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RESUMO 

O estágio em Farmácia Comunitária é uma ótima oportunidade de aplicar os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso, cimentando-os com novos conhecimentos que 

apenas a experiência pode dar. A profissão de farmacêutico em Farmácia Comunitária é uma 

importante área de intervenção, sendo o primeiro local a que o utente se dirige quando tem 

algum problema. Devido à proximidade com o utente, esta profissão torna-se assim a 

responsável por um primeiro diagnóstico e prevenção, sendo essencial que o farmacêutico crie 

um ambiente agradável e seja um bom ouvinte. Adicionalmente, as suas tarefas passam por 

sensibilizar e educar os utentes, fazer um bom acompanhamento da farmacoterapêutica e 

monitorizar parâmetros bioquímicos e fisiológicos.  

O presente relatório tem como objetivo descrever sucinta e objetivamente a minha 

experiencia em farmácia comunitária, assim como as atividades desenvolvidas ao longo de 4 

meses de estágio curricular. Nesse sentido, o relatório está dividido em 2 partes: a primeira 

consiste no relato das tarefas realizadas e experiências vividas no decorrer do estágio e a 

segunda parte refere os temas desenvolvidos no âmbito da atividade farmacêutica, tendo como 

objetivo ajudar os utentes da Farmácia Aliança. Estes projetos incluem os temas Proteção Solar 

e Suplementos alimentares para a melhorar a pele.  
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PARTE I- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO  

 

1. Introdução  

O trabalho em farmácia comunitária é atualmente a área de maior relevância da 

atividade farmacêutica, pela sua relevância na prestação de cuidados de saúde com qualidade, 

eficácia e segurança. A função do farmacêutico comunitário é dar prioridade máxima ao bem-

estar do utente, colocando-o sempre acima de si próprio e dos interesses comerciais. 

O estágio profissionalizante em farmácia comunitária revela-se assim de extrema 

importância como fase final do curso de Ciências Farmacêuticas, reforçando as aprendizagens 

destes anos e educando para a importância de um bom atendimento ao público. Este relatório 

pretende descrever as minhas experiências como estagiária ao longo destes 4 meses, de maio a 

setembro de 2017. A Tabela 1 representa as principais atividades desenvolvidas neste período. 

 

Tabela 1: Cronograma das atividades desenvolvidas no estágio. 

Atividades desenvolvidas Maio Junho Julho Agosto Setembro 

Análise do funcionamento da 

farmácia e adaptação à equipa e ao 

local de trabalho 

X     

Determinação dos parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos 
X X X X X 

Atendimento ao público  X X X X 

Receção, conferência e 

armazenamento de encomendas 
X X X X X 

Verificação física de stocks X X X X X 

Auxilio no laboratório de homeopatia X     

Desenvolvimento de imagens para o 

ecrã LED 
X X X X X 

Acompanhamento dos Serviços 

Farmacêuticos prestados na Carlton 

Life 

   X  

Projecto I – Proteção solar   X X  

Projecto II – Suplementos 

alimentares 
   X X 

Projecto III – Organização do 

armazém e gestão das validades 
 X X X X 
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2. Grupo Fastfarma 

A Farmácia Aliança (FA) foi a primeira farmácia do império construído pelo Dr. Carlos 

Cunha, tendo aberto em 1984. Atualmente faz parte do Grupo Fastfarma, em conjunto com a 

Farmácia Santo António e a parafarmácia Espaço Saúde Lionesa. O dinamismo e inovação 

demonstrados pelo Dr. Carlos são os responsáveis pelo sucesso do seu grupo, assim como a sua 

dedicação à área. 

 

3. Organização do espaço físico da Farmácia Aliança  

3.1. Localização 

A FA situa-se na rua da Conceição, nº 2, em pleno centro da cidade do Porto, rodeada 

de zonas habitacionais e estabelecimentos de comércio. Esta localização proporciona à farmácia 

utentes de diversos grupos populacionais, sendo assim obrigada a apostar na formação contínua 

dos seus profissionais de saúde, de maneira a poder dar resposta aos mais variados pedidos.  

 A maior parte dos utentes que frequentam a FA são idosos polimedicados, 

principalmente residentes na zona e clientes há vários anos, proporcionando uma relação mais 

próxima (e benéfica) entre o utente e o profissional de saúde. Porém, durante o meu período de 

estágio, a farmácia também era bastante frequentada por turistas. 

3.2. Horário de funcionamento 

A FA encontra-se aberta ao público de segunda-feira a sábado, das 8:30 horas às 22 

horas, obedecendo à legislação (1). Faz turnos de serviço permanente de 33 em 33 dias com as 

outras farmácias do Grande Porto. 

3.3. Organização do espaço 

O espaço físico de uma farmácia deve seguir as normas estipuladas no Decreto-Lei n.º 

307/2007, de 31 de Agosto, tanto no espaço exterior como interior. 

3.3.1. Espaço exterior 

Qualquer farmácia comunitária deve estar devidamente sinalizada, de maneira a garantir 

a sua fácil identificação pelos utentes. Tendo isto em conta, a FA recorre a uma “cruz verde” 

iluminada e a uma placa à entrada, com o nome da farmácia e do Diretor Técnico (DT). Na 

porta da FA está o horário de funcionamento e uma lista das farmácias de serviço, cumprindo 

assim a legislação (2).  

A FA está dividida em dois espaços com entradas independentes: a área da farmácia 

propriamente dita e a loja de ortopedia e puericultura. Ambos os espaços apresentam montras 

em constante renovação, tendo uma destas um ecrã LED vertical há aproximadamente um ano. 
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3.3.2. Espaço interior 

O espaço interior da FA é luminoso, ventilado e organizado, proporcionando um 

ambiente acolhedor para os utentes. Como ilustrado no Anexo I, a farmácia apresenta várias 

zonas distintas: espaço de atendimento ao público, clinica, área de receção e armazenamento de 

encomendas, armazém de produtos naturais e dermocosmética, laboratório, gabinete de 

dermocosmética, instalações sanitárias e gabinete do diretor técnico (DT). Assim, a FA 

encontra-se em conformidade com a legislação previamente mencionada (2). 

 Área de atendimento ao público 

A FA apresenta 4 balcões para o atendimento ao público, cada um com um computador, 

sensor de leitura ótica e impressora fiscal. Imediatamente atrás dos balcões estão vários 

expositores, contendo produtos de cosmética e bucodentáriose. Ao longo da farmácia e perto da 

entrada estão os expositores de uma elevada variedade de produtos naturais e o expositor de 

medicamentos veterinários.  

 Clínica  

A clínica mencionada anteriormente consiste num espaço calmo, afastado dos balcões 

de atendimento, e destina-se à determinação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos. Devido 

à privacidade deste espaço, é o local preferencial para estabelecer um diálogo com os utentes. 

 Área de receção e armazenamento de encomendas 

A FA possui dois armazéns: um no piso 0 e outro no piso 1. O primeiro está equipado 

com gavetas deslizantes e prateleiras, onde se arrumam todos os Medicamentos Sujeitos a 

Receita Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), 

excedentes, dispositivos médicos e produtos de nutrição. O segundo armazém é onde se 

guardam os produtos dermocosméticos, suplementos alimentares e produtos naturais. 

O armazém do piso 0 está equipado com um computador, sensor de leitura ótica, 

telefone, impressora de etiquetas e impressora/digitalizadora. Tem uma porta de acesso ao 

exterior, por onde se rececionam todas as encomendas.  

 

4. Recursos humanos  

A equipa técnica do FA é constituída por 9 profissionais, farmacêuticos e não 

farmacêuticos, como demonstrado na Tabela 1. Adicionalmente, existe uma farmacêutica 

responsável pelo laboratório de homeopatia (Dra. Susana Ferreira), 3 enfermeiras, uma 

esteticista, uma podologista, uma estafeta das entregas ao domicílio e uma empregada de 

limpeza. 
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Tabela 2: Constituição da equipa técnica da FA 

Elemento da equipa Cargo 

Dr. Carlos Cunha Diretor Técnico 

Dra. Sónia Correia Farmacêutica Adjunta 

Dra. Susana Castro Farmacêutica Adjunta 

Dra. Francisca Gaifém Farmacêutica 

Dr. Rui Felisberto Farmacêutico 

Paula Martinho Técnica de Farmácia 

Fátima Sousa Técnica de Farmácia 

João Pedro Jorge Técnico de Farmácia 

Marco Rodrigues Técnico de Farmácia 

 

5. Fontes de informação 

De acordo com a legislação, uma farmácia de oficina deve ter vários documentos de 

apoio à prática farmacêutica, entre os quais: o Prontuário Terapêutico, Índice Nacional 

Terapêutico, Farmacopeia Portuguesa e o Formulário Galénico Português (2). Além destes, 

também se encontram na farmácia documentos de Farmácia Clinica específica para 

determinadas patologias e uma vasta fonte de informação sobre Homeopatia e Naturopatia.  

Porém, atualmente estes documentos tornaram-se obsoletos com o desenvolvimento de 

aplicações tecnológicas que permitem auxiliar o profissional de saúde, como o Sifarma
® 

2000. 

 

6. Sistema informático 

Como a maior parte das farmácias de oficina do país, o programa informático utilizado 

pela FA para gestão do serviço é o Sifarma
®
 2000, desenvolvido pela Glint

®
 (Global Intelligent 

Technologies). O seu objetivo é facilitar a atividade farmacêutica, aumentando a segurança no 

atendimento ao utente através de avisos importantes relativamente à posologia, interações 

medicamentosas, medicação duplicada, entre outras. Minimizam-se assim a possibilidade de 

erros humanos relativamente à terapêutica. 

O programa está adaptado para diferentes situações e, como permite o registo dos 

utentes da farmácia, possibilita um acompanhamento personalizado do doente (com respetiva 

interação medicamentosa), benefícios (como a associação ao cartão das Farmácias Portuguesas), 

planos de comparticipação, entre muitos outros.  

O programa permite, além da dispensa de produtos de saúde, a gestão de encomendas, 

gestão de stocks, devoluções, controlo dos prazos de validade, faturação, reservas de produtos, 

ajuste de preços, entre outras funcionalidades. Desde o primeiro dia tive uma uma relação 

estreita com o programa, que se revelou um importante recurso no esclarecimento de dúvidas. 
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7. Encomendas 

7.1. Realização de encomendas 

A realização de encomendas na FA é realizada a empresas de distribuição farmacêutica 

(armazenistas) ou diretamente ao laboratório fabricante do produto (Alter, por exemplo). A 

escolha entre os dois baseia-se no que for mais proveitoso para a farmácia: apesar de a entrega 

ser mais demorada (3 a 5 dias úteis, ao contrário das empresas de distribuição, que podem 

entregar no próprio dia), a compra direta ao laboratório tem descontos associados e condições 

de pagamentos vantajosas. 

A FA recorre a 4 principais armazenistas (Cooprofar, Alliance Healthcare, Empifarma 

e OCP PORTUGAL), escolhidos consoante os critérios económicos previamente mencionados. 

Quando se dá entrada de produtos no programa, estabelece-se o seu stock máximo e 

mínimo e, consoante os gastos diários na farmácia, o programa gera uma lista de produtos que 

necessitam de reposição. Assim, efetuam-se duas encomendas diárias, aprovadas pelo técnico de 

farmácia (TF) responsável pelas encomendas. 

Ocasionalmente surgem situações em que é necessário uma encomenda adicional, 

devido a pedidos especiais ou necessidade de encomendar uma determinada marca pedida pelo 

utente. Nestes casos, faz-se uma encomenda por via telefónica aos fornecedores, através do 

Gadget da Cooprofar ou através do B2B (Business to Business), funcionalidade imbuída no 

programa Sifarma
®
 2000, que permite realizar uma encomenda instantânea à Alliance 

Healthcare. 

Ao longo do meu estágio, realizei pedidos telefónicos de produtos em falta aos 

diferentes armazenistas, assim como de pedidos especiais dos utentes, e assisti à encomenda por 

gadget, encomendas diárias e encomenda através do B2B. 

7.2. Receção de encomendas 

Sempre que se recebe uma encomenda, deve-se confirmar se a fatura pertence 

efetivamente à farmácia e, sem seguida, comparar o seu conteúdo com a fatura (e a nota de 

encomenda, se for esse o caso): verificar se os produtos constam na fatura e se as respetivas 

quantidades estão corretas. A entrega é feita em contentores próprios, característicos de cada 

armazenista e acompanhados de um código interno e nome da farmácia. Caso seja necessário, 

estes contentores podem conter um acondicionamento térmico. A fatura ou guia de remessa 

deve sempre acompanhar a encomenda em duplicado, pois é nesta que se encontra toda a 

descrição de produtos pedidos e enviados, preços de faturação, preços de venda ao público 

(PVP) e a taxa de IVA aplicável. Quando se receciona um produto ainda sem PVP, calcula-se o 

mesmo através do preço de faturação e da margem de lucro.  

Durante a receção propriamente dita, faz-se a leitura ótica do código de barras do 

produto, criando-se assim no o Sifarma
®
 2000 uma listagem dos produtos recebidos. Durante 
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este processo, deve ter-se sempre em atenção se o produto lido corresponde ao produto que 

aparece na lista e deve-se ajustar o prazo de validade, caso o produto não esteja em stock 

naquele momento. Após a leitura de todos os produtos da encomenda, deve-se comparar a 

quantidade pedida com a quantidade recebida, confirmar os PVPs e o valor total faturado, 

comparando-o com o preço presente na fatura/guia de remessa. Se algum dos produtos pedidos 

se encontrar esgotado no armazenista, existe a opção de transferir o pedido para um dos outros 

aquando a finalização da encomenda.  

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são acompanhados de uma requisição 

em duplicado, servindo como prova do envio dos mesmos. Após a receção da encomenda, a 

farmacêutica responsável deve assinar ambas as requisições e colocar o carimbo da farmácia, 

guardar uma cópia e devolver a outra ao armazenista.  

Este funcionamento foi-me logo explicado no primeiro dia de estágio, e quando adquiri 

mais prática com a tarefa, fui responsável por conferir e dar entrada de encomendas em diversas 

ocasiões.  

7.3. Gestão de stocks 

A gestão de stocks é uma tarefa importante em qualquer farmácia, sendo importante 

suprir as necessidades dos seus utentes. Para tal, a FA deve ter um stock adequado aos mesmos, 

mas tendo sempre em conta o espaço existente para o armazenamento e os gastos associados à 

compra excessiva de produtos. A atribuição do stock máximo e mínimo no Sifarma tem em 

conta o índice de rotatividade do produto, ou seja, se é um produto com muita ou pouca procura. 

Assim, quando se atinge o stock mínimo, gera-se uma encomenda para repor o produto. O 

Sifarma permite também analisar o stock existente, índices de rotatividade, preço de custo, 

preço de venda, distribuidor e data da última encomenda e venda. 

Ao longo do estágio, tive oportunidade de acompanhar o processo de gestão de stocks, 

que é uma tarefa de extrema importância. É necessária a verificação constante do estado dos 

stocks, pelo que é uma tarefa continua e complexa. 

7.4. Armazenamento  

Na FA, os medicamentos são armazenados pela seguinte ordem, de prioridade 

decrescente: (1) ordem alfabética de substância ativa; (2) dentro da mesma substância ativa, por 

ordem alfabética de laboratório; (3) da menor dose para a maior; (4) e das caixas de menor para 

maior capacidade. Os medicamentos estão armazenados separadamente de acordo com: 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM), injetáveis, saquetas, cremes/pomadas, medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes, soluções de uso externo, supositórios/enemas, ampolas bebíveis, xaropes, 

produtos de higiene feminina e tiras e lancetas de medição de glucose. Adicionalmente, utiliza-
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se o modelo de arrumação First Expired- First Out (FEFO), no qual o produto que está 

colocado à frente é o de menor validade, de maneira a ser vendido em primeiro lugar. 

O armazém está ainda equipado com um frigorífico com temperaturas entre os 2 °C e os 

8 °C, destinado ao armazenamento de produtos termolábeis, com os mesmos critérios de 

organização.  

Os estupefacientes e psicotrópicos estão arrumados no armazém, num espaço seguro e 

descaracterizado por razões de segurança, ao qual apenas os profissionais da FA têm acesso. 

Durante o meu estágio, o armazenamento de medicamentos foi uma das primeiras 

tarefas que realizei, o que me ajudou a conhecer pormenorizadamente o espaço. Isto ajudou-me 

a nível de atendimento ao público, pois não só me tornei mais rápida na localização dos 

pedidos, como também a fixar também os nomes comerciais e associá-los ao princípio ativo. 

Além disso, ajudou-me a conhecer as dosagens comercializadas e as suas aplicações 

terapêuticas. Enquanto arrumava as encomendas, tive em conta os medicamentos excedentes, 

verificando a gaveta onde eles estão arrumados, de maneira a obedecer sempre ao método 

FEFO. 

7.5. Controlo dos prazos de validade 

O protocolo da FA dita que os produtos da farmácia devem ser devolvidos com 3 meses 

de antecedência, incluindo MNRM, produtos naturais, cosmética, entre outros.  

Para esta tarefa, recorre-se ao Sifarma
®
 2000 através da emissão de uma listagem dos 

produtos cuja validade acaba numa data estipulada pelo utilizador, que são normalmente 3 

meses. Enquanto se verificam e reúnem os produtos, anota-se a nova validade do produto no 

espaço da listagem destinado a esse efeito, que deverá corresponder à menor validade 

apresentada. No final, as validades são atualizadas no programa. Depois de se reunirem todos os 

produtos constantes na listagem, efetua-se a devolução ao respetivo armazenista. 

7.6. Devolução de produtos 

Os principais motivos de devolução de produtos são: embalagem danificada ou 

incompleta; prazo de validade expirado; produtos que foram enviados mas não pedidos; 

produtos pedidos por engano; e recolha de produtos declarada pelo INFARMED (por 

inconformidades do produto, como por exemplo, inexistência de bula naquele lote ou alteração 

do produto) ou pelo fornecedor, comunicados à farmácia através de circulares informativas. 

Na necessidade de devoluções, procede-se à emissão de uma nota de devolução, onde 

consta o número da fatura, nome do produto, motivo da devolução e quantidade a devolver. Esta 

nota é impressa em duplicado, assinada e carimbada, sendo que duas cópias acompanham o 

produto e a terceira é arquivada na farmácia. Após a devolução, o armazenista pode decidir: 

trocar o produto por um igual; passar uma nota de crédito com o preço igual ao devolvido; ou 

pode devolver o produto enviado por a validade ser superior ao permitido, por o produto não 
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lhes ter sido encomendado, por o laboratório não aceitar devoluções, entre outros motivos. Caso 

devolvam o produto à farmácia, esta arca com o prejuízo, que é contabilizado como quebra, 

comunicado à autoridade tributária e encaminhado para o VALORMED. 

Durante o estágio, fui responsável por realizar várias devoluções pelos mais variados 

motivos, sendo o principal a devolução por prazo de validade expirado ou caixa danificada.  

 

8. Dispensa de medicamentos 

Esta é a área de intervenção onde o farmacêutico adquire maior importância, sendo sua 

função a dispensa de medicamentos de forma crítica, tendo sempre atenção às contraindicações, 

interações medicamentosas e adequação da terapêutica ao utente. A identificação e resolução 

destes problemas é de extrema importância, pois diminui a mortalidade associada ao uso de 

medicamentos. Assim, é fundamental que, durante a dispensa de medicação medicante receita 

ou, principalmente, em casos de automedicação, o farmacêutico forneça toda a informação 

correta para o seu uso numa linguagem descomplicada e objetiva. 

Esta foi uma das partes mais importantes do meu estágio, pois implicou um maior 

contacto com o paciente. Desde cedo fui instruída a proceder a um bom atendimento, 

perguntando sempre ao utente se sabe como tomar/utilizar o produto e se conhece a posologia. 

Também fui educada a acompanhar um pedido do utente, quando não acompanhado de receita 

médica, com questões importantes, como o porquê daquela escolha e qual são os seus sintomas. 

8.1. Medicamentos sujeitos a receita médica  

Como o seu nome indica, os MSRM só podem ser dispensados mediante receita médica, 

sendo que os medicamentos sujeitos à mesma constam na legislação em vigor, e devem 

preencher uma das seguintes condições (3): constituam um risco para a saúde do doente, direta 

ou indiretamente, se usados sem vigilância médica ou se usados com frequência em quantidades 

consideráveis para fins diferentes ao que se destinam; contenham substâncias cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar; destinam-se a ser administrados por via 

parentérica. 

8.1.1. Receita médica 

Atualmente, as receitas médicas devem incluir obrigatoriamente: a Denominação 

Comum Internacional (DCI), forma farmacêutica, dosagem, apresentação, quantidade, 

posologia e o Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), um 

código identificativo do produto (4). 

A prescrição de receita médica deve ser preferencialmente por via eletrónica, embora, 

em situações excecionais, se possa proceder à emissão de uma receita manual, que devem conter 

a exceção que justifique a prescrição manual: falência do “sistema informático”, “inadaptação 
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do prescritor”, “prescrição ao domicílio” ou “até 40 receitas/mês” (4). Este tipo de receitas não 

podem ter mais do que uma via. 

Cada receita médica pode conter a prescrição de, no máximo, 4 embalagens e até 4 

medicamentos distintos (embora cada medicamento possa ir apenas até duas embalagens 

prescritas). A única exceção são os medicamentos em embalagem unitária, que podem ser 

prescritos até 4 embalagens (5).  

Existem ainda receitas médicas renováveis, nas quais podem constar “medicamentos 

sujeitos a receita médica que se destinem a determinadas doenças ou a tratamentos prolongados 

e possam, no respeito pela segurança da sua utilização, ser adquiridos mais de uma vez, sem 

necessidade de nova prescrição médica” (3). Estas são utilizadas no caso de pacientes crónicos 

ou de longa duração, pelo que as receitas têm validade de 6 meses após prescrição e têm 3 vias. 

As receitas que não cumpram estes requisitos têm a validade de apenas 30 dias. 

8.1.2. Aviamento da receita médica 

Antes da dispensa dos medicamentos ao utente, o farmacêutico deve garantir a sua 

veracidade, confirmando se preenche os requisitos necessários. As receitas eletrónicas têm 

como vantagem o aviamento da quantidade de embalagens à escolha do utente, podendo 

levantar os restantes em qualquer farmácia. 

No caso da receita manual, o atendimento só é finalizado após impressão dos códigos de 

barras dos medicamentos dispensados no verso da receita, que deve ser assinado pelo adquirente 

e datado, assinado e carimbado pelo farmacêutico. 

8.1.3. Receita eletrónica desmaterializada ou receita sem papel 

Atualmente, os utentes ainda se estão a adaptar ao sistema de receita sem papel, que 

implica o envio do número da receita, código de acesso e código de direito de opção por 

mensagem para o telemóvel do utente. O utente tem apenas que apresentar a mensagem ao 

farmacêutico, que insere os códigos no Sifarma
®
 2000 e tem assim acesso à medicação 

prescrita. 

Este sistema, apesar de simples, apresenta uma dificuldade para o utente o mais idoso e 

com pouco hábito no que toca ao telemóvel, portanto a versão da guia que acompanha este tipo 

de receitas torna-se uma mais-valia nestas situações. 

8.1.4. Dispensa de psicotrópicos ou estupefacientes  

Os medicamentos classificados como estupefacientes ou psicotrópicos podem ser 

encontrados descritos na legislação em vigor, sendo controlados pelo INFARMED (5). 

A dispensa de medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes estão sujeitos a receita 

médica especial, uma vez que podem criar dependência ou abuso medicamentoso (3), pelo que o 

seu uso deve ter um controlo apertado. Durante a sua dispensa, o farmacêutico deve registar 

informaticamente o doente: nome, data de nascimento, morada, número de cartão de cidadão, 
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identificar a prescrição e a farmácia, a quantidade dispensada do medicamente e datar a 

dispensa (5), sendo que o próprio Sifarma
®
 2000 não permite a conclusão da venda sem estas 

informações. Quando se finaliza a venda, o programa imprime um recibo e um documento de 

psicotrópico e o verso da receita tem que ser assinado pelo utente. 

A receita original é então enviada à entidade competente e uma cópia é arquivada na 

farmácia durante 3 anos, por ordem de aviamento e com os dados mencionados anteriormente. 

Adicionalmente, emite-se uma listagem até ao dia 8 de cada mês com o registo das entradas e 

saídas de psicotrópicos ou estupefacientes para ser enviada ao INFARMED para fiscalização 

(5). 

8.1.5. Comparticipação  

De maneira a auxiliar utentes com determinadas patologias ou grupos de doentes, a 

atual legislação prevê a comparticipação de medicamentos., o que quer dizer que, mediante 

prescrição médica, o utente paga apenas uma parte do PVP e o restante é da responsabilidade de 

outra entidade (normalmente o Sistema Nacional de Saúde (SNS)). Estão previstos dois regimes 

de comparticipação: Regime Geral e Regime Especial. 

No regime geral, o Estado paga determinada percentagem em função da Classificação 

Farmacoterapêutica: Escalão A (95%), que corresponde aos medicamentos utilizados no 

tratamento de doenças crónicas ou incapacitantes; Escalão B (69%); Escalão C (37%); e Escalão 

D (15%), no qual se incluem doenças consideradas pouco graves (6). Os medicamentos 

utilizados para doenças endócrinas e hormonas são comparticipados na totalidade. 

O regime especial de comparticipação é aplicável a pensionistas e subsistemas públicos 

de saúde, como Serviços de Apoio Médico-Social dos Bancários (SAMS) e Caixa Geral de 

Depósitos. Estes últimos têm um regime de complementaridade, ou seja, o Estado paga uma 

percentagem e a entidade empregadora paga uma parte da restante percentagem (7). Este regime 

é representado nas receitas pelas letras “R” e “O”, se aplicável. A letra “R” aplica-se aos utentes 

pensionistas abrangidos pelo regime especial de comparticipação e a letra “O” aplica-se aos 

utentes abrangidos por outro regime especial (5). 

Além destes regimes de comparticipação, a FA tem uma parceria com o Cura+, 

entidade sem fins lucrativos criada pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 

responsável por fornecer medicação gratuitamente aos mais carenciados.  

Todos estes regimes de comparticipação foram extremamente complicados de perceber 

nas fases iniciais do meu estágio devido à sua elevada complexidade. No entanto, com a ajuda 

da equipa da FA, fui-me inteirando destes pormenores económicos. 
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8.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Vulgarmente designados como medicamentos de “venda livre”, os MNSRM são aqueles 

que não preenchem as condições previamente mencionadas no tópico de MSRM e que não são 

comparticipáveis (3). 

Mais uma vez, torna-se fundamental o papel do farmacêutico na dispensa destes 

medicamentos, devendo sempre ser acompanhados de uma avaliação do problema do utente e 

de aconselhamento, garantindo assim que o medicamento é utilizado de forma correta. Evitam-

se então situações de automedicação errada, prevenindo uso impróprio e perigoso dos 

medicamentos.  

8.2.1. Automedicação  

Automedicação é a utilização de MNSRM destinada ao alívio e tratamento de queixas 

de saúde passageiras e sem gravidade, com assistência ou aconselhamento opcional de um 

profissional de saúde (8). Existe uma listagem, descrita na legislação, de situações passiveis de 

automedicação, entre as quais constam diarreia, hemorróidas, tosse, congestão nasal, verrugas, 

alopecia ou cefaleias. Sendo uma prática bastante comum, a função do farmacêutico é alertar o 

utente para a posologia adequada na altura de dispensa de MNSRM e garantir que o utente está 

a automedicar-se corretamente, questionando sempre sobre os sintomas que apresenta. 

Durante o meu período de estágio, foram poucas as situações em que me deparei com 

uma situação de automedicação, talvez por ser uma altura do ano pouco propicia a problemas de 

saúde. Os MNSRM que mais dispensei foram para a tosse, para a cefaleia ou para a azia e 

enfartamento. 

 

9. Medicamentos manipulados  

De acordo com as Boas Práticas de Fabrico a Observar na Preparação de Medicamentos 

Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar, medicamento manipulado consiste em 

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

responsabilidade de um farmacêutico”. A sua prescrição ocorre de acordo com uma prescrição 

médica especifica para um doente ou para dispensa direta ao utente, seguindo indicações de um 

formulário ou farmacopeia (9). 

Durante o meu período de estágio, não tive oportunidade de assistir à preparação de 

manipulados,  

 

10. Produtos homeopáticos  

A preparação de produtos homeopáticos feita de acordo com um preparado oficinal ou 

magistral está sujeita às boas práticas de fabrico a observar na preparação de medicamentos 

manipulados (3). De acordo com a legislação, medicamentos homeopáticos são aqueles obtidos 
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“a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com 

um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia 

utilizada de modo oficial num Estado-membro, e que pode conter vários princípios”(3).  

A FA possui um laboratório homeopático no piso 1, o primeiro e único em Portugal 

certificado pela ISO9001:2015. Está equipado com uma câmara de fluxo laminar vertical, 

balança, estufa e um misturador. As formas farmacêuticas preparadas na FA incluem grânulos, 

gotas, glóbulos e pomadas homeopáticas. A embalagem destes produtos deve vir rotulada com o 

nome (em latim) da substância ativa, diluição e respetivo código interno. Este laboratório e a 

preparação de produtos homeopáticos é da responsabilidade de uma única farmacêutica 

responsável, formada em Química e Ciências Farmacêuticas, complementados com um curso de 

Homeopatia. 

Quando comecei o estágio, as suas obras de renovação estavam nas fases finais, pelo 

que tive oportunidade de auxiliar neste processo. Durante este período, constatei que os 

homeopáticos são produtos muito procurados pelos utentes da FA e mesmo por outras farmácias 

não equipadas para a sua preparação.  

 

11. Produtos naturais 

De acordo com a lei, um produto natural é “qualquer medicamento que tenha 

exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma ou 

mais preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em 

associação com uma ou mais preparações à base de plantas” (3).  

A equipa da FA contém duas farmacêuticas altamente especializadas em naturopatia e 

fitoterapia, principais responsáveis pelo aconselhamento destes produtos. 

Durante o meu estágio, verifiquei que cada vez mais utentes recorrem a produtos 

naturais, principalmente a nível do tratamento de distúrbios do sono e ansiedade, desintoxicação 

do organismo e fortalecimento do sistema imunitário. O farmacêutico deve alertar para o facto 

de, mesmo sendo à base de plantas, os produtos naturais conterem substâncias ativas, pelo que 

devem ser usados com o mesmo cuidado que qualquer outro tipo de medicamento. Ou seja, os 

produtos naturais estão na mesma sujeitos a provocarem reações adversas e interações 

medicamentosas, devendo ser tratados com o mesmo respeito dado aos restantes produtos. Posto 

isto, é fundamental o papel do farmacêutico na educação do bom uso de produtos naturais. 

Como complemento ao meu estágio, participei numa formação dada exclusivamente à 

equipa do grupo Fastfarma por um investigador da empresa Hausmann Galénica, o Dr. Cristoval 

Fraga. Durante as duas horas de formação, foram-nos apresentados diversos produtos naturais 

da Hausmann Galénica, associando várias patologias às diferentes formas de tratamento. Foi 
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uma experiência enriquecedora e interessante, que me permitiu aprofundar os meus (escassos) 

conhecimentos sobre esta área.  

12. Medicamentos de uso veterinário  

Os medicamentos de uso veterinário são definidos pelo Estatuto do Medicamento 

Veterinário como “toda a substância, ou associação de substâncias, 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” (10).  

Numa parceria com a Globalvet
®
, a FA é uma farmácia aderente ao serviço Espaço 

Animal, que consiste num serviço implementado pela Associação Nacional de Farmácias. Este 

possui disponibilidade constante para auxiliar as farmácias aderentes, respondendo a qualquer 

dúvida que surjam aos farmacêuticos relativamente a animais, como, por exemplo, o 

medicamento mais adequado para uma situação particular. A Globalvet
®
 é também o 

armazenista dos produtos veterinários vendidos na FA. 

São frequentes os utentes da FA que pedem produtos para os seus animais de estimação, 

sendo os mais vendidos os sprays, coleiras desparasitantes e desparasitantes internos e externos. 

Nesta secção senti que o curso de Ciências Farmacêuticas tem uma falha grave, uma vez 

que os meus conhecimentos sobre o tema eram nulos. Para colmatar esta falha, procurei estudar 

ao máximo os panfletos informativos que acompanhavam os produtos e perceber a sua 

aplicação. 

 

13. Suplementos alimentares  

Um suplemento alimentar é um “um género alimentício que se destina a complementar 

e ou suplementar um regime alimentar normal e que constitui fonte concentrada de 

determinadas substâncias nutrientes”(11). Estes produtos são utilizados para suprir necessidades 

nutricionais, como deficiência de vitaminas, ácido hialurónico, ácidos gordos. A FA apresenta 

uma vasta gama de produtos, destinados a vários problemas: osteoporose, problemas nas 

articulações, efeitos da menopausa, memória, problemas intestinais e de prevenção 

cardiovascular.  

 

14. Produtos de alimentação especial  

Destinados a utentes debilitados ou acamados com deficiências nutricionais, os produtos 

de alimentação especial possuem uma composição especial que os distingue dos alimentos de 

uso comum. São ainda destinados a indivíduos com doenças metabólicas e doentes oncológicos 

(12).  
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A FA possui uma variedade de produtos hipercalóricos e hiperproteicos, como por 

exemplo: Fortimel Energy
®
, Fortimel Compact Protein

®
, Fortimel Creme

®
, Nutrison de alta 

energia
®
, Resource

®
, entre outros. Estes produtos são altamente requisitados na FA, 

principalmente por idosos debilitados.  

Adicionalmente, a FA possui produtos dietéticos infantis, direcionadas a lactentes e 

crianças até 3 anos de idade. Estes produtos incluem leites hipoalergénicos, anticólicas ou ou 

para tratar a obstipação e ainda leites para recém-nascidos prematuros, cuja composição é 

especial. As principais marcas disponíveis na FA são a gama NAN
®
, da Nestlé

® 
e da Nutribén

®
. 

 

15. Produtos de cosmética  

Os produtos cosméticos e de higiene corporal definem-se como aqueles que são 

destinados “ao contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente 

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

as mucosas bucais”(13).Com o crescente cuidado que se tem vindo a verificar por parte dos 

utentes pelo seu aspeto físico, a procura por produtos cosméticos, de dermofarmácia e de 

higiene tem vindo a aumentar, pelo que é necessária uma constante atualização do stock. O 

farmacêutico deve reeducar-se constantemente, de maneira a poder aconselhar os produtos mais 

adequados a cada utente.  

A FA possui uma vasta gama de produtos de dermofarmácia e cosmética, tendo como 

principais marcas: Lierac
®
, Caudalie

®
, Vichy

®
, La Roche-Posay

®
, SkinCeuticals

®
, Phyto

®
, entre 

outras. A FA tem ainda produtos de higiene íntima, como Lactacyd
®
 e de higiene oral, como 

Hextril
®
 e Elgydium

®
. 

Durante o meu estágio na FA, pedi à TF responsável pela área que me informasse o 

máximo que conseguisse sobre os produtos disponíveis na farmácia, uma vez que se tratava de 

uma área que não dominava. Não só a procura por estes produtos é muito elevada na FA, mas 

também a venda de produtos de proteção solar, pelo que a ajuda de todos os profissionais da 

farmácia foi fundamental para a minha educação neste tema. 

 

16. Artigos de Ortopedia e Puericultura  

A FA orgulha-se de ter uma loja de ortopedia, adjacente à farmácia propriamente dita, 

que contém os mais variados dispositivos médicos: meias de compressão, pulsos, joelheiras 

elásticas, entre outros. Possui ainda auxiliares de marcha (bengalas), cadeiras de rodas, camas 

articuladas, sapatos para diabéticos e sapatos ortopédicos, entre muitos outros produtos. A loja 

de ortopedia possui ainda vários artigos de puericultura, como chupetas, biberões, fraldas, 

produtos de higiene para o bebé. 
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Durante o meu estágio, passei várias horas por dia na loja de ortopedia, durante as quais 

pude conhecer os diferentes produtos disponíveis e assistir ao aconselhamento de ortopedia pela 

TF especializada na área, que sempre foi personalizado e teve em conta as particularidades de 

cada utente. 

 

17. Serviços e cuidados prestados na Farmácia Aliança  

A FA disponibiliza aos seus utentes diversos serviços, transitando assim de um simples 

ponto de venda de medicação para um espaço que permite um atendimento mais completo e 

personalizado. Para este efeito, a FA está equipada para a determinação de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos, permitindo aos utentes controlar a oscilação dos seus valores e, 

consequentemente, o seu estado de saúde. Além disso, também é possível identificar os utentes 

que estão mal medicados e/ou mal diagnosticados. Adicionalmente aos serviços que irão ser 

mencionados em seguida, a FA possui ainda aconselhamento especializado em naturopatia e 

homeopatia, recolha de medicamentos e radiografias, entregas ao domicílio de medicamentos, 

consultas quinzenais de podologia, consultas de nutrição e consultas de tricologia. 

17.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos  

A FA determina vários parâmetros bioquímicos e fisiológicos, entre os quais se 

encontram: peso, pressão arterial, glicémia, colesterol total, triglicerídeos, perfil lipídico, ácido 

úrico, INR, entre outros. Cada utente frequente possui um cartão de registo dos seus valores, 

assim como da medicação atual, permitindo ao utente o controlo constante dos mesmos. 

Este serviço tem muita procura na FA, pois há uma preocupação crescente por parte da 

população com o seu estado de saúde. Desde a primeira semana pude fazer estas determinações, 

sendo as mais procuradas a medição da glicémia e da pressão arterial. É uma área em que o 

acompanhamento do utente é muito importante, havendo elevada interação entre o mesmo e o 

farmacêutico. É essencial explicar cuidadosamente os valores ao utente e o significado dos 

mesmos, tendo em atenção evitar alarmá-lo se os valores se encontrarem fora dos de referência. 

Sempre que possível, optei por incentivar o utente a realizar práticas não farmacológicas que 

normalizassem os seus valores e, em várias ocasiões, tive que alertar os utentes para a 

necessidade de tomar a medicação conforme a posologia indicada e não apenas quando 

sentissem necessidade.  

17.2. Sistema de recolha de medicamentos  

A VALORMED é um sistema de recolha de medicamentos, sendo responsável pela 

gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. A FA disponibiliza este 

serviço aos seus utentes, solicitando a devolução de medicamentos antigos ou acabados, que são 

então colocados num contentor específico. Quando este está cheio, é entregue à Cooprofar ou 

Alliance Healthcare.  
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17.3. Enfermagem  

A FA disponibiliza aos seus utentes serviços de enfermagem durante a hora de almoço 

(das 11 às 13 h) ou ao fim do dia, a partir das 19 h. A enfermeira pode administrar injetáveis e 

vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação e pode ainda tratar pequenos cortes e 

feridas. Os serviços são gratuitos, sendo apenas cobrado ao utente o material que a enfermeira 

utilizar no seu tratamento. 

 

18. Carlton Life Júlio Dinis 

A FA é responsável pelo fornecimento de produtos farmacêuticos à Carlton Life Júlio 

Dinis (CL), uma residência geriátrica com ambiente hospitalar. Esta unidade está especializada 

na prestação de cuidados a idosos, estando equipada para ajudar na sua reabilitação e no 

conforto dos pacientes com doenças degenerativas. Possui ainda um espaço próprio para um 

farmacêutico, onde os produtos farmacêuticos são armazenados, no primeiro piso e de fácil 

acesso a todos. 

Nos dias úteis, das 15 às 19 h, um farmacêutico nomeado pela FA é responsável pela 

distribuição diária em dose unitária da medicação. É responsável pelo acompanhamento da 

farmacoterapia dos utentes, trabalhando em conjunto com os médicos, enfermeiros e restantes 

profissionais de saúde; e por garantir que se cumpre o circuito do medicamento, controlando 

stocks e prazos de validade e condições de armazenamento. Todos os dias às 17 h, o 

farmacêutico responsável envia para a FA uma listagem dos produtos farmacêuticos que 

necessita e é da responsabilidade da equipa da FA separar os pedidos, etiquetar as embalagens e 

cortar os medicamentos. Estes produtos são depois enviados para a CL, separados por pisos e 

posteriormente entregues.  

Durante o estágio, acompanhei o trabalho da farmacêutica responsável na CL, 

apoiando-a nas tarefas diárias. 

 

19. Contabilidade e gestão  

A gestão de uma farmácia é uma tarefa nem sempre percetível mas de extrema 

importância. Destacam-se 3 principais formas de gestão de uma farmácia: económica, financeira 

e fiscal. A gestão está presente em todas as tarefas da farmácia, incluindo gestão de stocks e 

compras e vendas de produtos farmacêuticos. 

Este tema foi-me ensinado pelo próprio DT, que domina completamente este assunto e 

me transmitiu a importância de uma correta gestão para o sucesso de qualquer negócio. 
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20. Marketing  

O marketing é essencial a qualquer negócio, mostrando os artigos disponíveis ao utente 

através de um conjunto de técnicas. A este nível, o DT aposta na linearidade dos produtos, tendo 

sempre cuidado com a sua organização e evitando faltas. Adicionalmente, as montras estão em 

constante renovação com os mais recentes produtos e descontos, adequando-as à sazonalidade. 

Por exemplo, durante o meu período de estágio, a montra estava decorada com protetores 

solares. A FA possui também um site, para o qual escrevi um texto relativamente à proteção 

solar, e uma página do Facebook
®
 e Instagram

®
.  

A mais recente aposta no marketing é o ecrã LED colocado numa das montras, no qual 

passam imagens das mais recentes promoções e a publicitar os produtos e serviços oferecidos 

pela FA. Durante o meu estágio, tive oportunidade de contribuir com a criação de algumas 

imagens para colocar no LED. 

 

21. Considerações finais 

O meu estágio em farmácia comunitária permitiu-me ter uma noção mais objetiva do 

que é de facto trabalhar neste ramo, permitindo-me pôr em prática os conhecimentos adquiridos 

durante o curso. Além de aprofundar estes conhecimentos, aprendi imenso com todos os 

profissionais da FA, que sempre se mostraram disponíveis para me ajudar.  

O que principalmente aprendi com a equipa da FA foi que um farmacêutico não é um 

mero vendedor; deve sempre preocupar-se em estabelecer pontes de confiança e criar um 

relacionamento com o utente, garantindo que recebe os melhores tratamentos, e fornecer um 

ambiente seguro em que se sintam confortáveis em partilhar os seus problemas.  
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PARTE II – INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS  

 

1. PROTEÇÃO SOLAR 

O meu período de estágio correspondeu a uma época de maior calor, o Verão: uma 

época que incentiva a longas caminhadas ao sol e viagens, pelo que assisti inúmeras vezes 

turistas com a pele vermelha e escaldada e dores. Apesar do desconforto causado por estes 

fatores, a parte estética está longe de ser o principal problema de uma exposição prolongada ao 

Sol, sendo que a incidência de cancro da pele tem vindo a aumentar gradualmente ao longo dos 

anos. Há agora maior dedicação a atividades ao ar livre e solários, aumentando assim a de 

exposição à radiação ultravioleta.  

O sol é uma fonte de energia vital, sem a qual o nosso corpo se torna incapaz de 

produzir vitamina D, cujo papel nos ossos, sistema imune e formação de células sanguíneas é 

vital. Estes benefícios são conseguidos com apenas 10 a 15 minutos de exposição solar, no caso 

de Portugal, sendo que uma deficiência desta vitamina nos habitantes deste país é improvável. 

As exceções são as pessoas com muito pouca exposição solar, como os idosos que não saem de 

casa (14). Apesar dos benefícios, a exposição excessiva deve ser evitada, podendo levar a 

cancro de pele, entre outros problemas. A importância deste projeto reside no facto de a maior 

parte dos cancros de pele poderem ser evitados com a sensibilização para o comportamento 

correto em relação à exposição solar. 

 

1.1. Radiação ultravioleta  

A radiação solar é composta por vários tipos de radiação: ultravioleta (UV), 

infravermelha (IV), visível (luz) e ionizante (raios cósmicos, gama e X) (14). Este trabalho irá 

focar-se na radiação UV, a que mais afeta o tema abordado. 

A radiação UV é uma radiação eletromagnética, com comprimentos de onda entre os 

100 e os 400 nm. Como mencionado anteriormente, é um dos diferentes tipos de radiação 

emitida pelo sol, existente também em lâmpadas bronzeadoras e solários. Ao contrário da luz 

visível, que pode ser vista, e da radiação infravermelha, responsável pelo calor sentido quando 

estamos expostos ao Sol, a radiação UV não pode ser vista nem sentida. O espectro UV pode ser 

dividido em três categorias: UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm). 

Esta última é completamente absorvida pelo ozono, vapor de água, oxigénio e dióxido de 

carbono existente na atmosfera, enquanto apenas 10% da UVB consegue ultrapassar estes 

obstáculos (15). Como não atinge a Terra, a radiação UVC não é nociva, embora as outras duas 

sejam responsáveis pelos efeitos nocivos na pele, olhos e sistema imune. A radiação UVB pode 

atingir a camada basal da pele, enquanto a radiação UVA consegue atingir o tecido dérmico, 
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que pode absorver uma fração significativa desta radiação (14). Uma vez que esta radiação é 

capaz de penetrar as nuvens e vidros, torna-se difícil a proteção contra os seus efeitos.  

A intensidade da radiação UV é influenciada por inúmeros factores (16) (Anexo II): 

 Altura do Sol: quanto mais alto, maior é a emissão de raios UV, sendo que os níveis 

máximos de emissão ocorrem quando o sol está diretamente acima, o que corresponde 

às 12 horas durante o Verão; 

 Latitude: quanto mais perto do equador, maior a emissão de UV; 

 Nuvens: um tempo muito nublado pode reduzir significativamente a radiação UV e um 

céu pouco nublado pode levar a variações na radiação máxima e mínima, conforme as 

nuvens passam à frente do sol. Porém, mesmo com a proteção das nuvens, os níveis de 

UV podem ser elevados uma vez que as partículas de humidade contribuem para a 

propagação dos raios; 

 Ozono: o ozono absorve alguma da radiação UV, impedindo que esta atinja a Terra. 

Prevê-se que a diminuição da camada de ozono, devido à libertação de CFCs, possa 

levar ao aumento da radiação UV que atinge a superfície da Terra; 

 Altitude: em altitudes superiores, a atmosfera é mais fina e, portanto, vai haver menor 

filtração dos raios UV; 

 Ambiente: os raios UV são reflectidos por diferentes superfícies como, por exemplo, a 

neve. Esta pode reflectir cerca de 80% da radiação, o mar 25% e a areia seca da praia é 

responsável por apenas 15%. 

 

1.2. Efeitos da radiação  

A radiação UV é benéfica para o organismo, sendo responsável pela produção de 

vitamina D e podendo ser usada para o tratamento de eczema e psoríase (15). Porém, exposição 

excessiva a este tipo de radiação pode levar a efeitos adversos na pele, olhos e sistema imune.  

1.2.1. Na pele 

A estimulação da produção de melanina provocada pelos raios UV leva ao 

escurecimento da pele, um factor estético muito desejado na época de Verão. No entanto, isto 

não se verifica com todos os tipos de pele e o efeito secundário de exposição excessiva a 

radiação UV mais conhecido é o eritema, comummente designado “escaldão”. Pode também 

levar ao aparecimento de manchas na pele, acelerar o seu envelhecimento e levar à diminuição 

da elasticidade, levando ao aparecimento de rugas (15). 

1.2.1.1. Escaldões 

Os raios UVB, por atingirem as camadas mais superficiais da pele, são responsáveis 

pelo aparecimento de “escaldões”: pele vermelha (eritema), dor e, em casos mais severos, 

aparecimento de bolhas. Normalmente, o tipo de pele permite prever quem apresenta mais risco 
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de apresentar queimaduras solares, de acordo com a classificação de Fitzpatrick(17) (Anexo 

III): 

 Fotótipo I: queima sempre, nunca bronzeia 

 Fotótipo II: queima sempre, por vezes bronzeia  

 Fotótipo III: por vezes queima, gradualmente bronzeia 

 Fotótipo IV: por vezes queima, bronzeia bem 

 Fotótipo V: raramente queima, bronzeia sempre. Pele castanha 

 

Acredita-se que o pigmento melanina reduz o risco de cancro de pele em pessoas com 

pele mais escura. Porém, mesmo esta barreira é ultrapassada em casos de exposição prolongada, 

sendo que a melanina perde alguma da sua capacidade de proteção. Além disso, a pele escura 

apresenta a desvantagem de dificultar a deteção precoce, sendo que na maioria destes casos os 

sinais de cancro são detetados numa fase mais avançada e, consequentemente, mais perigosa. 

 

1.2.1.2. Cancro da pele 

Ao longo do tempo, a exposição solar (principalmente a radiação UVA, devido à sua 

capacidade de penetração), acelera o envelhecimento da pele e provoca mudanças nas células, 

podendo levar a cancro de pele. Vários estudos relacionam o aparecimento deste cancro com a 

exposição crónica à radiação UV, devido às mudanças celulares degenerativas por ela 

provocadas. Atualmente, estima-se que ocorram mais de 2 milhões de cancros de pele não-

melanoma e 200 mil melanomas malignos globalmente, sendo que 1 em cada 3 casos de cancro 

é diagnosticado como sendo cancro de pele (16). 

Existem 3 diferentes formas de cancro da pele, nomeados de acordo com o tipo de 

célula que lhe deu origem (16) (Anexo IV): 

 Carcinomas das células basais: o mais comum e menos perigoso; 

 Carcinoma das células escamosas: pode-se espalhar para outras zonas do corpo, se não 

for tratado; 

 Melanoma: o menos comum mas mais perigoso tipo de cancro da pele que, se não for 

tratado rapidamente, liberta células cancerígenas que se espalham pelo corpo (ou seja, 

metástases), podendo levar à morte. 

 

 Sinais ABCD 

Os sinais ABCD fazem parte de um método de detecção de malignidade na pele, que 

consiste na análise das características das lesões. Assim sendo, são objectos de análise: 

 Assimetria; 

 Borda;  
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 Cor; 

 Diâmetro.  

 

Assim sendo, os nevos (comummente designados sinais), pintas, sardas ou manchas 

devem ser alvo de análise profissional quando apresentam assimetria, bordos irregulares, 

mudam de cor ou quando têm um diâmetro superior a 6 milímetros, pelo que se deve estar 

atento a qualquer mudança nos sinais e apostar no autodiagnóstico (Anexo V). 

 

1.2.2. Nos olhos 

O olho apresenta proteção natural contra a luz: a arcada supraciliar, as pestanas e as 

sobrancelhas. No entanto, estas barreiras são insuficientes em condições extremas e, ao longo do 

tempo, a exposição dos olhos à radiação UV contribui para a formação de cataratas 

(nebulosidade no olho provocada por pigmentos proteicos que pode resultar em cegueira; 

Anexo VI) e pterígio (crescimento excessivo da conjuntiva, cobrindo a córnea; Anexo VII). 

Cerca de 12 a 15 milhões de pessoas estão cegas devido a cataratas, segundo a OMS (16), sendo 

que 20% destes casos podem ter sido causados ou agravados por exposição solar, 

principalmente em países situados perto do equador.  

Todos os tipos de pele têm igual propensão para desenvolver problemas oculares devido 

à elevada exposição solar, assim como a debilitação do sistema imune.  

 

1.2.3. No sistema imune 

A radiação UV provoca alterações a nível celular e molecular, que podem resultar na 

supressão da função imune, tornando o corpo incapaz de combater doenças.  

A supressão do sistema imune e o aumento do risco de infeção não tem problemas 

apenas para o individuo mas também repercussões globais. Os programas de imunização da 

população (ou seja, vacinação) ficam seriamente comprometidos e torna-se ainda mais difícil 

impedir a propagação de infeções, um dos principais problemas da actualidade (16). 

 

1.3.  Principais formas de proteção contra raios solares 

A chave para proteção solar é passar poucas horas fora de casa e escolher bem os 

períodos de exposição solar. Ou seja, durante os períodos de radiação mais intensa (entre as 12 e 

as 14 horas), deve-se procurar abrigo e, se possível, apostar nas atividades interiores. Quando tal 

não é possível, deve-se tentar organizar as atividades exteriores de maneira a aproveitar ao 

máximo o uso de sombras.  

Uma vez no exterior, a pele deve estar protegida ao máximo com roupa larga e sem 

buracos, com mangas até aos cotovelos (pelo menos) e saias mais longas ou calças. Não se deve 
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também descartar o uso de acessórios na cabeça, nomeadamente chapéus de aba larga e óculos 

de sol.  

Os protetores solares devem ser aplicados por todo o corpo, principalmente nas áreas 

não cobertas pela roupa, incluindo a cara. 

1.3.1. Protetores solares 

Para fornecer proteção contra UVA e UVB, deve-se usar protetores solares de espectro 

alargado com um fator ou índice de proteção solar (FPS ou IPS) de pelo menos 15. Mesmo 

quando aplicado de forma correta, nenhum protetor é capaz de bloquear os raios 

completamente, pelo que nunca deve ser o único método de proteção e não deve ser usado como 

desculpa para prolongar a exposição solar. 

As crianças devem ser o principal alvo desta sensibilização: a exposição excessiva 

durante a infância e adolescência aumenta o risco de aparecimento de cancro quando forem 

mais velhas. A tendência das crianças em participarem em atividades ao ar livre torna-as mais 

expostas aos perigos, pois é de extrema importância a proteção da sua pele e olhos. Também são 

o grupo mais suscetível aos efeitos da supressão do sistema imune devido à maior propensão 

para infeções. Além destes benefícios imediatos para a saúde da criança, a sensibilização desde 

cedo para estes hábitos torna-os mais propensos a obedecer a estas regras na idade adulta e, 

consequentemente, a diminuir a exposição solar excessiva (16).  

 

 Protetores solares químicos e físicos  

Os protetores solares são classificados em dois tipos: químicos e físicos. Os protetores 

químicos contêm substâncias ativas, como a benzofenona, que absorvem a radiação ultravioleta. 

Os protetores físicos, pelo contrário, contêm agentes como o dióxido de titânio e óxido de zinco, 

que refletem e espalham a radiação (18). 

Devido a estas diferenças de ação, os protetores solares podem conter simultaneamente 

agentes químicos e agentes físicos, de maneira a aumentar a proteção. 

 

 FPS 

O FPS é uma medida fiável da proteção de um produto contra a radiação UVB, 

relacionando o tempo que demora a aparecer eritema de uma pele com e sem proteção solar. Por 

exemplo, se uma pele demora 20 minutos a apresentar eritema, com um protetor de FPS 15 a 

pele pode demorar até 15 vezes mais até apresentar este sinal. No entanto, isto não significa que 

se possa estar mais tempo ao sol: o de 15 protege contra 93%, o de 30 contra 97% e o de 50 

contra 98% da radiação. Além disso, os indivíduos com fotótipos menores têm uma proteção 

muito mais reduzida em comparação com os fotótipos maiores, devido às características da sua 

pele. O rótulo do protetor solar deve sempre conter o FPS do produto e, se for entre 2 e 14, deve 
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também indicar que apenas protege contra eritema, não contra cancro de pele e envelhecimento 

precoce (19).  

Para ser eficaz, o protetor solar deve ser: 

 Aplicado pelo menos 20 minutos antes de sair de casa; 

 Aplicado abundantemente na pela limpa e seca, sem deixar uma camada por absorver; 

 Reaplicado a cada duas horas, ou mais frequentemente se a pessoa se molhar, suar ou 

limpar. 

 

 Prazo de validade 

O prazo de validade não deve ultrapassar os 12 meses, período após o qual pode haver 

degradação dos constituintes do protetor, diminuindo a sua eficácia. Isto ocorre principalmente 

se a embalagem estiver exposta ao sol, com a adição de as partículas do material que a 

constituem poderem misturar-se com o creme/spray.  

Os principais sinais de degradação de um protetor solar são a separação de fases e o 

cheiro, devendo-se descartar o protetor se apresentarem estes sinais. 

  

1.4. Intervenção Farmacêutica 

Depois de propor a elaboração de uma publicação no site da FA, que foi prontamente 

aceite, preparei um conjunto de dúvidas mais frequentes que poderiam surgir no caso da 

proteção solar, aprovadas e posteriormente corrigidas por uma farmacêutica da equipa. O Anexo 

VIII mostra o resultado final, contendo as perguntas e respetiva explicação e imagens utilizadas 

na publicação. Este trabalho foi complementado com um questionário divulgado nas redes 

sociais (Anexo IX), de maneira a estudar os comportamentos e conhecimentos da população. 

Esta intervenção dedicada à proteção solar teve como objetivos: educar a população 

para a importância da proteção da pele, um problema que vai mais além do que uma razão 

meramente estética; informar o utente sobre os conceitos básicos de proteção solar; responder às 

dúvidas mais frequentes de forma simples e objetiva; sensibilizar para os riscos acrescidos de 

aparecimento de cancro de pele; e tentar compreender o nível de educação da população 

relativamente a este tema. 

 

1.5. Interpretação dos resultados do questionário  

 No sentido de analisar os conhecimentos da população e dos seus hábitos de exposição 

solar, elaborei um questionário de 17 perguntas, que foi posteriormente divulgado na minha 

página pessoal do Facebook
®
. Com esta divulgação, consegui angariar 83 respostas, sendo a 

maior parte do sexo feminino (90,4%; Anexo X; Figura 1), com idades compreendidas entre os 

20 e 24 anos (65,1%; Anexo X; Figura 2). O fotótipo mais prevalente desta amostragem é o 
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fotótipo III da classificação de Fitzpatrick (45,8%; Anexo X; Figura 3), seguido do fotótipo II 

(32,5%). Ou seja, a maior parte dos indivíduos tem pele clara, que queima pouco e bronzeia 

gradualmente, ou pele branca, que queima facilmente e queima muito pouco. Isto está de acordo 

com os resultados esperados, pois estas são as principais características da população 

portuguesa. Apesar disto, a maior parte não costuma apanhar “escaldões” quando expostos ao 

sol demasiado tempo (63,9%; Anexo X; Figura 4), mesmo utilizando maioritariamente 

camisolas de manga curta ou tops (86,7%; Anexo X; Figura 5), ainda que recorram a 

acessórios de proteção como chapéus e óculos de sol (67,5%; Anexo X; Figura 6). Isto pode 

ser explicado pelo facto de, dos 83 inquiridos, 65,1% colocarem protetor solar antes de sair de 

casa (Anexo X; Figura 7), sendo o FPS preferido o 30 (27,3%; Anexo X; Figura 8). Este facto 

não é surpreendente sendo a maior parte dos inquiridos indivíduos do sexo feminino, cujos 

produtos de dermocosmética normalmente contêm proteção solar. 

Entre os 43,4% dos inquiridos que preferem passar tempo ao sol quando estão numa 

praia (Anexo X; Figura 10), 43,4% referem que passam entre duas a três horas expostos ao sol 

(Anexo X; Figura 9). No entanto, a percentagem de pessoas que passa 4 ou mais horas 

expostas ao sol é bastante elevada (38,6%), um dado bastante preocupante, mesmo se 

pertencerem à percentagem de inquiridos que reaplica protetor solar quando está exposto ao sol 

durante longos períodos de tempo (78,3%; Anexo X; Figura 11) e depois de se molharem 

(79,5%; Anexo X; Figura 12) Como referido anteriormente, a reaplicação de protetor solar não 

é proteção suficiente, pelo que, pelo menos durante as horas de maior calor, deve-se preferir 

locais à sombra. 

Aproximadamente 28,9% dos inquiridos pratica exercício físico ao ar livre (Anexo X; 

Figura 13), embora 54,1% destes não aplique protetor solar antes de sair de casa (Anexo X; 

Figura 14). A aplicação de protetor é essencial na época de maior calor, mesmo que se sue ou 

molhe, altura em que a proteção fornecida diminua.  

Relativamente aos conhecimentos básicos da população analisada, 80,7% conhece o 

conceito de FPS (Anexo X; Figura 15), facto não surpreendente pois é um tema bastante falado 

desde cedo no percurso escolar. No entanto, mesmo tendo em conta que 54,2% dos indivíduos 

tenta autodiagnosticar os seus sinais (Anexo X; Figura 17), 65,1% não está familiarizado com 

o Método ABCD (Anexo X; Figura 16), uma ferramenta bastante útil e de fácil compreensão, 

utilizada com o objetivo de auxiliar na deteção precoce de cancro de pele. 

Estes resultados são positivamente surpreendentes. No entanto, os bons hábitos dos 

inquiridos deste questionário podem ser explicados por a maior parte da população ser 

indivíduos da Faculdade de Farmácia, estando já mais educados para este assunto. Assim, tendo 

noção que muitas das pessoas inquiridas são de um curso que lhes dá sensibilização para estes 

temas, o facto de não terem mais atenção ao autodiagnóstico e ao método utilizado para o 
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mesmo é um sinal preocupante. O principal obstáculo entre o utente e várias doenças é o 

farmacêutico, podendo ser o primeiro a dar sinal de alerta para sintomas preocupantes, sendo 

portanto da responsabilidade deste estar o mais informado possível. 

 

1.6. Considerações finais 

Apesar de parecer um problema trivial e de mera estética, a proteção solar vai muito 

além. A educação da sociedade é de extrema importância, devendo ser um hábito a pôr em 

prática desde cedo. Assim, o farmacêutico deve estar educado sobre os diferentes tipos de 

proteção solar, tentando sempre aconselhar o que mais se adequa ao fotótipo de pele do utente, 

procurando realizar um atendimento mais personalizado. 
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2. SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA MELHORAR A PELE  

Aquilo que ingerimos tem um grande peso na nossa vida, afetando diretamente o nosso 

bem-estar, saúde e o estado da nossa pele. Esta está em constante mudança, pelo que os 

suplementos alimentares podem ser importantes complementos a uma dieta normal, fornecendo 

os nutrientes necessários. Entende-se por dieta normal aquela que contem os mais variados 

nutrientes: vegetais, frutas, leguminosas, cereais, lacticínios, peixe e carne magra. Os efeitos 

protetores destes alimentos foram já atribuídos às vitaminas antioxidantes e elementos 

vestigiais, que não podem ser sintetizados e são unicamente obtidos através da dieta. Existem 

fortes provas epidemiológicas que sugerem que a adopção de uma dieta rica em antioxidantes 

tem um efeito protetor no desenvolvimento de cancro e doenças cardiovasculares, prolongando 

assim a longevidade (20). No entanto, outros estudos indicam que a dieta da população da 

Europa não satisfaz os requisitos para todos os nutrientes, pelo que aumentou a necessidade de 

criar produtos que complementassem a dieta (21).  

Um suplemento alimentar tem como objetivo suplementar uma dieta normal, 

constituindo uma importante fonte de vitaminas ou minerais. Hoje em dia, cada vez mais 

pessoas recorrem a estes suplementos como forma de melhorar o aspeto da pele, unhas e cabelo, 

para além de outras carências nutricionais que possam ter.  

Tendo em conta os benefícios e possíveis efeitos secundários dos suplementos 

alimentares, a decisão de iniciar o tratamento com estes produtos deve ser precedida da uma 

consulta com um nutricionista e o tempo de tratamento deve ser apenas até à resolução dos 

problemas de deficiências nutritivas.  

 

2.1. A pele 

A pele é uma importante barreira protetora contra temperatura, pressão e outros factores 

externos. Pode ser dividida em 3 camadas (Anexo XI): 

 Epiderme – constituída por um epitélio escamoso estratificado de queratinócitos; 

 Derme – constituída por fibrilas de colagénio tipo I, fibras de elastina e 

glucosaminoglicanos; 

 Hipoderme – contém fibroblastos. 

 

2.1.1. Envelhecimento da pele 

O envelhecimento cutâneo é um processo biológico complexo, que ocorre nas diferentes 

camadas da pele, particularmente na derme, podendo ser dividido em dois tipos: intrínseco e 

extrínseco. O envelhecimento intrínseco é um processo natural, resultando da lenta degeneração 

do tecido, sendo evidente através de finas rugas, atrofia da derme e redução do tecido adiposo 

subcutâneo. O envelhecimento extrínseco é induzido e acelerado por fatores ambientais, 
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principalmente radiação UV (fotoenvelhecimento), tabaco e poluição do ar. Este último 

processo de envelhecimento leva ao aparecimento de rugas mais profundas e perda de 

elasticidade (por perda de elastina), com consequente endurecimento da pele. O 

fotoenvelhecimento está associado à pigmentação da pele, particularmente em indivíduos que 

passam muito tempo ao ar livre ou de climas solarengos (22).  

 

2.2. Stress oxidativo 

O envelhecimento é a perda progressiva de integridade fisiológica, envolvendo 

processos complexos ainda desconhecidos. A teoria mais aceite no meio académico é a Teoria 

de Envelhecimento devido a radicais livres, de Denham Harman. Esta teoria afirma que a 

acumulação de radicais livres produzidos pelo metabolismo da mitocôndria originam toxicidade 

celular, danos no DNA, na estrutura das membranas celulares e no DNA mitocondrial (23). 

O stress oxidativo é o desequilíbrio entre as espécies reativas de oxigénio/nitrogénio 

(ROS e RNS, respectivamente) e os antioxidantes, causados pelo processo fisiológico natural do 

organismo. As ROS são moléculas altamente reativas, consistindo em: anião superóxido (O2
-
), 

radical hidroxilo (OH) e peróxido de hidrogénio (H2O2). Estas moléculas interagem com as 

estruturas moleculares do organismo, como DNA, proteínas, lípidos e hidratos de carbono, 

levando ao envelhecimento (23).  

A principal fonte intracelular de ROS são as mitocôndrias, como consequência da 

transferência de electrões durante a produção de ATP, embora a radiação UV seja um factor 

exógeno capaz de originar ROS. O dano oxidativo nas células e tecidos está relacionado com o 

processo de envelhecimento e com o desenvolvimento de doenças crónicas, incluindo cancro e 

doenças cardiovasculares. Este ocorre quando há um excesso de oxidantes e pode ser combatido 

com antioxidantes da dieta ou sintetizados pelas células do nosso organismo.  

A produção de radicais livres ocorre continuamente em todas as células como parte da 

sua função normal e podem apresentar acções benéficas ou nefastas, de acordo com a sua 

concentração: em concentrações normais, são mediadores de reações responsáveis por eliminar 

células indesejadas, como apoptose, fagocitose e destoxificação (20); em concentrações 

elevadas, provoca os danos previamente mencionados.  

 

2.3. Colagénio  

O colagénio é uma das principais proteínas constituintes da matriz extracelular, sendo 

que a sua forma desnaturada (gelatina) é comummente utilizada em comida, fármacos, 

cosméticos, entre outros (24). Para aumentar a sua solubilidade, prepararam-se produtos de 

gelatina parcialmente hidrolisados, denominados péptidos de colagénio. Estes têm importantes 
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efeitos benéficos para a pele e cartilagem., mantendo a integridade dos músculos, ligamentos, 

tendões e articulações. 

A ingestão de colagénio provoca o aumento da densidade e diâmetro dos fibrilos de 

colagénio, sendo importante para retardar o aparecimento de rugas. 

 

2.4. Vitamina A, C e E 

Entre os antioxidantes naturais endógenos, estão a Vitamina C, A e E que, devido às 

suas fortes propriedades antioxidantes, são importantes componentes de proteção do organismo 

contra o stress oxidativo, neutralizando os radicais livres de oxigénio. Devido a isto, impedem o 

envelhecimento prematuro da pele (21).  

Adicionalmente, a vitamina C é de particular importância para a pele, uma vez que 

contribui para a biossíntese de colagénio, funcionando como co-factor das enzimas o seu 

processo de translação (25). O ácido ascórbico e os seus derivados são capazes de reduzir o 

fotoenvelhecimento facial, melhorar a textura da pele e melhorar o colagénio e elastina da pele 

(25) e é responsável por regenerar a vitamina E (26). O Anexo XII ilustra os efeitos da vitamina 

C na pele, demonstrando uma redução na hiperpigmentação cutânea e melhoria do seu aspeto. 

 

2.5. Vitamina B 

As vitaminas B são cofactores de enzimas envolvidas nas vias metabólicas de hidratos 

de carbono, lípidos e proteínas, com consequente produção de energia (27). As vitaminas que 

constituem os suplementos analisados são principalmente a B3 e a B6, pelo que a minha 

explicação se centrará nestas duas. 

A Vitamina B6 não é sintetizada pelo ser humano, pelo que tem que ser adquirida na 

dieta ou através de suplementos (28). A deficiência desta vitamina leva à diminuição da síntese 

de colagénio (29) e ao aumento dos níveis de homocisteína que, consequentemente, aumenta a 

produção de radicais livres, levado ao stress oxidativo (28). Adicionalmente, o aumento de 

homocisteína leva à alteração dos cross-links do colagénio, alterando a sua estrutura (28). 

De forma semelhante à B6, a vitamina B3 não é sintetizada pelo organismo, sendo 

portanto importante a ingestão de alimentos como galinha, porco, legumes e nozes, ricos nesta 

vitamina. A B3 é um precursor da produção de NAD (Dinucleótido de Nicotinamida e 

Adenina), uma coenzima utilizada na síntese de ATP (Adenina Trifosfato). Com a exposição 

excessiva à radiação UV, os níveis de NAD diminuem, levando à genotoxicidade celular. 

Assim, a suplementação com este componente é essencial para a pele, diminuindo a quantidade 

de rugas e hiperpigmentação, tal como a incidência de cancro cutâneo Além disso, tem vários 

benefícios no tratamento de problemas de pele como rosácea e acne, devido às suas capacidades 

anti-inflamatórias (30). 
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2.6. Elastina 

A elastina é a principal proteína das fibras elásticas, fornecendo elasticidade e 

resistência a vários tecidos como a pele, os pulmões e a aorta. O seu envelhecimento está 

relacionado com um aumento da suscetibilidade das fibras à degradação enzimática e, com o 

avançar da idade, vai sofrendo várias mudanças estruturais, quer seja por envelhecimento 

intrínseco ou extrínseco (22).  

 

2.7. Ácido alfa-lipóico 

A principal ação deste ácido consiste na sua atividade antioxidante, devido à sua 

capacidade para capturar e neutralizar radicais livres. Adicionalmente, é capaz de quelar metais 

tóxicos, quer seja direta ou indiretamente, através do aumento dos níveis de glutationa 

intracelular. Esta capacidade antioxidante torna o suplemento que o contenha útil não só para 

impedir o envelhecimento da pele como também para a prevenção de diversas doenças. A sua 

atividade terapêutica principal consiste na diminuição dos níveis de glucose, tendo particular 

interesse no tratamento de diabetes (31).  

 

2.8. Elementos vestigiais 

Os elementos vestigiais (como o selénio, zinco e manganês) são importantes 

reguladores de vias metabólicas, sendo alterados durante o processo de envelhecimento do 

organismo. Para além de combaterem o stress oxidativo, também melhoram o sistema imune. 

Vários estudos verificaram que, durante o envelhecimento natural do organismo, os níveis 

destes elementos diminuem consideravelmente, diminuindo consequentemente as defesas contra 

os radicais livres (26).  

 

2.9. Ácido hialurónico 

O ácido hialurónico é um polissacárido linear ubíquo, que tem um papel fisiológico 

importante na pele. Graças à sua capacidade de reter água, é responsável pela hidratação do 

tecido cutâneo (Anexo XIII) e pela sua proteção mecânica, devido às suas fortes propriedades 

de hidratação e viscoelasticidade. A perda deste componente leva ao envelhecimento da pele, 

sendo que a exposição crónica aos raios UV induz a perda progressiva de ácido hialurónico das 

camadas superiores da derme (32). 

 

2.10. Intervenção farmacêutica  

Hoje em dia, cada vez se verifica um maior cuidado da população com o seu aspeto, 

sendo que os utentes da FA apostam muito nos cuidados da pele, desde tratamentos faciais a 

produtos de cosmética. No sentido de auxiliar estes utentes, desenvolvi um panfleto com os três 
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principais suplementos (Anexo XIV), escolhidos tendo em conta a sua eficácia e a relação 

qualidade/preço, e adicionando uma secção informativa relativamente aos principais 

responsáveis pelo envelhecimento precoce. A seguinte tabela contém todos os suplementos 

alimentares existentes na FA com os principais constituintes benéficos para a pele e as funções 

principais por eles exercidos relevantes para o tema. 

 

Tabela 3: Suplementos alimentares existentes na Farmácia Aliança, cujos componentes têm efeitos 

benéficos para a pele. 

SUPLEMENTO 

PRINCIPAIS 

CONSTITUINTES 

BENÉFICOS PARA A PELE 

FUNÇÕES 

 

Colagenius 

Beauty (33) 

 Resveratrol 

 Romã 

 Videira vermelha 

 Ácido Hialurónico 

 Colagénio 

 Selénio e Zinco 

 Vitamina B3 

 Vitamina C 

 Vitamina E 

 Proteção Antioxidante 

 Elimina marcas da 

idade 

 Revitaliza a pele, 

unhas e cabelo 

 Abranda o 

envelhecimento de 

forma natural 

 

NP Hilastine 

 Ácido Hialurónico 

 Elastina Marinha 

 Vitamina C 

 Vitamina B3 

 Proteção Antioxidante 

 Anti-inflamatório 

 Mantém integridade 

das fibras de colagénio 

e elastina 

 

Absorvit 

Selénio ACE 

D (34) 

 Selénio 

 Zinco 

 Ácido alfa-lipóico 

 Vitamina A 

 Vitamina C 

 Vitamina E 

 Vitamina D 

 Proteção Antioxidante  

 Reforça o sistema 

imunitário 

 Melhora saúde da pele 

e dos ossos 

 Mantém as unhas e 

cabelos saudáveis 

 

Selenium-

ACE (35) 

 Selénio 

 Vitamina A 

 Vitamina C 

 Vitamina E 

 Proteção Antioxidante 

 Fortalece os ossos 

 Revitaliza a pele, 

cabelos e unhas 
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Selenium-

ACE Extra 

(36) 

 Selénio 

 Vitamina A 

 Vitamina C 

 Vitamina E 

 Vitamina B6 

 Manganésio 

 Ácido Alfa-lipóico 

 Proteção Antioxidante 

 Fortalece os ossos 

 Revitaliza a pele 

 Reforça o sistema 

imunitário 

 

BioAtivo 

Selénio+Zinco 

(37) 

 Vitamina C 

 Vitamina E 

 Vitamina B6 

 Zinco 

 Selénio 

 Proteção Antioxidante 

 Reforça sistema 

imunitário 

 Funcionamento 

normal de ossos, 

gengivas, dentes e 

cartilagem 

 

Expert 

Hialurónico 

(38) 

 Ácido Hialurónico 

 Colagénio 

 Vitamina C 

 Refortalece a pele 

 Proteção Antioxidante 

 

Revidox (39) 

 Extrato de Romã 

 Selénio 

 Stilvid® (poderoso 

antioxidante 

patenteado pelo 

laboratório Actafarma) 

 Zinco 

 Vitamina B 

 Vitamina C 

 Previne 

envelhecimento 

cutâneo 

 Melhora a hidratação, 

elasticidade e 

luminosidade da pele 

 Combate danos solares 

e da poluição 

 

Hyaluronic 

Extra Plus 

(40) 
 Ácido Hialurónico 

 Melhora a elasticidade 

da pele 

 Previne aparecimento 

de rugas 

 Favorece hidratação 

cutânea 

 

Depois de expor a ideia ao DT, com a qual ele concordou, foi-me pedido para escolher 

apenas três suplementos. Assim, após a análise cuidadosa dos constituintes dos diferentes 

suplementos disponíveis na FA, escolhi: 

 Colagenius Beauty: esta é a escolha mais óbvia pois é o suplemento disponível mais 

completo. Contém 5000 mg de colagénio e uma vasta variedade de antioxidantes e 
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elementos vestigiais. Assim, contém todos os componentes relevantes para o bom 

estado da pele. Apesar do seu sabor a morango, é apto para celíacos e para diabéticos. 

No entanto, é um produto exclusivo para mulheres, que acabam por se tornar o principal 

público-alvo destes produtos.  

 Selenium-ACE Extra: ligeiramente menos completo do que o Colagenius Beauty, uma 

vez que não contém colagénio, embora a vitamina C potencie a sua produção. No 

entanto, tem uma proteção antioxidante reforçada, graças ao facto de todos os seus 

componentes neutralizarem os radicais livres. Apesar de serem semelhantes, o Absorvit 

Selenium-ACE tem um custo mais elevado, pelo que foi posto de parte. O Selenium-

ACE não é tao completo como o Selenium ACE-Extra, pelo que não foi escolhido.  

 Hyaluronic Extra Plus: esta formulação contém 200 mg de ácido hialurónico e foi 

escolhido porque é o único com este componente, além do Expert Hyaluronic e do NP 

Hilastine. No entanto, tem uma fórmula mais concentrada de ácido hialurónico e o 

menor custo económico, pelo que foi o suplemento escolhido. 

 

2.11. Considerações finais  

Os panfletos finais foram colocados em locais estratégicos, ao longo dos balcões de 

atendimento da Farmácia Aliança, bastante à vista dos utentes. Além disso, após as consultas de 

tratamentos faciais efetuados pela esteticista da farmácia, os panfletos eram distribuídos por ela 

pelas suas clientes, sendo que várias demonstraram bastante interesse e aproveitavam para levar 

algum produto. 

Esta atividade foi bastante bem recebida, sendo que os utentes mostraram-se 

interessados e levavam os panfletos por iniciativa própria, aproveitando para tirar algumas 

dúvidas. 
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3. ORGANIZAÇÃO DO ARMAZÉM E GESTÃO DAS VALIDADES 

O armazenamento de medicamentos em farmácia comunitária deve ser feito de maneira 

a garantir a integridade e conservação dos mesmos e que os primeiros a serem dispensados 

sejam os produtos adquiridos há mais tempo. 

Tendo o meu estágio coincidido com uma altura de transição de responsáveis pelo 

armazém da FA, com respetivas formas de gestão distintas, tomei a iniciativa de desenvolver 

um método de armazenamento, classificação e controlo de validades mais eficaz. O meu 

objetivo terá sido diminuir o tempo perdido à procura de produtos durante o atendimento, 

aumentando assim a sua eficiência. 

 

3.1. Armazenamento  

Como explicado detalhadamente na parte I, a FA organiza os medicamentos de acordo 

com o princípio ativo. Visto que a última retificação ao esquema de arrumação da medicação 

tinha sido há mais de 5 anos, feita pelo antigo colaborador, e havendo constante introdução de 

novos laboratórios, novos princípios ativos e mudanças de embalagem (por exemplo, a antiga 

caixa de Supralip® tinha dimensões muito menores do que a embalagem actual), fiz uma 

reformulação às gavetas de A-Z tendo em conta esses factores.  

Durante esta verificação e rearranjo, encontrei uma variedade de MNSRM misturados 

com os MSRM. Por exemplo, o Valdispert
® 

(cujo principio ativo é a valeriana) encontrava-se na 

gaveta da letra V, misturado com os restantes MSRM. Assim sendo, transferi estes e outros 

casos semelhantes para a respectiva gaveta, após confirmação com o TF. Nesta gaveta, separei 

os medicamentos de venda livre das vitaminas e dos fármacos sazonais (como Ilvico-N
®
 ou 

Cêgripe
®
). Em seguida, ordenei os MNSRM por ordem alfabética de nome comercial e, dentro 

da mesma, por ordem crescente de dosagem.  

Adicionalmente arrumei as formas farmacêuticas nos seus respetivos locais, uma vez 

que durante a minha revisão encontrei várias misturadas, como, por exemplo, saquetas 

misturadas com comprimidos ou gotas misturadas com xaropes. 

Todas as decisões de mudança que tomei ao longo deste longo processo foram feitas 

depois de me aconselhar com o TF responsável pelo armazém ou com a restante equipa, uma 

vez que não queria estragar a sua dinâmica de trabalho. Embora a equipa tenha tido alguma 

dificuldade em habituar-se ao novo esquema, o trabalho foi bem recebido por todos e o 

atendimento tornou-se mais rápido.  

 

3.2. Classificação  

Relativamente à classificação dos medicamentos na FA, implementei um método de 

diferenciação das gavetas, nomeando-as de acordo com o seu conteúdo. Um dos exemplos desta 
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classificação é gaveta dos medicamentos excedentes: ordenei e cataloguei-as de acordo com 

laboratórios e forma farmacêutica, tendo sempre em atenção o sistema FEFO. 

Também alfabetizei todas as gavetas de medicação da FA, de acordo com as 4 primeiras 

letras do primeiro medicamento da gaveta (do principio ativo ou do nome comercial, no caso de 

MNSRM). 

 

3.3. Controlo de validades 

Devido à falta temporária de um elemento crucial na equipa e à inexperiência na matéria 

do novo TF encarregado do armazém, criamos em conjunto um rigoroso controlo de validades, 

com timings de execução mensais auto-impostos, de modo a ser de fácil execução, planeamento, 

controlo e estruturação. Assim, durante três meses (após ter ganho mais experiência sobre o 

funcionamento da FA) fiquei encarregue de tratar dos prazos de validade, incluindo a devolução 

dos mesmos ao respetivo laboratório ou armazenista. Isto implica a análise individual de cada 

produto e a pesquisa da respetiva fatura da encomenda. 

Esta é uma tarefa de elevada responsabilidade, pois a venda de produtos fora de 

validade é um erro humano gravíssimo, uma vez que o medicamento pode deixar de exercer o 

efeito desejado e prejudicar gravemente a saúde do consumidor. 

 

3.4. Considerações finais 

Como mencionado anteriormente, este projeto foi bem recebido por todos os membros 

da equipa da Farmácia Aliança, tendo aumentado a velocidade de atendimento, principalmente 

os de venda livre, uma vez que passaram das gavetas do interior do armazém para o exterior, 

mais perto dos balcões de atendimento. Além disso, a alfabetização destas por nome comercial 

torna o atendimento mais fácil para estagiários que ainda não estão familiarizados com os 

princípios ativos, pois os utentes têm tendência a referir-se aos MNSRM pela marca.  

Adicionalmente, a arrumação das gavetas ajudou a criar espaço adicional para eventuais 

novas marcas e princípios ativos e a alargar o espaço destinado aos fármacos de alta 

rotatividade, que precisam sempre de um stock mais elevado do que os restantes.  

No entanto, como seria de esperar, houve uma primeira fase de habituação em que 

alguns membros da equipa demonstraram alguma dificuldade em encontrar os produtos na nova 

localização. Porém, a classificação do novo espaço ajudou nesta fase de habituação, uma vez 

que facilitaram a sua localização, e ajudou a tornar o processo de arrumo de encomendas mais 

fácil e intuitivo. 
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Anexo II: Propagação da radiação UV na atmosfera 

    

Anexo III: Diferentes fotótipos da pele, de acordo com a Classificação de Fitzpatrick (41) 
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Anexo IV: Diferentes tipos de cancro da pele (15) 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

Anexo V: Sinais ABCD de análise do risco de cancro da pele (42) 

 

Anexo VI: Imagem de um olho com cataratas (43) 
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Anexo VII: Pterígio de tamanho médio (44) 

 

 

Anexo VIII: Aspeto final da publicação preparada para o site da FA 

Sabe escolher um protetor solar? 

 

 

 

O que significa proteção UVA e UVB? 

A luz solar que atinge a terra é composta por dois tipos de radiação invisível; 

ultravioleta A (UVA) e ultravioleta B (UVB). Cerca de 95% das radiações solares que atingem a 

Terra são compostas por UVA, que é capaz de penetrar nuvens e vidros. Apesar de não queimar 

a pele, desempenha um papel importante na sua pigmentação e envelhecimento prematuro, 

assim como no aparecimento de rugas, uma vez que atinge as camadas mais profundas da pele. 

Pelo contrário, os raios UVB atingem as camadas mais superficiais da pele, queimando-

a e provocando vermelhidão ou “escaldões”. A sua intensidade varia de acordo com a estação 

do ano, localização e hora do dia, embora possam danificar a pele durante todo o ano. Estes 

raios são responsáveis pelo desenvolvimento de mutações no DNA, que podem evoluir para 

cancro da pele. 

Assim, um protetor solar cujo rótulo indique que apresenta proteção UVA ou UVB 

apenas protege a pele de um dos tipos de radiações, pelo que o mais indicado será escolher um 

protetor mais abrangente. 
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O que significa IPS 50+? 

O Índice de Proteção Solar (IPS) ou Sun Protection Factor (SPF) indica a capacidade de 

proteção do protetor solar, ou seja, o tempo que se pode estar ao sol sem queimar a pele. Por 

exemplo, um IPS 50+ indica que, após a aplicação do protetor, é possível estar 50 vezes mais 

tempo ao sol do que o tempo que demora a ficar com a pele vermelha sem proteção. 

 

 

O que é um protetor solar químico? E de barreira? 

Existem dois tipos de protetores solares: 

 Químicos – compostos por substâncias químicas (como benzofenona) que absorvem a 

radiação UV, reduzindo a sua penetração na pele;  

 Físicos ou de barreira – compostos por substâncias minerais (normalmente óxido de 

zinco e/ou dióxido de titânio) que reflectem a radiação solar. 

Nada impede o uso simultâneo dos filtros no mesmo protetor, sendo até recomendável 

em caso de peles mais sensíveis. 

Nas crianças até os 3 anos é aconselhável usar protetor solar físico. 

 

Um protetor solar em spray tem a mesma eficácia que um creme? 

Devido à sua densidade, um protetor solar em creme é mais eficaz do que em spray. 

Além disso, a proteção do spray não é tão longa como a de um creme, pelo que deverá ser 

reaplicado com mais frequência (aproximadamente a cada hora). 

 

Porque é que os protetores solares só duram 12 meses? 

Para além da degradação natural dos constituintes do protetor, a tendência para o 

guardar ao sol quando estamos na praia acelera esta degradação. Ao �m de algum tempo, a 

própria embalagem pode libertar partículas de plástico para o produto, que poderão alterar a 

constituição do protetor. 
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Assim, aconselha-se a utilizar os protetores solares apenas durante um ano, de maneira a 

garantir que este está em boas condições. 

 

Porque é que se deve aplicar o protetor solar antes de sair de casa? 

Uma vez que, após a sua aplicação, o protetor solar ainda demora um pouco até ser 

absorvido e, consequentemente, a exercer o seu efeito protetor, este deverá ser aplicado pelo 

menos 30 minutos antes de sair de casa. 

 

Quantas vezes é preciso reaplicar o protetor solar? 

Seja qual for o IPS indicado no rótulo, a sua eficácia vai-se perdendo com o tempo. 

Sendo assim, o protetor solar deve ser reaplicado a cada duas horas de exposição solar ou com 

maior frequência, caso haver muito suor ou atividades na água. 

 

E se não estiver sol? Aplico o protetor solar? 

O protetor deve ser aplicado em qualquer situação climatérica, uma vez que a radiação 

ultravioleta não tem qualquer tipo de obstáculo. Por exemplo, mesmo se o tempo estiver 

nublado, a radiação atravessa as nuvens, atingindo –nos e dani�cando a pele de igual maneira 

Além disso, se trabalhar perto de janelas devem ter especial atenção em aplicar protetor, uma 

vez que os raios UVA (responsáveis pelo envelhecimento prematuro da pele) atravessam os 

vidros. 

 

Em que situações é importante usar protetor solar todo o ano? 

As pessoas com maior sensibilidade ou alterações de pele ou com história de cancro da 

pele devem ter especial atenção aos efeitos da radiação solar, pelo que devem aplicar protetor 

durante o ano todo nas áreas expostas. 

Adicionalmente, pessoas com peles claras, loiras ou ruivas e de olhos claros queimam 

mais facilmente, pelo que também devem redobrar os cuidados quando estão ao ar livre 

 

Texto elaborado por Margarida Machado, Farmacêutica Estagiária 
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Anexo IX: Questionário realizado no âmbito de proteção solar e publicado nas redes sociais 
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Anexo X: Respostas ao inquérito realizado no Facebook
® 

sobre proteção solar 

 

Figura 1: Percentagem de membros do sexo feminino e masculino que responderam ao 

inquérito (n = 83) 
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Figura 2: Gráfico ilustrativo da idade das pessoas que responderam ao inquérito (n = 83) 

 

Figura 3: Gráfico ilustrativo dos diferentes fotótipos das pessoas que responderam ao inquérito 

(n = 83) 

 

 

Figura 4: Gráfico ilustrativo dos indivíduos que costumam apanhar "escaldões" quando estão 

expostos ao sol demasiado tempo (n = 83) 
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Figura 5: Hábitos de vestimenta adoptados pelos indivíduos que responderam ao questionário 

(n = 83) 

 

 

Figura 6: Gráfico ilustrativo da percentagem de indivíduos que se costuma proteger 

adequadamente contra a radiação solar, recorrendo a acessórios como chapéus e óculos de sol (n 

= 83) 

 

 

Figura 7: Gráfico ilustrativo da percentagem de indivíduos que colocam protetor solar antes de 

sair de casa (n = 83) 
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Figura 8: Gráfico ilustrativo da percentagem do Factor de Proteção Solar utilizado, se 

aplicarem protetor antes de sair de casa (n = 83) 

 

 

Figura 9: Gráfico ilustrativo da média de tempo que os inquiridos passam expostos ao sol 

quando estão na praia/piscina (n = 83) 

 

Figura 10: Gráfico ilustrativo da percentagem de inquiridos que prefere sombra ou sol, quando 

frequentam praias ou esplanadas (n = 83) 
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Figura 11: Gráfico ilustrativo da percentagem de inquiridos que reaplica o protetor solar 

quando está exposto ao sol por longos períodos de tempo (n = 83) 

 

Figura 12: Gráfico ilustrativo da percentagem de inquiridos que reaplica o protetor solar, 

depois de se molharem (n = 83) 

 

Figura 13: Gráfico ilustrativo da percentagem de inquiridos que pratica exercício ao ar livre (n 

= 83) 



Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

Ana Margarida Machado 

 

52 
 

 

Figura 14: Gráfico ilustrativo da percentagem de indivíduos que tomam as devidas precauções 

(como usar chapéus e protetor solar) antes de praticar exercício físico (n = 83) 

 

Figura 15: Gráfico ilustrativo da percentagem de pessoas que conhecem o conceito de FPS ou 

IPS (n = 83) 

 

Figura 16: Gráfico ilustrativo da percentagem de inquiridos que está familiarizado com o 

Método ABCD (n = 83) 
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Figura 17: Gráfico ilustrativo da percentagem de inquiridos que tentam autodiagnosticar os 

seus sinais (n = 83) 

Anexo XI: Camadas estruturais da pele (45) 

 

 

Anexo XII: Pele da cara antes (a) e depois (b) do tratamento com um creme com elevada 

concentração de ácido ascórbico anidro (vitamina C), demonstrando uma redução da 

hiperpigmentação cutânea e melhoria do aspeto da pele (25) 
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Anexo XIII: Capacidade de captação da água pelo ácido hialurónico, hidratando-a (38) 
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Anexo XIV: Panfleto desenvolvido no âmbito de farmácia comunitária relativo a suplementos alimentares que 

beneficiam a pele 
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RESUMO 

 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares constituem uma importante estrutura dos 

cuidados de saúde dispensados em meio hospitalar, tendo como objeto o conjunto de atividades 

farmacêuticas. É evidente o papel do farmacêutico em ambiente hospitalar, sendo que estão 

encarregues tanto das partes científicas como técnicas, nomeadamente a produção de 

manipulados, sujeitos à orientação dos Órgãos de Administração dos Hospitais (1). É uma 

profissão que requer constante contacto entre os diversos serviços clínicos do hospital, de 

maneira a garantir que todo o ciclo do medicamento seja cumprido. Esta tarefa não é fácil pois 

diferentes classes de medicamentos necessitam de diferentes circuitos.  

Durante o meu período de estágio, pude experienciar as diferentes áreas de atuação do 

farmacêutico hospitalar, o que me permitiu verificar a sua importância no cumprimento das 

normas de segurança, qualidade e eficácia da terapêutica.    
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1. PARTE I: INTRODUÇÃO 

No âmbito da Unidade Curricular Estágio do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, realizou-se o estágio no Hospital de Braga durante dois meses, iniciando-se a 1 

de Março e com término no dia 30 de Abril de 2017. O horário de estágio estabelecido foi das 9 

horas às 17 horas, num total de 7 horas diárias.  

Os serviços farmacêuticos (SF) estão subdivididos em várias áreas de acordo com o 

“Manual da Farmácia Hospitalar”, que serviu de base para a organização do estágio (Anexo I).  

 

2. ORGANIZAÇÃO DO HOSPITAL 

O Hospital de Braga (HB) é uma unidade hospitalar integrada no Serviço Nacional de 

Saúde, no âmbito de uma parceria público-privada com o Grupo José de Mello Saúde, através 

de um contrato de gestão assinado pela Administração Regional de Saúde Norte (ARS). 

Localiza-se na zona Este da cidade, em Sete Fontes, na freguesia de São Victor. Aberto desde 

2011, este substitui o antigo Hospital de São Marcos, com mais de 500 anos, disponibilizando 

maiores e melhores instalações à população dos distritos de Viana do Castelo e Braga. 

 

3. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS  

De acordo com o Decreto-lei n.º 44 204 de 2 de Fevereiro de 1962, os SF hospitalares 

constituem departamentos com autonomia técnica, não estando sujeitos à orientação dos órgãos 

de administração, perante os quais respondem pelos resultados do seu exercício (2).  

São responsáveis por assegurar a terapêutica medicamentosa dos doentes e garantem o 

cumprimento do ciclo do medicamento. Garantem ainda a adequada gestão de stocks através de 

um circuito informatizado, com prescrição eletrónica interna (distribuição unitária para os 

pacientes internados em alguns serviços clínicos) e externa (distribuição em regime 

ambulatório). Adicionalmente gerem medicamentos experimentais e os dispositivos utilizados 

para a sua administração, assim como os medicamentos complementares à realização dos 

ensaios.  

3.1. Localização  

No HB, os SF encontram-se no piso -1, exceto o serviço de dispensa de medicamentos 

em ambulatório, que se encontra no piso 0, perto da entrada principal do hospital. Cumpre-se 

assim o estabelecido pelo “Manual de Farmácia Hospitalar”(1), que dita que a localização dos 

SF deverá permitir acesso interno e externo facilitado, perto de sistemas de circulação vertical 

(monta-cargas e elevadores) e todas as áreas deverão estar no mesmo piso. A farmácia em 

ambulatório deve localizar-se próximo da circulação normal de doentes e ter entrada exterior 

aos serviços farmacêuticos. 
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3.2. Pessoal dos serviços farmacêuticos hospitalares  

A legislação em vigor dita que os SF sejam dirigidos por um farmacêutico, com a 

categoria de diretor técnico, sendo que, atualmente, a direção clínica dos SF do HB é da 

responsabilidade da Doutora Ana Plácido. O pessoal dos SF divide-se em Farmacêuticos 

Hospitalares (FH), Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Assistentes Técnicos (AT) e 

Assistentes Operacionais (AO), como estabelecido no Decreto-lei n.º 44 204 de 2 de Fevereiro 

de 1962 (2). A constituição dos profissionais do HB encontra-se esquematizada no Anexo II. 

3.3. Horário de funcionamento 

Os SF (incluindo a dispensa em ambulatório) funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 

horas às 17 horas, encerrando aos fins de semana e feriados. Contudo, há pelo menos um FH de 

prevenção das 12 horas às 20 horas e um FH de serviço ao sábado. 

3.4. Sistema Informático 

O sistema utilizado no HB é da criação da GLINTT® Healthcare Solutions e permite 

maior interação entre os vários profissionais de saúde, gestão de prescrições, encomendas e 

distribuição de medicamentos nos diferentes SC. Através deste programa, o FH acede 

facilmente às prescrições médicas, validando-as e encaminhando o pedido para os aparelhos de 

dispensa semi-automática de medicamentos.  

Adicionalmente a este programa, o HB utiliza ainda o B-simple exclusivamente para a 

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP), destinado a reunir informações relativas 

ao doente (sinais vitais, resultados de análises clínicas, etc.) num só programa e partilhando a 

informação com o outro programa já mencionado. O HB usa também o SAP (System 

Administration Products) para as encomendas diárias. 

 

4. GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS 

4.1. Seleção, aquisição e controlo 

A seleção de medicamentos de um hospital tem por base o Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM), assim como as necessidades terapêuticas dos seus utentes, 

tendo em consideração os fatores económicos. No HB, o processo de seleção de novos 

medicamentos e medicamentos extra FHNM é da responsabilidade da Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT) e, quando há necessidade de acrescentar medicamentos extra-formulário, 

esta sugestão também é da sua responsabilidade. 

O HB contém 3 armazéns cujas encomendas são feitas individualmente: farmácia, 

ambulatório e citotóxicos. Um dos métodos de gestão de stocks no HB é o Manufacturing 

Resource Planning, que permite analisar a média dos produtos consumidos no ano anterior e 

estimar a quantidade necessária de cada produto para um determinado número de dias. Este 

cálculo é feito de acordo com: stock mínimo, stock máximo e ponto de encomenda. 
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Diariamente, o programa informático gera uma listagem dos produtos abaixo do ponto de 

encomenda e o FH valida a mesma. Em seguida, um AT faz as encomendas diárias através do 

programa SAP. O HB também utiliza o método Kanban®, que permite a detetar a necessidade 

de reposição de um determinado produto através de cartões. 

Em situações pontuais, o pedido pode ser feito a farmácias comunitárias (Farmácia da 

Misericórdia, por exemplo), diretamente ao distribuidor (como à Alliance Healthcare) ou a outro 

hospital. Em situações de rutura, pode-se ainda analisar alternativas terapêuticas. 

4.2. Receção  

Nos SF existe uma zona específica para a receção de encomendas, onde se encontra um 

AO responsável pela verificação dos produtos e armazenamento. O AO confere também a nota 

de encomenda e a guia de remessa, confirmando que os produtos correspondem aos pedidos, as 

quantidades e se o lote e validade do produto equivalem às da fatura. Em seguida, dá-se entrada 

informática dos produtos e posterior arrumação. Os medicamentos sujeitos a circuito especial 

têm procedimentos específicos de receção e armazenamento (vide 13. Medicamentos Sujeitos a 

Controlo Especial). Caso exista alguma irregularidade com os produtos, estes são colocados na 

sala de quarentena separados dos restantes medicamentos até que o problema seja resolvido. 

4.3.  Armazenamento 

O armazenamento deve ser feito em conformidade com as normas e legislação em 

vigor, garantindo a cadeia do frio, para facilitar a posterior distribuição e devido aos produtos 

termossensíveis. Deve obedecer a regras de conservação, nomeadamente temperatura, luz, 

humidade e segurança. O HB dispõe de vários armazéns, incluindo: salas equipadas com 

frigoríficos e arcas congeladoras, com registo contínuo da temperatura; um armazém para 

produtos inflamáveis, um espaço fechado com um kit de emergência em caso de derrame de 

citotóxicos; uma sala para injetáveis e produtos de grandes dimensões; e um armazém de apoio 

à distribuição clássica para os fármacos que não necessitam de conservação especial. 

Os produtos são ordenados por ordem alfabética de acordo com a Designação Comum 

Internacional (DCI), obedecendo à regra first-in, first-out, ou seja, produtos com menor prazo de 

validade à frente, para que sejam utilizados em primeiro lugar. Cada produto tem um lugar 

específico, identificado com a respetiva etiqueta contendo o DCI, dose, forma farmacêutica, via 

de administração e código interno. Esta etiqueta poderá ter também: um sinal de alerta máximo, 

caso seja um medicamento de alto risco; fundo amarelo, caso seja obrigatória uma diluição para 

administração intravenosa; e um semáforo, nos medicamentos com doses diferentes da mesma 

substância ativa. Além disso, o armazém está ordenado dado o cumprimento do LASA (look-

alike, sound-alike), devidamente identificados com a inserção de letras maiúsculas no meio das 

denominações semelhantes, de maneira a destacar s diferenças. O Anexo III é um exemplo de 

todas estas características. 
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5. GESTÃO DE RISCO 

Este órgão é responsável pela avaliação e gestão do risco no HB, tendo como objetivo 

evitar situações de emergência e garantir respostas rápidas e eficientes, promovendo ao mesmo 

tempo a segurança dos utentes e profissionais de saúde. Esta gestão implica a identificação e 

descrição do perigo, a sua avaliação por grau de severidade e implementação imediata de 

medidas corretivas. O FH é responsável por todos os problemas relacionados com medicação, 

incluindo incidentes externos aos SF.  

O HB possui uma plataforma de gestão de risco denominada Health Event Risk 

Management (HER+), onde se registam todos os problemas e emergências relacionadas com a 

medicação, permitindo analisar o acontecimento de efeitos adversos que ocorrem em cada 

unidade. Isto permite uma melhoria contínua da segurança dos doentes.  

O incidente é transmitido por correio eletrónico ao FH responsável, que toma 

imediatamente medidas preventivas e regista o incidente na plataforma.  

 

6. GESTÃO DE QUALIDADE 

O sistema de gestão da qualidade é responsável pelo controlo e melhoria dos processos 

de organização, com visitas de acompanhamento regulares pela empresa que certifica de forma 

a garantir o seu cumprimento. Todos os procedimentos por ele criados estão descritos no 

Manual de Qualidade, disponível para consulta pelos profissionais de saúde no Portal da 

Qualidade do HB. 

A 20 de janeiro de 2016, os SF do HB receberam um certificado de renovação da 

Acreditação Global e Certificação ISO 9001:2008 (3), atribuído pelo Caspe Healthcare 

Knowledge System (CHKS).  

 

7. COMISSÕES TÉCNICAS 

As Comissões Técnicas são órgãos consultivos, cujo objetivo é a implementação de 

normas que garantam a utilização segura de medicamentos e dispositivos médicos, de maneira a 

salvaguardar a saúde pública. Para este efeito, existem várias no HB: Comissão de Ética para a 

Saúde (CES), Comissão de Farmácia e Terapêutica e o Grupo Coordenador Local do Programa 

de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência a Antimicrobianos (GCL-PPCIRA). 

7.1. Comissão de Ética para a Saúde 

A CES do HB é um órgão consultivo, colegial, multidisciplinar e independente, que 

obedece ao Decreto-Lei nº 97/95 de 10 de maio e a Lei nº 21/2014 de 16 de Abril. Assim, é 

constituída por 7 membros entre os diferentes profissionais de saúde, designados pelo diretor 

clinico do HB: 3 médicos, 2 enfermeiros, um farmacêutico e um jurista. Caso seja necessário, 

pode-se convocar peritos de outras áreas de ciências sociais e humanas (12). 
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É da responsabilidade da CES a garantia do cumprimento de padrões de ética no 

exercício de ciências médicas, para assim proteger a dignidade humana; o uso do consentimento 

informado, de maneira a que a vontade dos utentes seja sempre cumprida; e aprovação de 

medicamentos para uso off-label (13). 

7.2. Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)  

A CFT é um órgão multidisciplinar consultivo, que se rege pelo Despacho nº 1083/2004 

de 17 de Janeiro. É função desta comissão o zelo pelo cumprimento de utilização segura, eficaz 

e eficiente da terapêutica farmacológica no HB. É uma imposição legal esta comissão ter o 

mesmo número de médicos e farmacêuticos, pelo que no HB há dois de cada (4).  

Esta comissão atua como órgão de ligação entre os SC e a Direção do HB, garante o 

cumprimento do FHNM (propondo até a introdução ou exclusão de medicamentos), elabora 

listas de fármacos de emergência e autoriza a utilização de novos medicamentos no HB, entre 

outras funções.  

Um exemplo das funções da CFT é o caso de pacientes com Hepatite C. Quando um 

utente é diagnosticado com esta doença, os seus dados clínicos são inseridos pelo médico na 

base de dados do portal da Hepatite C, entre os quais estão a carga vírica e genótipo do vírus. 

Após a validação da medicação pela administração do HB, a CFT tem aproximadamente 2 dias 

para o fazer. Em seguida, o INFARMED autoriza o tratamento e os medicamentos são 

disponibilizados ao doente após emissão de um número de compromisso por parte da ARS 

Norte, que servirá como a sua identificação aquando a encomenda. Os encargos económicos 

deste processo são suportados pelo Estado.  

7.3. Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de 

Infeções e de Resistência a Antimicrobianos (GCL-PPCIRA) 

O GCL-PPCIRA é um grupo de profissionais de saúde de diferentes valências, 

responsável pelo controlo de infeções nosocomiais. É composto por enfermeiros, um FH, um 

engenheiro biomédico, um médico de medicina interna e um médico de patologia clínica.  

O seu objetivo é reduzir as infeções associadas aos cuidados de saúde e evitar o 

aparecimento de resistência aos antimicrobianos, implementando normas preventivas e 

modificando práticas de risco. Estas normas são estabelecidas pela Direção Geral de Saúde. 

Com isto em mente, há reuniões periódicas com os dinamizadores de cada SC duas 

vezes por ano, que, por sua vez, são responsáveis por transmitir as novas normas ao respetivo 

serviço. Adicionalmente realizam-se auditorias de 6 em 6 meses, de maneira a garantir o 

cumprimento das regras estabelecidas.  
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8. AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ESPECIAL (AUE) 

Por vezes, o tratamento de um paciente pode exigir o uso de fármacos não existentes em 

Portugal, ou seja, sem Autorização de Introdução no Mercado (AIM). Nestes casos, o 

INFARMED pode autorizar a sua utilização, se se verificarem as condições estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto: medicamentos imprescindíveis à prevenção, 

diagnóstico ou tratamento, mediante justificação clinica; medicamentos necessários para 

impedir a propagação de agentes patogénicos, toxinas, agentes químicos, ou de radiação 

nuclear; e medicamentos que sejam adquiridos excecionalmente por um SC para serem 

dispensados a um doente específico (5).  

No HB existe um FH responsável pela Gestão e pedidos de AUE. Anualmente, este FH 

elabora uma lista dos pedidos de AUE e o respetivo laboratório que o fornece/distribui, caso 

este medicamento possua uma AIM noutro país e conste no FHNM. Assim, após submissão ao 

INFARMED, a AUE é atribuída a um medicamento e fornecedor específico, para a quantidade 

solicitada e para vigorar no ano civil seguinte. O Anexo IV mostra o impresso a preencher pelo 

FH para obter a AUE. 

Se o fármaco não constar no FHNM, é necessário enviar um impresso de justificação 

clinica à Direção Clinica (Anexo V), que deve ser preenchido pelo diretor do SC com a 

indicação terapêutica, uma lista de terapêuticas alternativas no mercado e a razão pelas quais 

estas não podem ser utilizadas. Porém, em ambos os casos, o INFARMED tem que autorizar a 

importação do medicamento, mediante justificação clinica, cuja resposta exemplificativa a este 

pedido pode ser vista no Anexo VI. Em caso de rutura de stock em que não haja um fornecedor 

alternativo nem a possibilidade de prescrever outro fármaco, recorre-se ao AUE de maneira a 

que este possa ser importado. 

 

9. AUTORIZAÇÃO EXCECIONAL  

Antes de serem usados em ambiente hospitalar, todos os fármacos com nova AIM têm 

que passar por uma avaliação económica feita pelo INFARMED, cujo parecer dita se o 

medicamento pode ser introduzido no HB. Se o medicamento for urgente e ainda não tiver 

avaliação prévia, o médico pode pedir uma Autorização Excecional (AE), que será enviada em 

primeiro lugar à CFT e, caso esta esteja de acordo, ao INFARMED.  

 

10. MEDICAMENTOS EXTRA-FORMULÁRIO 

Cada SC tem uma listagem de medicamentos que pode solicitar feita com base no 

FHNM e apenas esses são fornecidos pelos SF. Quando o médico prescreve um produto que não 

consta no stock do serviço, deve preencher o “Pedido de autorização de dispensa de 

medicamentos em regime de ambulatório pelos serviços farmacêuticos” (ou um semelhante para 
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casos de regime de internamento) e, mediante este pedido, o FH confirma a prescrição 

eletrónica do fármaco e aguarda autorização da CFT para poder fornecer medicação. Quando 

esta é concedida, procede-se ao agendamento de consulta na farmácia em ambulatório para 

facultar o medicamento ao paciente.  

Em casos de necessidade, o serviço pode requisitar o medicamento a outro, preenchendo 

depois a “Justificação de prescrição de medicamento extra-formulário” (Anexo VII).  

 

11. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS  

A distribuição de medicamentos é a secção dos SF com mais atividade e os seus 

responsáveis estão em contacto constante com os diversos SC. Estabelece-se assim uma 

importante ponte de comunicação entre enfermeiros e farmacêuticos, de maneira a garantir que 

os stocks nunca baixem para níveis preocupantes e que os pedidos emergentes sejam supridos.  

O objetivo principal deste departamento é a diminuição dos erros relacionados com a 

medicação, tais como: doses excessivas, interações medicamentosas, administração de 

medicamentos não prescritos, entre outros. A prescrição médica eletrónica é essencial para a 

distribuição, sendo a sua validação da responsabilidade do FH, que analisa as características do 

doente e do medicamento, garantindo a sua segurança e eficiência.  

Os sistemas de distribuição de medicamentos dividem-se em Distribuição Clássica e 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária.   

11.1. Distribuição Clássica 

A distribuição clássica é o mais antigo sistema de distribuição e consiste no envio de um 

pedido de reposição informático por parte de um enfermeiro responsável, feito semanalmente 

em dias pré-definidos até às 13 horas. É utilizado para repor todos os armários de stock 

existentes na unidade, com exceção do Bloco Operatório (BO), Serviço de Urgência (SU) e 

Armazém Avançado (AA) 

A análise do pedido é feita pelo FH responsável, de modo a detetar possíveis erros de 

dosagem e da forma farmacêutica, e preparado no próprio dia pelo AO, que entrega os produtos 

no dia seguinte. Caso se apresentem manipulados entre os pedidos, preenche-se o “Registo 

Diário de Medicamentos/Produtos Manipulados”, no qual se indica o manipulado a preparar, a 

quantidade, serviço requisitante e data e hora do registo. 

 Caso os gastos do SC ultrapassem ao máximo estabelecido, o enfermeiro responsável 

efetua um pedido urgente na aplicação informática, que deve ser feito até às 13 horas para poder 

ser entregue no próprio dia. Depois de preparados, colocam-se os pedidos urgentes na secção da 

mesa correspondente ao piso requerente, juntamente com a folha de débito.  
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11.1.1.  Armazém Avançado 

O AA é um método de reposição de stocks baseado em níveis previamente estipulados 

com o SC, tendo por base os registos de consumo pela equipa de enfermagem. Está 

implementado nos serviços de internamento de Psiquiatria, Neurocirurgia, Medicinas, UCIC 

(Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos), Cardiologia/Pneumologia/Medicina, Pediatria, 

Obstetrícia, Ginecologia/Senologia e Urologia/Vascular. 

Apresenta a vantagem de permitir uma gestão mais eficaz dos recursos e melhor 

controlo dos stocks, estreitando a relação entre os SF e a equipa clínica. Utiliza um sistema de 

registo informático (vide 3.4. Sistema Informático), pelo que a equipa médica e de enfermagem 

devem ser sensibilizadas para o seu uso de modo a registar as prescrições, dada pelo FH e 

enfermeiro responsáveis pelo SC.  

A determinação do nível máximo de reposição de cada serviço é feita tendo em conta os 

consumos de cada medicamento no mês correspondente do ano anterior, sendo depois ajustado 

à prática clínica diária caso seja necessário. Assim, criou-se um plano de reposição: cada SC faz 

o pedido semanal num dia definido, a ser entregue no próprio dia por um AO, após a emissão 

informática da reposição de stocks, pelo FH.  

11.1.2. Reposição por contagem 

Método de reposição de stock que assenta numa contagem manual feita pelo AO, que 

regista os valores no PDA (Personal Digital Assistant), e respetiva reposição de stock para o 

nível previamente estabelecido. Está implementado nos serviços de BO e SU. 

11.1.2.1. Bloco Operatório e Serviço de Urgência  

Tanto o stock existente no BO como no SU foi previamente definido pelo FH em 

conjunto com o enfermeiro, sendo a sua reposição da responsabilidade dos SF. Em ambas as 

unidades a contagem do stock efetua-se de três em três dias pelo AO, exceto os soros do BO, 

que são contados diariamente. Com base nesta contagem, o pedido de reposição é gerado 

automaticamente pelo programa. 

No BO, o FH envia diariamente a medicação essencial para as cirurgias do dia seguinte. 

Adicionalmente, existe um stock de medicamentos extra-formulário, criado após se verificar a 

sua necessidade urgente durante as cirurgias. Sendo assim, no dia seguinte à cirurgia e mediante 

justificação de uso, os medicamentos são debitados e o stock é reposto. 

No caso da unidade de cirurgia de ambulatório, o Decreto-Lei nº 75/2013 de 4 de Junho 

dita a dispensa gratuita de medicamentos em regime pós-operatório, de maneira a suprir as 

necessidades imediatas do doente. Entre estes fármacos incluem-se analgésicos, anti-

inflamatórios não-esteróides, antieméticos, protetores da mucosa gástrica e inibidores da bomba 

de protões (6). Assim, de acordo com a severidade da cirurgia e o seu tempo de recuperação, o 

HB preparou os seguintes protocolos terapêuticos (kits; Anexo VIII): 
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• Kit A: Paracetamol 1g per os a cada 8h 

• Kit B: Ibuprofeno 400 mg per os a cada 8h 

• Kit C: Tramadol 50 mg per os a cada 8h + Ondansetrom 8 mg (SOS) 

Estes kits são preparados pelos SF e dispensados após prescrição médica. Cada kit 

contém, além dos fármacos mencionados, a posologia e modo de administração.  

11.1.3. Pyxis medstation® 

A Pyxis Medstation® consiste num armário informatizado que alberga um stock 

definido, cuja reposição se efetua mediante o registo de consumo feito ao doente. A estação está 

implementada na UCIP e existe uma consola nos SF (Anexo IX). Fazem parte do seu stock os 

produtos farmacêuticos existentes nos SF, exceto: os medicamentos sujeitos controlo especial, 

gases medicinais, nutrição entérica, injetáveis de grande volume, medicamentos de frio, material 

de penso, anti-sépticos e desinfetantes. 

Apenas pessoal previamente autorizado pelo FH (por introdução do número 

mecanográfico e posterior registo da impressão digital no sistema) tem acesso à Pyxis, 

permitindo maior controlo da medicação. Esta é composta por gavetas e armários, dos quais os 

enfermeiros só podem retirar e colocar medicação, não acrescentar ou alterar os níveis mínimos 

e máximos de stock. Na altura de reabastecer a estação, introduz-se o prazo de validade de cada 

produto (se for inferior ao existente), de maneira a que mensalmente se possa localizar os que 

expiram nos dois meses seguintes.  

Como se trata de uma unidade de prestação de cuidados a pacientes críticos, a UCIP 

deve conter um grande armazenamento de medicamentos. Sendo assim, tal como a UCIN, os 

stocks são repostos três vezes por semana: segunda, quarta e sexta (a UCIN é reposta em dias 

diferentes), garantindo assim abastecimento para o fim de semana.  

11.1.4. Método Kanban®  

O método Kanban® é utilizado no HB para controlar o stock, permitindo a rápida 

deteção da necessidade de reposição, através de cartões colocados juntamente com os produtos 

no seu local de armazenamento. Contêm informações relativas ao medicamento, como a DCI, o 

código interno e stock máximo e mínimo. O stock mínimo corresponde ao ponto de encomenda 

e, quando este é atingido, o cartão é entregue ao TDT pelo AO para este fazer a reposição (ou a 

um FH, no caso dos Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial). A quantidade a repor 

corresponde à diferença entre o stock máximo e a quantidade de produto existente. 

De acordo com o local em que está armazenado o medicamento, o Kanban® tem cores 

diferentes de maneira a evitar erros de reposição, como se pode ver no Anexo X. 
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11.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

A distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU) permite o fornecimento 

individualizado de medicação a doentes internados para um período de 24 horas, exceto ao fim 

de semana (48 horas).  

A área de preparação de medicamentos da DIDDU (Anexo XI) está localizada perto da 

saída dos SF, de maneira a acelerar a entrega aos SC. É composta por várias zonas, delimitadas 

por marcações no chão: zona de preparação propriamente dita, onde se encontra o equipamento 

de dispensa semi-automática Kardex® (A); zona destinada à devolução de medicamentos (B); 

zona destinada à higienização das malas (C); sala adjacente onde se encontra o equipamento de 

dispensa semi-automática FDS® (Fast Dispensing System; D); e a sala de apoio à dose unitária, 

para armazenamento de malas e gavetas vazias (E). 

A DIDDU tem como objetivo o aumento da segurança do circuito do medicamento (há 

maior conhecimento do perfil farmacoterapêutico do doente) e é da responsabilidade de um FH, 

que valida as prescrições médicas eletrónicas tendo em atenção as doses, forma farmacêutica, 

posologia, via de administração e ainda alergias e diagnóstico. Após esta validação, emite-se um 

mapa farmacoterapêutico onde consta toda a medicação do doente, que é enviado para os 

equipamentos semiautomáticos e analisado por um TDT no computador adjacente ao Kardex® e 

por outro no FDS®. A medicação é acondicionada em gavetas próprias (Anexo XII), 

devidamente identificadas pelo AO, e colocadas em malas para serem transportadas para o 

respetivo SC. Após a entrega, o AO devolve as gavetas vazias aos SF. Os medicamentos que 

não tenham sido administrados são devolvidos no interior da respetiva gaveta e, após 

verificação das condições de conservação e prazo de validade, faz-se a sua devolução no 

sistema informático. 

Tratando-se de um processo repetitivo, o enchimento das gavetas é auxiliado por dois 

equipamentos semi-automáticos, permitindo assim diminuir a incidência de erros: FDS® e 

Kardex®.  

11.2.1. Fast Dispensing System®  

A FDS® (Anexo XIII) armazena formas farmacêuticas orais sólidas em cassetes, 

calibradas individualmente para um determinado medicamento. Estas estão organizadas num 

carrossel rotativo e é utilizada para reembalar medicamentos em embalagens individuais seladas 

(Anexo XIV), com a identificação do doente, DCI, dose, prazo de validade e lote. Caso o 

medicamento não tenha uma cassete calibrada, pode-se utilizar um tabuleiro com poços para os 

medicamentos individuais para a reembalagem.   

A reposição de stock da FDS® é feita diariamente, após a remoção dos medicamentos 

das suas embalagens primárias e secundárias por um AO. 

11.2.2. Sistema Kardex®  
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O Kardex® (Anexo XV) é um equipamento de armazenamento e dispensa 

semiautomática de medicamentos, constituído por gavetas dispostas em prateleiras com rotação 

vertical. A dispensa neste sistema é efetuada por medicamento, ou seja, o equipamento indica 

todos os medicamentos mencionados no mapa farmacoterapêutico, assim como a quantidade a 

dispensar e localização. De forma a evitar erros, a organização do Kardex® foi decidida tento 

em conta os medicamentos LASA, em que fármacos com nome ou com aspeto exterior 

semelhante estão distanciados. 

Para facilitar a rápida reposição do aparelho, os produtos farmacêuticos mais utilizados 

estão numa estante ao lado do Kardex®. Os medicamentos de consumo esporádico são retirados 

do armazém geral.  

12. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A DOENTES EM 

AMBULATÓRIO 

O Decreto-Lei n º 206/2000, de 1 de Setembro aprova a dispensa em regime de 

ambulatório de medicamentos que se destinam ao tratamento de patologias de alto risco que não 

necessitam de internamento do paciente, cuja adesão terapêutica é vital, ou caso seja necessário 

acesso imediato ao medicamento (7).  

A Unidade de Ambulatório (UA) do HB é constituída por uma sala de espera e outra de 

atendimento e um armazém. Neste, as condições de conservação são monitorizadas diariamente, 

registando-se a temperatura ambiente e humidade relativa. O mesmo se aplica ao frigorífico 

existente no armazém, cuja temperatura deve estar entre os 2 e 8 °C. Os medicamentos da UA 

encontram-se organizados por ordem alfabética de DCI e com stock controlado através de 

Kanban®. Sempre que um paciente inicie a terapêutica, é necessário prescrição médica e o 

preenchimento de um extra-formulário (Anexo XVI) no qual deve constar: identificação do 

paciente, medicamento, forma farmacêutica e justificação clínica. Caso se trate de um 

medicamento off-label, o extra-formulário é avaliado pela CFT, pelo INFARMED e, por fim, 

pela ARS. As prescrições médicas têm a validade de 4 meses após a data de prescrição (com 

exceção da talidomida), sendo que apenas é fornecida medicação para um mês. 

Excecionalmente, o utente pode enviar um pedido aos órgãos de gestão do HB, justificando a 

necessidade de levantamento da medicação para mais que 30 dias.  

Na sua primeira visita, o doente recebe um cartão de identificação do HB (Anexo 

XVII), onde consta o seu nome, número de processo e registo das futuras datas de levantamento 

de medicação. Este deve ser apresentado pelo utente sempre que se desloque à UA, assim como 

o seu Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade. Nesta visita deve ser o próprio utente a levantar 

a medicação, embora no futuro possa ser substituído por um familiar/cuidador, desde que este 

apresente o cartão do HB do doente e o seu bilhete de identidade. O FH informa então o utente 

sobre a medicação, nomeadamente quantidade, via de administração, condições de 
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armazenamento, efeitos secundários esperados e data do próximo levantamento. Após o registo 

informático da dispensa, assina-se um termo de responsabilidade (Anexo XVIII), em que o 

doente se compromete à utilização e conservação da medicação corretas, e um documento 

descrevendo a medicação e a respetiva quantidade dispensada (Anexo XIV). 

Certas doenças são apenas diagnosticadas em consultórios privados especializadas para 

esse fim (ao abrigo da Portaria nº48/2016 de Março de 2016): artrite reumatóide, espondilite 

anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas. 

Assim sendo, trata-se de uma prescrição médica externa de consultório privado, certificado pela 

Direção Geral de Saúde, na qual tem que se mencionar a portaria e respetivo número de 

certificação (8). 

A UA dispensa ainda medicação para os SC cujos tratamentos são programados e 

administrados em meio hospitalar, sendo que o FH responsável pela dispensa em ambulatório 

envia diariamente a medicação agendada para o dia seguinte. 

 

13. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLO ESPECIAL 

Certas classes de medicamentos estão sujeitas a controlo especial devido ao perigo dos 

seus efeitos adversos. Apresentam assim legislação específica, que dita um controlo mais 

apertado do seu consumo e das suas condições de armazenamento. 

13.1. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos (MEP) 

A distribuição de MEP requer controlo adicional, seguindo a legislação em vigor 

(Decreto-lei nº 15/93 de 22 de Janeiro, Decreto-Regulamentar nº 61/94 de 12 de Outubro e 

Portaria nº 981/98 de 8 de Junho). O Anexo XX esquematiza o processo de distribuição de 

MEP no HB. 

Os MEP são conservados no “Armazém dos estupefacientes”, ao qual se acede apenas 

através de cartão magnético, da posse exclusiva dos FH. Dentro da própria sala, os 

estupefacientes estão armazenados em cofres metálicos, onde estão organizados por ordem 

alfabética de DCI e identificados com o seu código interno.  

De acordo com a legislação previamente mencionada, a aquisição destes medicamentos 

é efetuada através do envio ao fornecedor da nota de encomenda (Anexo XXI) e do Anexo VII, 

modelo nº 1506, (Anexo XXII) devidamente preenchido, assinado e carimbado pelos SF.  

Todas as entradas e saídas dos MEP são registadas no “Livro de Registos de 

Estupefacientes e Psicotrópicos” pelo FH responsável e os estupefacientes são enviados para a 

unidade requerente após preenchimento correto do anexo X, modelo nº 1509 (Anexo XXIII) em 

duplicado, denominado “Requisição de substâncias e suas preparações compreendidas nas 

tabelas I, II, III e IV, com exceção da II-A, anexas ao Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro, 
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com retificação a 22 de Fevereiro”. Cada modelo preenchido deve corresponder apenas a uma 

substância ativa, com determinada dosagem e forma farmacêutica. 

No momento de administração do MEP, o enfermeiro preenche a requisição e, no fim, o 

diretor de serviço valida e assina. A data em que o enfermeiro administra o medicamento não 

pode ser superior à data da assinatura do diretor de serviço e não pode apresentar rasuras. 

Quando é recebido pelos SF, o FH verifica se está tudo conforme, assina e data o documento. 

Em seguida, regista o consumo ao serviço no sistema informático, que atribui um número de 

consumo mensal interno à encomenda e é depois anotado no anexo X.  

Por fim, preparam-se os pedidos de cada unidade, sendo entregues ao SC requerente 

pelo AO. Aquando a entrega do produto farmacêutico requisitado, o AO e o enfermeiro que o 

receber devem assinar e datar o anexo X. O duplicado fica nos arquivos do SC e o original é 

arquivado nos SF. 

A gestão do stock de estupefacientes é feita recorrendo a Kanbans® e, quando se atinge 

o ponto de encomenda, o FH efetua uma nota de encomenda, repondo o stock máximo do MEP 

em questão. Como medida de controlo, efetua-se uma contagem diária dos cofres.  

13.1.1. Metadona 

A metadona é um MEP distribuído pelo HB, seguindo um processo ligeiramente 

diferente dos outros: não é contabilizado no stock hospitalar, pois é fornecido diretamente pelo 

Centro de Atendimento de Toxicodependentes (CAT). Quando se fornece metadona, preenche-

se de igual modo o anexo X, enviando-se uma cópia para o CAT para que este possa repor ao 

hospital o que foi gasto.  

13.2. Medicamentos Hemoderivados 

Os hemoderivados são medicamentos derivados de sangue ou plasma humanos, 

preparados à base de albumina, concentrados de fatores de coagulação ou imunoglobulinas de 

origem humana. Uma vez que não podem ser sintetizados por métodos convencionais, são 

obtidos a partir de plasma de dadores humanos saudáveis por processos tecnológicos de 

fracionamento e purificação.  

Devido à probabilidade de contaminação dos pacientes com doenças infeciosas 

transmissíveis pelo sangue, o Despacho Conjunto nº 1052/2000 de 14 de Setembro dita que 

todos os atos de requisição clinica, distribuição aos serviços e administração de todos os 

medicamentos derivados de plasma humano devem ser registados em ficha própria: o Modelo nº 

1804, exclusivo da INCM (Imprensa Nacional – Casa da Moeda). Para permitir uma rápida 

rastreabilidade caso o paciente apresente doença infeciosa após a administração de um 

determinado lote, o preenchimento deste modelo é obrigatório (9).  

No HB, todos os medicamentos desta classe são geridos pelo método Kanban® e a sua 

encomenda é da responsabilidade de um FH. Na receção de hemoderivados, a guia de 
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remessa/fatura deve ser acompanhada do Certificado de Autorização de Utilização de Lote 

(CAUL), que confirma a segurança da sua utilização, e é arquivado. Em seguida, são 

armazenados num armazém ao qual apenas os FH têm acesso, dentro do qual estão contidos em 

cofres, com exceção dos que necessitam de ser conservados no frigorífico. Estes medicamentos 

deverão ser acompanhados da respetiva etiqueta indicativa (Anexo XXIV). 

O modelo nº 1804 previamente referido é constituído por duas vias, “Via Farmácia” 

(Anexo XXV) e “Via Serviço” (Anexo XXVI), sendo a primeira autocopiativa e arquivada na 

farmácia e a segunda no processo clinico do doente. As vias são semelhantes, com a diferença 

que a “Via Serviço” contém um espaço adicional de registo de administração. Os quadros A 

(identificação do doente) e B (justificação clinica) são preenchidos pelo enfermeiro responsável 

e o modelo é enviado para os SF. Após confirmar o seu correto preenchimento, o FH preenche o 

quadro C (registo de distribuição) do Modelo nº 1804 com o nome do medicamento, quantidade, 

lote, laboratório de origem/fornecedor e CAUL e numera-o, iniciando a numeração em cada ano 

civil. Em seguida, rotula o saco de transporte com o nome do doente, o SC, a quantidade 

fornecida e as condições de conservação. Os produtos são então enviados para o SC requisitante 

e, no momento de administração, o enfermeiro preenche o quadro D (registo de administração), 

arquiva a “Via Serviço” e imediatamente devolve a “Via Farmácia”. Caso o medicamento não 

seja administrado, deve ser devolvido aos SF.  

A única exceção ao previamente mencionado é o stock de plasma humano da unidade de 

imuno-hemoterapia, que contém um stock permanente deste produto e a sua reposição é feita 

por pedido informático aos SF.  

Os Hospitais de Dia Médico, Pediátrico e Oncológico são casos particulares, pois todos 

os inícios de tratamento com hemoderivados devem ser previamente autorizados pela CFT e 

pela Comissão Executiva. Seguidamente, os serviços agendam os tratamentos e o FH fornece o 

produto necessário para cada semana no final da semana anterior, mediante prescrição médica.  

13.3. Ensaios Clínicos 

De acordo com a Lei nº 21/2014, de 16 de Abril, ensaio clínico (EC) é uma investigação 

realizada no ser humano que tem como objetivos: estudo dos efeitos clínicos, farmacológicos ou 

farmacodinâmicos de medicamentos experimentais (ME); identificação dos efeitos indesejáveis 

dos mesmos; ou análise da respetiva segurança ou eficácia (13). 

No HB, os EC são da responsabilidade do Centro Clínico Académico (CCA), do qual 

fazem parte farmacêuticos, enfermeiros, médicos e coordenadores dos estudos. Antes do início 

de um EC, é necessária autorização do INFARMED, CCA e HB, para além das autorizações 

específicas para o uso do medicamento experimental fornecidas pelo promotor do EC. 

Os ME são armazenados numa sala própria de acesso restrito, equipada com frigoríficos 

para o seu armazenamento, sujeitos a controlo apertado da temperatura feito pelo sistema Vigie. 
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Assim, todos os dias o FH analisa a temperatura dos frigoríficos, verificando se houve alguma 

falha de energia durante a noite. A própria sala tem também um controlo apertado da 

temperatura e humidade. Estes valores são registados em formulários próprios, caso o promotor 

do EC os queira analisar. 

Existe ainda uma sala destinada ao armazenamento de dossiers de ensaios concluídos, 

pois estes devem ser guardados por um período mínimo de 15 anos. Contém também os ME 

atualmente em EC mas no qual tenha sido detetado algum problema, assim como as embalagens 

vazias de estudos prévios, que serão entregues aos respetivos promotores para estes avaliarem a 

compliance. Esta é comunicada ao CCA para posterior registo.  

Os ME obedecem a um circuito especial que deve ser seguido rigorosamente e cujas 

etapas devem ser registadas no respetivo dossier do estudo para futura consulta nas visitas de 

monitorização. A primeira etapa é o envio do ME para os SF pelo promotor, onde o FH faz a 

sua receção (confirmando a identidade dos produtos, a sua quantidade e bom estado e registando 

a hora e data da receção). 

Depois da receção da prescrição, dispensa-se a medicação ao paciente, durante a qual 

lhe é explicado todo o processo. Após a sua utilização, o paciente devolve aos SF as embalagens 

para serem devolvidas ao promotor para posterior destruição e para análise da adesão à 

terapêutica.  

 

14. GASES MEDICINAIS 

Como definido pelo artigo 149° do Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de Agosto, gases 

medicinais são aqueles que satisfazem a definição de medicamento ou dispositivo médico, na 

sua forma pura ou em mistura, liquefeitos ou não. Gases como o ar medicinal (mistura de azoto 

e oxigénio), oxigénio, protóxido de azoto e óxido nítrico são considerados medicamentos pois 

estão “destinados a entrar em contacto direto com o organismo humano e desenvolvem uma 

atividade em conformidade com a de um medicamento, designadamente pela sua utilização em 

terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, 

tecidos ou células destinados a transplantes, sempre que estejam em contacto com estes”(10). 

Os outros gases utilizados no HB (nomeadamente árgon, azoto, dióxido de carbono, hélio, 

hexafluoreto de enxofre e octafluorpropano) são considerados dispositivos médicos (10). 

Os gases medicinais estão contidos em cilindros ou garrafas, de alumínio ou de aço, 

facilitando o seu transporte. Devem conter um rótulo que identifique inequivocamente o gás e 

devem ser brancos, com a ogiva de uma cor particular ao gás (Anexo XXVII). Os cilindros ou 

garrafas estão acondicionados verticalmente em dois dos três armazéns de gases medicinais do 

HB, com as respetivas rampas ordenadas de acordo com o tipo de gás e capacidade do cilindro. 

Neste armazém, o protóxido de azoto, dióxido de carbono e oxigénio estão ligados ao sistema 
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de distribuição de gases medicinais do hospital por cabos da cor da respetiva ogiva. De maneira 

a garantir a distribuição permanente e para evitar falhas, existem três fontes de fornecimento 

(primária, secundária e de reserva). Por uma questão de segurança, a pressão das garrafas é 

verificada duas vezes por dia e os extintores são compatíveis com os gases armazenados. 

Os gases criogénicos ou liquefeitos a temperaturas muito baixas estão armazenados em 

tanques criogénicos, protegidos por uma rede metálica e rodeados por chão não poroso, no 

exterior do edifico (Anexo XXVIII). Estes são utilizados na criação de ar medicinal, pelo que 

existem três tanques: dois de oxigénio e um de azoto. O controlo destes é da exclusiva 

responsabilidade do seu fornecedor (Praxair) através de um sistema de televigilância, sendo que 

sempre que a pressão desses tanques diminui excessivamente, o misturador de ar medicinal é 

desligado automaticamente. Nestes casos, ligam-se os compressores do hospital, que captam o 

ar da atmosfera e o enviam para a rede de distribuição. 

A reposição de gases medicinais é semelhante à dos restantes medicamentos: nos 

serviços de internamento e no pólo tecnológico, a contagem das garrafas de oxigénio nos 

serviços é feita diariamente por um técnico (Anexo XXIX) e enviada ao FH para que este valide 

a quantidade de garrafas a repor. Nos restantes SC, a reposição é feita após pedido informático. 

14.1. Casos particulares 

O azoto líquido é um gás utilizado exclusivamente no serviço de Dermatologia do HB 

para a realização de criocirurgias. O HB possui dois Dewar, um destinado ao armazenamento do 

azoto liquido utilizado pelo SC e outro vazio na sede da Praxair. Quando necessário, a 

enfermeira responsável pelo SC solicita-o informaticamente e o FH encomenda o azoto líquido 

nos dias pré-definidos. No dia da receção da encomenda, o técnico da Efacec Clinical avalia o 

estado do tanque e supervisiona a sua instalação. 

Por fim, os gases C3F8 (octaflureto de propano), C2F6 (hexaflureto de etano) e o SF6 

(hexaflureto de enxofre), podem ser encontrados no “Armazém de Anestesia, Colírios e 

Material de Penso” e não com os outros gases pois são utilizados pelo BO na forma de seringas 

intraoculares (Anexo XXX). 

 

15. PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

A produção de manipulados permite a personalização da terapêutica, sendo que o FH 

deve seguir as “Boas Práticas a Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em 

Farmácia de Oficina e Hospitalar”, descritas na Portaria n.º 594/2004 de 2 de Junho. 

Adicionalmente, os Decretos-Lei nº 90/2004, de 20 de Abril e nº 95/2004, de 22 de 

Abril, ditam que a produção destes medicamentos deve ser feita segundo as indicações da 

farmacopeia, de maneira a poder ser dispensado diretamente aos doentes assistidos no HB. O 

FH deve garantir a qualidade e segurança da preparação, tendo em conta possíveis interações 
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que ponham em causa o doente ou a ação do medicamento. Nestes decretos-lei consta que só 

podem ser utilizadas matérias-primas presentes na Farmacopeia Portuguesa ou na Farmacopeia 

Europeia e que não tenham sido proibidas por uma autoridade competente (11).  

 

15.1.  Preparações estéreis 

O fabrico de preparações estéreis deve ser feito em áreas limpas, cuja entrada de pessoal 

e materiais é feita por antecâmaras, sendo o ar destas salas devidamente filtrado, de acordo com 

a Portaria nº 42/92 de 23 de Janeiro.  

Nestas preparações têm que ser garantidas condições de estabilidade e esterilidade, pelo 

que são preparados em ambientes controlados, sob supervisão farmacêutica. Minimizam-se 

assim os riscos de contaminação microbiológica e erros de preparação, garantindo 

simultaneamente a redução de custos e de riscos para o ambiente.  

15.1.1. Colírios Fortificados 

O HB prepara colírios fortificados de Vancomicina, Ceftazidima e Voriconazol, entre 

outros, consoante a necessidade. A utilização destes colírios obriga ao preenchimento da 

“Justificação de Receituário de Medicamentos Extra-Formulário” e do Consentimento 

Informado do paciente.  

15.1.2. Nutrição Parentérica 

No HB preparam-se bolsas de nutrição parentérica (NP) para pediatria e neonatologia, 

com o objetivo de providenciar os nutrientes necessários para promover a reserva proteica e 

fornecer energia para os processos metabólicos, ajudando no crescimento e maturação da 

criança. A sua constituição é adequada às necessidades nutritivas de cada doente, sendo esta 

decisão da responsabilidade do médico. Existem duas vias de administração de NP,  por cateter 

central ou periférico, escolhidas de acordo com a duração do tratamento, osmolalidade da 

solução, estado nutricional prévio e existência ou não de complicações. 

Em primeiro lugar, o FH recebe e valida a folha de prescrição (Anexo XXXI), que 

indica a quantidade de cada constituinte, peso, identificação, data de preparação e data de 

administração. Em seguida, calculam-se as quantidades a adicionar de cada componente, tendo 

em atenção o fator de incremento da bolsa, de maneira a salvaguardar automaticamente 

possíveis perdas (Anexo XXXII). Para cada doente é preparada uma bolsa com aminoácidos, 

heparina, minerais, glucose e vitaminas hidrossolúveis (solução A; porção aquosa) e outra bolsa 

ou seringa com lípidos e vitaminas lipossolúveis (solução B; porção lipídica). A separação das 

duas soluções garante que não há separação de fases. No momento da preparação propriamente 

dita, é importante ter cuidado na ordem de adição dos constituintes, de maneira a evitar a 

formação de precipitados (evitar adicionar sequencialmente cálcio e fosfatos, por exemplo).  

15.1.3. Fármacos citotóxicos 
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No HB, a unidade de preparação de citotóxicos dos SF é constituída por 4 áreas: 

vestiário, sala de apoio, antecâmara e sala de produção. No vestiário, os operadores retiram a 

bata, vestem farda própria e colocam luvas e protetores de calçado. Apenas depois se pode 

entrar na sala de apoio, onde são emitidos os mapas de produção (Anexo XXXIII), impressos os 

rótulos de identificação do doente e do fármaco (Anexo XXXIV) e se preparam os tabuleiros a 

enviar para a câmara (Anexo XXXV). Estes contêm todo o material, soluções de diluição e 

fármacos necessários, devendo ser preparados individualmente para cada fármaco, evitando 

erros na formulação. Os tabuleiros são então enviados para a sala de produção através de um 

transfer e apenas entram na câmara de preparação após pulverização com álcool a 70% (Anexo 

XXXVI). Na antecâmara coloca-se o equipamento de proteção individual: bata descartável, 

touca, luvas e máscara. Na câmara encontra-se uma câmara de fluxo laminar vertical (CFLV; 

Anexo XXXVII), que, como o nome indica, produz um fluxo de ar laminar vertical contínuo. 

Em conjunto com o sistema de filtração, evita-se assim a entrada de aerossóis na área de 

trabalho e consequente contaminação biológica do produto.  

Antes de começar a produção propriamente dita, o operador coloca luvas estéreis e 

prepara a câmara, colocando todo o material dentro da mesma. Esta sala encontra-se a pressão 

negativa, evitando a circulação de ar contaminado para o exterior. Esta diferença de pressão 

impede a transferência de substâncias potencialmente perigosas e/ou aerossóis.  

Todas as preparações exigem dupla verificação do procedimento, pelo que o FH ou 

TDT prepara o manipulado e outro verifica todos os volumes medidos, fármacos, soluções de 

diluição e sistemas de administração utilizados. No fim, o produto é enviado para a sala de 

apoio através do transfer, onde é acondicionado de acordo com as características do fármaco 

(por exemplo, envolver o produto em papel de alumínio no caso de fármacos fotossensíveis). 

Todos os citotóxicos são identificados com uma etiqueta roxa com a designação 

“CITOTÓXICOS” (Anexo XXXVIII) e uma vermelha com a designação “FRIGORIFICO”, no 

caso de fármacos termossensíveis. Em seguida, as preparações são colocadas em sacos selados e 

transportados para o Hospital Dia Oncológico em malas próprias, acompanhadas da 

documentação necessária.  

A limpeza da CFLV e da sala de produção é realizada diariamente, no fim de cada 

sessão de produção e semanalmente faz-se uma limpeza mais aprofundada. Além disso, todos os 

dias realizam-se controlos microbiológicos, para garantir que as condições de esterilização são 

cumpridas. 

15.2. Preparações não estéreis (Farmácia Galénica)  

No HB existe uma sala destinada unicamente à preparação de formas farmacêuticas não 

estéreis, equipada com material e matérias-primas necessárias à sua preparação (Anexo 

XXXIX). A sua preparação inicia-se após validação da prescrição médica pelo FH responsável 
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e elaboração da respetiva ficha de preparação (Anexo XL). Esta contém toda a informação 

relativamente a um medicamento manipulado, nomeadamente: composição qualitativa e 

quantitativa, forma farmacêutica, quantidade a preparar, cálculos efetuados, descrição da 

técnica, aparelhagem utilizada, condições de acondicionamento e um exemplar do rótulo de 

identificação colocado na embalagem final (Anexo XLI). Além disso, incluem-se informações 

que permitam a rastreabilidade do produto final: lote e prazo de validade das matérias-primas, 

data de preparação, lote interno atribuído à preparação e assinatura do operador e supervisor. 

A preparação de formulações não estéreis pode ser realizada por um TDT ou por um 

FH, embora a supervisão seja sempre da responsabilidade deste último. Após a preparação e 

acondicionamento, rotula-se a embalagem e atribui-se prazo de validade.  

Durante o estágio, pude participar na preparação de diversos manipulados, entre os 

quais se encontram: suspensão oral de hidrocortisona 2 mg/mL; loção de óxido de zinco (“Pasta 

de Água); Gel oral de lidocaína, hidrocortisona e nistatina (“Solução de Miles”); Colutório de 

IPO (Anexo XLII); solução aquosa de salicilato de sódio a 2%; solução aquosa de ácido acético 

medicinal a 4%.  

15.3. Reembalamento de Formas Orais Sólidas  

Para reduzir os riscos de contaminação do medicamento, erros de administração e 

tempo gasto na preparação da medicação, recorre-se ao fracionamento e/ou reembalamento de 

formas orais sólidas, garantindo-se a segurança e qualidade do medicamento e protegendo-o dos 

agentes ambientais. O fracionamento permite também adequar a terapêutica ao doente, obtendo-

se doses medicamentosas não disponíveis no mercado.  

O fracionamento e reembalamento são feitos numa sala exclusiva para esse efeito, onde 

se situa também o FDS (vide 11.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária). A 

quantidade reembalada deverá ser inferior ao consumo de 6 meses, o prazo de validade 

atribuído pelos SF. Na embalagem deve constar o DCI, dosagem, prazo de validade, lote interno 

atribuído pelos SF e lote original e data de preparação.  

 

16. HOSPITAL DE DIA ONCOLÓGICO 

O Hospital de Dia (HD) Oncológico situa-se no piso 1 do HB com uma entrada própria, 

para evitar contacto entre pacientes oncológicos (mais débeis/imunodeprimidos) e o restante 

ambiente hospitalar. O HD está equipado com a medicação frequentemente utilizada pelos 

pacientes oncológicos (incluindo antieméticos e anticancerígenos orais), um frigorífico para 

fármacos termossensíveis e vários dispositivos médicos para a administração da medicação.  

O circuito do medicamento neste HD inicia-se com a prescrição médica informática de 

um protocolo de quimioterapia, previamente acordado numa reunião de grupo. Antes do início 
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do tratamento, o doente realiza análises hematológicas e bioquímicas, pois em caso de 

debilidade física ou fisiológica o tratamento não poderá prosseguir e deverá ser adiado.  

Após a chegada do paciente ao HD Oncológico, este é visto por um médico ou 

enfermeiro, que verificam o estado de saúde do paciente. Se tudo estiver bem, a enfermeira 

inicia o pré-tratamento e entrega o seu processo clínico ao FH, que analisa o protocolo de 

tratamento escolhido. Isto engloba a confirmação dos fármacos anticancerígenos, dose 

(calculada a partir da superfície corporal ou do peso), diluição e vias de administração. Atribui 

então um lote interno a cada preparação e, após validação, o FH regista o paciente e respetivo 

tratamento num documento partilhado, de maneira a serem preparados na câmara de citotóxicos 

no próprio dia. Assim, três vezes por dia em horas pré-estabelecidas, o AO entrega os 

citotóxicos e os seus mapas de produção e o FH assina a receção. Em seguida, confirma o nome 

do paciente, fármaco, dose e integridade da embalagem, usando batas descartáveis e luvas. O 

papel do FH no tratamento de doentes oncológicos incide não só na preparação de citotóxicos, 

mas também na monitorização da sua administração, garantindo que não há erros. 

Nos casos de quimioterapia oral ou antieméticos, o paciente deve confirmar que recebeu 

a medicação, assinando o impresso próprio. Se for um representante do paciente, a medicação 

apenas é fornecida mediante identificação pessoal.  

Para além do referido anteriormente, o FH deve estar atento às vias de administração à 

qual se destinam determinados fármacos. Por exemplo, o trastuzumab administrado 

intravenosamente apresenta dose de carga no início do tratamento, passando eventualmente para 

a dose de manutenção. Porém, tal já não se verifica na via subcutânea, que apresenta uma dose 

fixa ao longo do tratamento. Apesar de tudo, a via de administração com maior vigilância é a 

intratecal, devido ao seu elevado risco de toxicidade. Os citotóxicos administrados por esta via 

são preparados na hora, com cuidados adicionais e com dupla validação. Esta administração é 

feita por um médico, que deve preencher o “Registo para administração de quimioterapia 

intratecal”, no qual constam os dados do paciente, diagnóstico e fármaco a administrar. Na 

altura de administração, é obrigatório a assinatura do médico responsável, do enfermeiro e de 

um terceiro elemento.  

Outro ponto importante da responsabilidade deste FH é a informação dada ao paciente 

relativamente à toma dos fármacos fornecidos. Um bom exemplo disto é a talidomida, utilizada 

no tratamento do mieloma múltiplo em pessoas com mais de 65 anos. Uma vez que apresenta 

risco elevado de teratogenicidade, os pacientes devem ser devidamente informados do seu uso, 

principalmente mulheres aptas a engravidar. O FH tem então o dever de controlar de perto estes 

doentes, garantindo a correta administração do fármaco e esclarecendo dúvidas pontuais. 
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CONCLUSÃO 

 

Durante o meu período de estágio, foi-me possível constatar a importância cada vez 

maior do papel do farmacêutico no âmbito hospitalar, ajudando a melhorar a prestação de 

cuidados de saúde e qualidade dos serviços. Não só têm funções a nível da farmacovigilância 

como a nível da investigação e desenvolvimento, em conjunto com os diferentes profissionais 

de saúde. É uma tarefa de elevada importância e responsabilidade, sendo que o bem-estar dos 

doentes depende da boa execução do seu trabalho. 

Esta experiência foi muito gratificante e enriquecedora a nível profissional, permitindo-

me analisar as diferentes vertentes de carreira que o este curso pode fornecer. Não só adquiri 

novos conhecimentos científicos e técnicos, como também contactei com vários profissionais de 

saúde, permitindo-me ver diferentes realidades.  
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PARTE II – PROJECTOS DESENVOLVIDOS 

 

Ao longo deste estágio, foram-me propostos dois projetos, de maneira a enriquecer a 

minha formação e permitir compreender melhor as tarefas exigidas de um farmacêutico 

hospitalar. 

 

1. Análise da prescrição de uma bolsa de nutrição parentérica  

Tive a oportunidade de avaliar a prescrição de uma bolsa de nutrição parentérica, 

realizando os cálculos necessários para adequação do teor de nutrientes às necessidades 

terapêuticas (Anexo XLIII). Estes cálculos foram realizados com o auxílio de bibliografia 

adequada. 

 

2. Apresentação sobre novas abordagens terapêuticas no tratamento da mucosite 

Como trabalho final, no fim do estágio, foi-me pedida a realização de uma apresentação, 

na qual abordasse os problemas das soluções de lavagem oral contra a mucosite e que tentasse 

encontrar alternativas seguras (Anexo XLIV). 
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ANEXOS 

 

Anexo I: Cronograma dos temas abordados durante o período de estágio 

MARÇO 

2 e 3 6 a 10 14 a 17 20 a 24 27 a 31 

• Distribuição 

Clássica 
• Estupefacientes 

• Reposição de 

stocks por níveis: 

UCIP e UCIN 

• Gases Medicinais 

• Hemoderivados 

• DIDDU 

• Reposição de 

stocks por níveis: 

BO e SU 

• Galénica e 

reembalamento 

• Estéreis 

 

ABRIL 

3 a 7 10 a 14 17 a 21 24 a 25 

• Hospital de Dia 

Oncológico 

• Distribuição de 

medicamentos em 

regime de ambulatório 

• Qualidade 

• Gestão 

• Ensaios Clínicos e 

Investigação 

• Comissões Técnicas 

• Áreas de Intervenção 

Farmacêutica 
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Anexo II: Organigrama dos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga 
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Anexo IV: Impresso de preenchimento obrigatório pelo requerente para obter Autorização de 

Utilização Especial (AUE) 

 

Anexo III: Etiqueta identificativa da Noradrenalina, contendo DCI, dose, forma 

farmacêutica, via de administração e código interno do produto 
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Anexo V: Justificação clínica para a obtenção de Autorização de Utilização Eespecial (AUE) de 

um fármaco não existente em Portugal 
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Anexo VI: Obtenção de Autorização de Utilização Especial (AUE) para o fármaco Obidoxima 
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Anexo VII: Justificação do Uso de Medicamentos Extra-Formulário 

 



Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar 

Ana Margarida Machado 

 

30 
 

Anexo VIII: Kits de medicamentos, para 2 ou 3 dias, a serem distribuídos em caso de cirurgia 

de ambulatório 
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Anexo IX: Consola da Pyxis Medstation® existente nos SF do HB 

 

Anexo X: Kanbans® de diferentes serviços clínicos 
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Anexo XI: Área de preparação de medicamentos da Distribuição Individual Diária em Dose 

Unitária (DIDDU) 

Legenda: A – zona de preparação propriamente dita, onde se encontra o equipamento de 

dispensa semi-automática Kardex®;B – zona destinada à devolução de medicamentos; C – zona 

destinada à higienização das malas; D – sala adjacente onde se encontra o equipamento de 

dispensa semi-automática FDS® ; E – sala de apoio à dose unitária, para armazenamento de 

malas e gavetas vazias. 

 

Anexo XII: Gavetas de acondicionamento da medicação de Distribuição Diária de Dose 

Unitária 
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Anexo XIII: Fast Dispensing System 

 

Anexo XIV: Embalagem individual selada do medicamento paricalcitol 

 



Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar 

Ana Margarida Machado 

 

34 
 

Anexo XV: Sistema Kardex 
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Anexo XVI: Autorização de dispensa de medicamentos pelos serviços farmacêuticos em regime 

de ambulatório 
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Anexo XVII: Cartão de Identificação do utente do Hospital de Braga 

 

 

Anexo XVIII: Termo de responsabilidade 
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Anexo XIX: Informação dada ao doente sobre a sua terapêutica 
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Prescrição médica

Administração do MEP

Registo do MEP administrado por 
DCI, Dosagem e Forma 

Farmacêutica

Stock do SC chega a níveis 
minimos

Registo é enviado e recepcionado 
nos SF

Requisição válida?

Sim

Interpretação da requisição

Dispensa e registo da saída de 
medicação do cofre no livro de 

registos

Acondicionamento da medicação 
com mesma DCI, dosagem e forma 
farmacêutica num único saco opaco

AO transporta medicação ao 
destino e assina impresso

Enfermeiro confere recepção e 
assina o Anexo X

Anexo XX: Processo de distribuição de MEP no HB 

 

Não 

Contactar SC 

requisitante 

Anexo X 

Médico 

Equipa de 

enfermagem 

AO + AT 

FH 

AO + AT 

Impresso duplicado é 

arquivado na enfermaria 

Impresso original regressa 

aos SF e é arquivado 

Equipa de 

enfermagem + 

AT 
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Anexo XXI: Nota de encomenda de um MEP
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Anexo XXII: Anexo VII, modelo nº 1506
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Anexo XXIII: Anexo X, modelo nº 1509 

 

 

Anexo XXIV: Etiqueta que indica que um fármaco necessita de ser armazenado a baixas 

temperaturas 
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Anexo XXV: Modelo nº 1804, exclusivo da INCM- via farmácia 
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Anexo XXVI: Modelo nº 1804, exclusivo da INCM- via serviço        

 

Anexo XXVII: Exemplos de cores de ogivas de acordo com o gás medicinal 

Gás Medicinal Símbolo Químico  Cor da Ogiva 
Ar Medicinal N2+O2 Preto/brancp 

Azoto N2 Preto 

Dióxido de Carbono CO2 Cinzento 

Hélio He Castanho-escuro 

Oxigénio Medicinal O2 Branco 

Óxido Nitroso Medicinal N2O Azul 
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Anexo XXVIII: Fotografia dos reservatórios criogénicos do HB 
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Anexo XXIX: Contagem das garrafas de oxigénio nos SC 

 

Anexo XXX: Seringas intraoculares de C3F8, SF6 e C2F6 
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Anexo XXXI: Folha de prescrição de nutrição parentérica personalizada 
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Anexo XXXII: Quantidades a medir de cada componente da bolsa, após multiplicação pelo 

fator de incremento 

 

Anexo XXXIII: Mapa de produção de citotóxicos 
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Anexo XXXIV: rótulo de identificação do paciente e do fármaco citotóxico 

 

 

Anexo XXXV: Tabuleiros prontos a serem enviados para a sala de produção 
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Anexo XXXVI: Transfer da sala de produção de citotóxicos 

 

Anexo XXXVII: Câmara de Fluxo Laminar Vertical 
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Anexo XXXVIII: Rótulo identificativo de um fármaco citotóxico 

 

Anexo XXXIX: Matérias-primas da sala de preparações não estéreis 
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Anexo XL: Ficha de preparação do Colutório de IPO 
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Anexo XLI: Rótulo identificativo do manipulado 

 

Anexo XLII: Embalagem final do Colutório de IPO 

 
 

Anexo XLIII: Cálculo das quantidades necessárias para a preparação de bolsa de nutrição 

parentérica 

 

As quantidades prescritas de cada constituinte de ambas as soluções que compõem a 

nutrição parentérica são referidas na seguinte tabela: 
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Tabela 1: Tabela das quantidades prescritas de cada constituinte da NP 

Peso 755,0 g 

CHT 80,0 mL/kg/dia 

Glucose 4,5 mg/kg/min 

Sódio 0,0 mEq/kg/dia 

Potássio 0,0 mEq/kg/dia 

Cálcio 60,0 mg/kg/dia 

Fósforo 28,0 mg/kg/dia 

Magnésio 0,0 mg/kg/dia 

Zinco 150,0 μg/kg/dia 

Peditrace 0,0 mL/kg/dia 

Soluvit N 1,0 mL/kg/dia 

Aminoácidos 3,0 g/kg/dia 

Heparina 0,5 U/ml 

Lípidos 1,0 g/kg/dia 

Vitaminas lipossolúveis 2,0 mL/kg/dia 

 

Estes valores têm que ser ajustados ao peso do paciente e, em seguida, calcula-se a 

quantidade em mililitros (mL) que é necessário adicionar de cada componente. 

 

Solução A: 

• Glucose 30% 

Foram prescritos 4,5 mg de glicose por cada quilo do paciente por minuto, logo: 

4,5 𝑚𝑔 × 0,755 𝑘𝑔 = 3,40 𝑚𝑔/𝑚𝑖𝑛 

Como existem 30 g de glucose em 100 mL de solução: 

3,40 × 10−3 𝑔/𝑚𝑖𝑛 × 100 𝑚𝐿

30 𝑔
= 0,01133 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛  

0,01133 𝑚𝑙/𝑚𝑖 𝑛 × 60 𝑚𝑖𝑛 = 0,68 𝑚𝐿/ℎ 

Logo, num dia: 

0,68 𝑚𝐿/ℎ × 24 ℎ = 16,30 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑒 30% 

 

• Cálcio 

Foram prescritos 60,0 mg de cálcio por cada quilo do paciente por dia, logo: 
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60,0 𝑚𝑔 × 0,755 𝑘𝑔

1 𝑘𝑔
= 45,3 𝑚𝑔 

Em moles e tendo em conta que a massa molar do cálcio é 40,078 g/mol: 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑔)

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 (𝑔/𝑚𝑜𝑙)
=  

45,3 × 10−3 𝑔

40,078 𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 0,001130 𝑚𝑜𝑙

= 1,13 𝑚𝑚𝑜𝑙  

Tendo em conta que o gluconato de cálcio 10% contém 0,223 mmol de cálcio por mL de 

solução: 

1,13 𝑚𝑚𝑜𝑙 × 1 𝑚𝐿

0,223 𝑚𝑚𝑜𝑙
= 5,0 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑖𝑜 

 

• Fósforo  

Foram prescritos 28,0 mg de fósforo por cada quilo do paciente por dia, logo: 

28,0 𝑚𝑔 × 0,755 𝑘𝑔

1,0 𝑘𝑔
= 21,14 𝑚𝑔 

Tendo em conta que o glicerofosfato de sódio contém 31 mg de fósforo por mL de solução: 

21,14 𝑚𝑔 × 1 𝑚𝐿

31 𝑚𝑔
= 0,68 𝑚𝐿 ~ 0,7 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠ó𝑑𝑖𝑜 

 

• Zinco  

Foram prescritos 150 μg de zinco por cada quilo do paciente por dia, logo: 

150 𝜇𝑔 × 0,755 𝑘𝑔

1,0 𝑘𝑔
= 113,25 𝜇𝑔 

Tendo em conta que a solução de gluconato de zinco 0,1% contém 0,1 g de zinco por 

100 mL de solução: 

113,25 × 10−6 𝑔 × 100 𝑚𝐿

0,1 𝑔
= 0,11 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑧𝑖𝑛𝑐𝑜  

 

• Soluvit N 

Foi prescrito 1,0 mL de Soluvit N por cada quilo do paciente por dia, logo: 

1,0 𝑚𝐿 × 0,755 𝑘𝑔

1 𝑘𝑔
= 0,755 𝑚𝐿 ~0,8 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑣𝑖𝑡 𝑁 

 

• Aminoácidos 

Foram prescritas 3,0 g de aminoácidos por cada quilo do paciente por dia, logo: 

3,0 𝑔 × 0,755 𝑘𝑔

1 𝑘𝑔
= 2,27 𝑔 
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Tendo em conta que a solução Primene 10% contém 10 g de aminoácidos por 100 mL de 

solução: 

2,27 𝑔 × 100 𝑚𝐿

10 𝑔
= 22,7 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑒 10%  

 

• Heparina 

Às soluções administradas por catéter central deve ser adicionada heparina, pelo que 

foram prescritas 0,5 U de heparina por mL de solução: 

80 𝑚𝐿 × 0,755 𝑘𝑔

1,0 𝑘𝑔
= 60,4 𝑚𝐿 𝑛𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝐴 − 𝑆𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝐵 ↔ 𝑆𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝐴 = 60,4 − 5,3 = 55,1 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝐴 

0,5 𝑈 × 55,1 𝑚𝐿

1 𝑚𝐿
= 27,55 𝑈 

Tendo em conta que a solução de heparina é de 100U/mL: 

27,55 𝑈 × 1 𝑚𝐿

100 𝑈
~ 0,28 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 

 

Solução B 

• Lípidos  

Foi prescrita 1,0 g de lípidos por cada quilo do paciente por dia, logo: 

1,0 𝑔 × 0,755 𝑘𝑔

1,0 𝑘𝑔
= 0,755 𝑔 

Tendo em conta que a Lipofundina 20% contém 20 g de lípidos em 100 mL de solução: 

0,755 𝑔 × 100 𝑚𝐿

20 𝑔
= 3,8 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑝𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑎 20%  

• Vitaminas lipossolúveis 

Foram prescritos 2,0 mL de vitaminas lipossolúveis por cada quilo do paciente por dia, 

logo: 

2,0 𝑚𝐿 × 0,755 𝑘𝑔

1 𝑘𝑔
= 1,50 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑝𝑖𝑑 𝑁 

 

Em seguida, é necessário multiplicar as quantidades calculadas pelo fator de incremento 

da bolsa, de maneira a salvaguardar possíveis perdas. As seguintes tabelas mostram as 

quantidades que na realidade serão medidas dos componentes da solução A e da solução B: 
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Tabela 2: Tabela com as quantidades a medir calculadas e o resultado da sua multiplicação pelo 

fator de incremento da bolsa para a solução A 
S

O
L

U
Ç

Ã
O

 A
 

Componente 
Quantidade 

prescrita 

Quantidade a 

adicionar (mL) 

Factor = 

1,721 

Glucose 30% 4,5 mg/kg/min 16,30 28,1 

Gluconato de cálcio 10% 60,0 mg/kg/dia 5,0 8,7 

Glicerofosfato de sódio 28,0 mg/kg/dia 0,7 1,2 

Gluconato de zinco 0,1% 150,0 μg/kg/dia 0,11 0,19 

Soluvit N 1,0 mL/kg/dia 0,8 1,4 

Primene 10% 3,0 g/kg/dia 22,7 39,0 

Heparina 100 U/mL 0,5 U/ml 0,28 0,48 

 

Tabela 3: Tabela com as quantidades a medir calculadas e o resultado da sua multiplicação pelo 

fator de incremento da bolsa para a solução B 

S
O

L
U

Ç
Ã

O
 B

 

Componente 
Quantidade 

prescrita 

Quantidade a 

adicionar (mL) 

Factor = 

1,946 

Lipofundina 20% 1,0 g/kg/dia 3,8 7,4 

Vitalipid N 2,0 mL/kg/dia 1,5 2,9 

 

Anexo XLIV: Projeto sobre novas abordagens terapêuticas para tratamento da mucosite 
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