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Resumo 

 

O estágio em farmácia comunitária conclui os 5 anos de estudo teórico e prático do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Aqui é esperada não só a aplicação destes 

conhecimentos em prol da saúde e bem-estar da população, mas também a aprendizagem de 

muitos outros fundamentais para a formação de um farmacêutico. A farmácia comunitária 

sempre foi e continuará a ser, durante muitos anos, o centro de atuação do farmacêutico visto 

que é, para além da área que mais farmacêuticos emprega, aquela que permite aos mesmo 

um contacto direto com a população. Assim, é fundamental a competência deste em todas as 

áreas desde do aconselhamento cosmético à determinação de parâmetro fisiológicos e 

bioquímicos, passando pela dispensa de receitas médicas.  

Este relatório irá resumir a minha experiência e atividades desenvolvidas ao longo 

do estágio de 4 meses na Farmácia Sá da Bandeira de Rio Tinto e estará dividido em duas 

partes. A primeira foca-se nas tarefas realizadas e aprendizagem decorrida ao longo do 

estágio. A segunda descreve os 2 temas desenvolvidos ao longo do estágio de forma a 

promover o bom atendimento e saúde dos utentes da farmácia: aconselhamento na acne e no 

uso adequado de inaladores.  
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Parte I – Descrição das Atividades Desenvolvidas no Estágio 

 

1. Introdução 

A farmácia comunitária continua a ser o foco da atividade farmacêutica em Portugal 

[1] e o estágio numa farmácia, no seguimento de 5 anos de ensino, é fundamental para a 

formação de farmacêuticos capazes e responsáveis. O conceito de cuidados farmacêuticos 

tem vindo a sofrer uma evolução com os tempos, englobando, hoje em dia, conceitos como 

a cedência, a revisão da terapêutica, a farmacovigilância, que culminam na educação para o 

uso racional do medicamento. O farmacêutico é a última barreira entre o utente e o 

medicamento e está numa posição privilegiada para defender o bom uso do seu 

conhecimento não só na dispensa apropriada dos vários medicamentos, como o objetivo de 

promover a saúde e o bem-estar do doente e do cidadão em geral, com qualidade, eficácia e 

segurança [2].  

Foi, assim, essencial para a minha aprendizagem a realização deste estágio que, tanto 

inclui os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, como permite o contacto com a 

realidade profissional e social que demonstra a importância do farmacêutico nos serviços de 

saúde.  

O estágio decorreu na Farmácia Sá da Bandeira Rio Tinto (FSBRT), em Rio Tinto, 

de 17 de janeiro a 18 de maio, com o horário intercalando entre as 9h-17h e às 12h-20h, 

ambos com uma hora de pausa, de forma a contactar com utentes de características diferentes 

que vão à farmácia em períodos do dia. As atividades representadas na Tabela 1 demonstram 

o cronograma das atividades por mim desenvolvidas durante o estágio.  

 

    Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas no estágio. 

Atividades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

Armazém      

Laboratório      

Atendimento      

Formações      

Projeto I - Acne      

Projeto II - Inaladores      
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2. Farmácia Sá Da Bandeira Rio Tinto  

2.1 Apresentação 

 

Figura 1 - Logotipo da FSBRT. 

A FSBRT surgiu no ano 2015 no seguimento da expansão do grupo Sá da Bandeira 

(SdB), com origem na farmácia com o mesmo nome no Porto, que adquiriu a farmácia da 

Bela Vista em Fânzeres, transferindo-a posteriormente para Rio Tinto, com a consequente 

mudança do nome. Surge assim como uma farmácia moderna, no centro de Rio Tinto que 

tem como valores a qualidade, paixão, superação, rigor, respeito e criatividade, valores estes 

já enraizados no grupo SdB. Atualmente do grupo fazem também parte a Farmácia Avenida, 

Avenida Mais, Antunes e Sá da Bandeira Ermesinde.  

 

2.2 Localização e horário  

A FSBRT localiza-se na Av. Dr. Domingos Gonçalves de Sá nº444, estando 

localizada no “coração” de Rio Tinto, perto de uma série de serviços e pontos de interesse, 

o que torna bastante diversificado o público-utente. 

A FSBRT está aberta todos os dias do ano com a exceção do natal, das 8:30h às 24h 

de segunda a sexta, e das 9h às 24h aos sábados, domingos e feriados.  

 

2.3 Espaço físico  

A FSBRT segue de uma forma geral as boas práticas farmacêuticas (BPF) sobre as 

instalações [2], assim como as obrigações impostas pelo INFARMED, assim é garantido o 

acesso de todos os potenciais utentes através de uma rampa de acesso. Do exterior é 

claramente identificável através da “cruz verde” e da inscrição “Farmácia” e do nome no 

toldo; apresenta o nome do diretor técnico facilmente visível, o horário de funcionamento e 

a informação sobre as farmácias em regime de serviço permanente assim como a sua 

localização. O interior é profissional, calmo, devidamente iluminado e ventilado; todo o 

pessoal está devidamente identificado com o cartão; existem ainda sistemas de segurança 

como câmaras de vigilância. Para além das instalações gerais, existe um gabinete 

personalizado onde é possível realizar diálogo confidencial. A nível do armazenamento, as 
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condições deste seguem as boas práticas, assim como as exigências específicas de alguns 

medicamentos ou produtos, sendo verificadas e registadas periodicamente.  

Outro fator obrigatório e essencial para o bom funcionamento da farmácia é a 

presença de fontes de informação facilmente acessíveis como por exemplo, o prontuário 

terapêutico.  

2.3.1 Zona de Atendimento 

A zona de atendimento é das áreas fundamentais onde a boa organização e boas 

práticas são essenciais para a boa prestação de serviços. É composta por 6 balcões de 

atendimento, numerados com um sistema de senhas. Cada balcão dispõe de um computador 

ligado à rede. Atrás desta zona e espalhados pela zona de espera estão dispostos e 

organizados por área uma série de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

de forma a facilitar a identificação e dispensa destes de acordo com a necessidade do utente.  

2.3.2 Gabinete personalizado 

De acordo com as boas práticas para a farmácia comunitária, existe também um 

gabinete personalizado, onde pode ser realizado um atendimento em privado, onde não só 

são tratados assuntos em que o utente deseje uma maior privacidade como são realizados os 

testes bioquímicos. Está assim equipada com os equipamentos necessários para a realização 

destes testes, uma maca, uma mesa e duas cadeiras.  

2.3.3 Zona de armazenamento 

Aqui é feito o armazenamento de todos os medicamentos sujeitos a receita médica 

(MSRM) assim como alguns MNSRM e excessos de stock, e a receção de encomendas. 

Os medicamentos estão arrumados de acordo com a sua forma farmacêutica e via de 

administração em primeiro lugar e pela ordem alfabética da substância ativa do medicamento 

em segundo, garantindo assim a fácil organização de forma a otimizar o atendimento, 

estando também presente um frigorífico de temperatura controlada e registada de forma a 

armazenar os medicamentos que assim requeiram. De forma a garantir o escoamento dos 

produtos com menor prazo de validade, a arrumação é feita seguindo a regra First Expired 

First Out (FEFO). 

2.3.4 Gabinete e laboratório 

A última zona presente na farmácia é o gabinete, o qual inclui uma zona de 

preparação de medicamentos que necessitem de tal. Esta é a zona onde também são 

realizados todos os procedimentos de verificação de receituário, contagem da caixa, entre 

outros.  
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2.4 Recursos humanos  

As condições e obrigações de um diretor técnico e farmacêutico estão definidas na 

lei [3]. Estas são claramente cumpridas com a presença do Dr. Simão Fonseca como diretor 

técnico, 3 outros farmacêuticos e 8 técnicos de farmácia. Para além destes, uma série de 

outros farmacêuticos trabalham tanto na FSBRT como nas outras farmácias do grupo SdB 

em regime de prestação de serviços. A coesão da equipa é fundamental para o sucesso e 

assim acontece na FSBRT que se preza por ser uma equipa jovem e dinâmica composta por 

profissionais competentes na área da saúde e bem-estar.  

 

3. Gestão da FSBRT 

Uma boa gestão e responsável é fundamental não só para o sucesso da farmácia como 

para responder de forma adequada e satisfatória aos problemas e necessidades dos utentes. 

Num mercado cada vez mais competitivo é necessário que se faça um bom uso dos recursos 

de forma a maximizar o seu potencial. 

 

3.1 Sistema informático 

Em Portugal, 90% das farmácias usam o SIFARMA e a FSBRT não é exceção. Este 

foi desenvolvido pela Glintt e é essencial para o bom funcionamento da farmácia. É o 

software responsável por acompanhar todo o percurso do medicamento desde que entra na 

farmácia até à sua dispensa.  

Sendo a base do funcionamento da farmácia, é usado a nível do armazém para a 

gestão e receção de encomendas, controlo dos prazos de validade (PV), controlo do stock, 

devoluções, controlo dos preços e no atendimento e dispensa de medicamentos através do 

processamento das receitas, tanto eletrónicas como manuais e acompanhamento do doente, 

permite uma rápida consulta de informações do medicamento, interações, precauções, grupo 

farmacoterapêutico, posologia e indicações [4]. Por tudo isto, é uma ferramenta crucial para 

uma maior segurança e cuidado na dispensa do medicamento.  

  

3.2 Gestão de stocks e realização de encomendas 

Uma das estratégias definidas não só na FSBRT, mas como em todo o grupo SdB é 

“zero ruturas de stock”, no entanto, devido ao crescente número, não só de laboratórios como 

de medicamentos, esta estratégia constitui um desafio cada vez mais difícil que só consegue 

ser superado através do trabalho em equipa, estando sempre atento ao que é pedido ou 
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encomendado pelo doente, seja um produto novo ou com pouca disponibilidade nas restantes 

farmácias. Tudo isto é registado e posteriormente analisado pelo responsável, que com a 

ajuda do sistema informático pode avaliar se é vantajoso ter tal produto disponível e em que 

quantidade visto que o espaço físico da farmácia é um dos pontos a analisar aquando desta 

decisão. 

No Sifarma é registado um stock mínimo e máximo e quando o stock físico atinge o 

mínimo, este entra para a proposta de encomenda seguinte. Estas encomendas são geradas 

automaticamente, mas são controladas por um responsável antes de serem enviadas para o 

fornecedor específico de cada produto. Este processo é feito todos os dias e inclui 

encomendas para 4 fornecedores, OCP, Alliance Healthcare, Cooprofar e Empifarma. Para 

além desta encomenda são registados alguns produtos rateados ou que considerados 

esgotados e é realizada uma encomenda por telefone de forma a confirmar a disponibilidade 

ou falta desses produtos.  

Aquando do atendimento, no caso de falha de stock, esta é imediatamente registada 

e, caso seja esse o desejo do utente, é realizada uma encomenda por telefone de forma a 

assegurar a disponibilidade e chegada do produto o mais rapidamente possível. Visto que 

esta encomenda não fica registada informaticamente, é necessário a criação de uma 

encomenda manual sem envio para o fornecedor no Sifarma de forma a ficar disponível para 

receção. 

Em casos menos frequentes, qualquer manipulado é encomendado, aquando da 

requisição por parte do utente, ao laboratório do grupo, localizado na farmácia Sá da 

Bandeira, no Porto. Também alguns produtos pré-definidos são encomendados algumas 

vezes por mês a esta, visto tratar-se de um grupo, compensa fazer uma encomenda em 

conjunto para todas as farmácias do grupo, que é rececionada na Sá da Bandeira e depois 

enviada, conforme pedido para as restantes. Existem, uma série de outros fornecedores aos 

quais são pedidos produtos mais específicos como alguns produtos veterinários não 

distribuídos por qualquer dos fornecedores habituais.  

Ao longo do estágio foi-me possível realizar e acompanhar todos estes passos, 

ficando assim enquadrado nesta área tão vital no bom funcionamento de qualquer farmácia.  

 

3.3 Receção de encomendas  

Após a receção das encomendas, estas são sempre conferidas de forma a confirmar 

se está tudo correto com a encomenda e dar entrada dos produtos no stock. 
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Cada encomenda vem num contentor específico de cada fornecedor, devidamente 

identificado e com a respetiva guia.  Após a seleção da encomenda na área de receção de 

encomendas do Sifarma, deve ser colocado o número da fatura e o valor total nos campos 

apropriados antes de começar a ler o código dos produtos. No caso desta não estar criada, 

deve sê-lo feito tendo por base a guia de remessa e não os produtos efetivamente enviados, 

de forma a confirmar a correspondência dos 2 na fase de leitura dos códigos. Deve ser ainda 

verificada, numa fase inicial, a presença das requisições em duplicado, que acompanham 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, ficando uma na farmácia, sendo a outra 

devolvida ao fornecedor após ser carimbada, datada e assinada pelo responsável.  

Em cada produto rececionado deve ser verificado o prazo de validade e alterado no 

sistema caso o stock esteja a zero ou este seja inferior ao mínimo, assim é garantido que o 

prazo de validade apresentado no Sifarma é sempre o mínimo presente em stock. Os produtos 

são depois separados para um de quatro contentores: 1- comprimidos de A-D, xaropes, 

carteiras e vaginais; 2 – comprimidos de E a Z; 3 – tópicos, oftálmicos, otológicos, 

veterinários, emplastros, retais, uso bocal e uso capilar; 4 – produtos arrumados na zona de 

atendimento ou espera. Desta forma é facilitada a fase seguinte da arrumação. 

Aquando da receção de produtos sem preço inscrito na cartonagem, este é calculado 

de acordo com as práticas da farmácia e se necessário, alterado no Sifarma e registada a 

alteração.  

Após a leitura de todos os produtos, deve ser conferido o preço de venda à farmácia, 

corrigindo os erros, sendo que no final o preço calculado pelo Sifarma deve ser igual ao 

preço apresentado na guia e verificado se o número de unidades recebidas corresponde ao 

enviado.  

Finalizando a receção, são identificados os produtos que faziam parte da encomenda 

inicial, mas que não foram rececionados, sendo feita nova tentativa de encomenda por 

telefone que é registada fazendo transferência do produto para nova encomenda, caso 

contrário, o produto pode ser simplesmente retirado, deixando de estar pendente para 

receção. Caso seja verificado alguma não conformidade durante este processo, é 

imediatamente feito o contacto ao fornecedor de forma a resolvê-la.  

 

3.4 Armazenamento  

Os medicamentos são armazenados de acordo com as suas exigências específicas de 

iluminação, temperatura, humidade e ventilação, sendo estas condições verificadas e 

registadas periodicamente, de acordo com as BPF [2].  
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Após a receção da encomenda e primeira separação, os produtos são armazenados no 

seu sítio correspondente na farmácia, sempre tendo em conta o modelo FEFO. Os produtos 

que necessitem de ser conservados no frio, são conservados guardados no frigorífico que 

apresenta sempre uma temperatura entre os 2ºC e os 8ºC.  

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são armazenados numa gaveta não 

identificada, este armazenamento é feito logo após a chegada dos medicamentos.  

O armazenamento foi a primeira tarefa que realizei no inicio do estágio na FC. Este 

passo é da máxima importância para uma primeira familiarização com os medicamentos e 

organização da farmácia, o que vai levar a permitir ter um melhor desempenho aquando do 

atendimento.  

 

3.5 Controlo dos prazos de validade 

O controlo eficaz dos prazos de validade é essencial não só para a eficácia dos 

mesmos como para garantir a segurança da saúde pública. É assim fundamental o seu bom 

controlo apertado de forma a minimizar os erros que possam ocorrer. 

Na FSBRT este controlo é feito no início de cada mês em que um elemento 

responsável por tal emite uma listagem dos produtos com validade a terminar nos 3 meses 

seguintes. Após este passo, é conferido fisicamente o stock desses produtos, separando 

aqueles que efetivamente tiverem um prazo de validade inferior a 3 meses e é anotado o 

novo prazo de validade mais curto de forma a corrigir o mesmo no Sifarma. Destes produtos, 

os que acabarem num prazo de 2 meses são devolvidos ao fornecedor, enquanto os que ainda 

tiverem 3 meses de validade são colocados numa zona denominada por “Liga dos Últimos”. 

Esta serve tanto para facilitar a separação dos produtos a devolver no mês seguinte e para 

facilitar a sua dispensa, caso tal seja possível sem apresentar qualquer risco para o utente. 

Para produtos veterinários e do protocolo da diabetes, esta separação faz-se, não para 

produtos com menos de 3 meses de validade, mas com 6 meses. Durante o estágio, tive a 

responsabilidade de emitir esta lista e fazer a devida separação dos produtos em causa, assim 

como atualizar o Sifarma e proceder à devolução dos mesmos. 

 

3.6 Devoluções 

As devoluções podem ocorrer devido a um número de fatores tais como o prazo de 

validade reduzido, defeitos detetados na receção da encomenda, circulares de recolha ou 

suspensão de comercialização.  
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Para a devolução ser efetuada, utiliza-se o Sifarma. Este tem uma opção de “Gestão 

de Devoluções”, onde é identificado o distribuidor, o produto devolvido, quantidade, motivo 

e a fatura de origem. São emitidas 3 vias que têm de ser carimbadas, datadas e assinadas pelo 

responsável. Duas das vias, incluindo a original, seguem com o produto para o armazenista 

e a terceira fica na farmácia após ser carimbada pelo responsável pelo transporte.  

As devoluções podem resultar em três cenários, caso a devolução seja aceite, é 

emitida uma nota de crédito ou é efetuada a troca do produto. Se a devolução for negada, o 

produto é reenviado para a farmácia.  

Ao longo do estágio, foi-me possível acompanhar e realizar o processo de devolução 

de forma a entender o mesmo.   

 

4. Dispensa de produtos existentes na farmácia 

A farmácia é muito mais do que uma sítio de aviamento de receitas, temos também 

produtos cosméticos e de saúde que são atualmente comercializados, o que amplia cada vez 

mais as áreas que o farmacêutico deve dominar de forma a prestar o melhor atendimento 

possível. Por outro lado, os medicamentos em si, é crucial o cumprimento das BPF, onde é 

dito que na cedência de medicamentos, o farmacêutico deve avaliar a medicação dispensada, 

de forma a identificar e resolver qualquer problema relacionado com os medicamento, 

protegendo o doente de possíveis resultados negativos associados ao tratamento [2].   

É, assim, essencial uma comunicação objetiva, utilizando linguagem adequada de 

forma a esclarecer toda e qualquer dúvida que possa surgir em relação ao medicamento. 

 

4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os medicamentos podem ser classificados, quanto à sua dispensa, em medicamentos 

sujeitos a receita médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNRSM). 

Os MSRM estão presentes numa grande percentagem de atendimentos, só podem ser 

dispensados ao utente mediante a apresentação de uma receita médica (RM). De acordo com 

o Estatuto do Medicamento, qualquer medicamente que preencha uma das condições a seguir 

apresentadas, fica sujeito a RM [5]: 

a) Possam constituir um risco para a saúde do doente, caso sejam utilizados sem 

vigilância médica; 

b) Possam constituir um risco para a saúde quando sejam utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes dos que se 

destinam; 
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c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar; 

d) Destinem-se a ser administrados por via parentérica.  

Nestes casos apenas podem ser dispensados com a apresentação de uma RM válida. 

Em casos pontuais é possível a dispensa, em venda suspensa, em que o utente fica com um 

prazo de 30 dias para apresentar a RM e regularizar a situação, regra aplicada a utentes 

regulares na farmácia. Estes casos dependem da análise do risco efetuado pelo farmacêutico 

ou técnico que preste o atendimento.  

As BPF sugerem que o farmacêutico atue de acordo com um procedimento geral [2]:  

1) Receção e confirmação da validade e autenticidade da prescrição; 

2) Avaliação farmacoterapêutica da prescrição; 

3) Resolução de eventuais problemas relacionados com o medicamento; 

4) Entrega do medicamento prescrito 

5) Dar as informações clínicas de forma a garantir que o utente a recebe e 

compreende de forma a retirar o máximo benefício do tratamento; 

6) Revisão do processo do uso da medicação  

 

4.1.1 Receita médica 

A prescrição de um medicamento tem de incluir, obrigatoriamente, a denominação 

comum internacional (DCI), a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação, a quantidade 

e a posologia [6].  

Até ao momento, estão autorizadas 3 diferentes versões de receitas – receita manual, 

eletrónica materializada e eletrónica não materializada, tipicamente chamada receita sem 

papel (RSP). Apesar disto a prescrição deve ser feita por via eletrónica, estando reservada a 

via manual para situações excecionais [6]: 

a) Falência do sistema informático; 

b) Inadaptação fundamentada do prescritor validade pela respetiva Ordem; 

c) Prescrição ao domicílio; 

d) Outras situações até um máximo de 40 por mês. 

As prescrições eletrónicas materializadas podem ser renováveis e podem ter até 3 

vias, estando inscrita a menção desta na receita e cada uma apresenta uma validade de seis 

meses. Por outros lado prescrições com medicamentos para tratamento curto ou médico 

apresentam uma validade de 30 dias, não sendo renováveis.  

Para a validação da receita médica deve ser verificada a seguinte informação [6]: 
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a) Número da receita; 

b) Identificação do prescritor; 

c) Local de prescrição; 

d) Dados do utente – Nome, número do utente do Sistema Nacional de Saúde 

(SNS) e número de beneficiário da entidade financeira a comparticipar (se 

aplicável). A sigla “R” deve esta, ainda, presente caso a prescrição se destine 

a um pensionista abrangido pelo regime especial de comparticipação e a sigla 

“O” caso o utente esteja abrangido por um regime especial de 

comparticipação em função da patologia (acompanhado sempre do despacho 

que consagra o respetivo regime no campo da receita relativa à designação do 

medicamento); 

e) Identificação do medicamento – DCI, dosagem, forma farmacêutica, 

dimensão da embalagem, número de embalagens, código nacional para a 

prescrição eletrónica ou outro código oficial identificador do produto. É ainda 

possível a inclusão da denominação comercial do medicamento, se aplicável.  

f) Exceções (caso se aplique) – (a) Prescrição de medicamento com marquem 

ou índice terapêutico estreito, conforme indicado pelo INFARMED; (b) 

Suspeita fundada e reportada ao INFARMED de intolerância ou reação 

adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado 

por outra denominação comercial; (c) Prescrição de um medicamento 

destinado a assegurar a continuidade de um tratamento superior a 28 dias, 

sendo que neste caso o utente pode optar por medicamentos com o mesmo 

DCI que o prescrito, desde que de preço inferior; 

g) Posologia e duração do tratamento; 

h) Número de embalagens – no caso de receita materializada ou manual, até 

quatro medicamentos distintos e duas por medicamento, sendo que em caso 

algum pode ultrapassar as 4 embalagens no total da receita; no caso de receita 

desmaterializada cada linha de prescrição corresponderá a um medicamento 

diferente sendo que cada linha apenas pode conter um máximo de duas 

embalagens de cada ou, em caso de medicamentos aprovados previamente 

que se destinam a tratamentos prolongados, de seis. Medicamentos em 

embalagem unitária podem ser prescritos, excecionalmente, até quatro 

embalagens por receita; 

i) Data da prescrição, validade e assinatura. 
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No caso de uma receita manual, deve-se ainda verificar a presença de [6]:  

a) Se aplicável, vinheta identificativa do local de prescrição; 

b) Vinheta identificativa do médico prescritor; 

c) Identificação da especialidade médica e contacto telefónico do prescritor.  

Esta tem ainda um máximo de uma via.  

Quanto as RSP, estas podem ser impressas ou enviadas por e-mail ou SMS sendo que 

apenas são necessários os três códigos para fazer a dispensa – número da guia, código de 

acesso e, no caso do utente exercer alguma opção na troca do medicamento, o código de 

direito de opção [6]. Este tipo de receitas veio tentar facilitar o processo de dispensa, 

permitindo que o utente dispense toda medicação ou apenas a necessidade mais necessária, 

até que seja atingido o prazo de validade prescrição ou o número de embalagens prescritas.  

 

4.1.2 Comparticipações 

Está prevista a comparticipação de medicamentos através de um regime geral, assim 

como de um regime especial que apenas se aplica a situações específicas.  

A comparticipação do Estado é fixada entre 4 escalões, variando a percentagem 

cobrida do preço de venda ao público (PVP), sendo que os grupos e subgrupos 

farmacoterapêutico que integram os mesmos são fixados por outra portaria. Assim, 

atualmente, estão previstos os seguintes escalões [7]:  

a) Escalão A – 95% do PVP 

b) Escalão B – 69% do PVP 

c) Escalão C – 37% do PVP 

d) Escalão D – 15% do PVP 

Os escalões variam de acordo com as indicações terapêuticas do medicamente, a sua 

utilização, as entidades que o prescrevem e o consumo acrescido para doentes que sofram 

de algumas patologias. O escalão D inclui os novos medicamentos, medicamentos com 

comparticipação ajustada ou medicamentos que após parecer fundamentado fiquem 

abrangidos por um regime de comparticipação transitório [8].  

4.1.3 Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes 

Apesar de muito usados na terapêutica de várias doenças, estas são substâncias com 

um potencial de mau uso extremamente elevado e por isso, estão sujeitos a um controlo 

rigoroso, o que inclui a dispensa ao utente.  
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Este tipo de medicamentos apenas pode ser cedido perante a apresentação de uma 

receita especial e o seu aviamento requer o preenchimento de vários campos identificativos: 

número da receita, identificação do médico prescritor, nome e morada do utente, nome, 

morada, número de identificação e idade do adquirente, assim como a dupla verificação de 

todos estes campos e a dispensa correta do medicamento. Após finalizada a venda, aliado à 

fatura, é impresso um documento comprovativo de venda que deve ficar arquivado na 

farmácia durante três anos assim como a cópia da receita no caso de ser materializada. 

Mensalmente deve ser emitida uma listagem com as saídas destes e enviada ao INFARMED 

até ao dia 8 do mês posterior à dispensa [9, 10].   

 

4.1.4 Conferência do receituário e faturação 

Diariamente, após o término dos atendimentos, são conferidas todas as receitas 

materializadas, confirmando a dispensa correta, carimbando, datando e assinando 

posteriormente. De seguida, um elemento da equipa responsável por esta tarefa confere 

novamente todas estas as receitas de forma a garantir a não ocorrência de quaisquer erros. 

Sendo corrigida qualquer situação não conforme. Por fim, as receitas são separadas por plano 

e lote com um máximo de 30 receitas. Assim que um lote é preenchido, é impresso o verbete 

de identificação, que identifica todas as receitas deste lote do qual é feita uma lista.  

No final do mês, procede-se ao fecho da faturação sendo as receitas do SNS enviadas 

para o Centro de Conferência de Faturas e as outras para a Associação Nacional das 

Farmácias (ANF). 

 

4.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

 Todo o medicamento que não preencha qualquer das condições previstas para ser 

MSRM não necessita de RM, nem é comparticipável [5]. Estes são vulgarmente conhecidos 

como “medicamentos de venda livre”.  

Os medicamentes MNSRM são muito utilizados em 2 situações: automedicação e 

indicação farmacêutica. É muitas vezes na dispensa destes que o conhecimento e 

responsabilidade do farmacêutico são mais testados, isto porque a venda destes deve ser 

abordada de forma responsável, tendo como prioridade maior a segurança e a saúde do 

utente. Apesar disso, os MNSRM são uma ferramenta essencial de forma a satisfazer as 

necessidades do utente sem a necessidade de reencaminhamento para o médico, quando 

possível.  
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4.2.1 Automedicação  

A automedicação, consiste na toma de medicamentos por iniciativa própria do 

doente, e representa um dos maiores perigos para a saúde pública. Isto deve-se à 

possibilidade de, não só, piorar o estado de saúde do doente, como também levar a riscos 

para a saúde dos outros.  

O farmacêutico, quando confrontado com um pedido de um MNSRM específico por 

parte do utente, deve tentar perceber a causa que leva o mesmo a procurar tal medicamento, 

avaliando a sintomatologia e se é, ou não, efetivamente adequada a sua dispensa. Em caso 

positivo, pode ser efetuada a dispensa associada a quaisquer esclarecimentos sobre o 

medicamento, outras terapias não farmacológicas, posologia e outras informações que o 

mesmo ache pertinente.   

Ao longo do estágio fui muitas vezes confrontado com esta situação, tentando sempre 

perceber o porquê da opção pela medicação pedida e satisfazendo o mesmo, apresentando 

uma alternativa, caso seja o caso, ou mesmo reencaminhando para o médico caso a 

sintomatologia sugira algo não tratável com MNSRM. São exemplo:  

a) Pedido de antibiótico para suspeita de infeção urinária – Fui várias vezes 

abordado por senhoras que suspeitavam da presença de uma infeção urinária, 

pedindo, por exemplo, pela fosfomicina. Esta é uma situação bastante 

frequente, mas na qual o farmacêutico deve prezar pela segurança do utente, 

não podendo dispensar antibióticos, incluindo estes, sem indicação médica. 

Assim, a minha solução, após confirmar os sintomas, foi dar a escolher entre 

um dos MNSRM que poderiam resolver a situação como o Velastisa® Cistitis 

ou ir ao médico de forma a confirmar o diagnóstico e ser-lhe prescrito um 

antibiótico; 

b) Pedido de uma pomada com hidrocortisona – Fui abordado por uma mãe com 

a filha adolescente, pedindo uma pomada com hidrocortisona para a filha. 

Após questionar sobre o porquê e pedido da mãe para irmos para um local 

privado, dirigimo-nos ao gabinete de atendimento privado onde a filha 

mostrou um inchaço de dimensões consideráveis perto da zona da virilha. De 

seguida, a mãe relatou que já foram ao médico que lhe passou um antibiótico 

que já acabou, mas o inchaço em questão não diminuiu, antes pelo contrário. 

Assim, aconselhei novamente a ida ao hospital, uma vez que já foi tentado 

um tratamento que não sucedeu pelo que serão necessárias mais análises para 
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determinar a causa do problema em questão, não sendo recomendado a 

dispensa de uma corticosteroide uma vez que não apresentava quaisquer 

garantias de sucesso no tratamento.  

 

4.2.2 Aconselhamento farmacêutico 

Esta situação acompanha a automedicação, sendo necessário ter o mesmo cuidado e 

responsabilidade de forma a perceber se o problema do utente pode ser resolvido com recurso 

a MNSRM e qual o mais apropriado, ou se é necessário o reencaminhamento para o médico.  

Quando questionado sobre um possível aconselhamento, o farmacêutico deve tentar 

perceber quais os sintomas, há quanto tempo duram, outros problemas de saúde e medicação 

que possa estar ligada ao problema. Após a recolha destes e outros dados que ache pertinente, 

deve então tomar a decisão de dispensar um MNRSM, dando a conhecer tudo o que é 

necessário para o bom uso do medicamento, ou reencaminhar para o médico. Deve ainda, se 

possível, recomendar medidas não farmacológicas que possam ajudar o utente.  

Tendo realizado o estágio na altura entre inverno e primavera, os casos mais 

ocorrentes foram constipações, alergias e tosse. Sendo sempre necessário cuidado na análise 

dos sintomas de forma a perceber qual a situação em que o doente se enquadrava.  

4.3 Medicamentos manipulados 

Está definido como medicamento manipulado “qualquer fórmula ou preparado 

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

preparado oficinal “qualquer medicamento preparado segundo as indicações compendiais, 

de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina (…) destinado a ser 

dispensado diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia (…)” [11].  

A nível das substâncias, só podem ser utilizadas na preparação de um medicamento 

manipulado matérias-primas presentes na Farmacopeia Portuguesa, na Farmacopeia 

Europeia, nas farmacopeias dos outros Estados presentes na elaboração da Farmacopeia 

Europeia ou na documentação cientifica, existindo ainda uma lista de substância cuja 

inclusão está proibida [11]. 

Cada medicamento deve estar acompanhado por uma ficha de preparação do mesmo, 

com todos os campos necessários preenchido, para além disto, a farmácia deve possuir um 

registo dos controlos e calibrações dos aparelhos de medida e o arquivo dos boletins de 

análise de todas as matérias-primas [11]. 
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Quanto ao preço, este obedece a várias regras e é efetuado com base no valor dos 

honorários da preparação, das matérias-primas e das materiais de embalagem. Os honorários 

são calculados tendo por base um fator que é atualizado automaticamente anualmente tendo 

em conta o crescimento do índice de preços ao consumidor divulgado pelo INE multiplicado 

por outro valor dependente da forma farmacêutica e da quantidade de preparação. As 

matérias têm em conta a valor da sua aquisição multiplicando pelo fator correspondente a 

maior das unidades em que forem utilizadas ou dispensadas. O material de embalagem 

corresponde ao valor da aquisição sem IVA multiplicando por 1,2. Finalmente, são somados 

estes valores, multiplicados por 1,3 e adicionado o IVA à taxa em vigor e obtemos o preço 

final.  

A nível da comparticipação, podem ser comparticipados os medicamentos que 

cumpram as seguintes condições: 

a) Inexistência no mercado de especialidade farmacêutica com igual substância 

ativa, na forma farmacêutica pretendida; 

b) Existência de lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados 

industrialmente; 

c) Necessidade de adaptação de dosagens ou formas farmacêuticas às carências 

terapêuticas de populações específicas. 

Para ser comparticipável, o medicamento deve ser prescrito mediante indicação na 

receita médica da substância ativa, sua dosagem, excipiente e forma farmacêutica. Nestes 

casos a comparticipação é de 30% [11].  

Os medicamentos manipulados dispensados na FSBRT são produzidos na FSB 

mediante pedido. Durante o estágio, tive a oportunidade de estar algum tempo no laboratório 

presenciando todos os passos necessários e produzido mesmo alguns medicamentos 

manipulados e respetivas fichas de produção. São exemplo: solução de minoxidil a 5%, 

usada no tratamento da alopécia androgénica masculina;  suspensão oral de nitrofurantoína 

a 0,5%, usada na profilaxia e tratamento de infeções urinárias, pomada de enxofre, utilizada 

em várias doenças da pele, suspensão oral de trimetoprim a 1%, um antibiótico, assim como 

os próprios veículos para as preparações como a pomada hidrófila e o xarope simples.  

 

4.4 Medicamentos e produtos de uso veterinário  

Medicamento veterinário é “toda a substância, ou associação de substâncias, 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais 

ou dos seus sintomas (…), exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, 
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a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” [12]. Apesar alguns medicamentos 

de uso veterinário necessitarem de RM, esta não dá direito a comparticipação. O mesmo 

acontece para medicamentos de uso humano que, perante aconselhamento veterinário, 

também podem ser prescritos para uso animal.  

Os produtos mais procurados e mais questionados durante o meu tempo na FSBRT 

foram, os desparasitantes de uso externo e interno. Apesar da pouca formação a nível do 

curso sobre esta área, cabe ao farmacêutico aconselhar quanto à seleção do medicamento 

apropriado e dar resposta outros aconselhamentos pedidos.  

 

4.5 Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Um produto cosmético e de higiene corporal consiste em “qualquer substância ou 

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

humano (…) ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou 

principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto e ou proteger ou os manter em 

bom estado e ou de corrigir os odores corporais”[13].  

Devido à grande e crescente diversidade de produtos de dermocosmética, cabe ao 

farmacêutico, sugerir o produto certo de acordo com a necessidade do utente e diferenciar 

problemas que possam ser tratados com estes produtos de outros que necessitem de consulta 

médica.  

Devido à escassa formação que obtive durante o MICF sobre este assunto, foi uma 

das áreas mais complicadas de prestar aconselhamento. No entanto, após algum estudo e 

observação de outras vendas das várias variações de produtos e marcas, fui ficando mais 

seguro no aconselhamento destes produtos, principalmente cremes de rosto. 

 

4.6 Suplementos alimentares e produtos para alimentação especial 

Entende-se por suplementos alimentares, “os géneros alimentares que se destinam a 

complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes 

concentradas de determinação das substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou 

fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em forma doseada tais como cápsulas, 

pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de 

líquido, frascos com conta-gotas e outras formas similares de líquidos ou pós que se destinam 

a ser tomados em unidades de quantidade reduzida” [14].  
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Estes são dos produtos mais procurados na FC assim como o aconselhamento 

farmacêutico para a escolha do produto mais adequado. Neste contexto, o farmacêutico deve 

ter um conhecimento não só generalizado dos suplementos disponíveis como particular a 

cada de forma a conseguir uma comparação eficaz entre as várias possibilidades, sugerindo 

assim o indicado para a pessoa em questão e o que a levou a procurar um suplemento. 

 Ao longo do estágio, foram vários os utentes que procuram um aconselhamento de 

multivitamínicos, sendo que com o passar do tempo e com o conhecimento que fui 

adquirindo das várias possibilidades existentes no mercado, este aconselhamento foi ficando 

progressivamente mais fácil e completo, tendo em conta as necessidades de cada utente. 

De acordo com a legislação, os produtos para alimentação especial destinam-se à 

alimentação, parcial ou exclusiva, de pessoas com necessidades nutricionais particulares 

como perda de peso ou doenças metabólicas [15].   

Durante o meu período de estágio e, apesar destes produtos não serem muito pedidos, 

foi-me possível ver as várias possibilidades a que cada um se destinava, principalmente a 

nível hiperproteico e hipercalórico. Por outro lado, os produtos de alimentação infantil foram 

muito requisitados e, como tal, fiquei a conhece-los bem, inclusive os destinados a fins 

específicos. 

 

4.7 Dispositivos médicos 

Um dispositivo médico é “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou combinado (…), cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos 

ou metabólicos…” Encontrando-se agrupados em quatro classes: I, IIa, IIb e III, que diferem 

na duração do contacto com o corpo humano, a invasibilidade do corpo humano, a anatomia 

afetada pela utilização e riscos potenciais decorrentes da conceção técnica e do fabrico [16].  

Devido às mudanças na legislação, foi notado um crescimento na procura destes a 

nível da farmácia, principalmente relativo a material de penso.  

 

5. Serviços prestados na FSBRT 

A farmácia deve tentar estar sempre na linha da frente quanto à promoção da saúde 

e bem-estar da população e prestar o máximo número de serviços que facilitem a 

monitorização da saúde de cada individuo.  

A FSBRT realiza a monitorização de uma série de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos como a pressão arterial, o peso, a frequência cardíaca a glicémia, colesterol total 
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e triglicerídeos. Estes são serviços muito procurados pelos utentes da farmácia, em especial 

a medição da pressão arterial.  

No decorrer destas medições, é fornecido um cartão onde é registado os valores 

detetados nesse dia, sensibilizando sempre os utentes para realizarem uma monitorização e 

registo de forma regular, com vista a um melhor acompanhamento, não só por parte do 

farmacêutico como do médico. Tendo em conta os valores obtidos, o historial médico e 

farmacológico do doente, são ainda prestados conselhos, principalmente não 

farmacológicos, com o objetivo de prezar pela saúde do utente. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de realizar por diversas vezes estes controlos, 

tentando sempre analisar o resultado tendo em conta o historial da pessoa, de forma a 

aconselhar da melhor forma possível. 

 

6. VALORMED 

A VALORMED foi criada em 1999 e consiste numa sociedade sem fins lucrativos 

que é responsável por gerir os resíduos das embalagens vazias e medicamentos fora de uso, 

tendo resultado da colaboração da Indústria Farmacêutica, Distribuidores e Farmácias de 

forma a lidar com o medicamento enquanto resíduo [17]. 

Está disponível através de contentores presentes nas farmácias, inclusive na FSBRT, 

sendo que o utente entrega as suas embalagens vazias e medicamentos fora de uso que são 

então colocados nestes contentores sendo posteriormente recolhido pelos distribuidores e 

encaminhado para ser processado em estações de tratamento adequadas [17]. 

Assim que o contentor está cheio, este é fechado e devidamente identificado, sendo 

então encaminhado por algum dos distribuidores. Da mesma forma, é imediatamente 

preparado um novo. É um serviço fundamental no controlo do medicamento, tendo em conta, 

não só o perigo para a saúde humana como para a saúde ambiental. Assim parece-me crucial 

a contínua sensibilização da população para entregar estes medicamentos numa qualquer 

farmácia de forma a serem tratados de forma adequada. 

 

7. Considerações finais do estágio curricular em FC 

O estágio em FC é fundamental para interiorizar toda a informação que é adquirida 

ao longo dos 5 anos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, de forma a aplicar 

os conhecimentos adquiridos da melhor forma em beneficio da saúde e bem-estar da 

população. 
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Foi importante confrontar a realidade das farmácias atualmente em que é muitas 

vezes privilegiado o ato de vender em do que o interesse máximo que é a saúde e bem-estar 

da população. Sendo que o farmacêutico nunca deve esquecer que a saúde da população deve 

estar sempre em primeiro lugar.  Foi indispensável, a nível pessoal e profissional, este estágio 

no percurso para ser farmacêutico e hoje sinto-me muito mais preparado para desempenhar 

este papel.  
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Parte II – Temas Desenvolvidos 

Tema I: Acne 

 

1. Enquadramento e objetivos 

Ao longo do estágio, senti que a área da dermocosmética era um dos pontos onde me 

sentia menos confiante a nível do aconselhamento, e de forma a conciliar o primeiro projeto 

com algo que fosse não só útil para o funcionamento da farmácia como para a minha 

aprendizagem, optei por explorar um dos problemas que mais aparecem no dia a dia, a saúde 

da pele. Dentro deste tema, encontrei uma série de possibilidades a explorar, mas, uma vez 

que o aconselhamento para a acne foi uma das situações prevalentes que encontrei no período 

inicial de atendimento, decidi explorar esta área. 

Uma vez que as pessoas recorrem tanto à farmácia de forma a solucionar este 

problema, tanto para os próprios como para familiares mais novos, todos os colaboradores 

da farmácia devem estar habilitados a diferenciar as várias situações e a fazer o 

aconselhamento adequado. Optei por realizar um fluxograma simples e direto, fácil de 

consultar rapidamente, onde é possível diferenciar os vários tipos de acne e as soluções 

apropriadas, assim como diferenças entre alguns tratamentos.  

 

2. A pele 

A pele é o mais extenso órgão do corpo humano, e constitui uma barreira que separa 

o nosso interior de tudo o que nos rodeia. Esta é constituída por 3 zonas principais: epiderme, 

derme e hipoderme, sendo a primeira a mais externa que está ainda dividia em várias 

camadas [18, 19].   

A estrato córneo (EC) é a camada externa e é responsável por impedir, não só a perda 

de água e eletrólitos como participa na defesa imunitária e proteção UV. Qualquer alteração 

na epiderme causada por qualquer fator como idade ou agressões ambientais pode levar a 

alterações não só na funcionalidade desta como no seu aspeto [19]. 

 

2.1 A epiderme 

A epiderme é a superfície externa da pele, estando dividida em, maioritariamente 4 

estratos: estrato córneo, estrato granuloso, estrato espinhoso e estrato basal [19, 20]. Existe 

ainda um quinto estrato, o lúcido que esta presente apenas na pele mais grossa como na 
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palma da mão e sola [20, 21]. Estão apresentadas na Figura 5 as diferentes camadas da 

epiderme. 

O EC forma a principal barreira protetora da pele. Este é principalmente constituído 

por várias camadas de células denominadas corneócitos conectadas por uma matriz 

intercelular rica em lípidos não-polares, organizando-se em várias camadas laminares [18]. 

Além destes, também outros compostos como melanina, proteínas do EC, aminoácidos livres 

e outras pequenas moléculas, estão presentes no EC e desempenham papeis fundamentais na 

constituição da barreira protetora da pele [19].  

  

 Figura 2 - Diagrama das várias camadas da epiderme (adaptado de 19). 

 

2.2 Glândula sebácea 

Talvez a estrutura de maior importância em relação à acne denomina-se por glândula 

sebácea (GS). Esta é formada, habitualmente, juntamente com um folículo capilar formando 

a unidade pilossebácea e esta presente por todo o corpo com a exceção das palmas das mãos 

e das solas [20, 22].  A GS tem a mesma função independentemente da localização: libertar 

sebo – uma mistura de compostos como triglicerídeos, ácidos gordos e colesterol, entre 

outros - através da rotura de sebócitos (Figura 6) [22]. Apesar do conhecimento do 

mecanismo responsável pela libertação do sebo ser extenso, o mesmo não pode ser dito da 

função do mesmo. Apesar de tal, existem várias teorias para a mesma como a distribuição 

de antioxidantes como a vitamina E e lípidos antimicrobianos contra Streptococcus, por 

Estrato córneo 

Estrato granuloso 

Estrato espinoso 

Estrato basal 

Derme 
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exemplo [22, 23]. Outros estudos já demonstraram também a utilidade do sebo na hidratação 

do EC [24], no entanto, e apesar destas observações, a função exata das glândulas sebáceas 

no humano continua um mistério [22].  

Apesar do conhecimento do 

mecanismo responsável pela libertação 

do sebo ser extenso, o mesmo não pode 

ser dito da função do mesmo. Apesar de 

tal, existem várias teorias para a mesma 

como a distribuição de antioxidantes 

como a vitamina E e lípidos 

antimicrobianos contra Streptococcus, 

por exemplo [22, 23]. Outros estudos já 

demonstraram também a utilidade do 

sebo na hidratação do EC [24], no 

entanto, e apesar destas observações, a 

função exata das glândulas sebáceas no 

humano continua um mistério [22].  

A nível da regulação da atividade da 

glândulas sebácea, uma série de compostos demonstram influência, apesar do mecanismo 

pelo qual o fazem ainda ser relativamente desconhecido [22]: 

a) Androgénios – Após a entrada da testosterona na célula, a 5α-redutase 

transforma-a em 5α-dihidrotestosterona (DHT). Sendo que quanto maior a 

GS maior é atividade da enzima e a DHT é 5 a 10x mais potente do que a 

testosterona na interação com recetores andrógenos. Estando demonstrada a 

correspondência entre o maior metabolismo da testosterona, ou seja, uma 

maior quantidade de DHT, ocorre na pele dos pacientes com acne [22, 25].  

b) Estrogénios – Com a função oposta aos androgénios, os estrogénios 

diminuem a produção de sebo, apesar de não se saber o mecanismo através 

do qual o fazem. Por este motivo anticoncecionais contendo estrogénios são 

usados como tratamento para a acne em mulheres [22].  

c) Retinoides – Demonstrando esta influência temos a isotretinoína, um 

fármaco derivado da vitamina A considerado o inibidor mais potente da 

secreção de sebo. Apesar desta associação estar demonstrada, não é sabido o 

mecanismo pela qual acontece [22].   

 

Glândula 

sebácea 

Pêlo 

Figura 3 - Esquema da localização da glândula 

sebácea (adaptado de 20). 
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Para além destas, são ainda conhecidas outras substâncias como a hormona de 

crescimento, entre outras que afetam a atividade da GS [24]. Tudo isto culmina no papel que 

foi demonstrado fundamental para o desenvolvimento da acne em que o excesso de sebo é 

uma condição necessária [26]. 

 

3. A acne 

A acne consiste numa doença inflamatória da unidade pilossebácea e é estimado que 

a acne afete 9,4% da população global, tornando-a na oitava doença mais prevalente a nível 

mundial [27]. Sendo mais comum na pós-puberdade e no sexo masculino, com estes a 

apresentarem as formas mais severas da doença [28, 29]. Devido ao impacto que esta pode 

ter tanto a nível psicológico como social, piorando a qualidade de vida dos doentes, é alvo 

de estudos extensos de forma a tentar perceber todos os mecanismos nela envolvidos. 

 

3.1 Epidemiologia  

A acne está, principalmente, associada à fase de vida adolescente, com estudos a 

observarem valores acima dos 90% para a sua prevalência entre os 12 e os 15 anos, sendo 

ligeiramente superior nos rapazes (94,4% vs. 92,0%) [30]. Foi considerada a oitava doença 

mais prevalente a nível mundial em 2010 [29]. Em 2006 um estudo realizado em 8 escolas 

no norte de Portugal entre os 10 e os 12 anos, chegou a ter 82,4% de prevalência, mas apenas 

44% dos pacientes estavam a realizar tratamento para o mesmo [31]. 

 

3.2 Fisiopatologia 

A acne está sempre associada ao filamento pilossebáceo, envolvendo uma série de 

processos que podem resultar em lesões de maior ou menor gravidade. Alguns destes 

processos são uma extensa atividade da GS, alterações na composição dos sebo, 

desregulação hormonal, hiperqueratinização, inflamação e disfunção da imunidade [27]. 

A nível do sebo, já foi falado da sua importância e dos mecanismos envolventes na 

sua produção. Assim, a sua produção em excesso tem um papel determinante no 

desenvolvimento da acne [27].  

No entanto, não só a hiperseborreia (excesso da produção de sebo) está ligada ao 

desenvolvimento da acne, mas também as alterações na composição em ácidos gordos deste. 

Estando até a ser considerada a possibilidade destas alterações serem mais importantes do 

que a quantidade do sebo em si [32]. Está demonstrado que o sebo dos pacientes com acne 
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contém uma menor concentração de ácidos gordos essenciais como o ácido linoleico do que 

aqueles sem acne [27, 32, 33]. Este é um ácido gordo que demonstrou proteger o 

desenvolvimento da acne comedonal e inibir a atividade da enzima 5α-redutase, pelo que a 

sua diminuição dos seus níveis nos pacientes com acne pode ser essencial para o 

desenvolvimento da mesma [32]. Por outro lado, parece existir um aumento dos níveis de 

esqualeno, um lípido específico da GS, que mostrou induzir uma resposta inflamatória nos 

queratinócitos através da ativação da lipooxigenase e aumento da produção de citoquinas 

inflamatórias [34].  

Outro fator importante no desenvolvimento da acne é a desregulação dos níveis 

hormonais, quer sistémicos, quer localmente [27]. Como já foi dito, a hiperseborreia está 

muitas vezes relacionada com uma atividade em excesso da 5α-redutase, que leva a um 

aumento da concentração local de DHT, mostrando esta uma potência muito superior 

comparativamente com a testosterona a nível dos recetores androgénicos, assim não é 

surpreendente que estudos mostrem que pele com acne mostre até 20 vezes maior conversão 

de testosterona a DHT [35]. No entanto, não só esta desregulação parece estar associada com 

a acne, vários estudos já demonstraram que os níveis de fator de crescimento semelhante à 

insulina tipo 1 (IGF1) estão significativamente aumentados comparativamente com 

indivíduos saudáveis. Uma vez que os níveis de IGF1 são um bom indicador do níveis de 

fator de crescimento que, como já foi referido, estimula a GS pelo que também esta deverá 

estar aumentada nestes casos [36]. Por outro lado, já foi mostrado que a IGF1 estimula a 

queratinização, um dos processos fundamentais no desenvolvimento da acne [37]. 

Outros recetores presentes na GS estão relacionados com os neuropéptidos [27]. 

Dentro destas substâncias, foi observado que a substância P leva à proliferação e crescimento 

das GS, mas verifica-se o seu aumento nos locais afetados pela acne, comparativamente com 

pele normal [38]. 

A cascata inflamatória é um dos pontos críticos no desenvolvimento da acne, tendo 

sido detetados vários mediadores pró-inflamatórios como leucotrienos, prostaglandinas e 

citoquinas nos locais afetados, e uma maior atividade das enzimas COX nas GS dos 

pacientes com acne [27, 39].  

A nível microbiano está também associada a Propionibacterium acnes. Apesar desta 

bactéria estar presente em número semelhante na pele afetada pela acne e em pele normal, 

foi observada uma diferença na estirpe correspondente a cada [40]. Tendo sido ainda 

demonstrado que tal se deve ao potencial inflamatório de cada uma ser diferente, ou seja, 

diferentes estirpes potenciam de forma diferente fatores pró-inflamatórios [41]. Sendo assim, 
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e de uma forma geral, certas estirpes de P. acnes demonstram uma capacidade elevada de 

ativar esta cascada potenciando a lesão nas zonas afetadas pela mesma [27]. 

Para além destes, podem estar envolvidos também fatores como a dieta, hábitos e 

genética que, no entanto, precisam de ser mais estudados de forma a perceber de que forma 

afetam exatamente o desenvolvimento da acne [27]. Estes processos encontram-se 

resumidos na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Fatores envolvidos na formação da acne (retirado de 27). 

 

3.3 Manifestações  

A acne, normalmente, manifesta-se, nas 

zonas com maior quantidade de folículos 

pilossebáceos, como a cara, costas e peito [27].  

Existem 5 lesões características desta, 

nomeadamente e por ordem crescente de 

gravidade (Figura 8): comedões fechados; 

comedões abertos; pápulas, pústulas e nódulos. 

Nos primeiros dois não existe uma inflamação 

do local, estando presente apenas uma 

acumulação de sebo e hiperqueratinização, 

sendo que no comedão aberto, o orifício 

folicular está aberto e está presente uma cor 

preta resultante da oxidação dos lípidos e a 

presença de melanina.  

Figura 5 - Manifestações e evolução da acne (retirado de 

27).  
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O agravamento desta situação pode levar à inflamação que, por sua vez, resulta nas 

três últimas manifestações: pápulas, pústulas e nódulos [27].  

 

3.4 Classificação 

Tendo em conta o número, a localização e o tipo de lesão é possível classificar a acne 

em diferentes níveis: ligeira, moderada ou severa; podendo ainda ser ainda classificada 

consoante as lesões que predominam: comedonal, papulopustular, nodular, nodulo cística e 

conglobata; e, por último em função da idade: neonatal, infantil, meio-infantil, pré-

puberdade, adolescente ou adulta [27, 42]. A Tabela 2 resume a descrição de cada grau [43], 

sendo crucial para uma terapia eficaz uma correta avaliação da severidade da acne. 

 

Tabela 2 - Escala de classificação para a acne (adaptado de 43 e imagens retiradas de 42). 

Grau Descrição Exemplo 

Ligeira Comedões e poucas pápulas/pústulas 

 

Moderada 
Muitos comedões, várias pápulas/pústulas, 

máximo de um pequeno nódulo 
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Severa 
Bastantes comedões e pápulas/pústulas e alguns 

nódulos 

 

 

3.5 Tratamento 

O tratamento para a acne está dependente da severidade e do tipo de lesões, sendo 

mais agressivo quanto mais severas forem as lesões. Este tem como principal objetivo a 

diminuição da produção de sebo, a hiperqueratinização, a proliferação microbiana e a 

inflamação, sendo que quanto mais cedo se iniciar o mesmo, melhores resultados são 

esperados. Por outro lado, esta terapêutica tem uma ação lenta, podendo mesmo demorar até 

3 meses a mostrar resultados, assim é fundamental a adesão do paciente à mesma mesmo 

enquanto não observar grandes resultados [27, 42].  

 

3.5.1 Tratamentos tópicos 

a) Retinoides -  Derivados da vitamina A, ligam-se aos seus recetores nos 

queratinócitos de forma e levam à redução da hiperqueratinização o que, não 

só leva à diminuição dos comedões como aumenta a absorção de outros 

tratamentos tópicos [27]. Para além destes dois mecanismos, também já foi 

observado que alguns retinoides diminuem a expressão da TLR2, exibindo, 

portanto, um efeito anti-inflamatório [44]. Devido a esta combinação de 

efeitos, os retinoides tópicos estão envolvidos no tratamento de primeira linha 

de todos os tipos de acne, desde comedónica à inflamatória e mesmo como 

terapêutica de manutenção após um tratamento inicial eficaz [27]. Contudo, 

estas são substâncias potencialmente irritantes, com o adapaleno a apresentar 

a melhor tolerância, podendo levar a secura e irritação cutânea, eritema e 

alterações da pigmentação e fotossensibilidade, por isso devem ser aplicados 

à noite, deve ser usada fotoproteção adequada e no inicio da terapêutica pode 

ser usado em dias alternados de forma a analisar a sensibilidade da pele ao 

composto e não devem ser usados em grávidas. Em Portugal, de momento 
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estão autorizados em algumas formulações diferentes o adapaleno, a 

isotretinoína e a tretinoína [45].   

b) Antibióticos – Em primeiro plano e como substância mais usada de forma a 

tratar a acne temos o peróxido de benzoilo (PB). Este demonstra uma boa 

eficácia mesmo quando usado sozinho, através de vários mecanismos: reduz 

o número de P. acnes sem demonstrar a criação de resistências ao contrário 

das outras substâncias disponíveis, tem ação comedolítica e regenerativa [46, 

47]. Apesar da existência de formulações mais concentradas, PB a 5% 

demonstrou eficácia semelhante e resulta em menos efeitos irritativos que 

uma concentração superior pelo que deve ser a escolha efetuada inicialmente 

[48, 49]. O PB pode resultar em irritação cutânea e descorar os cabelos e 

roupa pelo que deve ser aplicado com precaução. Em Portugal é 

comercializado nas concentrações de 5% e 10% individualmente e em 

combinação com adapaleno e clindamicina [45]. Por outro lado, temos a 

eritromicina e clindamicina, estes antibióticos não devem ser usados 

isoladamente mas sim em combinação com, por exemplo, PB de forma a 

evitar o aparecimento de resistências [27, 42]. Em Portugal, estão disponíveis 

isoladamente, mas também em combinação com PB, acetato de zinco e 

isotretinoína [45].  

c) Ácido salicílico – Substância bastante presente em vários MNSRM, que 

apresenta ação comedolítica, sendo, no entanto, menos efetiva que os 

retinoides [27].  

d) Ácido azelaico – Demonstra propriedades comedolítica e anti-inflamatórias, 

podendo ser considerar primeira escolha em pacientes que respondam de 

forma negativa ao retinoides [27]. Em Portugal encontra-se disponível nas 

concentrações de 15% e 20% [45], no entanto a concentração mais baixa já 

demonstra uma eficácia semelhante à do PB [50]. 

 

3.5.2 Antibióticos orais 

O tratamento com antibióticos sistémicos é, de uma forma geral, apenas usado 

quando a terapêutica tópica não tenha apresentado resultados ou não seja possível, sendo 

principalmente usada na acne predominantemente inflamatória [45].   

Dentro destes, a doxiciclina e a minociclina têm surgido como alternativas, 

principalmente devido a um melhor perfil de segurança, à tetraciclina e eritromicina, sendo 
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esta apenas usada nos casos contraindicados, ou seja, grávidas e crianças com idade inferior 

a 9 anos [27, 45]. Sendo que apesar de vários estudos terem comparado a eficácia dos 

diferentes antibióticos, nenhum se apresentou superior neste campo [27]. 

De forma a minimizar a possibilidade de desenvolvimento de resistências, não deve 

ser feita monoterapia com estes, devendo, antes, realizar-se uma terapia conjunta com PB e 

durante o máximo de 3 a 4 meses [51]. A combinação de antibióticos orais com tópicos deve 

também ser evitada pelo mesmo motivo [27]. 

 

3.5.3 Terapia hormonal 

A terapia hormonal funciona reduzindo a atividade andrógena em mulheres o que, 

por sua vez, diminui a produção de sebo. Podendo ser usada não só em mulheres com 

hiperandroginismo como com níveis séricos normais. É uma terapêutica que, possivelmente, 

é subvalorizada, uma vez que apresenta similar eficácia aos 6 meses aos antibióticos e pode 

ser usada em mulheres que desejem realizar terapia anticoncecional, com ciclos irregulares, 

com acne cíclica, entre outros [27, 46]. 

 

3.5.4 Isotretinoína oral 

A grande vantagem da isotretinoína oral é o efeito em todas as vias de formação da 

acne, de tal forma que pode ter um efeito permanente na doença [27]. Chegando aos 85% de 

rácio de cura sem relapso, é um medicamento altamente eficaz [52], sendo tratamento de 

escolha para acne severa e nodular [27].   

A isotretinoína oral atua travando o ciclo celular ao diminuir a síntese de DNA e 

levando à apoptose de sebócitos [27]. No entanto, este é um medicamento que pode trazer 

vários efeitos secundários como secura das mucosas, irritação cutânea e fotossensibilidade 

entre outros pelo que devem ser tomadas as respetivas precauções como cremes apaziguantes 

e fotoproteção máxima [45]. 

 

3.5.5 Tratamentos cosméticos 

Uma das primeiras opções aquando do tratamento de acne ligeira pode passar pela 

tentativa de tratamento apenas com produtos cosméticos, isto porque apresentam, 

geralmente, muito poucos efeitos adversos, uma melhor sensação na pós-aplicação e estão 

disponíveis facilmente. Embora, por outro lado, apresentem uma eficácia menor aos 

tratamentos farmacológicos.  



30 

 

Este foi um dos pontos em foco no desenvolvimento do fluxograma e, como tal, reuni 

o produto mais direcionado para as imperfeições das gamas de cuidado de pele oleosa de 

cinco marcas cosméticas: 

a) Avène Clearance/TriAcnéal – A Avène apresenta duas gamas para o 

tratamento da acne, destinando a Clearance a “peles de tendência acneica que 

apresentam borbulhas e pontos negros” [53] e a TriAcnéal a “peles oleosas 

que apresentam imperfeições severas e marcas residuais” [54], sendo a 

principal diferença entre ambas a presença de retinaldeído em combinação 

com ácido glicólico na gama TriAcnéal que já demonstrou uma boa eficácia 

na acne ligeira sem efeitos adversos fortes [55, 56]; 

b) La Roche-Posay Effaclar – Publicitado como um cuidado anti imperfeições, 

corretor e anti-manchas, apresenta como componentes chave a nicotinamida, 

um ativo anti-inflamatório que já demonstrou eficácia contra a acne [57] e 

ácido salicílico [58]; 

c) Vichy Normaderm – Um cuidado mais generalizado para as imperfeições da 

pele, contendo ácido salicílico com eficácia na acne [59], que já demonstrou 

reduzir as lesões inflamatórias e retencionais, assim como o sebo na pele 

afetada [60]; 

d) Uriage Hyséac – Este é “um cuidado global (…) favorece a eliminação das 

imperfeições (borbulhas, pontos negros, brilho)”. É então publicitada a 

presença de extrato de Licorice de forma a absorver o excesso de sebo e do 

complexo patenteado de regulação do TLR2, um pró-inflamatório. Assim 

como a presença de um complexo AHA e BHA que demonstraram eficácia 

na terapia de acne ligeira [61, 62]. 

e) Bioderma Sébium – Descrito como um cuidado diário da pele com acne 

moderada a grave com a possibilidade de ser usado em monoterapia ou em 

associação com tratamentos dermatológicos. Publicita a presença de uma 

tecnologia patenteada Fluidactiv que “recria biologicamente o sebo de uma 

pele saudável permitindo restaurar a sua capacidade protetora e a formação 

de lesões acneicas”. Possui ainda estes de AHA e ácido salicílico, 

componentes com eficácia já referida [63].   

Além da possibilidade do uso destes produtos para uma tentativa de tratamento inicial 

ou como combinação, é ainda recomendável o uso dos hidratantes apaziguantes de cada uma 
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das respetivas gamas em tratamentos farmacológicos para todos os tipos de acne de forma a 

minimizar os efeitos adversos da sua maioria.  

 

3.5.6 Adesão à terapêutica 

Um dos principais desafios da terapêutica para a acne é o tempo que demora a fazer 

efeito, levando até 3 meses a serem visível os resultados, vendo-se, num estudo sobre a 

adesão à terapêutica com PB uma diminuição de 82% adesão inicial para 45% após 6 

semanas [64]. Esta informação é relevante para os profissionais de saúde, como os 

farmacêuticos, que têm o papel de educar o utente sobre as expectativas a curto prazo de 

forma a encorajar a adesão. Instruir sobre os efeitos secundários, como evitá-los e a 

importância de ser um tratamento contínuo é fundamental para a evolução positiva da 

doença.  

 

4. O projeto 

Uma vez realizada a pesquisa e organizada a informação e, tendo em conta a ideia 

inicial, foi elaborado um fluxograma (Anexo 1) com o objetivo de uma fácil e rápida análise 

onde também foram adicionadas as principais diferenças entre o tratamento cosmético e com 

fármacos e as precauções com alguns MNRSM de forma ao melhor aconselhamento possível 

na altura do atendimento.  

Foram impressas 2 cópias sendo que uma ficou na farmácia e a outra foi para a sede 

do site skin.pt, loja de cosmética online ligada ao grupo Sá da Bandeira de forma a facilitar 

as duvidas que possam surgir pelo chat online.  

 

5. Considerações finais  

A acne é um problema de saúde muitas vezes desvalorizado por ser tão habitual, 

principalmente na adolescência, no entanto não pode ser minimizado as consequências 

psicológicas e sociais a que pode levar, assim um tratamento adequado e precoce é 

fundamental para a resolução eficaz deste. O farmacêutico faz parte deste processo e é muitas 

vezes o primeiro profissional de saúde a entrar em contacto com o doente, deve assim estar 

preparado para dar o melhor e mais personalizado conselho possível, não só na dispensa de 

produtos cosméticos como na importância da adesão à terapêutica e os possíveis efeitos 

adversos resultantes desta. Só assim será possível obter, cada vez mais, uma melhor taxa de 

adesão que virá, certamente, acompanhada de uma melhor qualidade de vida dos doentes.  
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Tema II: Asma – Uso adequado dos inaladores 

 

1. Enquadramento e objetivos 

Durante a fase inicial do atendimento no estágio, uma das minhas maiores 

dificuldades era de como utilizar os inaladores e explicar aos utentes a sua utilização. Existe 

uma grande variedade deles e a correta utilização de cada um é fundamental para a correta 

administração de fármacos administrados por esta via para o tratamento de problemas 

respiratórios. Neste caso, optei por realizar um folheto informativo sobre como usar 

estes dispositivos, que foi distribuído aos doentes que levantassem inaladores de forma 

a resolver qualquer problema má utilização.  

 

2. Asma 

2.1 Epidemiologia 

A asma é uma doença generalizada a todas as faixas etárias, chegando a afetar mais 

de 300 milhões de pessoas mundialmente [65]. Os primeiros sinais surgem, habitualmente, 

na infância, no entanto, em 90-95% dos casos apresenta-se sob uma forma ligeira a moderada 

que apesar de persistir cronicamente, é facilmente controlada [65]. 

A nível nacional, segundo os últimos dados disponíveis, apenas 0,95% dos óbitos por 

patologia respiratória se deveram à asma, resultando numa taxa bruta de mortalidade de 1,1 

por 100 000 habitantes, comprovando assim a facilidade de controlo desta doença [66].  

A percentagem de utentes com diagnóstico de asma entre os inscritos em cuidados 

de saúde primários em Portugal continental foi de 2,1% em 2014 [66]. No entanto estima-se 

que apenas 57% dos asmáticos tenham a doença controlada [65], o que realça a necessidade 

de uma melhor intervenção nos restantes de forma a minimizar as consequências desta.  

 

2.2 Fisiopatologia 

As causas da asma ainda não são conhecidas, apesar de se saber que fatores como a 

genética, exposição a poluentes aéreos, stress, exposição a químicos, mudanças na dieta, 

entre outros fatores que podem, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento desta 

patologia [67].  
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O que se sabe é que a asma é uma doença crónica inflamatória caracterizada por uma 

obstrução e hiperresponsividade das vias aéreas, tendo como manifestações a falta de ar, 

aperto no peio e sibilos ao respirar [68].  

A falta de ar é assim devido a várias alterações a nível do sistema respiratório como: 

a) Broncoconstrição – é o principal mecanismo responsável pela manifestação 

da asma. Nas manifestações agudas provados por alergénios, existe uma 

contração do músculo brônquico devido à libertação de histamina, triptase, 

leucotrienos e prostaglandinas por mastócitos ativados pela IgE. Estes vão 

atuar diretamente no músculo, levando à sua contração. Adicionando a este 

mecanismo, foi observado que a broncoconstrição pode ocorrer através de 

caminhos que não envolvam a IgE como estímulos externos por exemplo 

exercício, ar frio e stress. Aqui os mecanismos envolvidos ainda não estão 

bem estudados, no entanto podem envolver a produção de citoquinas pró-

inflamatórias [69]; 

b) Edema – é um dos fatores que pode resultar da progressão da doença é o 

edema a nível das vias respiratórias que irá contribuir para a dificuldade em 

respirar  [69]; 

c) Hiperresponsividade – consiste numa resposta exacerbada das vias aéreas a 

uma grande variedade de estímulos é um dos mecanismos críticos da asma. 

O grau desta resposta varia com a severidade da doença, tendo como 

mecanismos subjacentes a inflamação, mudanças estruturais e uma regulação 

disfuncional da contração do musculo liso brônquico [69]; 

d) Remodelação das vias aéreas – é o principal mecanismo que pode elevar a 

gravidade da doença com o tempo é a remodelação das vias aéreas 

acompanhado com uma perda progressiva dos alvéolos pulmonares, que não 

é reversível com a terapia atual. Esta alteração envolve principalmente um 

espessamento da membrana basal, fibrose subepitelial, hipertrofia e 

hiperplasia dos músculos lisos respiratórios, proliferação e dilatação de vasos 

sanguíneos e hiperplasia e hipersecreção pela glândula mucosa [69]. 

No entanto, o mecanismo subjacente a todos estes e que está no centro da asma é a 

inflamação, onde estão envolvidos vários mediadores e células: 

a) Mastócitos – libertam mediadores como a histamina e os leucotrienos que 

atuam como broncoconstritores. São ativados recetores para a IgE oque 

modulam a libertação destes mensageiros pelos mastócitos [70]. Um aumento 
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do número destes recetores na musculatura lisa das vias respiratórias pode 

estar ligado à hiperresponsividade [71]; 

b) Eosinófilos – estão presentes num número aumentado nas vias respiratórias, 

libertando proteínas que podem ser prejudiciais para as células epiteliais [70]; 

c) Linfócitos T – presentes em maior número nas vias respiratórias, libertam 

citoquinas como IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13 que resultam na inflamação e 

produção de IgE pelos linfócitos B [70, 72]; 

d) Células dendríticas – analisam continuamente o ambiente para detetar a 

presença de antigénios, migrando de seguida para os nódulos linfáticos onde 

ativam as células T levando à maturação das células Th0 a Th2 [73]; 

e)  Macrófagos – presentes em maior número nas vias aéreas, podendo ser 

ativados por alergénios através de recetores para as IgE libertando 

mediadores inflamatórios e citoquinas pró-inflamatórias [74]; 

f) Neutrófilos – presentes em maior quantidade nas vias respiratórias e no muco 

dos pacientes com asma severa ou fumantes, apesar do seu papel no 

desenvolvimento da asma ser desconhecido [70]. 

 

3. Terapêutica 

3.1 Manifestações asmáticas 

As reações asmáticas podem ser divididas em duas fases distintas, inicial e tardia 

[75]. A fase inicial ocorre entre 10 a 30 minutos após a exposição a um “gatilho” que 

despolete a reação. Esta fase é caracterizada pela libertação de mediadores pró-inflamatórios, 

histamina, prostaglandina, leucotrienos e interleucinas pelos mastócitos que resultam no 

broncospasmo, aumento da permeabilidade das vias aéreas ao antigénio e dos vasos 

sanguíneos e aumento da secreção de muco [75]. 

Após 3 a 8 horas, começa-se a instalar a fase tardia da resposta asmática consistindo 

na concentração de outras células inflamatórias como neutrófilos, basófilos e eosinófilos que 

aumentam a resposta inflamatória devido à libertação dos seus próprios mediadores pró-

inflamatórios. Esta fase pode chegar a durar vários dias e levar à remodelação das vias 

respiratórias [75]. 
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3.2 Fármacos 

O tratamento para a asma passa por duas áreas centrais: reversão da broncoconstrição 

ou prevenção da mesma. Dentro destes temos:  

a) Agonistas β2 – Estes atuam através do relaxamento da musculatura lisa do 

brônquio, sendo principalmente usados na forma de longa-duração na asma 

moderada a severa [75]. No entanto os de curta-duração podem ser usados 

como terapia de SOS devido ao broncoespasmo numa crise. Em Portugal 

estão disponíveis o salbutamol e a terbutalina como terapia de SOS e o 

salmetarol, formoterol, procaterol, indacaterol e olodaterol como terapia de 

manutenção [45]; 

b) Corticosteroides – Ação anti-inflamatória através da inibição da libertação de 

citocinas pró-inflamatórias e redução da atividade das células imunitárias 

inflamatórias, sendo aplicável a terapêutica por inalação como terapêutica de 

primeira linha em adultos e crianças com asma [45, 75]. Em Portugal estão 

disponíveis para via inalatória a beclometasona, budesonida, fluticasona e 

mometasona [45]; 

c) Metilxantinas – Atuam não só através do relaxamento do músculo pela 

inibição da degradação de cAMP, um broncodilatador, mas também 

diminuindo a libertação dos mediadores pró-inflamatórios [75]. Em Portugal 

está disponível a teofilina e os seus derivados, aminofilina e diprofilina [45];  

d) Antagonistas dos leucotrienos – Como já foi referido, os leucotrienos têm um 

papel fundamental nos processos inflamatórios subjacentes à asma, assim a 

diminuição da sua atividade foi um dos possíveis caminhos para a terapêutica 

de manutenção. Os antagonistas dos leucotrienos bloqueiam 

competitivamente os recetores do leucotrieno D4, um dos componentes com 

grande atividade bronconstritora [45, 75]. Em Portugal, estão disponíveis o 

montelucaste e o zafirlucaste [45]; 

e) Antagonistas colinérgicos – Atuam através do antagonismo competitivo nos 

recetores muscarínicos impedindo, assim, a contração do músculo liso. 

Sendo, habitualmente, utilizado como segunda linha terapêutica nos casos em 

situações em que os agonistas β2 não sejam eficazes, podendo mesmo ser 

utilizados em associação com estes. Em Portugal, estão disponíveis o brometo 

de glicopirrónio, de ipratrópio e de tiotrópio [45]. 
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4. Veículos para administração 

A administração dos fármacos para o tratamento asmático é, idealmente, realizada 

diretamente no pulmão isto facilita a utilização devido às vantagens farmacológicas como a 

administração direta no pulmão o que leva à necessidade de uma menor dose, menos efeitos 

secundários e um inicio de ação mais rápido. No entanto, este é um modo de administração 

normalmente mais difícil para o doente, sendo necessário uma correta instrução dos passos 

a seguir para um tratamento eficaz [76]. 

 

4.1 Nebulizadores 

Há dois tipos de nebulizadores que são usados atualmente: ultrassom e pneumáticos. 

No primeiro, são formadas ondas ultrassónicas que originam uma nuvem de aerossol através 

da sua vibração. No segundo, há a formação de uma zona de pressão negativa o que aspira 

o líquido para uma zona onde é misturado com o jato de ar, formando gotículas que são 

inaladas [76]. 

 

4.2 Inaladores pressurizados (pMDI)  

Este é um sistema complexo, tal como o nebulizador à base de líquido, desenvolvido 

de forma a libertar uma névoa da substância ativa para inalação direta. Esta pode estar 

dissolvida no propelente ou num solvente. Este, à medida que o topo do inalador é 

pressionado, liberta uma dose controlada pela abertura [76].  

Os pMDI podem ainda ser utilizados com câmaras expansoras de forma a facilitar a 

inalação total da substância ativa uma vez que reduz a coordenação necessária ao uso, 

facilitando, por isso, o seu uso em bebés e crianças [76]. 

Além dos cuidados específicos para cada pMDI diferente, existem uma série de 

cuidados gerais que devem ser seguidos [77]: 

1) Agitar o inalador antes do uso; 

2) Remover a tampa; 

3) Expirar fundo, longe do inalador; 

4) Colocar o inalador entre os dentes e fechar a boca; 

5) Inspirar lentamente enquanto pressiona o topo do inalador até inspiração 

total; 

6) Retirar o inalador da boca; 

7) Suspender a respiração durante cerca de 10 segundos e expirar; 
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8) Bochechar com água. 

Caso seja necessário realizar mais do que um “puff”, deve-se aguardar cerca de 30 

segundos e, de seguida, repetir os passos 1-7.  

 

4.3 Inaladores de pó seco (DPI)    

Dentro dos DPI, podemos considerar duas categorias: para dose única ou para dose 

múltipla [76].  

Os de dose única correspondem a dispositivos em que a substância ativa está 

incorporada dentro de cápsulas individuais que são abertas através do inalador em si, sendo 

necessário , após a utilização, a limpeza dos resíduos da cápsula utilizada de forma a ser 

utilizado novamente [76].  

Os DPI de dose múltipla guardam o pó numa câmara sendo que, através da rotação 

do manípulo é libertado numa dose controlada de forma a ser inalado [76].  

A nível dos DPI, há uma maior variação a nível dos vários modelos de diversos 

laboratórios, assim, no caso de um inalador que requeira colocação de uma cápsula, tal deve 

ser realizado e fechado de forma adequada antes de realizar os seguintes passos gerais [77]: 

1) Inclinar a cabeça ligeiramente para trás; 

2) Expirar lenta e completamente para longe do dispositivo; 

3) Colocar o bucal entre os dentes; 

4) Inspirar rápida e profundamente; 

5) Reter a medicação durante 10 segundos; 

6) Bochechar com água. 

 

5. O projeto 

Devido à grande variedade de modelos de inaladores, acabam por ocorrer erros 

durante o seu uso pelos doentes o que condiciona a eficácia do tratamento. Assim, cabe 

muitas vezes ao farmacêutico a explicação adequada e compreensível dos passos e cuidados 

a ter aquando do uso destes dispositivos médicos. No entanto, e como pode ser complicado 

para o paciente decorar todos os cuidados necessários, optei por desenvolver um panfleto a 

ser entregue juntamente com a dispensa de inaladores que resumia os cuidados gerais, assim 

como os cuidados particulares, de uma forma esquematizada, para os modelos mais pedidos, 

o que facilitou não só o meu aconselhamento, mas a compreensão da sua utilização pelos 

utentes. 
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6. Considerações finais 

O uso adequado dos inaladores é fundamental para o bom tratamento da asma e 

outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas. No entanto, devido à grande variedade de 

modelos, não me sentia, na fase inicial do estágio, capaz de elucidar os utentes sob o modo 

de funcionamento de vários modelos, o que prejudicava o aconselhamento necessário para 

o seu uso adequado. Com este projeto (Anexo 2), tive a oportunidade de analisar 

praticamente todos os modelos de inaladores presentes no mercado atualmente, o que 

facilitou não só a dispensa juntamento com o folheto, como os atendimentos posteriores. 
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Anexos 

Anexo I – Guia de aconselhamento elaborado sobre a acne 
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Anexo 2 – Folheto instrucional elaborado sobre o bom uso dos inaladores 
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Resumo 

No âmbito do estágio em Farmácia Hospital, estive dois messe no Hospital Privado 

de Alfena do grupo Trofa Saúde Hospital, onde contactei pela primeira vez com a realidade 

do farmacêutico hospitalar. 

Este tem um papel fundamental quer no contacto com os outros profissionais, quer 

na responsabilidade por todo o percurso do medicamento dentro do hospital. Durante dois 

meses, foi-me possível observar este papel na prática e a sua importância, o que me ajudará, 

sem dúvida, a ser um melhor farmacêutico no futuro. 

Neste relatório apresento brevemente o grupo Trofa Saúde Hospital e o Hospital 

Privado de Alfena, explicando, de seguida, os procedimentos e legislação que vigora e 

controla o papel dos serviços farmacêuticos no mesmo.   
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Parte I – Descrição das Atividades Desenvolvidas no Estágio 

 

1. Trofa Saúde Hospital 

 

 

Figura 1 - Logotipo do Trofa Saúde Hospital 

O grupo Trofa Saúde Hospital (TSH) tem-se assumido como um projeto global de 

saúde, integrando uma grande rede de Unidades Hospitalares. Este preza-se por um 

atendimento personalizado e serviço eficiente de forma a desenvolver relações de confiança. 

Esta rede, atualmente, já serve uma população de mais de 2,5 milhões de pessoas [1].  

Neste é disponibilizado, sempre tendo em conta as análises de necessidades de cada 

zona, serviços de urgência de adultos e pediátrica 24 horas, blocos operatórios, unidades de 

neonatologia 24 horas, maternidades com várias salas de parto, medicina física e 

reabilitação, mais de 45 especialidades com consultas externas e uma série de meios 

complementares de diagnóstico. 

 

Atualmente o TSH conta com várias unidades hospitalares, sendo elas:  

• Hospital Privado de Alfena; 

• Hospital Privado da Boa Nova; 

• Hospital Privado de Braga; 

• Hospital Privado de Braga Centro; 

• Hospital Privado de Gaia; 

• Hospital Privado da Trofa; 

• Hospital de Dia de Famalicão; 

• Hospital de Dia da Maia; 

• Hospital de Dia de S. João da Madeira. 
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1.1 Hospital Privado de Alfena 

 

 

Figura 2 - Hospital Privado de Alfena 

 

O Hospital Privado de Alfena (HPAV) é liderado pelo Dr. José Carlos Vilarinho 

(diretor Clínico) e pelo Dr. Jorge Curval (administrador) [2].  

Localizado na Rua Manuel Bento Júnior 201 em Alfena, assume-se como uma 

unidade de saúde privada de referência na cidade de Valongo e na região Norte. Apresenta 

o serviço de urgência adultos e pediátrico 24 horas/365 dias, disponibilizando um conjunto 

extenso de valências médicas, cirúrgicas e de diagnóstico, prestando cuidados de saúde de 

prevenção, educação, proteção, tratamento, reabilitação e acompanhamento [2]. 

O HPAV caracteriza-se, ainda, pela luminosidade, espaços amplos, equipamento e 

tecnologia de ponta, garantindo cuidados de saúde adequados a qualquer família [2].  

 

2. Serviços farmacêuticos hospitalares 

Os serviços farmacêuticos (SF) do TSH incluem seis SF diferentes presentes no 

hospital de alfena, da boa nova, de braga, de braga centro, de gaia e da trofa. Cada um é 

assegurado por um farmacêutico, no caso do HPAV, pela Dr.ª Ana Araújo, enquanto a 

direção dos SF do grupo está ao sob a responsabilidade da Dr.ª Patrícia Moura.  

De forma a garantir a maior organização das tarefas realizadas, estas são realizadas 

de acordo com um plano operacional que garante a reposição em prazo adequado de todos 

os serviços do hospital.  
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Tabela 1 - Plano operacional dos SF do HPAV 

Dia Manhã Tarde 

Todos 

Verificar levantamentos da 

medicação na farmácia e debitar 

Validar as prescrições médicas 

Validar as prescrições médicas 

Gerar e satisfazer o pedido de 

medicação do internamento 5 

Separar e entregar a dose 

unitária 

Segunda-feira 

Debitar medicação da dose unitária 

do fim-de-semana 

Gerar e satisfazer o pedido de 

medicação, soros e embalagens 

vazias da Urgência 

 

Terça-feira 
Gerar e satisfazer o pedido de 

medicamentos do Bloco 
 

Quarta-feira   

Quinta-feira 
Gerar e satisfazer o pedido de 

medicação do Bloco 

Realizar o pedido semana à 

Farmácia Central 

Sexta-feira 

Gerar e satisfazer o pedido de 

medicação, soros e embalagens 

vazias da Urgência 

Separa e entregar a dose 

unitária para o fim-de-semana 

  

 

Para além destas tarefas agendadas, é ainda verificada diariamente a presença de 

pedidos de outros serviços para medicação, soros ou embalagens vazias e satisfeitos os 

mesmo e ainda preparados kits de oftalmologia (cirúrgico e Lasik) de forma a repor os 

mesmo consoante necessidade.  

Os SF do HPAV estão em funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 

18h com pausa de almoço das 13h às 14h, encontrando-se no piso -1. Para qualquer 

necessidade fora deste horário de funcionamento, está disponível o contacto da Dr.ª Patrícia 

Moura. Por outro lado, em caso de maior necessidade de medicação, os enfermeiros podem 

levantar a mesma na farmácia, registando o que foi levado e para onde, de modo a se 

proceder à devida transferência para o serviço ou débito ao doente.  

O farmacêutico hospitalar deve assegurar a eficácia e segurança da terapêutica 

prescrita através da sua validação, conversando com os médicos e enfermeiros caso haja 
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necessidade para tal. No seguimento da validação, cabe também ao farmacêutico hospital a 

preparação e verificação da distribuição diária individual em dose unitária (DDIDU) para 

um período de 24 horas. Também é da responsabilidade do mesmo a manutenção do stock 

de medicamentos dos serviços do hospital [3]. 

 

3. Sistema informático 

De forma a juntar toda a informação num único local e, como tal, simplificar o acesso 

à mesma, todo o hospital tem à disposição, embora com diferentes acessos, o CPCHS 

(Companhia Portuguesa de Computadores Healthcare Solutions) da Glint®. A farmácia não 

é exceção e todos os SF do TSH estão equipados com este sistema informático utilizado para 

ações como a receção e validação das prescrições, a geração dos mapas da distribuição em 

dose unitária, a saída e consumo dos medicamentos da dose unitária, criação e satisfação de 

pedidos, entre outros.  

 

4. Formulário hospitalar 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica do TSH, utilizando como base o Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos, elabora um formulário que contem os medicamentos 

que podem ser prescritos e armazenados na farmácia.  

Qualquer medicamento que o médico ache necessário e não esteja previsto no 

formulário, deve ser pedido ao farmacêutico, juntamente com uma justificação de receituário 

de medicamentos extraformulário, sendo posteriormente analisada e validade ou não.  

Periodicamente é avaliado o Formulário Hospitalar, tendo em conta os pedidos 

extraformulário realizados e as necessidades terapêuticas dos vários hospitais.  

 

5. Gestão de medicamentos e produtos farmacêuticos 

 

5.1 Seleção e aquisição 

Foram inicialmente definidos os stocks ideias dos SF tendo como base as suas 

necessidades, assim como as dos serviços.  

De acordo com este e com a necessidade real atual, é realizado todas as semanas o 

pedido semanal, até sexta-feira de manhã. Este é enviado, pelo CPCHS, à coordenadora dos 

SF que o agrupa com os pedidos dos restantes hospitais do grupo, e reenviado ao 

Departamento de Compras, que realiza as encomendas aos laboratórios predefinidos. Estes 

são eleitos anualmente, segundo um concurso realizado pelo TSH.  
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Exceção a isto são os soros, os estupefacientes e psicotrópicos. Os primeiros são 

encomendados quinzenalmente, enquanto as substâncias controladas são mensalmente. 

Estas têm de ser ainda acompanhadas com o anexo VII (anexo 1) em duplicado devidamente 

preenchido e enviado por carta registada, sendo, posteriormente, devolvido o original pelo 

fornecedor que fica com o duplicado. O mesmo processo deve ser efetuado aquando da 

distribuição pelo armazém central dos estupefacientes, sendo que cada farmácia deve enviar 

um anexo VII, tendo o primeiro o papel de distribuidor.  

 

5.2 Receção e armazenamento 

Após a realização da encomenda, os produtos requisitados são entregues, por norma, 

entre 24 a 48 horas depois, na farmácia central sendo dada entrada das mesmas através das 

suas guias. Aquando da receção da encomenda deve ser ainda verificada a encomenda, ou 

seja, se o enviado corresponde ao faturado e a integridade e condições de armazenamento. 

De seguida, os produtos são separados de acordo com a encomenda recebida de cada SF, 

sendo satisfeito e enviado para os mesmos.  

A farmácia do HPAV, após receção da encomenda enviada pelo armazém central, 

confere a mesma e, estando tudo correto, procede ao armazenamento do mesmo.  Este é 

realizado de acordo com a forma farmacêutica (material de penso, comprimidos, ampolas, 

colírios, pomadas, soros, …), tendo em conta as necessidades especiais de armazenamento 

de cada medicamento em luz, humidade, segurança e temperatura.  

No caso da temperatura, produtos que requeiram conservação no frio são 

armazenados no frigorífico que varia entre os 2ºC e os 8ºC sendo a temperatura deste 

controlada e registada diariamente. Substâncias controladas como estupefacientes e 

psicotrópicos são guardadas num cofre blindado.  

De forma a controlar melhor os estupefacientes e psicotrópicos, a sua entrada e saída 

da farmácia é, também, registada num registo informático em Excel. 

Outro cuidado a ter em conta aquando do armazenamento dos produtos 

farmacêuticos, de forma a controlar de melhor forma os prazos de validade e evitar a 

expiração dos mesmos, é o armazenamento tendo em conta a regra First Expired, First Out. 

De seguida está esquematizada a planta da farmácia do HPAV assim como algumas 

fotos da mesma:  
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Figura 3 - Planta da farmácia do HPAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Cofre das substâncias 

controladas 

Figura 4 - Armazenamento das embalagens vazias e stock 

avançado 

Figura 6 - Armário das substâncias 

inflamáveis 
Figura 7 - Carrinho dos comprimidos 
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Figura 10 - Ampolas 

Figura 8 - Material de penso, dentária e 

nutrição 

Figura 11 - Laxantes e meios de 

diagnóstico 

Figura 12 - Zona de reembalamento Figura 13 - Zona de preparação de 

manipulados não-estéreis 

Figura 9 - Frigorífico 
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5.3 Distribuição clássica 

A distribuição clássica consiste na distribuição de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos pelos vários serviços do HPAV.  

De uma forma geral, os serviços inserem o seu pedido no CPCSH através de um 

elemento responsável por tal que é rececionado pelo farmacêutico e o satisfaz, enviando pelo 

circulante o mesmo ou indo entregar o próprio.  

No entanto, nos serviços da urgência, bloco e internamento, o stock ideal está 

acessível ao farmacêutico que o usa de forma a criar ele mesmo um pedido e satisfazer o 

mesmo, indo repor a medicação pessoalmente, assim como as embalagens vazias e soros no 

caso do serviço de urgência. Esta reposição segue o agendamento já esquematizado 

anteriormente.  

Na distribuição para o bloco, é necessário, ainda, a etiquetagem (sem cobrir o loto 

nem o prazo de validade) da medicação em que tal seja possível de forma a facilitar os 

débitos, garantido que não acontecem erros no mesmo.   

Além deste procedimento regulares, no caso de ser detetada falta de alguma 

medicação está pode ser pedida à farmácia, sendo reposta assim que possível.  

 

5.4 Distribuição diária individual diária em dose unitária   

A DDIDU é realizada para um período de 24 horas (das 15h do dia da entrega até às 

15h do dia seguinte), e foi pensada como forma de [3]: 

a) Aumentar a segurança; 

b) Conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico dos doentes; 

c) Diminuir os riscos de interações; 

d) Racionalizar melhor a terapêutica; 

e) Diminuir o tempo dedicado pelos enfermeiros à gestão dos medicamentos;  

f) Atribuir corretamente os custos; 

Figura 14 - Farmácia e mesa de preparação da unidose 
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g) Reduzir os desperdícios. 

Durante o dia, o farmacêutico deve ir validando as prescrições rececionadas, 

conferindo sempre se as mesmas são adequadas, eficazes e seguras.  

À tarde, após validação de todas as prescrições pendentes, são gerados os mapas da 

dose unitária (anexo 2) e dada saída do stock da medicação presente nestes. É ainda impressa 

a identificação colocada em cada gaveta que contém: 

a) Nome 

b) Nº do GTS (número que identifica o doente no HPAV) 

c) Serviço 

d) Quarto e cama 

De seguida é realizada a separação da 

medicação para as gavetas individuais, 

devendo esta ser executada com a maior 

atenção de forma a evitar erros como, por 

exemplo, envio de comprimidos inteiros 

quando o prescrito são metades.  

Aquando da entrega destas malas ao 

serviço correspondente, ou anteriormente, 

devem ser recolhidas as malas do dia anterior.  

A exceção a este procedimento é à sexta-feira em que, uma vez que o farmacêutico 

não está presente ao fim-de-semana devem ser preparadas e entregues, devidamente 

identificadas, as malas para sábado e domingo. No entanto, é apenas gerado o mapa para 

sábado e domingo, sendo a saída e consumo da medicação feita apenas na segunda-feira de 

forma a ter em conta as altas que possam acontecer. O mesmo procedimento acontece em 

vésperas de feriados. 

 

5.5 Distribuição de medicamentos sujeitos a legislação restrita 

5.5.1 Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos  

Estes estão sujeitos a uma legislação específica de forma a aumentar o controlo e 

segurança destes compostos [3].  

Devem ainda estar armazenados num armário metálico fechado e com prateleiras de 

forma a aumentar a organização e segregação desses medicamentos [3]. Tal acontece na 

Figura 15 - Malas da dose unitária 
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farmácia do HPAV em que, para maior segurança, estes estão armazenado num cofre com 

código apenas conhecido pelo farmacêutico e chave.  

Aquando da administração de algum destes medicamentos, o enfermeiro tem de 

preencher um impresso destinado a esse fim, o anexo X (anexo 3), indicando a denominação 

comercial do medicamento, a sua forma farmacêutica, dosagem e código, o nome do doente, 

cama, quantidade que foi administrada, e ainda rubricando e datando. Cada anexo apenas 

pode corresponder a um único medicamento, mas tem um máximo de dez utentes diferentes. 

O médico anestesista responsável tem de assinar e o anexo é enviado para a farmácia onde 

o farmacêutico valida o mesmo e repõe a quantidade utilizada, assinando em como entregou, 

sendo necessária, também, a assinatura por parte do enfermeiro que fizer a receção, ficando 

o serviço com o duplicado e a farmácia com o original.  

De forma a garantir o controlo total destes movimentos, é ainda feita a movimentação 

num Excel próprio, assim como no CPCHS. Após a transferência efetuada no sistema 

informático, é impressa a sua guia que é arquivada juntamento com o anexo X original.  

 

5.5.2 Medicamento derivado do plasma (Hemoderivados) 

Os medicamento derivados do plasma são adquiridos normalmente, no entanto, a sua 

dispensa deve ser sempre registada, incluindo todos os boletins analíticos e certificados de 

aprovação da utilização do lote (CAUL) emitidos pelo Instituto Nacional de Farmácia e do 

Medicamento (INFARMED) [3, 4], de forma a tornar possível, se necessário, uma 

rastreabilidade de um determinado lote. 

Assim, a dispensa destes medicamentos é feita juntamente com o preenchimento do 

modelo nº 1804 da Casa da Moeda (anexo 4), ou seja, o serviço requisitante, o nome do 

médico, o nome do utente, o hemoderivado, dose, duração do tratamento e a justificação 

clínica. 

Aquando da requisição de um hemoderivado, o farmacêutico preenche o quadro C 

do mesmo modelo, ou seja, o nome do hemoderivado, a quantidade fornecida, o seu lote, o 

fornecedor e o nº CAUL correspondente a esse lote, após o uso e correspondente 

preenchimento do registo, o original é enviado para a farmácia enquanto o duplicado fica no 

serviço.  
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5.6 Sugamadex  

O sugamadex, de nome comercial Bridion®, é usado de forma a reverter o bloqueio 

neuromuscular devido ao uso do rocurónio ou vecurónio usados no procedimento de 

anestesia [5].  

Apesar deste não estar enquadrado em nenhum controlo especial por parte das 

entidades de saúde, no TSH é controlado a nível geral devido ao seu custo elevado, de forma 

a minimizar o seu uso desregrado.  

Neste sentido, sempre que cada ampola é utilizada, o anestesista deve preencher a 

“folha de justificação de utilização de SUGAMADEX - BRIDION® - 2 mL”. Aqui deve ser 

indicado o utente em questão, o número de ampolas utilizadas e selecionar uma de cinco 

justificações disponíveis como presença de uma patologia cardiovascular ou respiratória que 

impeça o uso de atropina / neostigmina. Deve ainda assinar e datar a folha que deve, 

posteriormente, ser entregue aos SF de forma a ser validada pelo farmacêutico.  

 

6. Farmacotecnia 

A nível dos SF do TSH, todos os manipulados e reembalagem de doses unitárias são 

feitos no HPAV consoante pedido, sendo posteriormente enviados para os restantes 

hospitais.  

 

6.1 Medicamentos manipulados não estéreis  

A preparação de medicamentos manipulados a nível hospitalar deve seguir as “Boas 

Práticas a Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina 

e Hospitalar”, em concreto a Portaria nº 594/2004, de 2 de Junho que aprovas as mesmas [3, 

6]. 

Estes são então preparados nos SF do HPAV consoante o pedido dos outros hospitais 

do TSH e para o próprio HPAV, tratando-se, na sua grande maioria, de soluções. 

Aquando da preparação, é necessário o preenchimento de uma ficha de preparação 

(anexo 5) que se encontram já pré-preenchidas com as matérias-primas e suas quantidades 

para 100 mL, assim como todo o procedimento de preparação, tendo como base o formulário 

galénico português. Em cada ficha deverá ser preenchida a data de preparação, a sua forma 

farmacêutica, a quantidade a preparar, o número do lote (em formato aaaammdd/x, onde x 

está relativo à sequência de preparação desse dia), e o lote, origem, quantidade calculada e 

pesada para todas as matérias primas. Deve ainda ser preenchido a capacidade do recipiente, 

o serviço requisitante e o prazo de utilização tendo em conta o descrito no Manual de 
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Medicamentos Manipulados. A data de preparação, o lote, a data de validade e a quantidade 

devem ainda ser escritos no rótulo que acompanha o frasco com o manipulado.  

Alguns dos manipulados pedidos pelos serviços são: Hipoclorito de Sódio 1% para 

Medicina Dentária, Salicilato de Sódio 2% para Fisioterapia, entre outros.  

 

6.2 Medicamentos citotóxicos 

Assim como nos medicamentos manipulados, a preparação de citotóxicos é realizada 

no HPAV, sendo enviados para os outros hospitais consoante necessário.  

Para esta preparação ocorrer, é necessária uma prescrição médica validada, 

posteriormente, pelo farmacêutico de forma a evitar erros de incompatibilidades, 

concentração final, posologia e volume [3].  

A sua preparação é efetuada numa sala de preparação com pressão negativa e janela 

com possibilidade de transferência de produtos para o exterior. Para além disto, a sala de 

preparação tem de conter uma câmara de fluxo de ar laminar vertical de forma a proteger o 

farmacêutico do medicamento [3]. 

 

6.3 Reembalagem de doses unitárias sólidas 

A reembalagem e rotulagem de medicamentos unidose deve ter sempre como 

prioridade manter a segurança e qualidade do medicamento. Garantindo, assim [3]: 

a) A disposição do medicamento, na dose prescrita de forma individualizada, 

facilitando a distribuição por dose unitária; 

b) A identificação do medicamento reembalado; 

c) A proteção do medicamento reembalado dos agentes ambientais; 

d) A utilização do medicamento reembalado de forma segura, rápido e cómoda. 

A reembalagem dos medicamentos para todos os SF do TSH é realizada no HPAV, 

de forma a serem entregues nos outros hospitais prontos a serem distribuídos.  

Os medicamentos reembalado devem ainda ter uma etiqueta que identifique o 

medicamento pela Denominação Comum Internacional (DCI), a dosagem, logo e prazo de 

validade [3].  

No caso de prescrição pelo médico de uma dosagem que não esteja disponível como 

medicamento inteiro, e havendo a possibilidade de fracionar um de dosagem superior, tal 

pode realizado desde que devidamente identificado na etiqueta e seguindo as regras de prazo 

de validade.  
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Aquando deste processo, deve ser ainda preenchido o registo adequado preenchendo 

a data, o DCI do medicamento, o lote, o prazo de validade, a quantidade, o operado e o 

hospital a que se destina.  

 

7. Carros de emergência  

A medicação dos carros de emergência presentes em vários serviços do hospital está 

sobre a responsabilidade da farmácia, sendo dever do farmacêutico controlar os prazos de 

validade dos mesmos, apontando num registo próprio que acompanha o carro. 

Estes carros encontram-se selados, sendo abertos apenas em casos de necessidade e 

para verificação periódica do seu conteúdo. Sempre que este é aberto é registado quem o fez 

e o motivo, sendo, após verificação do seu conteúdo, novamente fechado com um novo selo 

com um código próprio que deve ser anotado.  

 

8. Controlo dos medicamentos 

8.1 Controlo dos prazos de validade 

É inaceitável a distribuição de medicamentos com prazo de validade expirado devido 

à falta de garantia de qualidade e segurança dos mesmos.  

Assim, estes são regularmente controlados não só na farmácia como nos serviços, 

assinalando aqueles que expirem em seis meses de forma a, não só, tentar o seu uso antes 

desse tempo como chamar a atenção aquando da verificação para serem retirados mal 

expirem.  

 

8.2 Controlo da temperatura e humidade dos SF 

O farmacêutico tem a responsabilidade controlar os parâmetros físicos dos SF, de 

forma a garantir as condições adequadas de armazenamento dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos.  

Assim, semanalmente são enviados para a farmácia, gráficos de registos diários do 

valores de temperatura do frigorífico (2-8ºC) e do ambiente (até 25ºC), assim como a 

humidade (até 60%) [3]. Estes são analisados para detetar qualquer anomalia e arquivados 

em capa própria. 
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8.3 Controlo de stocks 

Muitas vezes devido a falhas nos débitos, são originadas quebras no stock de 

medicamentos dos serviços, ou seja, o stock real é inferior ao stock informático. Pelo menos 

semanalmente, o farmacêutico deve imprimir uma listagem com este stock informático dos 

medicamentos dos serviços, principalmente do internamento, de forma a confrontar este com 

a contagem real que efetuar.  

As quebras que forem detetadas devem ser reportadas ao enfermeiro responsável de 

forma a tentar corrigir as mesmas.  

Este é um processo necessário uma vez que, como é o farmacêutico que gera o pedido 

de alguns serviços, é fundamental que os stocks físico e informático estejam de acordo, de 

forma a não haver falhas na reposição.  

 

9. Medicamentos de autorização de utilização especial 

Quando mediante justificação clínica é necessário um medicamento que não tenha 

autorização de introdução no mercado em Portugal nem exista algum semelhante, é possível 

proceder à importação do mesmo de outro país em que o seja [7].  

Para tal acontecer, é necessário que seja submetido uma autorização de utilização 

especial ao INFARMED para uma quantidade suficiente para um ano, tendo este de aprovar 

o mesmo.  

 

10. Gases medicinais 

Os gases medicinais utilizados no HPAV são Azoto Medicinal, Oxigénio Medicinal 

B50 e B5, KEOL e Dióxido de Carbono para Laparoscopia L50. 

Estão distribuídas por três rampas: direita, esquerda e de emergência. De forma a, 

sendo necessária a substituição da garrafa de uma das rampas, se possa utilizar a contrária, 

ficando a de emergência reservada para quando, por algum motivo, ambas acabarem. 

Estes são armazenados numa sala própria, sendo da responsabilidade da manutenção 

a sua substituição, reportando ao SF a rampa, o lote e a quantidade das garrafas que saíram 

de funcionamento e das que entraram. O farmacêutico deve receber a guias de receção das 

garrafas assim como as movimentações das mesmas de forma a manter um registo atualizado 

e garantir uma rastreabilidade futura.  
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Conclusão 

 

Após o término dos meus dois meses de estágio no HPAV, apenas posso concluir 

que aprendi muito mais do que poderia imaginar.  

Era complicado, para mim, ter uma ideia de qual era, na verdade, o papel do 

farmacêutico hospital, no entanto, devido à orientação excelente da Dr.ª Ana Araújo, fui 

percebendo os mecanismos subjacente a todo o percurso do medicamento no hospital e, por 

isso, acabei o estágio muito melhor preparado para enfrentar o mundo farmacêutico do que 

antes.  

No entanto, para além do crescimento a nível pessoal, a relação com toda a equipa 

dos SF do TSH assim como todos os elementos que de mais perto interagem com os SF do 

HPAV foi uma experiência que, apesar de curta, me fez crescer também a nível pessoal e, 

por isso, posso dizer que foi uma excelente escolha para conclusão destes cinco anos de 

estudo.   
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Anexos 

 

Anexo 1 – Anexo VII para a requisição de substâncias controladas 
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Anexo 2 – Mapa de DDIDU 
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Anexo 3 – Anexo X 
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Anexo 4 – Modelo n.º 1804 
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Anexo 5 – Ficha de preparação 
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