacêuticos 

O controlo da temperatura e da humidade dos SF é da responsabilidade do 

farmacêutico, tal como o registo e o controlo da temperatura do frigorífico. Este controlo 

faz-se semanalmente, arquivando os registos em capa própria.  

Caso se detetem grandes oscilações, é imperioso investigar as possíveis 

causas, pois pode ter sido afetada a qualidade dos medicamentos. 

 

8.3. Contagem e Controlo de Stocks 

 Para além do controlo dos PV, outra importante função do farmacêutico é fazer 

a contagem e, concludentemente, o controlo de stocks. A frequência com que isto se 

faz depende de cada serviço, sendo que o bloco operatório e a urgência são aqueles 

que exigem um maior controlo. Tudo o que estiver a faltar deve ser apontado numa folha 

que é entregue ao enfermeiro-chefe de cada serviço, numa tentativa de se corrigirem 

estas falhas nos débitos. 

 

9. Medicamentos de Autorização de Utilização Especial 

 Em Portugal, existem vários medicamentos que não possuem autorização de 

introdução no mercado. Quando, em alguma circunstância, algum destes é prescrito, 

procede-se à importação do mesmo de um país em que o produto seja comercializado.  

Contudo, para isso, é indispensável cumprir a legislação, mais especificamente 

o Decreto-Lei nº 128/2013, de 5 de setembro. Assim, submete-se uma autorização de 

utilização especial de um medicamento (Anexo IX) ao INFARMED, em que se indica a 

quantidade suficiente para um ano, e espera-se que este autorize a compra. Toda esta 

documentação tem de ser arquivada durante cinco anos 3. 

  

 

10. Gases Medicinais 

Os gases medicinais (GM) utilizados no GTS e que devem ser controlados pelos 

SF são o oxigénio e o protóxido de azoto. Estes entram em contacto direto com o corpo 

humano e são utilizados em terapias de inalação, em anestesia ou em diagnóstico in 

vivo. Os GM não estão fisicamente nos SF. Estes são colocados em locais apropriados 

para serem facilmente distribuídos até ao utente. 
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A empresa fornecedora de GM é a Air Liquide Medicinal, que fica, portanto, 

responsável pela instalação e manutenção dos equipamentos e por entregar a respetiva 

guia de remessa ao departamento de manutenção, pois é este que fica encarregue de 

encomendar os GM. Todavia, o departamento de manutenção deve fazer chegar a guia 

aos SF, onde estas ficam arquivadas para uma futura rastreabilidade. 

A regulamentação de todas as atividades relativas à produção, 

acondicionamento, transporte, comercialização e distribuição está presente na 

Deliberação nº 056/CD/2008, de 21 de fevereiro.
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Parte II: Temas Desenvolvidos 

 

1. Elaboração de Prospetos Informativos para o Utente  

 O meu projeto consistiu na elaboração de dois prospetos informativos sobre 

medicamentos anticancerígenos, mais concretamente sobre a bicalutamida (Anexo X) e 

sobre a hidroxiureia (Anexo XI), para a correta utilização destes pelos utentes. Estes 

folhetos são entregues ao doente quando este vai levantar o medicamento aos SF. 

Penso que estes prospetos têm bastante utilidade, na medida em que é muito 

comum existirem erros relacionados com a terapêutica, principalmente na população 

mais idosa. Para além disso, esta classe de medicamentos costuma provocar alguns 

efeitos secundários, sendo essencial o utente ter conhecimento destes possíveis efeitos 

para contactar o médico. 
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Conclusão 

  

Terminado este estágio no HPBN, cheguei à conclusão que se tratou, sem 

dúvida, de uma experiência gratificante e enriquecedora, que me permitiu compreender 

o quão fundamental é o papel de um farmacêutico hospitalar. Isto porque o farmacêutico 

não trabalha apenas com o medicamento, ele está inserido numa equipa multidisciplinar 

com o objetivo final de melhorar a qualidade de vida dos utentes.  

Contudo, e tal como eu própria anteriormente, a maioria das pessoas 

desconhece a real importância do farmacêutico no contexto hospitalar.  

Ao longo deste estágio, consegui contactar com a maioria das funções de um 

farmacêutico hospitalar, acompanhando, assim, os diversos serviços do hospital. 

Porém, não foi possível realizar a preparação nem de medicamentos citotóxicos nem de 

manipulados, apenas tive a oportunidade de aprender os cuidados a ter e a observar 

onde estes são preparados. 

Outro aspeto que considero bastante positivo é a ótima relação que existe entre 

os farmacêuticos do GTS e, ainda, entre os vários profissionais de saúde do HPBN. 

Tendo tudo isto em conta, posso afirmar que esta breve passagem pelo HPBN 

foi uma mais-valia tanto a nível académico como a nível pessoal. 
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Anexos 

 

Anexo IV. Anexo VII, relativo à aquisição de estupefacientes e psicotrópicos 
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Anexo V. Exemplo de um mapa de DIDDU 
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Anexo VI. Exemplo de um anexo X, modelo nº 1509, relativo à requisição de 

estupefacientes e psicotrópicos 
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Anexo VII. Exemplo de um modelo nº1804, relativo à 

requisição/distribuição/administração de hemoderivados 
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Anexo VIII. Exemplo de uma folha de justificação de utilização de Sugamadex 
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Anexo IX. Exemplo de uma autorização de utilização especial 
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Anexo X. Prospeto sobre a Bicalutamida 
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Anexo XI. Prospeto sobre a Hidroxiureia 

 

 

 



   

 


