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Resumo 

A Ordem dos Farmacêuticos afirma que “o farmacêutico, cuja presença 

constante é obrigatória em cada farmácia, está apto a prestar todos os esclarecimentos 

e aconselhamento, desde as interações medicamentosas, contraindicações e reações 

adversas à seleção do fármaco mais adequado.”. Estes profissionais possuem a 

“capacidade de sensibilizar para a importância da adoção de estilos de vida saudáveis, 

utilização racional dos fármacos e a capacidade de despistar de forma precoce e 

identificar sinais de alerta”. Estas capacidades são extraordinariamente importantes, 

principalmente, no impacto que possuem na população abrangida pelas mesmas, mas 

também no cumprimento dos objetivos das politicas de saúde. Os conhecimentos 

necessários para o desempenho das tarefas referidas anteriormente têm por base todos 

os conteúdos lecionados durante os 5 anos do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, obrigatórios para ser possível exercer esta profissão.  

Optei pela Farmácia dos Clérigos, para a realização do meu estágio curricular 

com duração de 3 meses (de 3 de Julho de 2017 a 3 de Outubro de 2017), devido à sua 

reputação como farmácia de referência no centro da cidade do Porto, ao facto de 

abranger uma população muito diversificada e também devido ao elevado número de 

manipulados que executam nos seus laboratórios.  

Durante a realização do meu estágio, tive a oportunidade de contactar com a 

realidade da farmácia comunitária e, a partir desta, compreender, no seu todo, o papel 

do farmacêutico, os seus deveres e a responsabilidade que acompanha esta profissão. 

Ao longo do meu estágio além das tarefas rotineiras que se efetuam em farmácia 

comunitária, como dar entrada de encomendas, proceder ao atendimento dos utentes, 

executar medicamentos manipulados, entre outras atividades, tive oportunidade de 

desenvolver outras atividades que incluíram: i) uma apresentação sobre a acne, que 

funcionou como uma ação de sensibilização, sobre esta doença, para os alunos do 5° 

ao 12° ano de escolaridade do Colégio Liverpool; ii) com o objetivo de conseguir 

estabelecer uma ponte de comunicação com os utentes, sobre casos de Pediculose 

Capilar, e também devido ao facto de a época de regresso às aulas ser acompanhada 

pela ocorrência de muitos casos deste tipo de infestação, desenvolvi um panfleto para 

ser distribuído aos utentes, para assim, esclarecer algumas dúvidas e eliminar mitos 

sobre este problema.   
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Lista de abreviaturas 

AbO – Antibiótico oral; 
AbT – Antibiótico tópico; 
AIM – Autorização de introdução no mercado; 
CIM – Centro de informação do medicamento; 
CIMI – Centro de informação do medicamento e produtos de saúde; 
CNP – Código nacional do produto; 
DCI – Designação comum internacional; 
DCM – Dispensação clínica do medicamento; 
DM – Dispositivo médico 
FC – Farmácia dos Clérigos; 
FEFO – First expire first out; 
FF – Forma farmacêutica; 
FGP – Formulário galénico português; 
GH – Grupo homogêneo; 
INFARMED – Autoridade nacional do medicamento e produtos de saúde; 
IVA – Imposto valor acrescentado; 
LEF – Laboratório de estudos farmacêuticos; 
MG – Medicamento Genérico; 
MM – Medicamento manipulado; 
MNSRM – Medicamento não sujeito a receita médica; 
MNSRM-EF – Medicamento não sujeito a receita médica de dispensa exclusiva em 
farmácia; 
MP – Matéria-primas; 
MSRM – Medicamento sujeito a receita médica; 
MUV – Medicamento de uso veterinário; 
MVL – Medicamento de venda livre; 
PA – Pressão arterial; 
PB – Peróxido de benzoílo; 
PCHC – Produto cosmético e de higiene corporal; 
PIC – Preço inscrito na cartonagem; 
PON – Procedimento operativo normalizado; 
PR – Preço de referência; 
PUM – Processo de uso dos medicamentos; 
PV – Prazo de Validade; 
PVF – Preço de venda à farmácia; 
PVP – Preço de venda ao público; 
RNM – Resultados negativos à medicação; 
RT – Retinoide tópico; 
SA – Substância ativa; 
SAMS – Serviços de assistência médico-social do sindicato dos bancários; 
SI – Sistema informático; 
SNS – Sistema Nacional de Saúde; 
SQOF – Sistema de qualidade da ordem dos farmacêuticos.  
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Parte I 

1 - Contextualização   

 A farmácia comunitária, dada a sua acessibilidade à população, é uma das 

principais portas de entrada do Sistema de Saúde. É um espaço que se carateriza pela 

prestação de cuidados de saúde de elevada diferenciação técnico-científica, que tenta 

servir a comunidade sempre com maior qualidade. Para que o farmacêutico possa 

realizar as atividades que são da sua responsabilidade, necessita de instalações, 

equipamentos e fontes de informação apropriadas, ou seja, necessita que a farmácia 

possua a estrutura adequada para o cumprimento das mesmas [1]. Ao longo deste 

estágio tive a oportunidade de desempenhar, autonomamente, as principais tarefas que 

são da responsabilidade do farmacêutico. Estas tarefas encontram-se resumidas na 

Tabela 1.  

TABELA 1 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FARMÁCIA DOS CLÉRIGOS 

Atividades desenvolvidas: 3/07 – 3/08 3/08 – 3/09 3/09 – 3/10 

 
Encomendas de produtos    

Receção de encomendas    

Verificação de prazos de 
validade 

   

Verificação de temperaturas de 
conservação    

Arquivamento de faturas    

Verificação de receitas    

Atendimento ao público    

Medição da pressão arterial    

Elaboração de Medicamentos 
Manipulados     

Realização de ensaios de 
controlo de qualidade de 

cápsulas 

   

  

2 - Farmácia dos Clérigos 
A farmácia dos Clérigos (FC) situa-se no centro histórico do Porto, no número 34 

da Rua dos Clérigos. Esta farmácia ocupa um edifício datado de 1933 que era 

inicialmente ocupado pelo Instituto Pasteur do Porto [2].  
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Devido à sua localização privilegiada, é frequentada por uma população de utentes 

diversificada: como idosos, que habitam nas freguesias próximas e a tomam como 

farmácia de referência, estudantes das diversas faculdades das proximidades, turistas, 

devido à proximidade com vários dos principais pontos turísticos da cidade e 

transeuntes que passam nesta rua em direção aos diversos meios de transporte 

disponíveis à população.  

2.1 – Horário de funcionamento 

 A FC encontra-se aberta ao público, de segunda a sexta, das 9h até às 19.30h. 

Durante o fim-de-semana, ao sábado, das 9.30h até às 13.30h e das 15.30h às 19.30h 

[2]. Através deste horário, é cumprido o mínimo de 44 horas exigido por lei  [3].  

 Nos dias em que se encontra a efetuar serviço permanente, a FC encontra-se 

aberta desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte, sendo o 

atendimento feito através de um postigo a partir das 24h, cumprindo as exigências legais 

[3]. 

2.2 – Recurso Humanos  

A FC encontra-se sobre a direção técnica da Dra. Helena Gomes [4]. Devido à 

forte componente de medicamentos manipulados presente na Farmácia dos Clérigos, 

existem equipas distintas. No balcão da farmácia trabalha uma farmacêutica e 2 técnicos 

de farmácia. A restante equipa distribui-se pelos laboratórios 1 e 2, pela expedição e 

pelo armazém. Aqui trabalham 1 farmacêutica, 5 técnicos de farmácia e 3 auxiliares. 

Além destes, estão encarregues das funções de registo, expedição e contabilidade, 4 

administrativos. 

É uma equipa constituída por elementos jovens e também por elementos com 

mais experiência, reunindo-se assim, neste ambiente, uma visão atual e moderna sobre 

os cuidados de saúde, associado à experiência e confiança transmitida pelos restantes 

colaboradores. 

2.3 – Espaço Físico 

 Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas para a farmácia comunitária, o espaço 

físico da farmácia deve garantir a acessibilidade à farmácia de todos os potenciais 

utentes, incluindo crianças, idosos e cidadãos portadores de deficiência, bem como, 

oferecer ao farmacêutico, condições que lhe permitam assegurar a integridade, 

qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos [1].  

2.3.1 – Espaço exterior  

 O espaço exterior da FC cumpre as especificações obrigatórias para a farmácia 

comunitária, sendo “característico, profissional, facilmente visível e identificável” [1]. 

Este estabelecimento dispõe, no seu exterior, do símbolo “cruz verde” típico, que nas 
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noites de serviço permanente se acende permitindo uma fácil identificação da mesma. 

No exterior da farmácia está também assinalado o nome da farmácia e da respetiva 

diretora técnica, bem como, o horário de funcionamento da mesma e quais as farmácias 

de serviço.  

 A entrada da FC é composta por 2 portas, uma principal, de acesso direto ao 

balcão de atendimento e a porta secundária, de uso exclusivo dos funcionários, que 

garante acesso direto ao primeiro andar do edifício. Neste mesmo local, estão também 

presentes 2 montras de vidro, que são montras de cariz profissional contendo 

informações relevantes para o utente, servindo também para a promoção de certos 

produtos sazonais (protetores solares e produtos dietéticos no verão e antigripais no 

inverno) e também da própria farmácia. 

2.3.2 – Espaço interior  

 O espaço interior da FC foi desenhado com o objetivo de obter uma arrumação 

intuitiva de todos os seus produtos, para conseguir proporcionar aos seus utentes o 

atendimento mais célere possível. Este espaço cumpre os requisitos dispostos na 

legislação em vigor [4], possuindo, além das restantes, as áreas obrigatórias, 

nomeadamente, sala de atendimento, armazém, laboratório e instalações sanitárias [4]. 

Todas as áreas respeitam as dimensões mínimas impostas pela Autoridade Nacional 

do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) e as BPF para a farmácia 

comunitária [1, 4, 5]. É importante salientar o facto de que, ao serem cumpridos todos 

estes requisitos, é possível assegurar que todos os produtos se encontram em bom 

estado de conservação. 

O edifício da FC é composto por 6 andares. No piso 0 está localizada a área de 

atendimento, que é composta por 3 balcões de atendimento separados 

convenientemente, assegurando a privacidade do utente aquando do atendimento. 

Todos os balcões estão devidamente equipados com computador, sistema de 

impressão, leitor ótico e leitor de cartões de cidadão, dispondo, também, de gavetas por 

debaixo do mesmo, onde são armazenados produtos de menores dimensões 

(termómetros, testes de gravidez, tampões auditivos, preservativos, cremes de mãos, 

batons), permitindo o seu fácil acesso aquando do atendimento. É de realçar a 

existência de um balcão comum a todos os membros da equipa, onde se pode encontrar 

o computador destinado à faturação das cápsulas produzidas no laboratório 1 e o 

sistema CashGuard. 

Atrás de um balcão, localizado ao fundo da farmácia, está colocado um armário 

de gavetas, que funciona como apoio aos balcões, onde são armazenados os 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e alguns dos Medicamentos de 

Venda Livre (MVL). 
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Ao redor da zona de atendimento estão expostos os Medicamentos Não Sujeitos 

a Receita Médica (MNSRM) conforme a sazonalidade, produtos cosméticos 

(organizados por marca) e de uso capilar, Medicamentos de Uso Veterinário (MUV), 

produtos ortopédicos, materiais de penso, suplementos alimentares (dietéticos e 

multivitamínicos), produtos de higiene oral e artigos de puericultura.  

A organização dos expositores tem como objetivo captar a atenção do doente, 

alertando-o para a necessidade de compra de um artigo necessário, como por exemplo, 

um protetor solar, ou apenas para campanhas promocionais levadas a cabo pelos 

diversos laboratórios. É de realçar que as estantes que não se encontram atrás dos 

balcões de atendimento, encontram-se resguardadas dos utentes por um vidro. Existe 

também, um espaço onde os utentes podem aguardar a sua vez de serem atendidos, 

confortavelmente sentados, uma balança eletrónica e um aparelho de onde os utentes 

se podem servir de água. Todo este espaço possui videovigilância, havendo, no interior 

da farmácia, avisos, que alertam para a sua existência. 

Ainda neste piso está localizado o gabinete de atendimento, que permite um 

diálogo privado e confidencial entre o utente e o farmacêutico, tal como a prestação de 

outros serviços disponibilizados pela FC, nomeadamente: a determinação da pressão 

arterial (PA), de vários parâmetros bioquímicos, da densidade mineral óssea, curativos 

e administração de injetáveis.  

Numa zona mais interior do piso 0 da farmácia, está localizado o BackOffice. 

Consiste numa área ampla e convenientemente climatizada, com armários onde estão 

arrumados os medicamentos reservados para certos utentes, medicamentos com prazo 

de validade inferior a 3 meses, material de penso e chás. Nesta mesma área, 

armazenam-se os medicamentos manipulados a dispensar no balcão, organizados por 

ordem alfabética do nome do doente a que se destinam, estando separados conforme 

o laboratório onde tenham sido executados. Os psicotrópicos e os estupefacientes estão 

também armazenados neste armário, por ordem alfabética, numa gaveta sem 

identificação. O restante armário é preenchido pelos sprays nasais, shampoos e 

soluções cutâneas. Nos restantes armários é possível encontrar amostras de produtos, 

solução alcoólica, soro fisiológico, outros antissépticos e stock de medicamentos em 

excesso. Está também disponível um frigorífico, onde são armazenadas as insulinas, 

medicamentos manipulados de conservação no frio, medicamentos de conservação no 

frio e vacinas.  

Neste piso, estão arquivados, em capas separadas, os documentos mais 

importantes, como por exemplo: as faturas dos armazenistas, protocolos, receitas não 

comparticipadas, duplicados das guias de transporte de manipulados, faturas de 

psicotrópicos e outra documentação. 
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 No piso 1 encontram-se os laboratórios de manipulados, sendo o laboratório 1 

direcionado para a produção exclusiva de cápsulas e o laboratório 2 para a produção 

de cremes, pomadas, shampoos, soluções orais, cutâneas e capilares, pós, entre outras 

formas farmacêuticas (FF). O armazém de matérias-primas (MP), o gabinete de 

contabilidade e a sala de formação localizam-se no piso 2. No piso 3 é possível 

encontrar a sala de expedição dos Medicamentos Manipulados (MM) e o gabinete de 

administração. O piso 4 é destinado, principalmente, aos funcionários, situando-se aqui, 

além do economato, o refeitório e o vestiário. O piso -1 funciona como armazém, onde 

se coloca placards das diversas marcas, embalagens de cartão, sacos de plástico e 

papel e os resíduos convenientemente separados para depois serem incinerados.   

2.4 – Sistema Informático  

 O sistema informático (SI) utilizado na farmácia é algo fundamental para a 

otimização da gestão farmacêutica, minimizando os erros cometidos, melhorando 

também, a prestação de serviços, tornando-os mais seguros e adequados, com o apoio 

do suporte informático. O Sifarma 2000® é o software utilizado na FC. Além deste 

sistema, a FC possui também um sistema de leitura de cartões de cidadão, desde a 

introdução das receitas eletrónicas na farmácia comunitária [6]. 

 O Sifarma 2000® é um programa muito completo e intuitivo, que possui várias 

valências, que o tornam imprescindível para o normal funcionamento das atividades 

desenvolvidas na FC. Este sistema permite a execução de um elevado número de 

tarefas, nomeadamente:  

• Gestão de vendas e otimização do ato de dispensa farmacêutica;  

• Gestão de stocks;  

• Gestão de encomendas: proposta, envio e receção;  

• Realização de encomendas instantâneas;  

• Processamento e regularização de devoluções e notas de crédito;  

• Controlo de prazos de validade;  

• Faturação e emissão de lotes de receitas;  

• Controlo dos movimentos dos produtos desde o momento em que deram entrada 

no stock da farmácia, até ao momento em que são dispensados aos utentes 

(especialmente os psicotrópicos e estupefacientes);  

• Acesso às fichas de todos os produtos e às contas dos clientes (permitindo assim 

a visualização do regime terapêutico atualizado, que facilita o esclarecimento de 

dúvidas);  

• Consulta e abate de vendas;  
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• Pesquisa de indicações posológicas e terapêuticas, reações adversas e 

incompatibilidades medicamentosas; 

• Pesquisa de medicamentos segundo o grupo terapêutico, substância ativa ou 

marca comercial; 

Cada utilizador possui um código de acesso, o que permite identificar quem realizou 

certas operações num determinado dia/hora.  

Devido ao elevado número de MM que são produzidos todos os dias, possui também 

um sistema informático especialmente direcionado para estes produtos, o PcGest. Com 

este software é possível registar a entrada de receitas de medicamentos manipulados 

que devem ser produzidos, permitindo verificar o seu histórico, um melhor 

acompanhamento dos utentes, respondendo melhor às suas necessidades. Além 

destas vantagens, permite também a impressão de fichas de preparação, rótulos, 

emissão de faturas e impressão de listagens de rastreabilidade. 

2.5 – Fontes de Informação 

  O farmacêutico, aquando do ato de cedência de medicamentos, deve, 

obrigatoriamente ter acesso, físico ou eletrónico, a fontes de informação, que 

contenham descriminadas as indicações, contraindicações, interações, posologia e 

precauções com a utilização dos medicamentos [1]. Além disto, é recomendado que a 

farmácia possua uma biblioteca de fontes de informação, organizada e constantemente 

atualizada [1]. Na FC há várias fontes de informação disponíveis para serem 

consultadas pelos profissionais, incluindo, a Farmacopeia Portuguesa IX em edição de 

papel e o Prontuário Terapêutico [7].  

 O Sifarma 2000® é também uma ferramenta muito útil caso surja alguma dúvida 

no momento da dispensa farmacêutica, pois permite uma pesquisa rápida e o 

esclarecimento de qualquer problema que surja. No entanto, outras fontes são 

utilizadas, como por exemplo, os folhetos informativos, que podem ser consultados tanto 

na edição em papel que acompanha os próprios medicamentos, como em versão online 

no site do INFARMED. Este site é uma fonte de informação muito útil e muito utilizada, 

tanto no que diz respeito ao medicamento, utilizando o Centro de Informação do 

Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI), permitindo o acesso à legislação em 

vigor e às circulares informativas. Por norma, as circulares são enviadas diretamente 

para a farmácia, através de correio eletrónico, notificando a mesma de: retirada de 

produtos do mercado; retiradas de lotes do mercado; roubos e desaparecimentos de 

determinados lotes de produtos e alterações na comparticipação, regimes de exceção 

e prescrição de medicamentos;  
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A Ordem dos Farmacêuticos disponibiliza também o Centro de Informação do 

Medicamento (CIM), que se trata de uma fonte de informação mais direcionada para as 

novidades existentes no ramo da terapêutica em Portugal. 

As fontes bibliográficas da FC são complementadas, pelos catálogos que os 

delegados comerciais deixam na farmácia, que contêm informações sobre os seus 

produtos e sobre as patologias para as quais são aconselhados. A farmácia disponibiliza 

para consulta, livros como: Simposium Terapêutico 2016, Índice Nacional Terapêutico 

2015, Medicamentos não prescritos- Aconselhamento farmacêutico. 

“O Sistema da Qualidade da Ordem dos Farmacêuticos (SQOF) baseia-se numa 

estrutura documental em que as Boas Práticas de cada área de atividade são o ponto 

de partida para a elaboração de Procedimentos Operativos Normalizados e de Normas 

de Orientação Clínica.” [1], ou seja, os Procedimentos Operativos Normalizados (PON) 

devem ser de existência e leitura obrigatória para todos os profissionais que trabalham 

numa farmácia. Estes documentos ganham especial relevo quando nos referimos à 

produção de MM e ao trabalho desenvolvido no laboratório da farmácia, pois asseguram 

a constante qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos produzidos, otimizando 

a sua utilização, garantindo o mínimo de riscos possível. O laboratório de MM da FC 

disponibiliza também, o Formulário Galénico Português (FGP), o Martindale, a 

Farmacopeia Espanhola e a Farmacopeia Europeia. Estes livros são essenciais para a 

elaboração das fichas de preparação e os estudos de estabilidade dos medicamentos 

produzidos. 

O Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF) funciona como um apoio ao 

desenvolvimento e ao estudo dos medicamentos manipulados, fornecendo ajuda 

relativamente a: avaliação de fórmulas magistrais; cedência de informação acerca de 

fórmulas oficinais; desenvolvimento ou proposta de melhoria da fórmula galénica entre 

outros tópicos [8]. 

3 – Gestão de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos  

 Atualmente, devido à situação económica difícil que o país se encontra a 

ultrapassar e devido à mudança do panorama económico das farmácias comunitárias 

em Portugal, uma gestão correta e assertiva assume-se como fundamental para que 

este, e qualquer ramo de atividade, tenha sucesso [9]. 

 Gerir uma farmácia é um grande desafio, devido, não só, à vertente comercial, 

mas também, à forte componente ética que lhe está associada. A vertente comercial 

numa farmácia não pode ser esquecida, pois é esta que garante a sua sobrevivência, 

contudo, a vertente associada à população e à garantia de promoção da saúde pública 

deve ser sempre a sua máxima prioridade [9].  



8 
 

 As diversas alterações que afetaram o sector farmacêutico nos últimos anos 

(alterações de margens de lucro; aumento de encargos fixos; aumento da quota de 

genéricos em Portugal) levaram a profundas alterações na situação económica e na 

rentabilidade das farmácias e a que os farmacêuticos fossem obrigados a assumir 

também o papel de gestores [9]. 

3.1 – Gestão de Stocks  

 Uma boa gestão de stocks é uma atividade fundamental para o bom 

funcionamento das farmácias, baseando-se no conhecimento da rotação e escoamento 

dos produtos. Esta tarefa é dificultada pela enorme quantidade e diversidade de 

produtos existentes na farmácia. É responsabilidade do farmacêutico, conseguir garantir 

que exista stock suficiente para evitar a rutura, e a consequente indisponibilidade de um 

produto para o utente, garantindo, simultaneamente, que a farmácia não acumula stock 

excessivo, que acabaria por corresponder a um investimento parado, implicando gastos 

desnecessários [10]. Este controlo na FC é feito não só ao nível da dispensa tradicional 

de medicamentos, mas também, nos laboratórios, relativamente, aos stocks de 

matérias-primas e embalagens. O programa informático utilizado na FC é muito 

vantajoso no que se refere à gestão de stocks, porque permite aceder à ficha de cada 

produto e verificar o número de vendas efetuadas e a quantidade ainda existente em 

stock. 

3.2 – Seleção de Distribuidores Grossistas e Aquisição de Medicamentos 

 Devido à elevada rotatividade dos medicamentos na farmácia, o processo que 

leva à sua aquisição deve ser dinâmico, garantindo a acessibilidade do utente aos 

mesmos, em caso de necessidade.  

 Em todo este processo, um dos elementos chave são os fornecedores creditados 

pelo INFARMED e selecionados pela FC. Estes devem garantir um fornecimento rápido 

e eficaz dos medicamentos, cuja seleção é feita de acordo com diversos critérios: a 

pontualidade de entrega, condições de armazenamento e transporte, satisfação de 

pedidos, preços praticados, descontos, bonificações e condições de pagamento. 

 O processo de aquisição de produtos na FC depende de vários fatores, 

nomeadamente, capacidade financeira da farmácia, histórico de vendas, sazonalidade, 

prazo de validade (PV) e as caraterísticas dos próprios doentes que frequentam a 

farmácia. Durante o meu estágio pude verificar que os utentes que frequentavam a 

farmácia eram principalmente turistas, idosos com medicação crónica e doentes com 

pedidos de MM.  
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3.2.1 – Encomendas a distribuidores grossistas   
 Tal como a maioria das farmácias portuguesas, a FC adquire a maioria dos seus 

produtos por intermédio de distribuidores grossistas. Estas empresas oferecem uma 

maior facilidade de aquisição de produtos, pois centralizam em si o comércio dos 

mesmos. Esta facilidade passa por adquirirem os produtos aos fornecedores primários, 

as indústrias farmacêuticas, no caso dos medicamentos, depois revendem-nos às 

farmácias, oferecendo melhores condições de negociação e uma maior flexibilidade em 

relação a quantidades e datas de entrega. 

 Atualmente, os fornecedores principais da FC são: Alliance Healthcare, 

Cooprofar e Empifarma/Magium. Estes fornecedores permitem encomendas rápidas e 

sem exigência de quantidades mínimas, permitindo satisfazer as necessidades diárias 

da farmácia. No entanto, devido ao facto de nesta farmácia haver uma forte componente 

de MM, a seleção dos 2 primeiros armazenistas prende-se também com o facto de estes 

oferecerem a possibilidade de levar estes medicamentos às farmácias, em condições 

que garantam a sua qualidade, segurança e eficácia até serem entregues ao 

destinatário.  

 São várias as maneiras disponíveis para efetuar uma encomenda a um 

distribuidor grossista: através do Sifarma 2000®, via telefone, via internet e via gadget. 

Na FC são efetuados, essencialmente, 2 tipos de encomenda a distribuidores 

grossistas: encomendas diárias e encomendas instantâneas.  

3.2.1.1 Encomendas diárias  

As encomendas diárias são feitas com recurso ao SI. Todos os produtos 

existentes na farmácia, contém uma ficha no sistema do Sifarma 2000®, que inclui todas 

as informações necessárias à sua identificação e dispensa. Além disto, é possível 

definir, para cada produto, um stock mínimo e máximo, e sempre que o stock do produto 

existente na farmácia atinja o stock mínimo, o programa vai transportar diretamente para 

a encomenda diária o número de unidades de produto a encomendar para que se atinja 

o stock máximo. Caso a farmácia opte por ter algum produto sempre com um stock 

constante, deverá definir o mesmo número de unidades para o stock mínimo e máximo. 

Isto é um exemplo da importância que uma definição correta dos stocks mínimos e 

máximos têm na boa gestão da farmácia, além de facilitar muito o processo de execução 

de encomendas. 

 Apesar dos produtos, cujo o stock mínimo é atingido serem automaticamente, 

incluídos na encomenda diária, esta deve ser sempre verificada e modificada 

manualmente antes de ser enviada ao fornecedor. Isto deve-se ao facto de, por vezes, 

existirem campanhas de bónus/descontos para a aquisição de um determinado número 

de unidades de um produto. O Sifarma 2000® disponibiliza, no menu de encomendas, 
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essa informação, que deve ser bem analisada, antes da realização da encomenda 

diária, pois pode levar à modificação da mesma, para ser possível obter as vantagens 

referidas. 

Na FC efetuam-se 2 encomendas diárias, uma ao final do período da manhã, 

que é entregue na farmácia ao inicio da tarde do mesmo dia, e outra ao final da tarde, 

que é recebida na manhã do dia seguinte. Isto permite à farmácia repor os produtos 

vendidos ao longo do dia, minimizando a ocorrência de ruturas de stock. 

3.2.1.2 Encomendas instantâneas  

 As encomendas instantâneas são efetuadas através do Sifarma 2000®. Este tipo 

de encomenda é usado para casos pontuais em que a farmácia necessita de um produto 

específico pedido por um utente, em situações urgentes ou quando os produtos se 

encontram rateados e não estão inseridos no stock habitual da farmácia. Uma das 

vantagens das encomendas instantâneas é o facto de ser possível saber, no momento 

da encomenda, se o produto existe em armazém, se está esgotado e o dia e a hora a 

que a entrega poderá ser feita.  

3.2.1.3 Encomendas manuais 

As encomendas manuais são feitas sem recurso ao Sifarma 2000®, por via 

telefónica diretamente ao fornecedor, pelo que é necessário criá-las no SI aquando da 

sua chegada.  

3.2.2 – Encomendas a laboratórios  

 Além das encomendas realizadas aos distribuidores grossistas, são também 

efetuadas encomendas a laboratórios. A FC encomenda diretamente a laboratórios 

tanto medicamentos genéricos (MG) como produtos de marca. Apesar de, em certos 

casos, estas encomendas serem realizadas com alguma periocidade, podem também 

ser efetuadas consoante as necessidades da farmácia.  

 As encomendas efetuadas diretamente ao laboratório podem ser efetuadas, 

presencialmente, aos delegados comerciais que se dirigem à farmácia, por contacto 

telefónico ou por correio eletrónico. Uma das caraterísticas destas encomendas é o facto 

de incluírem grandes quantidades de produtos, podendo originar algumas condições 

económicas vantajosas. Em primeiro lugar, o preço dos produtos não irá conter a 

margem de lucro do distribuidor grossista, os produtos poderão ser mais baratos, 

segundo, devido à elevada quantidade adquirida, a farmácia poderá beneficiar de 

descontos ou bonificações, o que é vantajoso para produtos que possuem um elevado 

volume de vendas. Um exemplo deste tipo de produtos são os MG. A FC efetua a 

maioria das suas compras de MG diretamente a laboratórios, tendo o inconveniente de 

as entregas serem, notoriamente, mais demoradas.  
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 Os produtos de dermocosmética, compressas, pensos e meias de compressão, 

são, normalmente, encomendados diretamente aos laboratórios que os produzem.  

Ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de realizar encomendas manuais 

e instantâneas e de assistir ao procedimento levado a cabo para a realização de 

encomendas diárias.  

3.3 – Receção de encomendas  

 A receção e verificação de encomendas é um dos passos mais importantes na 

gestão de stocks da farmácia, devendo ser executado com o maior rigor e atenção 

possível. Esta foi uma das primeiras tarefas que executei na FC, devido ao facto de ser 

essencial para evitar erros de stocks, prazos de validade e preços. 

 No momento em que se receciona na farmácia uma encomenda, a primeira 

medida a ser tomada é verificar se existem produtos de conservação entre 2°C e 8°C. 

Estes produtos são transportados acondicionados entre placas conservadoras de frio, e 

no exterior do contentor apresentam sempre alguma caraterística facilmente 

identificável. Caso este tipo de produtos faça parte da encomenda rececionada, a 

prioridade é coloca-los no frigorífico, verificando a quantidade recebida e o prazo de 

validade, para em seguida ser registada a sua entrada. 

 Todas as encomendas são acompanhadas pela respetiva fatura. Dos elementos 

que constam na fatura é de salientar a identificação do fornecedor, a identificação da 

farmácia, a identificação da fatura através de um código atribuído pelo fornecedor e a 

identificação dos produtos encomendados e entregues e o valor total da fatura. A 

identificação dos produtos é constituída por diversos elementos: o Código Nacional de 

Produto (CNP), a designação do produto, a quantidade pedida e a enviada, o Preço de 

Venda ao Público (PVP), Preço de Venda ao Armazenista (PVA), o Preço de Venda à 

Farmácia (PVF), descontos ou bonificações e o valor do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA).  

Os produtos que foram pedidos, mas não entregues, os denominados “Produtos 

em falta”, também aparecem identificados na fatura pelo seu CNP e designação, com 

uma justificação para o facto de não terem sido entregues, como por exemplo “produto 

esgotado”. As encomendas que possuem estupefacientes ou psicotrópicos são também 

sujeitas a um tratamento diferenciado. Além deste tipo de medicamentos ser 

transportado num contentor separado dos restantes, juntamente com a respetiva fatura, 

ou estarem com os outros medicamentos mas dentro de sacos de plástico selados, eles 

são acompanhados de uma requisição de substâncias e suas preparações deve ser 

guardado no mínimo durante 5 anos [11].  
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A receção de encomendas é efetuada a partir de um menu próprio existente no 

SI. Em primeiro lugar deve ser selecionada a encomenda que se pretende rececionar, 

indicando o código atribuído pelo fornecedor e o valor total da fatura. No caso de 

encomendas efetuadas pelo telefone, é necessário antes de as rececionar, criá-las 

manualmente no SI.  

Para rececionar os diversos produtos é necessário efetuar a leitura ótica do seu 

código ou inseri-lo manualmente, verificando sempre o número de embalagens 

rececionadas e a sua integridade, o PV e o PVP impresso na cartonagem, no caso dos 

produtos em que este está previamente definido. Após efetuar o registo de todos os 

produtos, é necessário conferir se o PVF está corretamente inserido, e se estes 

correspondem aos faturados, para que no final o valor da encomenda corresponda ao 

valor total da fatura. O PVP dos produtos sem preço inscrito na cartonagem (PIC) é 

calculado através do PVF, da margem de lucro da farmácia sobre aquele tipo de 

produtos e o IVA. Para estes produtos, são impressas etiquetas com o seu CNP, a sua 

designação, código de barras, PVP calculado e IVA. 

No caso de serem detetadas inconformidades na receção da encomenda, estas 

são comunicadas ao fornecedor de modo a que sejam regularizadas o mais rapidamente 

possível. As inconformidades mais frequentes incluem: a faturação de produtos não 

enviados, em que o fornecedor deve enviar o produto em falta ou uma nota de crédito; 

o envio de produtos não faturados, em que o fornecedor deve emitir uma nota de crédito 

e o envio de embalagens danificadas, em que a farmácia devolve o produto ao 

fornecedor, acompanhado da respetiva nota de devolução. 

 Para finalizar a receção da encomenda, deve transferir-se os produtos 

esgotados e/ou rateados para outro armazenista. No final deste processo, deve 

proceder-se à impressão detalhada da receção da encomenda, que é anexada à fatura 

original e arquivada no dossier do fornecedor correspondente. Este procedimento é 

essencial para a gestão do stock da farmácia, uma vez que permite o controlo do número 

e da validade dos produtos. 

3.4 – Armazenamento de Produtos  

 Após finalizar a entrada de encomendas, é necessário proceder ao 

armazenamento dos produtos em questão. “As condições de iluminação, temperatura, 

humidade e ventilação das zonas de armazenamento devem respeitar as exigências 

específicas dos medicamentos, de outros produtos farmacêuticos, químicos, matérias-

primas e materiais de embalagem” [1], além de que devem ser constantemente 

verificadas e controladas [1]. Os produtos devem estar conservados a temperatura 

inferior a 25°C e humidade relativa inferior a 60%. No que se refere aos produtos 
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conservados no frigorífico, devem encontrar-se sempre entre os 2°C e os 8°C. Durante 

todo o meu período de estágio pude proceder à monitorização destes parâmetros, bem 

como ao registo dos mesmos.  

Na área de atendimento, está localizado um armário em que os medicamentos 

se encontram organizados de acordo com a sua forma farmacêutica/via de 

administração (comprimidos, cápsulas e sistemas transdérmicos; de uso retal; de uso 

vaginal; injetáveis; colírios; pomadas/géis oftálmicos; cremes/pomadas; 

soluções/suspensões orais, tiras e lancetas para diabéticos, ampolas e pós). Dentro de 

cada divisão, os medicamentos encontram-se ordenados por ordem alfabética do seu 

nome e por ordem crescente de dosagem, e dentro desta categoria, por ordem 

crescente do número de unidades que cada caixa possui. Os MG são ordenados por 

ordem alfabética da substância ativa, usando de seguida o critério de ordem alfabética 

do nome do laboratório pelo qual são produzidos e por ordem crescente de dosagem, 

seguindo-se a ordem crescente de unidades. 

Relativamente ao armazenamento de todos os produtos, segue-se o principio de 

First Expire, First Out (FEFO), para que os produtos com o prazo de validade mais curto 

sejam dispensados em primeiro lugar, independentemente da ordem pela qual foram 

rececionados na farmácia. Durante o meu estágio participei sempre ativamente no 

processo de arrumação dos mesmos.  

3.5 – Controlo de PV 

 Devido à importância que o processo de controlo de PV têm para a boa gestão 

e controlo de stocks da farmácia, este processo dá-se fundamentalmente em dois 

momentos. O controlo dos PV ocorre diariamente, durante o processo de receção de 

encomendas. Sempre que o stock de um produto esteja a zero, ou quando o PV do 

produto rececionado é inferior àquele existente em stock na farmácia, este deve ser 

atualizado. Mensalmente, através do SI, é feito o controlo dos PV, imprimindo uma 

listagem da qual constam todos os produtos que irão expirar dentro de 3 meses.  

Os produtos são armazenados num local específico, podendo ser vendidos em 

casos específicos, nomeadamente, se a sua toma não ultrapassar o PV. No final do 

mês, procede-se ao envio dos produtos que estão a perder a validade juntamente com 

uma nota de devolução ao fornecedor.  

Quando confrontado com a devolução, o fornecedor poderá emitir uma nota de 

crédito à farmácia, enviar o produto em falta ou substituí-lo, ou não aceitar a devolução, 

reenviando o produto para a farmácia. Neste último caso, o valor do produto entra para 

as quebras da contabilidade mensal da farmácia, constituindo um prejuízo para a 

mesma. Uma outra vantagem, que esta listagem apresenta, é o facto de permitir 
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comparar os stocks reais com os que se encontram no SI, e proceder à sua correção 

caso seja necessário. No decorrer do meu estágio tive oportunidade de participar na 

verificação dos prazos de validade mensais, tal como aquando da receção de 

encomendas. 

3.6 – Devolução de Produtos 

 Existem várias situações que justificam a devolução de produtos a um 

fornecedor: a aproximação do fim do prazo de validade, embalagem danificada, produto 

enviado/pedido por engano, preço da fatura errado, validade do produto inferior ao 

mínimo permitido, retirada do produto do mercado mediante uma circular do INFARMED 

ou quando o produto possui condições especificas de armazenamento, que não foram 

cumpridas aquando do transporte. Os produtos a ser devolvidos devem ser 

imediatamente separados dos restantes. 

 Qualquer que seja o motivo da devolução, o procedimento é sempre igual. Com 

recurso ao menu “Gestão de Devoluções” do Sifarma 2000®, cria-se uma nota de 

devolução, onde constam os dados referentes à farmácia e ao fornecedor, o nome, 

código e a quantidade de produto a devolver, o motivo da devolução e o número da 

fatura onde foi contabilizado. São impressas 3 cópias da nota de devolução, todas elas 

devidamente carimbadas e assinadas. A acompanhar o produto são enviados 2 dos 

exemplares da nota de devolução, enquanto o triplicado é arquivado na farmácia. Para 

finalizar este processo, é necessário aceder ao SI para regularizar a nota de devolução 

emitida, procedendo a um acerto de stocks. Durante o meu estágio tive oportunidade, 

de observar o processo de devolução e da sua posterior regularização. 

4 - Dispensação Clínica de Medicamentos 

A Dispensação Clínica de Medicamentos (DCM) é definida como o serviço clínico 

em que o farmacêutico avalia o processo de uso da farmacoterapia, disponibiliza a 

medicação, e informa, de modo personalizado, o doente ou o cuidador sobre o Processo 

de Uso dos Medicamentos (PUM), quer estes sejam industrializados ou manipulados 

[12]. É na DCM que o farmacêutico avalia, em todos os doentes e para todos os 

medicamentos, o processo de uso dos mesmos, para identificar e prevenir os 

Resultados Negativos associados à Medicação (RNM) [12]. Como é de conhecimento 

geral, a DCM é o ato farmacêutico que carateriza a farmácia comunitária, além de ser 

também, a última etapa do circuito do medicamento onde existe a intervenção de um 

profissional de saúde. 

4.1 – Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 Os MSRM apenas podem ser dispensados a um utente mediante a apresentação 

de uma prescrição médica, passada por um profissional de saúde habilitado para tal, e 
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incluem todos os medicamentos que preencham pelo menos uma das seguintes 

características [13]: 

• Possa constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

indiretamente, mesmo quando usado para o fim a que se destina, caso 

seja utilizado sem vigilância médica; 

• Possa constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando seja 

utilizado com frequência em quantidades consideráveis para fins 

diferentes daquele a que se destina; 

• Contenha substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

• Destina-se a ser administrado por via parentérica. 

Dentro desta categoria, os medicamentos ainda podem ser classificados como 

“medicamentos de receita médica renovável”, “medicamentos de receita médica 

especial” e “medicamentos de receita médica restrita, de utilização reservada a certos 

meios especializados” [13]. 

4.1.1 – Receita Médica 

 A receita médica é necessária para a dispensa de todos os MSRM, dentro dos 

quais se inclui os MM, os estupefacientes, os psicotrópicos e os produtos de 

autocontrolo da Diabetes Mellitus. Nas receitas também podem constar MNSRM ou 

outros produtos farmacêuticos, com o intuito de servirem como adjuvantes no 

tratamento do doente.  

 De acordo com a legislação em vigor, a receita deve incluir, obrigatoriamente, a 

Denominação Comum Internacional (DCI) da Substância Ativa (SA), a dosagem, a 

forma farmacêutica em que o medicamento se apresenta, o número de unidades 

desejadas e a posologia pela qual deve ser tomado. Isto permite que o utente opte pelo 

MG, se assim o desejar. Este direito pode ser impedido pelo médico através de 

justificações técnicas indicadas na legislação [14]: 

• Exceção a) Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

• Exceção b) Casos de suspeita reportada ao INFARMED, intolerância ou reação 

adversa a um medicamento com a mesma substância ativa com outra 

denominação comercial; 

• Exceção c) Medicamentos destinados a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração superior a vinte e oito dias, limitando o utente a 

medicamentos com PVP igual ou inferior ou prescrito. 

Além destas exceções é ainda possível encontrar prescrições por marca ou por 

titular da Autorização da Introdução no Mercado (AIM), desde que se trate de um 
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medicamento para o qual não exista nenhum MG similar ou nenhum MG 

comparticipado. Também é possível encontrar prescrições por marca, sendo estas 

aceites em casos em que os medicamentos apenas podem ser prescritos para 

determinadas indicações terapêuticas (por motivos de propriedade industrial) ou quando 

o médico invoca uma justificação técnica para fundamentar a não troca do medicamento 

prescrito por outro. 

Existem 3 tipos diferentes de receitas: receitas manuais, receitas eletrónicas 

materializadas e receitas eletrónicas desmaterializadas, apresentando todas elas 

características diferentes. As receitas eletrónicas passaram a ser obrigatórias a partir 

de 1 de Abril de 2016 para todas as entidades do Sistema Nacional de Saúde (SNS) 

[15]. Apesar de constituírem uma ótima forma de poupança de recursos e de 

minimizarem a ocorrência de erros aquando da dispensação da medicação, este tipo de 

receitas ainda apresenta falhas em algumas vertentes, nomeadamente, o facto de não 

estarem adaptadas à comparticipação de medicamentos manipulados. As prescrições 

em receita manual são justificadas em caso de falência de sistema informático, 

prescrição ao domicílio, e outras situações devidamente justificadas até ao máximo de 

40 receitas por mês.  

4.1.2 – Comparticipações  

4.1.2.1 – Escalões de Comparticipação SNS  

O regime de comparticipação do Estado no preço de medicamentos é dividido 

em escalões de acordo com os grupos e subgrupos terapêuticos em que se enquadram 

os medicamentos. Conforme os medicamentos pertençam ao Escalão A, B, C ou D, o 

estado comparticipa 95%, 69%, 37% ou 15% do valor do seu PVP, respetivamente [16]. 

Para os pensionistas cujo rendimento não seja superior a 14 vezes o salário mínimo 

nacional existe um regime especial de comparticipação, onde os medicamentos 

integrados no escalão A vêm a sua comparticipação acrescida de 5%, enquanto os 

restantes sofrem um acréscimo de 15% na comparticipação [16]. 

Para os medicamentos utilizados no tratamento de certas patologias, como por 

exemplo o lúpus, hemofilia ou psoríase, existe também um regime especial de 

comparticipação. Cada patologia possui um diploma, despacho ou portaria que define 

as condições. Este deve ser mencionado na receita pelo médico, aquando da prescrição 

[16]. O SNS comparticipa alguns MM em 30% sobre o PVP [17]. 

4.1.2.2 – Preços de referência 

 O sistema de preços de referência (PR) é usado no âmbito do SNS, para calcular 

a comparticipação do estado no preço dos medicamentos, e aplica-se apenas a 

determinados grupos de medicamentos. Estes grupos devem apresentar a mesma 
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composição qualitativa e quantitativa em termos de SA, forma farmacêutica, dosagem 

e via de administração, além de que, deve existir, no mínimo, um MG no mercado. Os 

medicamentos que cumprem estas condições são agrupados em Grupos Homogéneos 

(GH).  

 O PR é calculado a partir da média dos 5 preços mais baixos do mercado, sendo 

revisto trimestralmente. É sobre este valor que o Estado comparticipa, e se calcula o 

encargo para o utente. A farmácia deve ter sempre em stock, no mínimo, 3 dos 5 

medicamentos mais baratos de cada GH. Caso a farmácia não possua o medicamento 

disponível, dispõe do prazo de 12 h para providenciar o seu fornecimento [18].  

4.1.2.3 – Organismos de Comparticipação 

 Além do SNS, existem também outros organismos de comparticipação, como 

por exemplo o dos Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários 

(SAMS), Caixa Geral de Depósitos e o Sãvida (Medicina Apoiada, EDP).  

Os utentes podem beneficiar da comparticipação por parte de 2 organismos. 

Para que tal aconteça, estes devem apresentar o cartão identificativo da entidade 

complementar. Na farmácia, é necessário fotocopiar o respetivo cartão e a receita, 

sendo que a receita original é enviada à  Associação Nacional das Farmácias (ANF) e 

o duplicado à segunda entidade.    

4.1.3- Conferência do Receituário e Faturação  

 A conferência do receituário e da respetiva faturação é uma atividade que obriga 

à organização e validação das receitas médicas. Durante esta tarefa, verifica-se se a 

medicação dispensada é a correta, a validade da RM, a assinatura do médico, a 

presença do carimbo da farmácia e data, assinatura de quem efetuou a dispensa e de 

quem levantou a medicação. 

Após a devida verificação e correção, as receitas são organizadas segundo o 

organismo de comparticipação, o número de lote e o número da receita dentro do 

respetivo lote, sendo que cada lote é constituído por 30 unidades. Quando completo, 

deve proceder-se ao fecho do lote recorrendo ao Sifarma®. Através deste programa, é 

impresso o verbete de identificação do lote, que é posteriormente carimbado, rubricado 

e anexado ao lote das respetivas receitas. No final de cada mês é emitida a Relação de 

Resumos de Lote e a Fatura Final Mensal para cada organismo de comparticipação. As 

receitas e a respetiva documentação correspondente ao SNS devem ser enviadas para 

o Centro de Conferência de Faturas até ao quinto dia do mês seguinte.  

Relativamente, aos restantes organismos de comparticipação, as suas receitas 

e os documentos são enviados para a ANF até ao oitavo dia do mês em questão. 
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 Caso não seja detetada nenhuma irregularidade, o envio destes documentos 

assegura o pagamento do valor comparticipado. Caso contrário, ou seja, caso seja 

detetada alguma inconformidade, não é efetuado o pagamento do valor correspondente 

à comparticipação, sendo enviado um documento explicativo com o montante que é 

comparticipado, o que não é comparticipado e a respetiva explicação. Dependendo da 

irregularidade, esta pode ou não ser resolvida, de modo a recuperar o valor da 

comparticipação. 

4.1.4 – Dispensa e aconselhamento farmacêutico  

 O farmacêutico é o ultimo profissional de saúde que contacta com o utente antes 

deste iniciar a terapêutica prescrita, isto faz com que este ato se torne muito mais 

relevante para que se atinjam os objetivos pretendidos, que a simples entrega de um 

medicamento.  

 O farmacêutico tem a responsabilidade de efetuar um aconselhamento 

personalizado, de forma a garantir o uso racional do medicamento, protegendo o utente 

dos possíveis RNM. Para isto acontecer, é fundamental que o utente seja informado 

acerca da finalidade do tratamento, modo de utilização, posologia, possíveis efeitos 

adversos e outras informações que sejam relevantes. Pode ainda ser facultada ao 

utente informações relativas a medidas não farmacológicas que possam ser úteis no 

decurso do tratamento. É fundamental que toda esta informação seja transmitida ao 

utente, oralmente ou por escrito, com uma linguagem clara e adequada.  

 Iniciei a dispensa de medicamentos na 5ª semana do meu estágio e foi a tarefa 

na qual senti mais dificuldade, mas que ao mesmo tempo se apresentou mais 

desafiante. Pude constatar que muitos utentes aviavam medicação sem terem 

conhecimento do motivo que os levava a tomar a mesma, desconhecendo também 

como ou durante quanto tempo iriam fazer aquele tratamento, o que me fez tomar 

consciência da importância do farmacêutico no ato da dispensa de medicamentos.   

4.1.5 – Medicamentos Genéricos  

 O INFARMED define MG como sendo um medicamento com a mesma SA, forma 

farmacêutica, dosagem e com a mesma indicação terapêutica que o medicamento 

original, de marca, que lhe serviu de referência [19]. Os medicamentos genéricos são 

identificados pela sua embalagem que deve apresentar a designação da substância 

ativa, seguida pela dosagem, forma farmacêutica e a sigla MG [19]. 

 De acordo com a lei, a AIM dos MG está sujeita às mesmas disposições legais 

dos outros medicamentos. Estes estão apenas dispensados da apresentação de 

ensaios pré-clínicos e clínicos desde que demonstrada a bioequivalência através de 
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estudos de biodisponibilidade, de equivalência terapêutica ou outros a solicitar pelo 

INFARMED [19]. 

 Durante o meu estágio pude verificar que a maioria dos utentes optavam por 

medicamentos genéricos referindo sempre que desejavam o mais barato.  

4.1.6 – Medicamentos sujeitos a legislação especial 

4.1.6.1 – Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

 Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos estão normalmente 

associados ao tratamento de doenças psíquicas e oncológicas, porém possuem uma 

janela terapêutica estreita, capacidade de indução de tolerância e dependência, estando 

frequentemente associados a atividades ilícitas. Por estes motivos estão sujeitos a uma 

legislação própria e a um controlo mais apertado. Qualquer medicamento que possua 

alguma substância deste tipo, está integrado nesta classe [20]. 

Como referido anteriormente este tipo de medicamentos é sujeito a condições 

de transporte e armazenamento especiais. Quando se dá entrada deste tipo de 

medicamentos, também é atribuído um código de registo de entrada, que 

posteriormente é enviado para o INFARMED.  

A prescrição destes medicamentos segue as regras dos restantes MSRM, mas 

devem ser prescritos isoladamente em receitas eletrónicas identificadas com a sigla: RE 

[20]. No ato da dispensa, o Sifarma 2000® pede a identificação do utente e de quem vai 

levantar a medicação, exigindo a recolha dos dados do adquirente, utente e médico, 

bem como o número e a data da RM. A venda é finalizada pela saída de 2 talões de 

dispensa de estupefacientes e psicotrópicos que devem ser arquivados na farmácia 

juntamente com uma cópia da receita.  

4.2 – Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 Os MNSRM são definidos pelo INFARMED, como todos aqueles que não 

preencham nenhuma das condições referidas para os MSRM, sendo na sua maioria 

produtos que não são comparticipados [13].  As situações em que os medicamentos são 

classificados como MNSRM encontram-se legisladas [21]. 

 Estes medicamentos são, normalmente, utilizados no tratamento de situações 

não perigosas e no alívio sintomático de causas menores. Na dispensa deste tipo de 

medicamentos, o farmacêutico deve recolher o máximo de informação possível sobre o 

paciente, quais os sintomas e a sua duração, alguma possível alergia ou problema de 

saúde que possa ter. Com as informações recolhidas, o farmacêutico decide se deve 

encaminhar o utente para o médico, ou se se trata de uma situação resolvida com 

tratamento não farmacológico ou através do aconselhamento da toma de um MNSRM. 

O farmacêutico, nestes casos, é responsável por educar o utente relativamente à 
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terapêutica, desde a posologia até a possíveis efeitos secundários, o que destaca o 

importante papel desenvolvido pelo farmacêutico na avaliação de situações e no uso 

racional do medicamento.  

 A autorização para a venda deste tipo de medicamentos em locais de venda de 

medicamentos não sujeitos a receita médica encontra-se contemplada na legislação em 

vigor [22]. Tal como nas farmácias, nestes locais, alguns medicamentos apresentam 

PVP livre e outros PVP fixo, contudo, apesar de ser permitida a venda de MNSRM 

comparticipados fora das farmácias, nestes espaços não possuem a comparticipação 

do Serviço Nacional de Saúde [22].  

 Um novo decreto lei, introduziu a subclassificação de MNSRM de dispensa 

exclusiva em farmácia (MNSRM-EF) [23]. Substâncias como o ácido fusídico, a 

cianocobalamina, a hidrocortisona e a associação entre lidocaína e a prilocaína, são 

exemplos que constituem a lista de substâncias presentes nos MNSRM-EF [23]. Este 

tipo de medicação apresenta PVP fixado pelas farmácias [23].  

4.3 – Dispensa de outros Produtos Farmacêuticos 

 São vários os produtos farmacêuticos que podem ser dispensados numa 

farmácia, nomeadamente, produtos homeopáticos, produtos cosméticos e de higiene 

corporal, suplementos alimentares e dispositivos médicos. Somente serão abordados 

os subgrupos que pude comprovar que possuem mais relevância na FC. 

5.3.1 – Medicamentos de Uso Veterinário  

 Um MUV é “toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como 

possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus 

sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer 

um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica 

ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” [24], apresentando, 

na sua embalagem secundária, em fundo verde, a inscrição “Uso Veterinário”. 

 Alguns dos MUV são apenas dispensados mediante a prescrição de um médico 

veterinário, ficando a mesma arquivada na farmácia. Os MUV mais procurados na FC 

são os destinados aos cães e gatos. Os mais procurados durante o meu período de 

estágio foram os destinados à desparasitação externa dos animais. 

4.3.2 – Produtos de Cosmética, Dermocosmética e Higiene Corporal  

 Segundo a legislação em vigor, entende-se por produto cosmético, “qualquer 

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

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

unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com 
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a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, 

proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais” [25, 26].  

 Durante o meu estágio pude verificar uma grande procura por protetores solares 

e cremes de hidratação pós-exposição solar. É responsabilidade do farmacêutico, o 

aconselhamento de produtos de qualidade para proteger, a longo prazo, a saúde dos 

utentes bem como, saber avaliar corretamente as necessidades individuais do mesmo, 

ao mesmo tempo que respeita as suas opções. Tal como para os MSRM e para os 

MNSRM, é responsabilidade do farmacêutico fornecer ao utente todos os conselhos 

acerca do modo de utilização destes produtos, de modo a otimizar os resultados 

pretendidos.  

 Para um correto aconselhamento de Produtos de Cosmética e Higiene Corporal 

(PCHC), é fundamental que o profissional de saúde tenha um conhecimento 

aprofundado das gamas de produtos à sua disposição na farmácia. Para tal, contribuem, 

grandemente, as formações levadas a cabo pelos laboratórios, delegados de 

informação médica ou até, apenas a leitura dos catálogos deixados na farmácia.   

 A FC possui diversos expositores destinados apenas a este tipo de produtos e 

tem também, à disposição dos utentes, produtos destinados ao tratamento da caspa, 

para cabelos secos/oleosos e para a queda do cabelo, produtos estes que apresentam 

também uma elevada procura. Outro tipo de produtos, que por diversas vezes me foram 

solicitados, durante o meu período de estágio, são os produtos destinados à higiene oral 

como, dentífricos, colutórios, escovas, produtos destinados ao tratamento de afeções 

bucais, cremes fixadores de próteses e pastilhas de limpeza.  

4.3.3 – Produtos Fitoterapêuticos e Suplementos Alimentares  

 A legislação em vigor define suplemento alimentar como “géneros alimentícios 

que se destinam a complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que 

constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com 

efeito nutricional ou fisiológico…”[27].  

 Os produtos fitoterapêuticos, devido ao facto de serem preparados a partir de 

plantas medicinais, são considerados pelos utentes como produtos naturais, passando 

uma falsa ideia de inocuidade, sendo responsabilidade do farmacêutico alertar o utente 

para a possibilidade de ocorrência de efeitos secundários, interações medicamentosas 

ou contraindicações. Na FC estão disponíveis diversos produtos fitoterapêuticos, 

destinados sobretudo à regulação intestinal e ao emagrecimento. 

 Relativamente aos suplementos alimentares, há diversas marcas disponíveis e 

na dispensa deste tipo de produto, cabe ao farmacêutico frisar, que estes não funcionam 

como substitutos de um regime alimentar variado e de um estilo de vida saudável. 
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Durante o meu período de estágio pude observar a dispensa em elevada quantidade de 

suplementos alimentares energéticos, vitamínicos, termogénicos e drenantes. 

4.3.4 – Dispositivos Médicos  

 Define-se dispositivo médico (DM) como “qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, 

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

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

utilizado em seres humanos para fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento 

ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência; estudo, substituição ou alteração da 

anatomia ou de um processo fisiológico ou para controlo da conceção” [28].  

 Na FC, estão disponíveis diversos DM, desde material ortopédico, material de 

penso, seringas, preservativos, testes de gravidez, óculos de leitura, termómetros. O 

farmacêutico deve saber aconselhar qual o DM mais indicado para cada caso e explicar 

ao utente o seu funcionamento.  

5 – Medicamentos Manipulados 

 A legislação define MM como qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal, 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [29]. O INFARMED 

define fórmula magistral como, medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos 

serviços farmacêuticos hospitalares segundo receita médica, que especifica o doente a 

quem o medicamento se destina [29]. Por seu lado, preparado oficinal está definido 

como qualquer medicamento preparado segundo as indicações compendiais, de uma 

farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos 

hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por essa 

farmácia ou serviço [29]. 

 Apesar de o mercado farmacêutico ter cada vez mais oferta relativamente a 

formas farmacêuticas e dosagens disponíveis, os medicamentos manipulados ainda 

possuem uma certa relevância, principalmente no que se refere a grupos de risco como 

idosos e crianças.   

5.1 – Aquisição de matérias primas 

 As MP que são utilizadas na preparação de MM, têm de estar inscritas na 

Farmacopeia Portuguesa, nas farmacopeias de outros estados da Comunidade 

Europeia, na farmacopeia europeia ou na documentação científica [30]. Estas 

substâncias podem ser encomendadas a armazenistas ou a outros fornecedores 

especializados.  

A escolha dos fornecedores de MP é normalmente efetuada com base na relação 

qualidade-preço dos produtos e são a Fagron®, Acofarma® e a José Mestre Lda.  



23 
 

No momento em que as MP dão entrada na farmácia, são acompanhadas de um 

boletim de análises, que comprova que aquele lote satisfaz as exigências estabelecidas 

da respetiva monografia, através de ensaios efetuados ao lote. Este boletim é arquivado 

para futura consulta em caso de necessidade. As MP possuem uma ficha de segurança 

associada onde constam informações relativas às suas propriedades físico-químicas, 

estabilidade, reatividade, procedimentos em caso de derrame ou incêndio e 

armazenagem. Além de serem arquivadas, devem estar também facilmente acessíveis 

para o caso de ser necessário tirar alguma dúvida em caso de acidente.  

Todas as matérias-primas tem uma localização associada para facilitar a sua 

procura, estando associadas ao laboratório 1 ou 2, ou quando fora do seu prazo de 

validade, no local das MP destinadas à incineração. É de realçar que é possível, com 

recurso ao sistema informático rastrear os medicamentos em que cada lote de cada 

matéria-prima foi utilizado, possibilitando uma recolha do produto em caso de 

necessidade.  

5.2 – Manipulação 

 A preparação de um MM envolve uma grande responsabilidade. Faz parte desta 

ação, desempenhada por um farmacêutico, garantir a qualidade e segurança do 

medicamento preparado, respeitando todas as normas existentes para a uniformização 

de procedimentos, ao mesmo tempo que garante o cumprimento das boas práticas de 

preparação de medicamentos manipulados. O farmacêutico deve também analisar 

sempre todas as matérias-primas, com o intuito de verificar a existência de interações 

ou de substâncias proibidas. Qualquer dúvida que ocorra deve ser esclarecida com a 

bibliografia existente no laboratório, ou com o médico prescritor.  

 Como apoio à preparação do MM, é produzida uma ficha de preparação do 

produto onde constará: o nome do utente, o nome do médico prescritor, as informações 

relativas ao MM (designação, número de identificação interno, data de preparação, o 

preço, as informações sobre as MP e os materiais de embalagem a utilizar, a forma de 

preparação, os ensaios de verificação a realizar e as informações que constam no 

rótulo). Esta ficha é preenchida com as quantidades usadas de cada MP e material de 

embalagem, e deve ser assinada pelo operador que procedeu à preparação do MM, o 

operador responsável pela conferência e o operador responsável pela aprovação. 

Depois de se garantir que o MM está em conformidade, é acondicionado e 

rotulado. O rótulo possui informações sobre: o nome do médico e do doente, a 

constituição do medicamento, o número de lote, o seu PV, a posologia, a via de 

administração e forma de conservação, identificação da farmácia e do DT.   
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5.3 – Preço  

O cálculo do PVP dos MM é resultado da aplicação da seguinte fórmula [31]:  

(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑛𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜𝑠 +  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎𝑠 − 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠 

+  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑎𝑔𝑒𝑚)𝑥 1.3 𝑥 𝐼𝑉𝐴 

Alguns MM podem ser comparticipados em 30%, contudo a receita deve conter 

a indicação “manipulado” ou “FSA”, e ser uma receita separada da restante medicação 

prescrita ou uma receita eletrónica materializada onde constam as letras MM no canto 

superior direito.  

5.4 – Medicamentos Manipulados executados  

 Durante o meu estágio, tive oportunidade de testemunhar a elevada quantidade 

de MM que são pedidos e executados na FC diariamente.  

Como referido anteriormente, no laboratório 1 são produzidas cápsulas que são 

direcionadas, principalmente, ao tratamento de: obesidade, fortalecimento capilar e 

anti-envelhecimento. Neste laboratório, tive oportunidade de executar os ensaios de 

uniformidade de cápsulas, que visam garantir a sua qualidade, segurança e eficácia, 

quando tomados corretamente pelos utentes.  

Relativamente aos MM executados por mim no laboratório 2, destacam-se pela 

elevada quantidade em que são pedidos: Minoxidil a 5% em solução, champô e espuma; 

vaselina salicilada; vaselina enxofrada; álcool a 60% saturado com ácido bórico; creme 

composto por Betametasona + Clotrimazol + Gentamicina (Quadriderme®); pós de 

podologia; pomada hidrófila; gel de Carbopol®; xarope simples; gel de Metilcelulose; 

solução de ácido acético a 2%; suspensão oral de Trimetropim a 1% e solução oral de 

Captopril a 1%. 

6 – Conclusão 

 Ao fim de 3 meses a estagiar na FC, concluo que a farmacêutica que hoje sou, 

é resultado do acumular de experiências que tive oportunidade de vivenciar, de tudo o 

que aprendi em 5 anos na FFUP e de todos os ensinamentos passados pelos meus 

colegas de trabalho.  

Reconheço hoje, mais do que nunca, que esta profissão têm um impacto enorme 

na vida de todos os que serve, sendo absolutamente necessário, uma parte humana 

muito forte e uma aquisição de conhecimentos contínua.  
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Parte 2 

 

7 – A Acne: Ação de sensibilização no colégio Liverpool 

7.1 – Enquadramento 

 Durante o meu estágio, fui desafiada, pela Diretora Técnica, a escolher um tema 

que pudesse ser apresentado aos alunos de uma escola, de forma a dar continuidade 

a um precedente aberto pela colega que esteve a estagiar anteriormente nesta farmácia. 

Quando deparada com esta proposta, e devido à importância que acredito que o tema 

da acne tem para a saúde física e mental dos adolescentes, propus este mesmo tema, 

que foi aceite com entusiasmo. 

O objetivo tratava-se de passar aos adolescentes bons hábitos de limpeza e 

tratamento facial, apresentar os tipos de produtos disponíveis na farmácia, explicando 

a existência de outros que apenas podem ser prescritos por um médico, aproveitando a 

oportunidade para desfazer alguns mitos existentes entre os elementos mais jovens, 

sobre esta doença.  

7.2 – Contextualização teórica 

7.2.1 – A pele  

 A pele reveste todo o corpo humano, o que a torna no órgão com maior extensão 

e peso, sendo que, num adulto médio pode ter uma extensão entre 1 a 2 m2, pesando 

cerca de 15kg [32]. Este órgão apresenta uma espessura muito variável, dos 0.5mm nas 

pálpebras, até aos 4mm nas palmas das mãos e dos pés [32]. As funções deste órgão 

são vastas, e justificadas pela sua constituição. São exemplos: a participação na síntese 

de Vitamina D; proteger o corpo contra traumas; regular a temperatura corporal; manter 

o equilíbrio eletrolítico e a hidratação corporal [33].  

A pele é constituída por 3 camadas principais [34]: a epiderme, a derme e a 

hipoderme. A epiderme é a camada mais externa, protegendo o organismo de 

agressões externas como toxinas e bactérias e também da perda de líquidos [35], 

mantendo o nosso corpo em contacto com o mundo à nossa volta, através da receção 

dos vários estímulos sensoriais (térmicos, tácteis, dolorosos) e da sua transmissão [32]. 

É composta por 5 camadas de queratinócitos, que são produzidos na camada mais 

interior da pele, a camada basal, migrando depois até à superfície. À medida que 

migram, amadurecem, passando por diversas mudanças. Este processo é denominado: 

queratinação, que torna as subcamadas distintas [35]. As 5 camadas que constituem a 

epiderme são [35, 36]:  

• Camada basal: a mais interior onde são produzidos os queratinócitos; 
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• Camada espinhosa: onde os queratinócitos produzem queratina e se tornam 

fusiformes; 

• Camada granulosa: é composta por queratinócitos que já não se multiplicam, 

envelhecem e perdem o seu núcleo; 

• Camada clara: as células estão fortemente achatadas, comprimidas e 

indistinguíveis; 

• Camada córnea [37]: é a camada mais externa da epiderme, constituída por 

cerca de 20 camadas de células mortas. Estas células estão convertidas em 

queratina e descamam continuamente. A espessura desta camada depende das 

zonas da pele. Nesta camada, as células estão ligadas por lípidos, que são 

essenciais para manter a pele saudável pois criam uma barreira protetora, 

favorecendo a hidratação da pele [35]. 

Além dos queratinócitos, a epiderme possui melanócitos (células responsáveis 

por produzir melanina) e células de Langerhans (células que fazem parte do sistema 

imunitário). Este órgão está coberto por uma emulsão de água e lípidos, o denominado, 

filme hidrolipídico, que é mantido pelas secreções das glândulas sudoríparas e 

sabáceas, ajudando a manter a nossa pele hidratada e firme, atuando também como 

uma barreira protetora contra agressões externas (Figura 1) [35]. 

  

  

 

 

 

 

 

A derme está localizada sob a epiderme, e é composta por duas camadas: a 

derme papilar (a camada superior) e a derme reticular (a camada inferior) [38]. Trata-se 

da camada mais espessa da pele, constituída por colagénio e elastina, que por serem 

tecidos conetores, oferecem força, flexibilidade e uma aparência mais jovem à pele [35, 

39]. O ácido hialurónico é a substância gelatinosa onde estão envolvidas estas fibras, e 

que devido a ter uma elevada capacidade de retenção de água, ajuda a manter o volume 

da pele [35]. Além da importante função de nutrir a pele, a derme é também responsável 

por proteger o nosso corpo contra influências externas e de dar suporte e sustentação 

à epiderme [35, 36]. 

FIGURA 1 - ILUSTRAÇÃO DAS CAMADAS CONSTITUINTES DAS EPIDERME [35]. 
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 A derme papilar é a camada menos espessa que compõe a derme, formando 

uma passagem definida e ondulada com a epiderme [35, 39]. Esta é constituída por 

tecido conetor pouco espesso, capilares, fibras elásticas e fibras reticulares [39]. A 

camada papilar é responsável por fornecer nutrientes à epiderme, ajuda na regulação 

da temperatura corporal e tem um papel importante na eliminação dos resíduos 

celulares [38].  

Por seu lado, a derme reticular é a camada mais profunda e espessa da derme, 

sendo composta por tecido conector espesso (fibras elásticas entrelaçadas e fibras de 

colagénio em paralelo), vasos sanguíneos, fibroblastos, mastócitos e terminações 

nervosas [39]. Além destes elementos possui também outros, que desempenham 

funções muito importante, como por exemplo [35]: 

• Glândulas sudoríparas: responsáveis pela produção de suor em reposta ao 

calor e ao stress. 

• Glândulas sebáceas: produzem e libertam sebo para os folículos pilosos. O 

sebo é uma substância humectante, que torna a pele mais suave, atuando como 

uma barreira contra substâncias externas. 

• Folículos pilosos: produzem os diversos tipos de pelos que são encontrados 

por todo o corpo. À parte de contribuírem para a aparência das pessoas, os pelos 

desempenham diversas funções importantes, incluindo a regulação da 

temperatura corporal, proteção contra agressões externas e aumentam a 

sensação de tato. Uma porção do folículo possui células estaminais capazes de 

reparar a epiderme.  

A camada subcutânea ou hipoderme é a camada mais profunda da pele [40]. 

Esta camada é composta, principalmente, por adipócitos, especializados na síntese e 

acumulação de gorduras, constituindo assim a maior reserva de energia do organismo 

[35, 40]. Estas células encontram-se agrupadas em lóbulos, separados por septos de 

tecido conjuntivo, onde circulam vasos sanguíneos e as fibras nervosas [40]. 

A espessura da hipoderme varia conforme a parte do corpo, sendo bastante 

espessa em várias regiões do corpo e praticamente inexistente em outras, variando 

também com o sexo [33, 35]. Esta camada da pele tem como principal função ajudar a 

isolar o corpo do calor e do frio, providenciando também proteção dos órgãos internos 

em caso de choque [33, 35, 38, 40]. 

8.2.1.1 – Tipos de pele 

Existem 4 tipos de pele saudável: normal, seca, oleosa e mista [41]. Os tipos de 

pele são determinados geneticamente, no entanto, é fundamental o seu conhecimento 

para ser possível tratar a pele com os produtos mais adequados para cada condição 
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[42]. A pele normal, ou eudérmica, carateriza-se pelo seu equilíbrio, ou seja, o sebo e a 

humidade na sua globalidade são bem equilibrados, e a pele não é muito oleosa nem 

muito seca [41]. Este tipo de pele não apresenta poros visíveis, é macia, lisa, aveludada, 

com boa circulação, não demasiado sensível e sem tendência para o desenvolvimento 

de acne nem para descamação [41, 43]. 

 A pele classificada como seca (Figura 2) apresenta um desequilíbrio resultante 

do baixo nível de hidratação [44]. Neste tipo de pele, as glândulas sebáceas produzem 

pouca gordura, o que resulta numa falta de lípidos necessários para a reter a hidratação 

e construir o escudo necessário contra as agressões externas [41, 44]. Apresenta-se 

com os poros fechados, fina, sem brilho, é facilmente irritável e tem tendência a 

descamar facilmente [43]. 

  A pele oleosa (Figura 3) é caraterizada por uma elevada produção de sebo, 

apresentando os poros dilatados e visíveis, brilho e por ser mais espessa que o normal 

[41]. Este tipo de pele tem tendência a desenvolver comedões e outras formas de acne 

[41].  

 Por último, a pele mista apresenta caraterísticas conforme as zonas analisadas: 

a chamada zona T (testa, nariz e queixo; Figura 4), que pode variar de espessura, desde 

estreita a grossa, conforme a pessoa, apresenta poros dilatados, brilho e impurezas; a 

zona das bochechas pode apresentar caraterísticas de uma pele normal ou seca [41]. 

7.2.2 – A acne 

 Acne vulgaris é definida como uma doença crónica que envolve o bloqueio e/ou 

inflamação das unidades pilossebáceas, ou seja, das glândulas sebáceas e dos folículos 

pilossebáceos correspondentes [45]. A acne pode apresentar-se na forma de lesões 

FIGURA 2 – EXEMPLO DA APARÊNCIA DE UMA PELE SECA [50]. 

FIGURA 4 – EXEMPLO DE PELE OLEOSA, COM RESPETIVA REPRESENTAÇÃO DA ZONA T [50]  

FIGURA 3 – EXEMPLO DO ASPETO QUE UMA PELE OLEOSA PODE APRESENTAR [50] 
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não-inflamatórias (comedões abertos e comedões fechados), lesões inflamatórias 

(pápulas, pústulas, nódulos e cistos), ou pela presença de ambos [45, 46]. Estas 

manifestações são maioritariamente encontradas no rosto, costas, ombros e peito, que 

se tratam das zonas corporais com  maior concentração de glândulas sebáceas[45, 47]. 

7.2.2.1 – Classificação de acne  

Dependendo do tipo de lesões predominantes pode ser classificada em diferentes 

graus: 

• Acne Comedónica/Grau I (Figura 5): este é considerada o tipo de acne mais leve, 

onde predominam os comedões, que podem ser abertos ou fechados, sem 

inflamação associada. 

 

• Acne Papulopustular/Grau II (Figura 6): carateriza-se por comedões inflamados, 

que se transformam em pápulas e pústulas. A presença de comedões é constante 

e intermitente, com a presença de pápulas e/ou pústulas [48].  

• Acne nódulo-cística/Grau III (Figura 7): trata-se de uma forma de acne, caraterizada 

pela presença de comedões, pápulas, nódulos endurecidos dolorosos e pústulas 

com crostas. 

FIGURA 6 - MANIFESTAÇÕES TÍPICAS NUM CASO DE ACNE PAPULOPUSTULAR [46].  

FIGURA 5 – LESÕES CARATERÍSTICAS DE ACNE COMEDÓNICO [46] 

FIGURA 7 -LESÕES CARATERÍSTICAS DE UM EXEMPLO DE ACNE NÓDULO-CÍSTICA [46]. 
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• Acne Conglobata/Grau IV (Figura 8): esta forma de acne é encontrada 

principalmente no sexo masculino, e carateriza-se pela presença de comedões, 

pápulas, pústulas, nódulos, cistos e seios de drenagem com múltiplos canais. Trata-

se de uma forma de acne muito severa, em que as cicatrizes são muito frequentes. 

7.2.2.2 – Causas para o aparecimento de acne 

 Pode-se afirmar que a acne é uma doença de comportamento biológico e gravidade 

variáveis [49]. Esta é comummente associada à adolescência, mas pode surgir em 

qualquer altura da vida [49]. O aparecimento e desenvolvimento da acne está associado 

a vários fatores que se interrelacionam entre si [49]. Destes, destacam-se: 

• Seborreia: As glândulas sebáceas segregam sebo, que se trata de uma 

substância oleosa utilizada para lubrificar o cabelo e a pele [50]. Nas peles, com 

tendência para o desenvolvimento de acne, verifica-se um excesso de produção 

de sebo [47, 50].  

• Hiperqueratinização: O aumento do processo de queratinização da pele leva ao 

endurecimento da camada córnea [50]. As células mortas da pele obstruem o 

folículo e causam distúrbios ou interrompem a glândula sebácea na libertação 

de sebo [50]. 

• Colonização bacteriana: As bactérias que normalmente são inofensivas, e que 

se alimentam de sebo (Propionibacterium acnes), proliferam, podendo colonizar 

os folículos, causando o aparecimento de pápulas, pústulas, nódulos e quistos 

[47, 50]. 

• Inflamação: Nos casos mais graves de acne, a parede do folículo pode rebentar, 

libertando lípidos, ácidos gordos, células mortas e bactérias, causando extensas 

e profundas lesões nos tecidos adjacentes [50]. 

A acne não é causada apenas por um fator, mas sim por diversos fatores em 

conjunto [51]. Ocorre quando as glândulas sebáceas são estimuladas, na puberdade, 

por mudanças hormonais. Associado ao excesso de produção de sebo, está a 

hiperqueratose, que predispõe os poros a ficarem bloqueados [51]. A obstrução dos 

poros provoca a retenção do sebo, que deveria ser eliminado, levando à formação de 

comedões [47].  

FIGURA 8 – LESÕES DE ACNE CONGLOBATA [46] . 
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Os comedões podem ser do tipo fechado, se houver apenas distensão do folículo 

(pápula elevada, branca ou amarela), ou aberto, se o poro dilatar à superfície [47]. Os 

comedões fechados são os percursores das lesões inflamatórias associadas. As 

bactérias atuam sob o sebo acumulado, levando à formação de lesões inflamadas e 

com pus (Figura 9) [47]. Quando estas lesões são próximas da superfície da pele, 

formam-se pústulas, se forem ligeiramente mais profundas formam pápulas e por último, 

podem formar cistos, se se tratarem de inflamações muito profundas [51].  

7.2.2.3 - Fatores que contribuem para o desenvolvimento de acne: 

 As alterações hormonais, comuns nos adolescentes, grávidas, pessoas que 

tomam certos medicamentos, é um dos fatores mais importantes para a estimulação 

das glândulas sebáceas, que leva ao aparecimento e agravamento da acne [52].  

   A hereditariedade desempenha um papel importante nos casos de acne severo, 

ou seja, ter um familiar direto com acne severo, é um risco acrescido para desenvolver 

a doença. No entanto, em casos de acne ligeira/moderada, esta relação não é tão 

evidente [49].  

 Certos fatores externos, como contacto com substâncias oleosas, utilização de 

cosméticos inadequados para peles com tendência acneica e exposição a certos 

produtos industriais, podem contribuir para o desenvolvimento de acne [49, 51]. 

 Apesar dos diversos mitos que existem relativamente à relação entre a acne e a 

alimentação, até ao momento, esta ainda não está completamente esclarecida [49]. 

Alguns estudos indicam a existência de uma relação leve entre o risco de desenvolver 

acne e o leite de vaca, pelo papel desempenhado pelas hormonas presentes 

naturalmente neste alimento [49]. Está comprovado que o stress, apesar de não ser um 

agente causador de acne, pode piorar os sintomas em pacientes que já sofram desta 

doença [49, 52]. 

7.2.2.4 - Consequências da acne 

 A acne é uma das doenças de pele mais frequentes, atingindo 50-95% dos 

adolescentes, dentro dos quais, 20-35% sofre de acne severo [47]. Esta doença ocorre, 

principalmente, na adolescência, uma altura em que ocorrem diversas mudanças tanto 

FIGURA 9 – FORMAÇÃO DAS LESÕES CARATERÍSTICAS DO ACNE [47] 
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a nível físico como psicológico, assim, apesar de ter um efeito psicológico de curto 

prazo, este tem o potencial de se manter e agravar [53].  

Quando não tratado a acne severa pode dar origem a cicatrizes inestéticas, 

difíceis de tratar, podendo levar à depressão, ansiedade, isolamento social e baixa 

autoestima, devido a isto, o tratamento desta doença é de elevada importância [53].  

7.2.3 – Tratamento  

 Existem quatro objetivos base para o tratamento da acne: controlar a 

hiperqueratose celular, diminuir a produção de sebo, diminuir a população bacteriana e 

eliminar a inflamação [53]. Estes objetivos, permitem controlar todo o tipo de acne, evitar 

recaídas, minimizar as consequências da doença no paciente e prevenir as sequelas da 

doença [53]. Devido às inúmeras diferenças entre cada caso e cada paciente, é 

necessária a intervenção de um especialista na associação dos tratamentos tópicos, 

sistémicos e diversas rotinas diárias que vão desde a higiene à camuflagem [53]. 

A American Academy of Dermatology publicou guidelines para o tratamento da 

acne. Nestas, o tratamento é desenhado conforme o tipo de acne diagnosticado.  

Estas indicações encontram-se resumidas na Tabela 2 – Guidelines para o 

tratamento do Acne, retirada de: Zaenglein AL, Pathy AL, Schlosser BJ, Alikhan A, 

Baldwin HE, Berson DS et all (2016). Guidelines of care for the management of acne 

vulgaris. Journal of the American Academy of Dermatology; 74(5): 945-973.[54]:  

TABELA 2 - GUIDELINES PARA O TRATAMENTO DO ACNE [54] 

 Acne Ligeiro Acne Moderado Acne Severo 

Tratamento 

de primeira 

linha 

• Peróxido de 
Benzoílo (PB) 

• Retinóide Tópico 
(RT) 

• PB + Antibiótico 
tópico (AbT) 

• PB + RT  

• PB + RT + AbT 

• PB + AbT 

• PB + RT 

• PB + RT + AbT 

• Antibiótico Oral 
(AbO) + PB + RT 

• PB + RT + AbT + 
AbO 

• AbO + : 

• PB + AbT 

• PB + RT 

• PB + RT + AbT 

• Isotretinoína Oral  

Tratamento 

alternativo 

• Alterar o retinoide 

• Sem inflamação: 
ácido salicílico 

• Com inflamação: 
ácido azeláico  

• Alterar AbO 

• Considerar 
Isotretinoína Oral 

• Contraceptivo 
Oral/ 
Espironolactona 
(sexo feminino) 

• Ácido azeláico 

• Alterar AbO 

• Contraceptivo 
Oral/ 
Espironolactona 
(sexo feminino) 

 

Todo o tipo de tratamento deve ser acompanhado por uma rotina diária com 

cosméticos próprios para pele com tendência acneíca 
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Peróxido de Benzoílo (PB): Este composto é um derivado de peróxido, usado 

como agente dermatológico no tratamento da acne, de queimaduras, e também como 

agente lixiviante na indústria alimentar [55].  

 O PB é um peróxido com ação antibacteriana, irritante, queratolítica, 

comedolítica e anti-inflamatória [56]. Aquando da sua aplicação tópica, o peróxido de 

benzoílo decompõem-se e liberta oxigénio, que é letal para a principal bactéria 

causadora de acne, Propionibacterium acnes [56]. Devido à sua ação irritante, o PB 

aumenta o turnover celular, produzindo assim, um efeito de descamação na pele, 

promovendo a resolução de comedões [56]. 

 Retinoides: Os retinoides usados no tratamento da acne podem ser tópicos ou 

orais [54]. Os retinoides são compostos derivados da Vitamina A [57]. Os retinoides 

tópicos mais utilizados são retinol, tretinoína e o adapaleno [58]. Estes podem 

apresentar-se na forma de cremes, géis ou líquidos [58]. Estes compostos são dos 

agentes comedolíticos mais eficazes para o tratamento da acne, o seu mecanismo de 

ação passa por aumentar/normalizar o processo descamativo da pele, levando à 

diminuição da formação de comedões [59]. Além desta ação, inibem também a atividade 

dos leucócitos, a libertação de citoquinas e outros mediadores [59]. A isotretinoína oral 

é a única terapia que tem efeito nos principais fatores implicados na acne [60]. Este 

composto deve a sua eficácia ao facto de influenciar a progressão do ciclo-celular, 

diferenciação celular, a sobrevivência celular e a apoptose [60]. Destes mecanismos 

resulta uma significante redução na produção de sebo, influencia a comedogénese, 

diminui a população de Propionibacterium acnes, além de possuir propriedades anti-

inflamatórias [60]. 

Antibióticos: Os antibióticos utilizados no tratamento da acne podem ser tópicos 

ou orais [61]. Os antibióticos tópicos mais comumente utilizados são: clindamicina e 

eritromicina, estes têm como alvo as bactérias que se encontram na pele [61]. Estes 

podem ser encontrados sob a forma de gel, loção, solução ou espuma [62]. Por 

exemplo, a clindamicina possui efeito bacteriostático, pois penetra nas células 

bacterianas, inibindo a síntese de proteínas, devido a ligar-se irreversivelmente à 

subunidade 50S do ribossoma bacteriano [62]. Isto resulta numa terminação prematura 

da cadeia peptídica [62]. Dos antibióticos orais, destacam-se a eritromicina e as 

tetraciclinas (minociclina e doxiciclina) [61]. Estes agentes atuam principalmente ao 

nível das bactérias existentes nos folículos pilosos [63]. As tetraciclinas possuem 

também efeito anti-inflamatório [63]. O mecanismo de ação destes antibióticos está 

ligado também à inibição da síntese proteica, pois ligam-se à subunidade 30S dos 

ribossomas bacterianos [64].   
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Ácido Salicílico: A capacidade do ácido salicílico para esfoliar o extrato córneo, 

torna-o num bom agente de descamação [65]. Como agente queratolítico, o papel do 

ácido salicílico passa por interromper as junções intercelulares, em vez de quebrar ou 

lisar os filamentos de queratina [65]. 

Ácido Azeláico: Este composto é efetivo no tratamento da acne, pois possui 

ação em todos os quatro fatores causadores desta doença [66]. O ácido azeláico é um 

inibidor competitivo das oxidorredutases mitocondriais e da 5-α redutase, impedindo 

assim, a conversão da testosterona a 5-dihidrotestosterona [66]. Possui ação 

antibacteriana, e é um agente anti-queratinizante, pois possui um papel anti-proliferativo 

nos queratinócitos, modulando também as fases inicial e terminal da sua diferenciação 

[66]. 

Espironolactona: Trata-se de um diurético poupador de potássio, que atua 

como antagonista da aldosterona nos túbulos renais. O seu uso principal é no 

tratamento de edema refratário, em pacientes que sofrem de síndrome nefrótico, cirrose 

hepática e insuficiência cardíaca. É também utilizado no tratamento da acne e do 

hirsutismo [67]. O seu uso no tratamento é justificado pela ação que possui ao nível da 

inibição da atividade das glândulas sebáceas. Ao inibir a atividade destas glândulas, vai 

levar a uma diminuição da produção e secreção de sebo, a uma diminuição do tamanho 

das próprias glândulas, o que vai por conseguinte levar a uma diminuição da formação 

das lesões [68]. 

Anticoncecionais Orais: Todos os anticoncecionais orais, que contenham 

estrogénios e progesteronas, possuem ação na fisiologia dos androgénios, afetando 

assim a acne [69]. O mecanismo de ação dos estrogénios passa por: diminuição da 

produção de androgénios adrenais e ovarianos; inibição da 5α-redutase, levando à 

diminuição dos níveis de dihidrotestosterona e estimulação da globulina transportadora 

de hormonas sexuais, diminuindo os níveis de testosterona livre [69]. 

7.3 – Conclusão 

 O desenvolvimento deste projeto deu-me a oportunidade de sensibilizar alunos 

desde o 5° ao 12° ano, sobre a acne. Esta ação de sensibilização foi levada a cabo com 

o apoio do Colégio Liverpool, que tudo fez para que nos fosse possível realizá-la nas 

datas mais convenientes, bem como, dos laboratórios Galderma, que além das 

amostras fornecidas a todos os alunos, acompanhou esta ação, trazendo também uma 

pequena demonstração dos seus produtos. 

 O feedback recebido por parte dos alunos foi bastante positivo, pois durante 

todas as 3 palestras que foram efetuadas (apresentação em anexo), foi sempre possível 

detetar o interesse dos alunos pelo tema, seja interatuando aquando da sua realização, 
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seja através de comentários sobre o desmistificar de certos preconceitos e ideias e 

também através da colocação de questões e dando exemplo de atitudes que 

perceberam naquele momento ser erradas. 

 Relativamente ao conhecimento adquirido foi uma experiência muito 

enriquecedora, e creio que para a farmácia também, pois devido à localização muito 

próxima ao colégio, os alunos estão alerta para o facto de conhecerem um local de 

confiança, onde sabem que podem encontrar alguém que os possa aconselhar da 

melhor maneira possível para o seu problema.  

8 – Pediculose Capilar 

8.1 – Enquadramento 

  O meu período de estágio englobou o período de regresso às aulas. Com o 

regresso às aulas, é frequente, principalmente em crianças em idade pré-escolar e do 

1°ciclo, as chamadas “infestações de piolhos”. Apesar de, atualmente, ser algo que se 

resolva facilmente, ainda existem alguns mitos e preconceitos ao redor desta temática. 

Devido a isto, decidi fazer um panfleto sobre este tema, para ser distribuído na farmácia, 

a qualquer cliente que estivesse interessado e assim ajudar ao tratamento e prevenção 

deste tipo de infestações, bem como ajudar com conselhos práticos para a resolução 

da situação, ao mesmo tempo, que se desfazem certos mitos à volta do assunto.  

8.2 – Contextualização teórica 

8.2.1 – Pediculose 

 Os piolhos são insetos parasitários, que podem ser encontrados na cabeça e 

corpo dos humanos, incluindo a zona púbica [70]. Os piolhos humanos alimentam-se à 

base de sangue, e os encontrados em diferentes áreas do corpo, apresentam diferenças 

entre si [70]. Existem três tipos de piolhos [70]:  

• Pediculus humanus capitis – encontrados, principalmente, no couro cabeludo; 

• Pediculus humanus corporis – encontrados no corpo e roupa, sendo os únicos 

que se sabe que podem causar doenças.  

• Pthirus pubis – piolhos da zona púbica. 

FIGURA 10 - DA ESQUERDA PARA A DIREITA: PIOLHO DA CABEÇA, DO CORPO E PÚBICO [70] 
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A morfologia destes parasitas é semelhante entre si, apresentando diferentes 

adaptações conforme os diferentes locais que parasitam [71]. O P.corporis 

apresenta uma cor branco acinzentado, seis patas, boca preparada para sugar o 

sangue, patas com garras próprias para se fixarem aos pelos humanos, medindo 

cerca de 4 a 5 mm [71]. O P.pubis é translúcido, possui seis patas, das quais 4 se 

assemelham a patas de caranguejo, estando estas adaptadas para se agarrarem 

aos pelos pubianos [72]. O P.capitis apresenta coloração cinzenta ou branca, peças 

bucais adaptadas para sugar sangue e patas especializadas para a fixação ao 

cabelo humano [73]. 

8.2.1.1 - Pediculus humanus capitis 

8.2.1.1.1 – Ciclo de vida 

O ciclo de vida do Pediculus humanus capitis envolve 3 fases (Figura 11) [74]: 

• Lêndea: são os ovos que os “piolhos” depositam no cabelo. Estes são 

depositados pelas fêmeas no escalpe, possuindo dimensões de 0.8 por 0.3 mm. 

Apresentam uma forma ovalada, e usualmente cor amarela ou esbranquiçada. 

As lêndeas necessitam de 1 semana para eclodir (entre 6 a 9 dias), sendo que 

os ovos viáveis se encontram a menos de 6 mm do couro cabeludo, pois é neste 

espaço que as condições de temperatura e humidade são favoráveis a isto [75].  

• Ninfa: quando a lêndea eclode, origina a ninfa. A ninfa apresenta caraterísticas 

semelhantes ao piolho adulto, já efetuando refeições hematofágicas, possuindo, 

no entanto, dimensões menores. Para se tornarem adultos as ninfas sofrem 3 

mudas, o que demora cerca de 7 dias.  

• Adulto: O “piolho” adulto mede cerca de 2 a 3 mm, é alongado e achatado 

dorsoventralmente, não possui asas, pelo que não voa, nem salta, efetuando o 

FIGURA 11 - CICLO DE VIDA DO PEDICULUS HUMANUS CAPITIS [77] 
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seu movimento ao arrastar-se [75]. As fêmeas são normalmente maiores que os 

machos e podem depositar até 8 lêndeas por dia após inseminação.  

A cabeça destes parasitas é pequena e ovoide, possuindo um par lateral de olhos, 

antenas curtas penta-segmentadas, além das pinças bucais adaptadas para sugar 

sangue [75]. O seu tórax é triplamente segmentado, possuindo no término de cada 

segmento um par de pernas, que terminam em forma de gancho [75]. Vivem cerca de 

30 dias na cabeça de uma pessoa, no entanto, devido à necessidade que possuem de 

se alimentar de sangue várias vezes ao dia, fora da cabeça de uma pessoa, este 

parasita morrerá em 1 ou 2 dias.  

Através da análise do ciclo de vida deste parasita é possível concluir que, o 

Pediculus humanus capitis trata-se de um parasita hemimetábolo, pois sofre uma 

metamorfose gradual, em que tanto a ninfa como o adulto fazem refeições 

hematofágicas, provocando uma amplificação das manifestações clínicas [71]. 

8.2.1.1.2 – Epidemiologia e Transmissão  

 Os “piolhos” são encontrados em todo o mundo, sem restrições de idade, sexo, 

raça ou classe socioeconómica [76]. As infestações ocorrem mais frequentemente em 

crianças entre os 3 e os 11 anos de idade, sendo que as raparigas são, normalmente, 

mais afetadas que os rapazes [77]. Em pessoas de ascendência africana a prevalência 

desta parasitose é menor, provavelmente, devido à maior facilidade que os piolhos terão 

em se fixar em certos tipos de cabelo, comparativamente a outros [77].  

 A transmissão deste tipo de parasitas faz-se sobretudo por contacto direto, com 

uma pessoa previamente infetada [77, 78]. Este tipo de contacto é muito comum entre 

crianças, principalmente, em casa, na escola, em atividades desportivas, campos de 

férias, entre outras atividades [77]. No entanto, embora menos comum, é também 

possível a transmissão através do contacto indireto, ou seja, através da utilização de 

objetos, acessórios ou roupa de pessoas previamente infestadas [77]. As raparigas 

apresentam uma maior tendência a ser afetadas por esta parasitose, devido a 

usualmente possuírem o cabelo mais comprido, e também por utilizarem e partilharem 

mais acessórios para o cabelo (chapéus, escovas, pentes, bandeletes, fitas e ganchos) 

[78].  

8.2.1.1.3 – Diagnóstico e Sintomatologia  

 O fator chave para ser feito um diagnóstico assertivo de uma infestação por 

Pediculus capitis é encontrar no escalpe um parasita adulto/ninfa vivo, ou uma lêndea 

viável [75, 79]. Devido ao facto dos “piolhos” adultos e as lêndeas possuírem dimensões 

muito pequenas, se moverem rapidamente e evitarem a luz, podem ser difíceis de 

encontrar, sendo útil e mais eficaz se o diagnóstico for feito com o auxilio de um pente 

de dentes finos [75, 79]. Se não forem detetados nenhum dos organismos referidos 
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vivos, e as lêndeas encontradas se encontrarem a mais de 1cm do couro cabeludo, a 

infestação é antiga e já não está ativa [79]. 

 Relativamente aos sintomas, o prurido é o sintoma mais comum da infestação, 

contudo em muitas crianças esta revela-se assintomática [75, 79]. Este sintoma aparece 

cerca de 15 dias após o inicio da parasitose e é resultado da sensibilização devido à 

saliva do parasita ou aos seus antigénios fecais [75, 80]. O prurido pode ser intenso ao 

ponto de resultar em escoriações e infeções bacterianas secundárias [75]. Outros 

sintomas incluem: linfoadenopatias, perturbações de atenção e de sono devido ao 

desconforto provocado pelo prurido, e o mais preocupante, o desconforto psicológico 

associado à conotação negativa da doença [81]. 

8.2.1.1.4 - Tratamento      

 O tratamento da pediculose capilar é apenas recomendado para pessoas com a 

infestação ativa e diagnosticada [82].  

 Para ser considerado ideal, o tratamento utilizado para a eliminação da 

infestação deve ser: seguro, livre de químicos com potencial tóxico, possível de adquirir 

sem prescrição médica, fácil de utilizar, eficaz e barato [83]. Na escolha do tratamento 

que melhor se adapta a cada situação, deve ser levado em conta, os casos de 

resistência conhecidos, a facilidade de aquisição e utilização do produto e o seu preço 

[83].  

 Existem os seguintes fármacos para tratar esta infestação: 

• Permetrina: Trata-se de um piretróide sintético e uma neutotóxina [84]. Esta 

substância afeta a membrana neuronal, ao bloquear o movimento dos iões de sódio do 

exterior para o interior da célula neuronal [84]. Isto leva  a um atraso na repolarização e 

à subsequente parálise do sistema nervoso [84]. A permetrina é uma das substâncias 

disponíveis para tratar a pediculose capilar, sendo um dos piretróides com menor 

toxicidade para os mamíferos [83]. Os efeitos secundários reportados incluem prurido, 

eritema e edema [83].   

A permetrina é pediculicida e ovicida, pois após ser aplicada deixa um resíduo 

no cabelo, que dura cerca de 15 dias, destinado a eliminar os 20/30% das ninfas 

emergentes dos ovos, que não foram eliminados aquando da primeira aplicação [75, 

83]. Devido a isto é aconselhado, caso sejam detetado piolhos vivos, repetir a aplicação 

do produto, 7-10 dias após a primeira utilização [75, 83]. Existem resistências à piretrina, 

contudo, a sua prevalência é desconhecida [83] 

• Piretrinas: As piretrinas são piretróides naturais, que provêm do extrato do 

crisântemo [82]. Estes compostos são muitas vezes utilizados em conjunto com o 

piperonil butóxido, para providenciar estabilidade e potencializar o efeito pediculicida 

dos mesmos, ao mesmo tempo que diminui o desenvolvimento de resistências [83]. 
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Estes compostos são neurotóxicos para o Pediculus capitis, pelo mesmo 

mecanismo da permetrina [75], sendo inócua para os humanos, devido à sua absorção 

ser mínima [75]. Devido a apenas possuir efeito pediculicida, não possui efeito sobre as 

lêndeas, sendo necessária uma nova aplicação após 7 dias [83]. 

Apesar da eficácia das piretrinas ser muito elevada quando foram introduzidas 

no mercado, esta tem vindo a decrescer substancialmente devido ao desenvolvimento 

de resistências [83]. A prevalência destas resistências não foi sistematicamente 

estudada, contudo parece ser extremamente variável de comunidade para comunidade, 

e de pais para pais [83].  

• Silicones: O tratamento da pediculose capilar utilizando preparações à base de 

silicone, estão neste momento a substituir os agentes pediculicidas, devido às 

resistências verificadas aos agentes neurotóxicos [85].  

Um dos mais vulgarmente utilizados, é o dimeticone, apresentando-se sobre 

diferentes formas farmacêuticas, como shampoos e sprays. Este trata-se de um líquido 

sem cor e viscoso [86]. O seu mecanismo de ação passa por, mecanicamente, lubrificar 

o cabelo, o que ajuda na remoção de piolhos e lêndeas, enquanto que fisicamente, 

provoca a obstrução do sistema respiratório do parasita [87]. Assim este tipo de 

substâncias tem o potencial de eliminar a resistência aos pesticidas, devido a inibir a 

excreção de água, ingerida aquando da refeição hematofágica, o que provocará stress 

fisiológico que leva à morte do parasita, tanto por imobilização prolongada ou, em certos 

casos, devido à disrupção dos órgãos internos como o intestino [87].  

8.3 – Conclusão 

 O panfleto sobre uma temática que as pessoas sentem alguma vergonha de 

abordar abertamente, funciona como um fator de facilitação para iniciar uma conversa. 

Além deste fator, o panfleto funciona também para desfazer alguns mitos e esclarecer 

algumas dúvidas que possam surgir após ou durante a aquisição de produtos, por isto, 

foi incluído em todas as caixas de produtos destinados ao tratamento desta parasitose 

um exemplar do panfleto.   

 Durante o meu estágio pude testemunhar que algumas das pessoas que se 

dirigiam à farmácia não sabiam ao certo que tipo de produto pretendiam ou das opções 

existentes. O panfleto foi desenvolvido com o objetivo de ajudar estes utentes a 

entender melhor esta infestação e as suas consequências.  
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Anexos: 
Anexo I – Apresentação sobre o Acne, dirigida aos alunos do Colégio Liverpool 
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Anexo II – Panfleto sobre Pediculose Capilar distribuído aos utentes da Farmácia dos 

Clérigos 
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“Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. 

Now is the time to understand more, so that we may fear less”  

Marie Curie 
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Resumo 
 Após uma formação, principalmente, teórica, de cerca de nove semestres na 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP), é consensual, entre os 

estudantes, professores e profissionais a exercer, que é absolutamente necessário e 

benéfico, para complementar os conhecimentos, já adquiridos, dos futuros 

farmacêuticos, um contato direto com outros profissionais de saúde, obter experiência 

numa equipa multidisciplinar centrada nos pacientes e acima de tudo, ganhar a 

consciência de qual o verdadeiro papel de um farmacêutico na prática clínica. 

A FFUP oferece aos seus estudantes a possibilidade de realização de parte do 

seu estágio nos serviços farmacêuticos de um hospital. Os principais objetivos deste 

estágio vão desde a compreensão da organização e funcionamento destes serviços, até 

à produção e controlo de medicamentos, passando pelo entendimento do ciclo do 

medicamento neste contexto, ou seja, desde a sua seleção, aquisição até ao seu 

armazenamento. Este estágio é uma oportunidade singular de aplicar os fundamentos 

teóricos adquiridos e compreender quais as áreas em que um farmacêutico pode atuar, 

tendo um papel crucial na qualidade dos serviços prestados nos hospitais e por 

conseguinte na qualidade dos tratamentos e de vida dos seus pacientes. 

A principal razão pela qual me candidatei, e conclui com sucesso, este estágio 

ao abrigo do programa ERASMUS+, foi a necessidade de contato com uma realidade 

diferente da de Portugal. Esta vontade nasceu da excelente oportunidade, da qual pude 

usufruir durante o meu percurso académico, que consistiu num estágio nos Serviços 

Farmacêuticos do Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil (IPO), o 

que fomentou em mim a curiosidade de conhecer outros sistemas de saúde e outras 

organizações de serviços farmacêuticos. Além disto, após muita ponderação, conclui 

que seria uma experiência muito enriquecedora em termos profissionais, e também, 

fundamental para o meu crescimento como pessoa. 

O presente relatório de estágio é fruto de todos os conhecimentos que me foram 

proporcionados ao longo da minha formação académica, com principal ênfase na FFUP. 

Este projeto é também resultado da extraordinária experiência e acompanhamento por 

parte de todos os profissionais, dos quais tive o privilégio de usufruir no Hospital Reina 

Sofía de Tudela e na Universidad de Navarra, que em parceria com a Universidade do 

Porto me disponibilizaram esta oportunidade. 

Este relatório consiste num reflexo de tudo o que pude experienciar e viver neste 

Hospital. Aqui, são descritos os principais campos de atividade da farmácia hospitalar, 

e o que pude aprender em cada um deles. Além do contributo diário para o bom 

funcionamento do trabalho nas diferentes áreas de atividade dos serviços 

farmacêuticos, pude também colaborar com a realização da planta das instalações 
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destes mesmos serviços, bem como com a realização de um inquérito aos pacientes 

externos, em representação da Sociedade Espanhola de Farmácia Hospitalar (SEFH).  
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Parte I 

1 – Introdução  

 A Sociedade Espanhola de Farmácia Hospitalar (SEFH) define farmácia 

hospitalar como uma especialização farmacêutica, cuja responsabilidade passa por 

servir as necessidades farmacoterapêuticas da população. Isto é conseguido através da 

seleção, aquisição, preparação, controlo, dispensa, informação sobre os medicamentos 

e outras atividades orientadas para a utilização apropriada, segura, com uma relação 

custo-benefício favorável, dos medicamentos e produtos sanitários, em prol da saúde 

dos pacientes servidos no hospital e na sua área de influência [1].  

2– Hospital Reina Sofía de Tudela 

A construção da Área de Saúde de Tudela foi programada de modo a integrar toda 

a assistência sanitária que se prestava nesta zona, numa única estrutura orgânica. 

Neste sentido, passou a depender da Gerência da Área de Saúde de Tudela, o Hospital 

Reina Sofía, os Centros de Saúde Mental (incluindo o Centro de Saúde Mental e a 

Unidade de Hospitalização Psiquiátrica), e as sete zonas básicas de atenção primária 

pertencentes a esta área (compreendendo um total de 24 centros, tanto centros de 

saúde, como consultórios) [2].  

O Hospital Reina Sofía de Tudela (HRS) foi inaugurado a 20 de Fevereiro de 1986 

[3]. A missão deste hospital está definida, pela administração do mesmo, como 

consistindo na melhoria das condições de saúde da população, estável e ocasional, da 

área abrangente, mediante uma assistência sanitária integral, curativa, preventiva, 

reabilitadora e de formação para a saúde. Isto é conseguido através de meios postos à 

disposição do hospital pelo Servicio Navarro de Salud– Osasunbidea [2]. 

 
FIGURA 1 - FACHADA PRINCIPAL DO HOSPITAL REINA SOFÍA DE TUDELA [4] 

Este hospital compreende os serviços médicos de: Anestesiologia e Reanimação; 

Alergologia; Cirurgia Geral e Digestiva; Pediatria; Hospitalização Psiquiátrica; 

Reabilitação e Fisioterapia; Obstetrícia e Ginecologia; Oftalmologia; 
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Otorrinolaringologia; Traumatologia e Cirurgia Ortopédica; Urologia; Geriatria e 

Medicina Interna (Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Hospital de Domicílio, 

Nefrologia, Neurologia, Oncologia e Reumatologia) [2, 5]. Como serviços centrais 

possui: Banco de Sangue, Farmácia Hospitalar, Laboratórios (Anatomia Patológica; 

Bioquímica; Hematologia e Microbiologia), Radiodiagnóstico (Inclui Radiologia Geral, 

Radiologia de Contraste, entre outros), Medicina Preventiva e Gestão de Qualidade e 

por último as Urgências Hospitalares [2, 5]. Além destes serviços, este hospital oferece 

à população muitos outros como: Ginásio de Reabilitação; Hospital de Dia Onco-

Hematológico e Sala de Partos [2].  

Presentemente, este hospital serve, no total, as vinte e duas populações da 

denominada zona da ‘Ribera de Navarra’ [5], servindo cerca de cem mil pessoas [3]. As 

suas instalações possuem a capacidade de albergar 170 utentes em camas de 

hospitalização de longa duração e 9 camas para curta duração no hospital [2]. 

2.1 – Organização e Estrutura dos Serviços Farmacêuticos 

  Os Serviços Farmacêuticos (SF) situam-se no piso -1 do edifício do HRS, 

estando totalmente centralizados num local. Devido à pequena área disponível, os 

produtos mais volumosos ou encomendados em elevadas quantidades, como por 

exemplo os soros, são parcialmente colocados num armazém anexo aos SF, ao qual se 

fazem pedidos quando necessário.  

 De forma a contribuir para um melhor entendimento do funcionamento eficaz 

destes serviços, o meu período de estágio foi divido pelas diferentes áreas de atuação 

dos mesmos.  

Tive oportunidade de acompanhar o trabalho na área de dispensa e distribuição 

de medicamentos a pacientes hospitalizados, pacientes não hospitalizados e a Centros 

Externos (Centros de Saúde, Centro de Saúde Mental e Centros de Atenção a Mulher). 

Pude acompanhar e participar no processo de elaboração, manipulação e controlo de 

diversas formas farmacêuticas, bem como, de misturas intravenosas estéreis. Este 

período do estágio consistiu no reembalamento de medicamentos, elaboração de 

fórmulas magistrais estéreis e não estéreis, preparação de nutrições enterais e 

parenterais, e por último, de formulações intravenosas não oncológicas e medicamentos 

citostáticos. Estagiar nos SF do Hospital Reina Sofía permitiu-me obter conhecimentos 

sobre a área de gestão farmacêutica, desde gestão farmacoeconómica até à elaboração 

de Procedimentos Normalizados de Trabalho (PNT), e também sobre quais os principais 

critérios a ter em conta aquando da seleção de medicamentos e as principais 

informações que devem ser passadas ao utente aquando da dispensação dos mesmos 

(Anexo 1).  
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2.2 – Horário de Funcionamento e Recursos Humanos  

 O horário de funcionamento dos SF do HRS é das 8h até às 22h, todos os dias 

da semana, exceto aos sábados, domingos e feriados, em que se encontra aberta desde 

as 10h até às 22h. O cumprimento deste horário é assegurado por duas equipas, em 

que a primeira faz o horário da manhã, até às 15h, e a segunda trabalha durante o 

restante horário. É de realçar que a presença de um farmacêutico nas horas laborais 

está sempre assegurada, sendo que estes também trabalham por turnos. Durante o 

meu estágio, acompanhei sempre o trabalho da equipa responsável pelo turno da 

manhã, no entanto, tive também oportunidade de verificar quais as funções da segunda 

equipa. 

 Os recursos humanos (RH) do HRS são constituídos por um conjunto de três 

farmacêuticas, uma das quais é a Chefe do Serviço de Farmácia e responsável por 

orientar os estágios que têm lugar no mesmo; cinco técnicas de farmácia, que durante 

um dia laboral se distribuem pelos diferentes horários, estando presentes três no horário 

da manhã e duas no da tarde; três enfermeiras e duas administrativas. Desta equipa faz 

também parte um zelador, que é responsável por entregar parte dos pedidos elaborados 

na farmácia pelos diversos serviços do hospital.  

3 – Dispensa e Distribuição de Medicamentos  

3.1 – Receção e Armazenamento de Medicamentos  

 O ciclo do medicamento, dentro do hospital, inicia-se no momento em que os 

distribuidores entregam as encomendas nos SF.  

O primeiro passo desta tarefa consiste em verificar, ainda na presença dos 

representantes da empresa de distribuição, se as encomendas são efetivamente 

destinadas ao hospital, o número de volumes de mercadoria entregues e qual o estado 

de integridade das embalagens. Isto é efetuado por um zelador do armazém, que de 

seguida entrega as embalagens no armazém dos SF, onde as técnicas de farmácia dão 

continuidade a este processo. Nesta segunda etapa, é necessário abrir as encomendas 

e verificar se as caraterísticas dos produtos (quantidade, prazo de validade e lote) estão 

de acordo com as faturas que são enviadas juntamente com os mesmos. Se tudo estiver 

correto, os medicamentos podem ser armazenados nos respetivos lugares, ou seja, no 

armazém e/ou na zona de distribuição de medicamentos em dose unitária (DMDU)). 

3.1.1 – Organização dos Armazéns 

 Os SF possuem os seus produtos organizados pela categoria a que pertencem, 

ou para o uso a que se destinam, e dentro destas, por ordem alfabética, seguindo 

sempre a regra de First Expire, First Ou” (FEFO). A localização dos mesmos respeita 
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também o facto de os produtos deverem estar mais acessíveis aos locais onde são mais 

frequentemente utilizados.  

É importante realçar que em todos os armazéns e arcas refrigeradoras de 

medicamentos, se utiliza a ordem alfabética de princípio ativo e ordem crescente de 

dose, bem como o princípio FEFO para a sua organização. No entanto, a organização 

da Área de DMDU é ligeiramente diferente. Aqui, os medicamentos estão dispostos por 

ordem alfabética do nome comercial, respeitando, contudo, todas as outras regras 

seguidas na organização da farmácia. Isto deve-se ao facto das listas de medicamentos 

administrados aos pacientes em cada serviço, estarem organizadas por este princípio. 

 No armazém principal, nas primeiras estantes, é possível encontrar as cápsulas, 

comprimidos e pós para suspensão oral. De seguida, é possível encontrar os xaropes, 

aos quais se seguem as preparações injetáveis. Ainda neste armazém, é possível 

encontrar, nas estantes colocadas junto às paredes laterais do mesmo, os 

medicamentos para uso tópico, uso oftálmico, inalatório e vaginal. Por último, colocados 

debaixo dos balcões onde são preparados os pedidos dos serviços hospitalares e 

centros de saúde, é possível encontrar todos os antisséticos que a farmácia tem 

disponíveis. 

 No armazém mais interior dos SF, encontram-se os medicamentos de uso retal 

e os usados, especificamente, nos serviços hospitalares que utilizam contrastes como 

método de diagnóstico. Aqui, é também, possível encontrar os leites para recém-

nascidos, bebés prematuros e para crianças, alguns exemplares de todos os soros 

disponíveis, bem como, a maior arca frigorifica que este serviço possui. Esta contém os 

medicamentos que necessitam de ser conservados a uma temperatura até 7°C, e que 

são utilizados, principalmente, dentro do hospital.  

 Relativamente aos medicamentos citostáticos, eles estão, na sua totalidade, 

armazenados na Enfermaria dos SF, e os que necessitam de ser conservados a 

temperaturas mais baixas encontram-se numa arca refrigeradora reservada para os 

mesmos. Esta arca está localizada no armazém mais pequeno, que tem como função 

servir de apoio à sala de enfermaria onde se encontram as câmaras de fluxo laminar. 

Ainda neste armazém, é possível encontrar todo o material utilizado na preparação de 

medicamentos citostáticos e nutrições parentéricas, desde bolsas de nutrição, seringas 

de várias capacidades e equipamento de proteção pessoal.  

Os medicamentos fornecidos aos pacientes de ambulatório encontram-se o mais 

próximo possível do local de atendimento, para assim agilizar este processo. Dentro 

destes, os medicamentos conservados à temperatura ambiente estão numa estante 

própria, dentro do armazém principal, e os que necessitam de ser conservados a uma 
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temperatura mais baixa, estão colocados numa arca refrigeradora, localizada no 

corredor à saída do escritório das farmacêuticas.  

3.2– Distribuição  

3.2.1 – Distribuição a pacientes hospitalizados  

3.2.1.1 – Reposição de stocks dos serviços 

 Semanalmente, cada serviço do hospital revê o seu stock e faz um pedido de 

reposição do mesmo aos SF. Estes pedidos são constituídos, principalmente, por 

medicamentos e produtos que estão constantemente a ser utilizados em diversos 

pacientes e enfemeridades, e que por isso, devem estar sempre disponíveis para uma 

aplicação rápida (Anexo 2).  

 Todos os dias úteis, ao início da manhã, a administrativa entrega às técnicas de 

farmácia os pedidos dos serviços correspondentes ao dia. Os pedidos já se encontram 

revistos e possuem as quantidades de cada produto que a farmácia tem disponibilidade 

de fornecer naquele momento. Durante a elaboração deste pedido, que consiste em 

embalar num caixote todos os produtos pedidos, deve verificar-se sempre as 

caducidades dos mesmos e identificar os caixotes com o nome do serviço a que destina. 

Por último, o zelador tem a responsabilidade de recolher os diversos caixotes, 

verificando se há algo que possa estar numa arca (estes itens encontram-se assinalados 

a amarelo nas folhas de pedidos) e distribui-los pelos diversos pisos.  

3.2.1.2 – Distribuição de Medicamentos em Dose Unitária  

 O processo de DMDU está dividido em três fases. A primeira ocorre por volta 

das 10h da manhã, em que se imprime a partir do sistema informático do hospital 

(FarHo), as listas de medicamentos a administrar aos pacientes internados nos serviços 

de Psiquiatria, Pediatria, Ginecologia, Cirurgia Geral e Traumatologia. A partir destas, 

preparam-se os carros, cujas gavetas têm a identificação do nome e número da cama 

do paciente, com a medicação necessária para cada doente, desde as 15h desse dia 

até às 15h do dia seguinte. Por volta das 13h, este processo é repetido, mas desta vez, 

para os serviços de Especialidades e Medicina Interna. Esta diferenciação deve-se ao 

facto de que nestes serviços, a visita dos médicos ocorrer mais tarde que nos restantes. 

Por último, a terceira fase consiste em verificar as modificações que houve desde que 

se retirou pela primeira vez as informações sobre a medicação e as altas, até às 14h. 

Neste momento, modifica-se e retira-se dos carros a medicação que seja necessária, 

para que às 14.30, os zeladores dos serviços referidos anteriormente, os possam 

recolher e deixar os carros levados no dia anterior. 
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3.2.2 – Dispensa de medicamentos a pacientes não hospitalizados   

A unidade de dispensa de medicamentos a pacientes externos tem como 

objetivo geral, dispensar medicamentos e diversos materiais de uso hospitalar, seguindo 

os pacientes caso a caso, ao mesmo tempo que se desenvolve técnicas de educação 

sanitária e informação sobre os tratamentos e produtos dispensados, promovendo a sua 

utilização racional [6]. 

No HRS, a dispensa de medicamentos a pacientes externos é efetuada todos os 

dias úteis, desde as 10h até às 13.30 h, exceto à quarta-feira, em que se encontra 

disponível também da parte da tarde, desde as 16.30h até às 20h.  

Este tipo de distribuição, no HRS, é efetuado por uma enfermeira, no entanto, 

quando os pacientes iniciam a toma da medicação, é responsabilidade do farmacêutico 

dar todas as informações necessárias acerca do medicamento em causa, bem como, 

dos possíveis efeitos adversos. Nestes casos, os pacientes são atendidos num escritório 

destinado a este efeito, onde se encontram panfletos e folhetos informativos úteis para 

uma correta educação dos mesmos.  

Aquando da recolha periódica dos medicamentos, os pacientes são atendidos 

através de um dispositivo com contacto para um pequeno corredor, que possui acesso 

ao exterior do hospital onde os pacientes esperam e assim agiliza-se o processo, que 

decorrerá de forma mais rápida. É importante realçar que, em qualquer um dos casos a 

privacidade do utente está assegurada, e mesmo quando atendido por uma enfermeira, 

tem a possibilidade de esclarecer todas as suas dúvidas com um profissional de saúde. 

Qualquer um dos tipos de atendimento efetuado nesta unidade, tem por objetivo 

conseguir a aderência ao tratamento por parte do paciente, garantir a correta 

conservação dos medicamentos, evitar erros associados ao uso incorreto dos 

medicamentos, estabelecer o seguimento farmacoterapêutico do paciente e otimizar os 

recursos disponíveis [6]. 

Nesta unidade, são objeto de dispensa, medicamentos de uso hospitalar e 

medicamentos estrangeiros. As enfermidades às quais se destinam estes 

medicamentos são aquelas em que os pacientes não necessitam de tratamento 

hospitalar, mas sim da medicação que se prescreve ou administra no hospital. Exemplos 

disto são: medicamentos destinados a pacientes HIV+, como o emtricitabine; para a 

Hepatite; diversas hormonas, tanto de crescimento como as utilizadas no tratamento de 

infertilidade; os medicamentos quimio-hematológicos; todas as epoetinas e 

dermatológicos, como por exemplo o ustequinumab.  
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3.2.3 – Distribuição de Medicamentos Especiais  

3.2.3.1 –Estupefacientes  

 Os estupefacientes são fármacos utilizados no alívio da dor e o seu mecanismo 

de ação baseia-se na interação com os recetores opióides presentes nas células do 

SNC e do corpo [7]. A dispensa deste tipo de medicamentos está altamente controlada, 

pois mesmo quando tomados segundo a prescrição médica, este tipo de medicamentos 

pode provocar efeitos secundários como euforia, o que, eventualmente, pode levar ao 

desenvolvimento de dependência [7]. O uso fora de prescrição ou em doses demasiado 

elevadas pode levar a graves efeitos adversos, como situações de overdose e morte 

[7].  

Nos SF do HRS, para que sejam dispensados estupefacientes, é necessário que 

seja entregue neste serviço, por um zelador, uma receita contendo o nome e o número 

de história clínica do paciente, a unidade em que está ingressado e a cama onde se 

encontra. Esta receita apresenta também a DCI (denominação comum internacional), 

dose e número de unidades do estupefaciente pretendido. Para que na farmácia, esta 

seja aceite como válida é necessário que o médico a assine e coloque o seu número de 

licença e a data da prescrição (anexo 3). É importante realçar que é necessária uma 

receita por cada tipo de estupefaciente pretendido. Depois de confirmar todos os 

pormenores, a farmacêutica responsável prepara as quantidades requisitadas e 

entrega-as pessoalmente ao zelador do serviço de onde é proveniente o pedido.  

Alguns serviços hospitalares, em que os estupefacientes são utilizados em 

grandes quantidades, têm autorização para possuir em stock, este tipo de 

medicamentos. O procedimento para fazer um pedido de reposição de stock é 

exatamente igual aos pedidos para pacientes, mudando apenas o preenchimento da 

receita, pois em vez do nome do paciente se preenche esse campo com a palavra: 

“stock”. No entanto, nestes casos, cada serviço hospitalar é obrigado a ter um livro de 

registos onde aponta para que paciente cada estupefaciente se destinou.  

Na farmácia, há um livro de registos, onde se coloca as quantidades recebidas 

e as dispensadas de cada estupefaciente, bem como todas as outras informações 

essenciais (médico prescritor, serviço e número da receita). As existências deste tipo de 

medicamentos são semanalmente comparadas com o stock informático e físico, para 

confirmar que tudo está conforme e para procurar possíveis falhas nesta cadeia de 

controlo. 
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3.2.3.2 – Distribuição de medicamentos estrangeiros, uso compassivo e 

off-label  

 No HRS, quando um médico prescreve um medicamento que não possui 

autorização de comercialização em Espanha a um paciente, é necessário que o 

farmacêutico proceda ao preenchimento de uma requisição à Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Isto somente ocorre quando em 

Espanha não há nenhuma alternativa terapêutica que possa substituir este pedido, ou 

quando existem evidencias científicas de que para um determinado paciente, aquele 

medicamento trará benefícios inegáveis, relativamente às alternativas existentes em 

Espanha.  

 Quando se pretende usar um determinado medicamento para uma indicação 

diferente das apresentadas no resumo das caraterísticas do medicamento, o processo 

é semelhante ao necessário para os medicamentos estrangeiros. Nesta requisição é 

necessário apresentar o motivo daquele pedido, justificando-o com documentação 

científica que o sustente. 

3.2.3.3 – Distribuição de medicamentos em investigação 

 Durante o meu período de estágio, tive a oportunidade de assistir ao início de 

um ensaio clínico. 

O papel do farmacêutico neste tipo de projetos é essencial. Este é responsável 

por receber a medicação enviada pelo laboratório, garantir que se manteve à 

temperatura correta durante todo o transporte, armazenando-os num local específico 

caso este parâmetro esteja dentro das especificações descritas, ou colocando-os em 

quarentena, caso isso não se verifique.  

Sempre que um médico prescreve a algum paciente, que terá de cumprir as 

especificações requeridas para participar no ensaio, é atribuído um número a essa 

prescrição que corresponderá a uma embalagem armazenada nos SF. A função do 

farmacêutico trata-se de dispensar a caixa correta e efetuar o registo dessa 

dispensação, tal como, em vários casos, fazer um relatório dos resultados obtidos para 

entregar ao promotor do ensaio.       

4 – Elaboração, Manipulação e Controlo de Formas 

Farmacêuticas 

4.1- Reembalagem de Medicamentos 

 A ação de reembalamento de medicamentos é definida como o processo pelo 

qual, se embala um medicamento para que este possa ser administrado a um paciente, 

na dose prescrita pelo médico, permitindo a identificação do mesmo de forma completa 
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e rápida [8]. Este processo é levado a cabo com o intuito de adequar as formas 

farmacêuticas disponíveis comercialmente aos sistemas de distribuição próprios do 

hospital, permitindo assim, uma fácil e completa identificação dos mesmos com a 

mínima manipulação possível [8].  

O fracionamento de medicamentos deve realizar-se quando estes não se 

encontram disponíveis comercialmente na dose prescrita ou quando é economicamente 

mais rentável fracionar do que adquirir o medicamento noutra dose. Um exemplo de 

medicamento que passa por este processo, antes de prosseguir para o reemblamento, 

é o Esidrex® 25mg (Hidroclorotiazida), que se divide em duas partes, pois é muitas 

vezes prescrito no serviço de DMDU na dose de 12.5mg. Um outro exemplo disto é a 

prescrição de Mycostatin® (Nistatina) pelo mesmo serviço, em doses de poucos 

mililitros.  

O reembalamento de medicamentos está recomendado pela autoridade 

responsável, para os medicamentos sólidos para administração por via oral, que a 

indústria farmacêutica não apresenta em doses unitárias. Devido às limitações de 

recursos humanos e materiais, este processo está apenas recomendado para os 

medicamentos incluídos em certos grupos, nomeadamente [8]:  

• Medicamentos que se destinam a serviços hospitalares, nos quais está 

implementado o sistema de dispensação de medicamentos por dose unitária, 

pois as embalagens dos mesmos são uma parte essencial para o bom 

funcionamento deste serviço; 

• Medicamentos que precisem de um controlo de dispensação muito estrito, 

como por exemplo os antineoplásicos; 

• Medicamentos de dose variável ou em doses não disponibilizadas pela indústria 

farmacêutica; 

• Medicamentos elaborados nos SF do hospital. 

FIGURA 2 - EXEMPLOS DE MEDICAMENTOS REEMBALADOS (COMPRIMIDOS E XAROPES, DA 

ESQUERDA PARA A DIREITA RESPETIVAMENTE) 



10 
 

Nos SF do HRS procede-se ao reembalamento de medicamentos que apenas 

estão disponíveis em embalagens multidose, como por exemplo o BOI-K® 

(Hidrogenocarbonato de potássio/Ácido ascórbico); medicamentos não disponíveis em 

blisters separáveis devidamente identificados com número de lote e data de validade, 

como o ACFOL® 5mg (Ácido fólico), e por fim, medicamentos antineoplásicos que 

também não possuem blisters individualizados, como por exemplo o Revlimid® 10mg 

(Lenalidomida). 

 4.1.1 – Processos de Reembalamento de Medicamentos 

Qualquer sistema que garanta a segurança do processo de reembalamento de 

medicamentos é válido [8]. Não obstante, estão redigidos, genericamente, alguns 

pontos que se devem ter em atenção durante este processo, nomeadamente [8]: o 

processo completo deve ser levado a cabo numa área destinada para o mesmo; a área 

de reembalamento deve apenas ter um medicamento de cada vez e o material 

necessário ao reembalamento do mesmo; entre o reembalamento de diferentes 

medicamentos deve fazer-se uma inspeção e limpeza à embaladora; a nova embalagem 

dos medicamentos deve conter no mínimo o seu nome genérico (exceto associações), 

nome comercial, dose, lote a que pertence aquele medicamento, o prazo de validade, a 

frase “Serviço de Farmácia” e o nome do Hospital onde é produzido. 

O processo de reembalamento dos medicamentos não antineoplásicos é levado 

a cabo na área do armazém, com recurso a uma embaladora mecânica (figura 3) .Com 

recurso a este aparelho é possível obter os blisters/medicamentos numa nova 

embalagem, devidamente etiquetada com: o nome comercial; o nome da substância 

ativa e alguns excipientes; a dose; o lote 

da embalagem original; o prazo de 

validade da embalagem original, ou no 

caso de se retirar o medicamento da 

embalagem primária, o prazo de seis 

meses após o ato de embalamento; o 

código nacional do medicamento e a 

identificação dos Serviços 

Farmacêuticos do HRS (figura 4).  

É importante referir que, apesar 

desta ser uma tarefa levada a cabo pelas 

técnicas de farmácia, é sempre 

verificada por uma farmacêutica antes de 

os medicamentos reembalados serem 

colocados nos armazéns juntamente 

FIGURA 3 - MÁQUINA EMBALADORA UNIT DOSE 

PACKAGING MACHINE 
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com os restantes, tal como indicam as recomendações seguidas [8]. Durante a 

verificação é necessário rever se o nome (comercial e genérico), o lote e o prazo de 

validade se encontram de acordo com a embalagem original dos medicamentos em 

causa (anexo 4).  

Por sua vez, o processo de reembalamento dos medicamentos antineoplásicos 

é levado a cabo em condições que garantam a segurança do operador e, ao mesmo 

tempo, assegurem a conservação das caraterísticas de qualidade, segurança e eficácia 

deste tipo de medicamentos. 

Este processo dá-se em três etapas. Primeiramente, o número de comprimidos 

a embalar é contabilizado dentro da câmara de fluxo laminar vertical presente na 

enfermaria dos SF. Seguidamente, são impressas fora da câmara as etiquetas 

identificativas, e por último, os comprimidos voltam para a câmara de fluxo laminar, onde 

são colocados pelo operador na sua nova embalagem estanque, que as sela com 

recurso às etiquetas previamente impressas (figura 4). 

4.2 – Preparações não estéreis 

 Nas instalações dos SF do HRS, as preparações não estéreis são elaboradas 

no laboratório, que se encontra devidamente equipado com todos os materiais 

necessários para o efeito. Neste espaço é possível também encontrar os arquivos com 

os documentos essenciais para a preparação destas formas farmacêuticas, bem como 

as matérias primas e os materiais de embalagem. 

Apesar de não ser essencial a presença de um ambiente assético, neste espaço 

também se devem tomar precauções no que toca à contaminação das preparações, 

nomeadamente, deve utilizar-se sempre máscara e luvas de proteção no momento de 

manipulação. 

FIGURA 4 - MATERIAL UTILIZADO NO REEMBALAMENTO DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS E EXEMPLO 

DE UM DOS TIPOS DE ETIQUETA UTILIZADA NESTE PROCESSO. 
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 No momento em que se termina a elaboração, deve deixar-se o local e o material 

utilizados, limpos.  

4.2.1 – Formulações magistrais  

 Fórmula magistral é um medicamento destinado, especificamente, a um 

paciente. Este tipo de medicamento é preparado pelo farmacêutico, ou sob a sua 

orientação, de acordo com uma prescrição detalhada, seguindo as normas técnicas e 

científicas da especialidade farmacêutica [1].  

A elaboração de fórmulas magistrais e preparados oficinais rege-se pelo disposto 

na lei, onde são aprovadas as normas que regem uma correta elaboração e controlo de 

qualidade deste tipo de preparações [1]. 

A elaboração deste tipo de fórmulas farmacêuticas é uma atividade que se 

realiza no âmbito do sector de farmacotecnia, dentro dos SF. Esta constitui uma parte 

muito importante na resposta às necessidades especificas dos pacientes, cobrindo os 

vazios terapêuticos deixados pela indústria e proporcionando uma personalização da 

terapêutica, completando as exigências em termos de doses de cada paciente ou grupo 

de pacientes, consoante os seus perfis fisiopatológicos. Isto ganha uma importância 

redobrada no que se refere, por exemplo, ao serviço de pediatria, geriatria ou 

ginecologia e obstetrícia.    

O farmacêutico hospitalar tem, nesta área, um papel de relevo, pois é 

responsável pela validação da prescrição e pela manipulação e controlo de qualidade 

de todas as preparações efetuadas na farmácia.  

 

 

 

 

 

Nos SF do HRS, a elaboração das fórmulas magistrais realiza-se sempre 

seguindo os passos descritos nos PNT. Estes documentos indicam a forma correta de 

FIGURA 5 - EXEMPLOS DE FÓRMULAS MAGISTRAIS PREPARADAS NOS SF 

(SOLUÇÃO DE BUROW E SOLUÇÃO ORAL DE CITRATO DE SÓDIO 0.3M) 
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elaborar uma fórmula magistral, de acordo com as normas de elaboração e controlo de 

qualidade (anexo 5).  

Neste serviço, após a preparação das fórmulas, também é obrigatório preencher 

uma Folha de Elaboração (anexo 6) que vai permitir, posteriormente, registar as 

quantidades elaboradas, para assim conseguir ter um maior controlo sobre os stocks de 

manipulados disponíveis na farmácia e rastrear as matérias primas utilizadas, no caso 

de ocorrer algum problema com a utilização do medicamento elaborado.  

 A elaboração deste tipo de medicamentos é acompanhada pela impressão e 

preenchimento de rótulos (com data de elaboração e de validade), que além de 

especificarem qual a substância ativa e a dose em que está presente, indica também o 

modo de conservação e alguns conselhos de utilização (figura 5). 

Durante o período de estágio, tive a oportunidade de participar ativamente em 

todos os passos do processo de elaboração de fórmulas magistrais. Preparei diferentes 

formulações não estéreis de forma totalmente independente, o que me permitiu colocar 

em prática muitos dos conhecimentos que tive oportunidade de adquirir na faculdade. 

As formulações preparadas foram muito variadas, desde suspensões orais até cremes, 

passando também por soluções e enemas, mais concretamente: Ácido Acético 3%; 

Água de Burow 1:10; solução oral de Citrato de Sódio 0.3M; solução oral de Fosfato de 

Dexametasona 1mg/ml; enemas de Ciclosporina; xarope de Ipecacuanha; solução para 

gargarejar no tratamento de mucosite causada por quimioterapia; enema de Sucralfato 

10%; suspensão oral Pediátrica de Ranitidina; solução Aftosa e solução de Lugol 

ginecológico.  

4.2.2 – Nutrição enteral  

 Este tipo de nutrição está indicada para casos em que os pacientes possuem o 

sistema intestinal operacional, mas não têm a capacidade ou vontade (casos de 

doenças psicológicas) de comer o suficiente para suprir as suas necessidades 

nutricionais [9]. 

Quando o médico prescritor insere no sistema informático a nutrição que 

recomenda ao paciente, os farmacêuticos têm a responsabilidade de verificar se a 

prescrição está correta e adaptada às necessidades do mesmo, tendo em conta vários 

parâmetros como a idade, peso e patologia. Depois da validação, é necessário imprimir 

os rótulos que vão acompanhar esta preparação e entregá-los às técnicas de farmácia, 

que por sua vez ficam responsáveis pela preparação das mesmas.  

 Nos casos em que os pacientes se encontram num estado mais crítico, aquando 

do inicio do tratamento com nutrição enteral, é-lhes entregue uma bomba de perfusão, 

que fica à responsabilidade do paciente em questão até que este não a necessite mais 

e a devolva à farmácia. Nos SF há um livro de registos, onde estão identificadas as 
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bombas, os pacientes que já as utilizaram (com data de entrega e de devolução) e os 

pacientes que as têm atualmente. Isto faz com que seja mais fácil rastrear a bomba, 

caso algum paciente se esqueça de a entregar. 

4.4 – Preparações Estéreis 

 Na secção de enfermaria dos SF do HRS, é possível encontrar duas salas 

estéreis sendo que, uma delas se encontra equipada com uma câmara de fluxo 

horizontal e a outra com uma de fluxo vertical. Nesta zona é também possível encontrar 

todos os medicamentos necessários para estas preparações, tanto os conservados à 

temperatura ambiente como os que necessitam de ser conservados a temperaturas 

baixas, bem como todo o material necessário, nomeadamente: soros fisiológicos; soros 

glucosados; seringas e luvas de proteção. 

4.4.1 – Fórmulas magistrais estéreis  

As fórmulas magistrais estéreis são preparadas na câmara de fluxo laminar 

horizontal para impedir a contaminação das mesmas por parte do operador.  

Exemplos deste tipo de formulações, que tive oportunidade de preparar durante 

o meu estágio no HRS, são o colírio de Soro Autólogo, Folinato de Cálcio, Anfotericina 

B Lipossómica (Ambisome®), Glucosidase-Alfa (Myozyme®) e injeções Intravítreas de 

Ranibizumab (Lucentis®). 

Estas formulações são prescritas aos pacientes que se encontram, por exemplo, 

no serviço do Hospital de Dia para receber tratamentos, ou no serviço de Hospital de 

Domicílio. Tal como os citostáticos, as formulações estéreis são prescritas pelo médico, 

e de seguida analisadas e validadas pelo farmacêutico. Este tem a responsabilidade de 

imprimir as etiquetas que irão rotular estas preparações, e de as entregar ao enfermeiro 

que, posteriormente, as irá preparar. 

O colírio de Soro Autólogo é utilizado devido à necessidade de encontrar um 

substituto lacrimal, que além de humidificar, forneça também outros componentes das 

lágrimas [10]. Apesar de o seu mecanismo de ação não ser conhecido, o Soro Autólogo 

está novamente a ser utilizado em casos de alterações severas da superfície ocular, 

como por exemplo, secura grave dos olhos e alterações epiteliais persistentes, na 

queratoconjuntivite, na síndrome da erosão recorrente, ou no tratamento adjunto da 

reconstrução da superfície ocular onde os tratamentos convencionais não se mostram 

eficazes [10]. A estes pacientes é retirada uma amostra de sangue que é centrifugada 

com o objetivo de obter o soro isolado. Para proceder à preparação da solução-mãe, 

deve passar-se todo o soro para um frasco estéril, de onde se retiram, para outro frasco, 

6ml, aos quais se adiciona 24ml de soro fisiológico a 0.9%. Desta solução, retira-se uma 

pequena amostra para a microbiologia proceder ao ensaio de esterilidade, e distribui-se 
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o restante por frascos de colírio, que se congelam até serem utlizados pelo paciente. 

Isto só acontece após o resultado da análise laboratorial se revelar negativo. 

O Folinato de Cálcio é utilizado, principalmente, para reduzir a toxicidade e 

neutralizar os efeitos dos antagonistas do ácido fólico, como por exemplo o metotrexato, 

na terapêutica citotóxica [11]. 

A solução de Anfotericina B Lipossómica é destinada a pacientes que sofram de 

infeções sistémicas graves causadas por fungos e em doentes com neutropenia, 

resultante de doenças malignas do sangue ou da utilização de fármacos citotóxicos ou 

imunossupressores. Este medicamento é também utilizado no tratamento de 

leishmaniose visceral [12]. 

O Myozyme® é um medicamento utilizado para os pacientes com Doença de 

Pompe. Trata-se de uma doença rara, que afeta cerca de 5000 a 10000 pessoas em 

todo o Mundo [13]. É causada por uma mutação no gene da glucosidase-alfa ácida, 

localizado no braço longo do cromossoma 17, sendo uma doença genética autossómica 

recessiva [14]. O paciente que efetua o seu tratamento no HRS é administrado com uma 

dose de 20mg/kg de 15 em 15 dias. 

As injeções intravítreas de Ranibizumab são destinadas a pacientes que sofrem 

de degenerescência macular relacionada com a idade (DMI); perda de visão devido a 

enema macular diabético (EMD); perda de visão devido a neovascularização coroideia 

(NVC) ou perda de visão devido a edema macular secundário à oclusão da veia retiniana 

[15]. O Ranibizumab trata-se de um fragmento de anticorpo monoclonal humanizado 

produzido em células de Escherichia Coli através de tecnologia de ADN Recombinante 

[15]. 

A imunoterapia constitui, atualmente, uma abordagem alternativa à 

quimioterapia no que toca ao tratamento de cancro da bexiga superficial [16]. No HRS 

utiliza-se injeções intra-uretrais de BCG (bacillus Calmette-Guérin), em ciclos com 

duração de 6 semanas, no tratamento pós remoção cirúrgica dos tumores de bexiga 

superficiais. Este tipo de tratamento tem-se revelado muito benéfico, pois ao contrário 

da quimioterapia, a indução de imunidade contra células cancerígenas tem o potencial 

de proteger os pacientes de tumores que ainda não se desenvolveram [16]. 

Durante o meu período de estágio, tive oportunidade de realizar de forma 

independente, sob supervisão da enfermeira responsável, todas estas preparações. Isto 

permitiu-me desenvolver mais competências a nível do laboratório, bem como, um maior 

sentido de responsabilidade sobre o verdadeiro impacto das formulações magistrais na 

saúde do doente.  
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4.4.2 – Medicamentos Citostáticos  

Os medicamentos citostáticos são um amplo grupo de fármacos, constituído por 

substâncias citotóxicas, que se utilizam, especificamente, para provocar um dano 

celular. Este, por sua vez, não é específico para células tumorais, provocando assim 

efeitos tóxicos adversos, pois pode afetar diversas células do organismo [17]. 

Todos os dias, o enfermeiro responsável pela unidade de preparações estéreis 

da farmácia do HRS recebe uma lista, proveniente do serviço do Hospital de Dia, que 

contém todas as preparações de citostáticos que estão previstas para o dia seguinte. 

Através desta, é possível planear o dia de trabalho, e também, verificar se o armazém 

tem à sua disposição todo o material necessário para realizar estas preparações. É 

importante realçar que, esta lista pode sofrer modificações, tanto pacientes que vêm a 

sua medicação suspendida, como outros que podem iniciar tratamentos. 

Quando um paciente chega ao serviço de Hospital de Dia, é enviada para a 

farmácia a ordem para preparar a sua medicação. No entanto, antes disso, a prescrição 

é efetuada pelo médico, que verifica também se o tratamento esta a correr como 

planeado, sendo, posteriormente, analisada e aprovada pelo farmacêutico, que 

confirmará ao enfermeiro a autorização para avançar com a preparação dos fármacos 

em questão. 

Neste processo de validação, o farmacêutico tem de comprovar se os 

medicamentos são os corretos para a patologia em questão, se a solução intravenosa 

é a adequada e se as doses estão corretamente calculadas segundo o peso e a altura 

do paciente, segundo a superfície corporal do mesmo ou segundo a sua função 

glomerular. 

4.4.3 – Nutrição Parenteral  

 Nos serviços farmacêuticos do HRS, há a possibilidade de os médicos 

prescreverem dois tipos de nutrições parenterais aos seus pacientes. Estas podem ser 

as chamadas “nutrições estandardizadas”, que já se encontram preparadas, sendo 

apenas necessário misturar os diferentes componentes, e por vezes adicionar algum 

elemento conforme a prescrição, por exemplo oligoelementos ou insulina. As restantes 

nutrições parenterais são totalmente personalizadas conforme as necessidades do 

paciente, sendo necessário que a sua preparação seja efetuada na câmara de fluxo 

laminar, em ambiente assético, de modo a garantir a esterilidade da mesma. 

 Qualquer que seja o tipo de prescrição efetuada pelo médico, o farmacêutico 

deve sempre verificar se esta é a indicada para a patologia do paciente e a via de acesso 

disponível, tendo sempre em conta a existência de disfunções orgânicas e a 

administração de quantidades significativas de líquidos e nutrientes por outras vias [18]. 
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5 – Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

 O papel do farmacêutico, nos serviços farmacêuticos de um hospital, vai muito 

mais além da complexa tarefa de validar prescrições. Um farmacêutico hospitalar está 

encarregue de toda a sua equipa, de coordenar todas as tarefas, assegurar a 

quantidade correta de stocks de todos os medicamentos, garantir que a farmácia tem 

as condições ideais para a conservação de todos os medicamentos e proceder à 

elaboração de fórmulas magistrais.  

5.1 – Validação de Prescrições Médicas  

 Durante a validação das prescrições médicas, o farmacêutico deve analisar o 

que o médico prescreveu, verificando possíveis interações e se o que está prescrito se 

adequa à patologia do paciente.  

 Para proceder a uma correta avaliação, o farmacêutico tem à sua disposição 

diversas fontes de informação como o Pedimecum, Medimecum, UpToDate, entre 

muitos outros locais fidedignos que pode consultar sempre que tiver alguma dúvida.  

 Durante o tempo de estágio em que acompanhei o trabalho das farmacêuticas 

do HRS acompanhei a validação de diversas prescrições. Pude testemunhar um caso, 

em que o paciente estava internado por sofrer de hemorragias estomacais, e além da 

medicação prescrita pelo médico, estava a tomar também a sua medicação crónica, que 

incluía um anticoagulante em dose bastante elevada. A farmacêutica ao rever toda a 

medicação, detetou este problema e quando em conversa com o médico chegaram à 

conclusão que naquele momento, o melhor seria suspender este medicamento.  

 Para desenvolver a minha capacidade de avaliação das prescrições, fui 

desafiada com diversos exemplos de prescrições reais (de pacientes do HRS), nos 

quais tinha que ver para que condição cada medicamento estava indicado, quais as 

patologias das quais aquele paciente possivelmente sofreria e se haveria algum tipo de 

interação entre os diversos medicamentos. No final, a minha interpretação era discutida 

com a farmacêutica. Isto revelou-se muito útil para rever vários conceitos adquiridos na 

faculdade, ao mesmo tempo que o aplicava num contexto mais prático (anexo 7). 

5.2 – Informação sobre medicamentos  

 O farmacêutico hospitalar é responsável por esclarecer qualquer tipo de dúvida 

que lhe seja apresentada relacionada com medicamentos.  

 As questões podem ser apresentadas por médicos que trabalham no hospital e 

no momento de prescrever a medicação ao paciente deparam-se com alguma dúvida 

sobre interações ou qual o medicamento mais adequado àquele caso. Também os 

enfermeiros podem necessitar de algum esclarecimento sobre o modo de administração 

ou preparação dos medicamentos. O farmacêutico tem também obrigação de esclarecer 
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as dúvidas que possam surgir aos pacientes externos tal como a qualquer farmacêutico 

de farmácia comunitária que necessite de uma explicação sobre uma medicação 

específica. 

5.3 – Seleção de medicamentos  

 Sempre que um médico quer inserir no formulário hospitalar um novo 

medicamento, ele deve apresentar em primeiro lugar, ao chefe dos serviços 

farmacêuticos um requerimento. A partir deste momento, cabe ao farmacêutico elaborar 

um documento em que apresente as caraterísticas do medicamento, ou seja, para que 

patologia se destina, possíveis efeitos secundários e quais as suas 

vantagens/desvantagens economicamente. Por último, este documento é apresentado 

à Comissão de Farmácia e Terapêutica do HRS, constituída por médicos, enfermeiros 

e farmacêuticos, que em conjunto chegam à decisão de aprovar ou não a entrada desse 

medicamento nas possibilidades de prescrição do hospital.  

Parte II 

6 – Projetos Desenvolvidos  

6.1 – Planta dos Serviços Farmacêuticos  

 O HRS tem vindo a sofrer várias intervenções por forma a aumentar a sua 

capacidade de atendimento aos pacientes, tanto em qualidade como em quantidade.  

 Devido ao facto de ser um edifício com mais de 30 anos e também devido às 

modificações feitas mais recentemente, a planta existente nos SF do HRS estava 

desatualizada, assim, aproveitei a minha passagem por todos os serviços da farmácia 

para desenhar uma atualizada e que representasse a realidade do espaço disponível. 

Este trabalho encontra-se apresentado no anexo 8 deste relatório.  

6.2 – Inquérito da SEFH sobre risco de desnutrição dos utentes 

atendidos nas consultas externas do hospital  

  As responsáveis pela organização e realização deste estudo são representantes 

do grupo de nutrição clínica da SEFH.  

 Cada vez que se abordava um paciente com o intuito de lhe pedir que 

colaborasse neste inquérito, era necessário informá-lo que o objetivo do estudo era 

conhecer o risco de desnutrição nos pacientes atendidos em consultas externas no 

hospital, para que no futuro se pudessem aplicar ações preventivas. Como 

representante dos farmacêuticos do HRS, coube-me a mim fazer os questionários e 

entrega-los à chefe dos serviços farmacêuticos, para que esta os reencaminhasse para 

a SEFH. 



19 
 

 O inquérito (anexo 9) teve duração de 5 dias e a sua data de término foi dia 30 

de Junho, por isso, na data de realização deste relatório ainda não é possível saber 

quais os resultados obtidos a partir desta colaboração.  

7 - Conclusão 

 A oportunidade de testemunhar o funcionamento de um hospital no estrangeiro 

foi sem dúvida enriquecedora e incomparável. Todas as oportunidades de verificar o 

funcionamento e participar nas atividades diárias deste hospital foram uma mais valia 

para a minha compreensão do verdadeiro papel de um farmacêutico hospitalar.  
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Anexos: 
ANEXO 1 - QUADRO RESUMO DAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO 

Atividades desenvolvidas: 3 Abril – 25 Abril 26 Abril – 26 Maio 29 Maio – 30 Junho 

Dispensa de medicamentos 
para reposição de stocks 

   

Dispensa de medicamentos em 
doses unitárias 

   

Dispensa a Centros Externos    

Verificação e Reembalamento 
de medicamentos 

   

Formulação magistral de 
fórmulas não-estéreis 

   

Receção de pedidos    

Nutrição enteral    

Formulação magistral de 
fórmulas estéreis 

   

Elaboração de formulações 
intravenosas estéreis 

   

Atenção Farmacêutica ao 
Paciente Externo 

   

Dispensa de Medicamentos 
Especiais (estrangeiros; uso 

compassivo e off-label; em investigação; 
estupefacientes e psicotrópicos) 

   

Informação de medicamentos    
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ANEXO 2 - CALENDÁRIO SEMANAL DE PEDIDOS DE REPOSIÇÃO DE STOCKS DOS 

SERVIÇOS HOSPITALARES 

  

ANEXO 3 - RECEITA DE ESTUPEFACIENTES 
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ANEXO 4 - VERIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS REEMBALADOS POR PARTE DO FARMACÊUTICO 
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ANEXO 5 - EXEMPLO DE PNT (SOLUÇÃO DE LUGOL GINECOLÓGICO) 
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ANEXO 6 - EXEMPLO DE FOLHA DE PREPARAÇÃO PREENCHIDA APÓS TÉRMINO DA PREPARAÇÃO 

DA FÓRMULA MAGISTRAL (SOLUÇÃO ORAL DE CITRATO DE SÓDIO 0.3M) 
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ANEXO 7 - EXEMPLO DE PRESCRIÇÕES ANALISADAS E DISCUTIDAS COM A FARMACÊUICA 

RESPONSÁVEL 
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ANEXO 8 - PLANTA DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO HOSPITAL REINA 

SOFÍA DE TUDELA 
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ANEXO 9 - INQUÉRITO REALIZADO AOS PACIENTES EXTERNOS EM COOPERAÇÃO COM A 

SEFH 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘We travel because we need to, because distance and difference are the secret 

tonic of creativity. When we get home, home is still the same. But something 

in our mind has been changed, and that changes everything. Several new 

science papers suggest that getting away is an essential habit of effective 

thinking. When we escape from the place we spend most of our time, the 

mind is suddenly made aware of all those errant ideas we’d previously 

suppressed. We start thinking about obscure posibilities that never would 

have occurred to us if we’d stayed home.’  

Jonah Lehrer 




