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Resumo 

 O estágio profissional é uma etapa fulcral na aprendizagem académica de um 

farmacêutico. Ainda que nos cinco anos de ensino superior estejam incluídas muitas 

horas de componente laboratorial, a prática farmacêutica propriamente dita só é 

assegurada pela presença de um estágio final.  

 Como sabemos, a farmácia comunitária acaba por ser onde o grosso dos 

farmacêuticos se encontra, pelo que esta experiência profissional permite aos jovens 

farmacêuticos aprender mais sobre o que a maioria dos profissionais de farmácia realiza 

diariamente. É também uma ótima maneira de garantir que se adquirem competências 

na área de interação com o público, com os colegas e com os responsáveis 

farmacêuticos como os diretores técnicos.  

 Neste relatório pretendo abordar em duas partes distintas aquilo que foi alvo de 

aprendizagem no meu estágio curricular, que ocorreu durante quatro meses (maio de 

2017 a setembro de 2017) na Farmácia Castro em São Cosme, Gondomar. Na primeira 

parte constam as atividades que são realizadas diariamente na farmácia comunitária 

pelo farmacêutico comunitário, passando pela organização da farmácia, protocolos 

legais, entre outros. Na segunda parte descrevo aqueles que foram os meus projetos 

desenvolvidos no decorrer do estágio, sendo apresentados os temas estudados, o 

porquê da sua escolha e como foram abordados e apresentados ao público.  

Quanto aos projetos desenvolvidos, o primeiro trata-se de uma abordagem 

simples à proteção solar, que tinha em vista o esclarecimento de informações correntes 

que podem não ser propriamente verdadeiras, levando a população a fazer um uso 

incorreto dos protetores solares. Já o segundo foi um guia mais orientado para crianças 

e adolescentes, para que pudessem fazer um maior número de escolhas saudáveis no 

seu regresso às aulas. 
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PARTE 1: Descrição das atividades desenvolvidas durante o 

período de estágio 

1. Introdução 

Durante os meses de maio a setembro de 2017 realizei o meu estágio 

profissionalizante na Farmácia Castro (FC) em São Cosme, Gondomar. Estes quatro 

meses tiveram um papel-chave no culminar de todos os conhecimentos que adquiri ao 

longo dos cinco anos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Escolhi fazer 

apenas quatro meses de farmácia comunitária porque realizei parte do estágio em 

farmácia hospitalar em Palermo, Itália. Esta escolha permitiu-me obter uma visão mais 

abrangente do trabalho farmacêutico, que não passa só pela farmácia comunitária.  

 Em termos de horas de trabalho, estas foram variando ao longo do estágio, uma 

vez que eu não era a única estagiária presente na FC. No primeiro mês (15 de maio a 

20 de junho) o horário de estágio era das 9-17h com uma hora de almoço, cinco dias 

por semana. Neste período de tempo, o objetivo do meu trabalho era ambientar-me à 

farmácia em si, mais particularmente aos medicamentos que eram dispensados e ao 

local de organização dos mesmos, ou seja, consistia muito na receção de encomendas 

e arrumação de medicamentos no seu local devido. Após este período de ambientação 

à FC, os horários bem como o do colega que estava a estagiar na mesma altura que eu 

foram alterados, passando a ser feitas manhãs (9-14h) ou tardes (14-20h) durante seis 

dias por semana, alternando semana a semana. Nesta altura já fui mais orientada para 

atendimento ao público, preparação de medicamentos manipulados, realização de 

testes bioquímicos, entre outros.  

 O presente relatório abordará duas vertentes do estágio curricular, sendo a 

primeira relativa ao trabalho do farmacêutico comunitário (incluindo alguma 

contextualização quanto à farmácia em causa) e a segunda relativa a projetos 

desenvolvidos no decorrer do período de estágio. 

 

2. Farmácia Castro 

A Farmácia Castro localiza-se no coração de Gondomar, perto da Unidade de Saúde 

Familiar dos Sete Caminhos, tendo muita afluência nas horas em que este se encontra 

aberto. O horário cumprido pela FC é: 9-22h durante a semana e das 9-21h aos 

sábados. 

Em termos de recursos humanos, fazem parte dos funcionários da farmácia quatro 

farmacêuticos para além da diretora técnica (DT), três técnicos e uma enfermeira.  

Quanto ao sistema informático usado, o Sifarma foi o escolhido para o trabalho 

do dia-a-dia. Em termos de atendimento ao público, para além deste programa era 
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usado ainda o FarmaCo®, um gerador de pontos monetários que atribuía ao consumidor 

uma percentagem dos gastos feitos na FC para que pudesse abater numa compra 

futura. Esta foi a estratégia de marketing usada como substituta do cartão das farmácias 

portuguesas, tendo o utente um cartão que é usado exclusivamente na FC. 

 

2.1. Instalações da FC 

No momento em que decorreu o estágio, a farmácia tinha sido alvo de 

remodelações recentes, tendo sido melhorada em termos de espaços físicos, que se 

tornaram mais amplos, mais luminosos e com melhores condições de atendimento ao 

público em geral. As instalações contavam portanto com oito balcões de atendimento, 

uma área destinada à exposição de produtos cosméticos, de higiene e de puericultura, 

um gabinete de atendimento personalizado onde se realizavam os testes bioquímicos e 

administração de injetáveis, um outro gabinete usado pelo nutricionista Dr. Rui Cortês 

que dá consultas na FC de três em três semanas e uma instalação sanitária. Em termos 

de backoffice, havia uma área comum de trabalho, uma área de armazenamento de 

medicamentos, um armazém de excessos, um laboratório, o gabinete da diretora 

técnica, uma sala com cacifos), uma cozinha e uma outra instalação sanitária de acordo 

com a legislação em vigor [1].  

A área de backoffice foi a única na qual eu estive presente na totalidade do meu 

estágio. A área de atendimento ao público só passou a fazer parte das minhas funções 

após um período de adaptação ao trabalho na farmácia, nomeadamente a 

aprendizagem da organização de medicamentos, conservação dos mesmos no frio (se 

aplicável), gestão do espaço onde se fazia receção de encomendas, entre outros. 

A organização de medicamentos no seu espaço principal contava com marcas e 

genéricos, não havendo separação destes e sendo organizados por ordem alfabética. 

Os xaropes estavam organizados em gavetas à parte, assim como as ampolas e os 

injetáveis. Os medicamentos mais volumosos e alguns produtos variados tinham 

gavetas separadas dos restantes medicamentos. As insulinas e os produtos de frio 

estavam guardados num frigorífico localizado no espaço mencionado anteriormente. No 

armazém estavam guardados os excessos que não podiam ser sistematizados na zona 

principal por falta de espaço para os mesmos, bem como os restantes excessos de 

produtos expostos na área ao público, também estes de acordo com a legislação [1]. 

 

2.2. Gestão de stocks e realização de encomendas 

A gestão de stocks da FC acabava por ser feita maioritariamente aquando a 

realização das encomendas diárias. Várias encomendas eram feitas durante o dia, 
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sendo que estas podiam ser feitas a várias horas do dia e a diversos fornecedores. As 

encomendas diárias eram realizadas a dois fornecedores, a OCP® e a Cooprofar®. Neste 

caso tinha-se em conta a gestão de stocks presentes na farmácia, tentando colmatar as 

faltas de medicamentos que tinham sido vendidos nos intervalos entre encomendas. 

Também se verificavam algumas encomendas pontuais a outros fornecedores 

(encomendas instantâneas) como a Empifarma®, geralmente para poder tirar vantagem 

de descontos, e Alliance® (na maioria dos casos este fornecedor era tido em conta 

quando os três mencionados anteriormente não tinham quantidade de determinado 

produto ou medicamento).  

Um outro tipo de encomenda era também realizado na FC, a Via Verde. Este tipo 

de encomenda foi criado como um projeto entre a Autoridade Nacional do Medicamento 

e Produtos de Saúde (INFARMED) e outras associações profissionais do setor do 

medicamento de forma a garantir stock de determinados medicamentos na farmácia [2]. 

No entanto, este tipo de encomenda não era passível de ser realizada para todo e 

qualquer medicamento, mas sim para apenas uma lista previamente definida [2].  

De forma periódica podem ser feitas encomendas através de delegados de 

informação médica que representam determinados laboratórios. Desta maneira é 

possível tirar vantagem de descontos comerciais ou até mesmo bonificações para a 

farmácia. A periodicidade destas encomendas depende das vendas da farmácia e, por 

conseguinte, do interesse da farmácia de realizar essas mesmas encomendas. 

 

2.3. Receção de encomendas e gestão de 

devoluções 

A FC recebia encomendas a várias horas do dia, por volta das 12.30h, 15.30h, 

18.30h e 20.30h. Estas horas correspondiam às encomendas diárias. As encomendas 

instantâneas acabavam por ser entregues com as encomendas diárias se fossem feitas 

ao mesmo fornecedor ou podiam vir noutra altura do dia. No fundo dependia do 

retalhista à qual se fazia a encomenda.  

No momento a receção propriamente dita, abria-se a encomenda realizada no 

Sifarma® para que se pudessem rececionar os produtos que tinham chegado. Aos 

medicamentos com preço impresso na caixa (PIC) apenas se fazia a validação da data 

de validade. Aos produtos sem PIC era necessário fazer cálculo de um preço para, 

posteriormente, ser impresso e colado na caixa. O preço de venda ao público (PVP) era 

calculado segundo a fórmula: preço de venda à farmácia x IVA x margem. Obtido o valor 

final, este era impresso numa etiqueta e colado na embalagem do produto. Posto isto, 

eram arrumados nos seus respetivos locais, tendo em conta duas regras fulcrais: First 
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Expire First Out (FEFO), em que se arrumam os produtos de acordo com a sua data de 

validade, sendo que o objetivo é dispensar primeiramente os que têm um prazo de 

validade mais curto e First In First Out (FIFO) em que se prima a dispensação de 

produtos que chegaram ao stock da farmácia primeiro. 

Em termos de devoluções, algumas podem ser feitas logo a seguir à receção 

das encomendas se, por exemplo, houver um erro de pedido na encomenda. Nesses 

casos procede-se à criação de uma guia de devolução através do Sifarma®, em que se 

justifica o porquê da devolução e de que fatura teve origem o produto devolvido. Esta 

guia é impressa em triplicado, e é assinada e carimbada. O original e o duplicado são 

enviados ao fornecedor e o triplicado é guardado na farmácia. Apenas se podem fazer 

devoluções ao fornecedor que enviou o produto em causa, sendo que se a devolução 

for aceite este cria uma nota de crédito para a farmácia. No entanto, há outras razões 

que podem levar à criação de uma devolução. Entre estas estão os prazos de validade, 

um tópico que será abordado mais à frente. 

 

2.4. Prazos de validade e condições de humidade e 

temperatura 

Uma das funções do pessoal da farmácia é fazer o controlo de prazos de 

validade do stock e das condições de humidade e temperatura. Mensalmente era 

impressa uma lista de produtos que iriam caducar no mês seguinte. Estes poderiam ser 

recolhidos do inventário (acabava por se fazer uma espécie de gestão do stock 

paralelamente) e poderiam ser devolvidos ao respetivo fornecedor ou então poderia ser 

impulsionada a venda dos mesmos. Desta forma era possível garantir não só que não 

eram vendidos produtos fora do prazo de validade, como também que o valor dos 

mesmos, caso não fosse possível fazer a sua dispensa, não fosse totalmente perdido. 

Quanto ao controlo de temperatura da FC eram usados aparelhos 

(termohigrómetros) que mediam a humidade e a temperatura do ambiente. Estes 

estavam colocados em quatro locais da farmácia, um perto dos balcões de atendimento, 

um no armazém, um no laboratório e um no frigorífico, sendo que este último tinha 

condições de temperatura particulares que deviam estar compreendidas no intervalo de 

2-8ºC. Para o armazenamento, as condições que se impunham era a preservação da 

temperatura ambiente (≤25ºC) e humidade inferior a 60% [3]. Periodicamente eram 

recolhidos os dados e compilados em ficheiros para que se pudesse verificar se todas 

as condições estavam conformes e para que as informações sobre as mesmas 

estivessem disponíveis caso fosse necessário (em caso de verificações pelo 

INFARMED, por exemplo). 
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Pude observar, durante o meu estágio, como se controlavam ambos os 

parâmetros, ainda que não tenha sido responsabilidade minha fazer o controlo de 

nenhum deles. 

 

3. Dispensa de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos 

Ainda que sejam prestados outros serviços na FC, a função principal de uma 

farmácia comunitária é a dispensa de medicamentos e outros produtos. É nesta 

instância que o doente tem o seu último contato com um profissional de saúde. Para 

muitos utentes pode até ser o primeiro e último contato com um. É fundamental, por 

isso, fazer uma dispensa adequada da medicação e um aconselhamento o mais dirigido 

possível [1]. É importante ainda prestar especial atenção a possíveis problemas 

relacionados com os medicamentos (PRM) e, caso estes se verifiquem, deve ser 

contactado o médico prescritor [1]. Neste aspeto, o Sifarma® acaba por representar uma 

ferramenta de auxílio na dispensa do medicamento apontando algumas interações que 

possam existir entre fármacos. 

Para que um medicamento cumpra todo o potencial para o qual foi prescrito deve 

ser usado corretamente. Aquando a dispensa de uma receita é imperativo assegurar 

que não restam dúvidas por exemplo quando à posologia de determinado medicamento 

[1]. Qualquer incerteza deve ser esclarecida pelo profissional de saúde de modo claro e 

simples, incentivando a adesão à terapêutica. Frisar, se pertinente, que o plano 

terapêutico é usado para conferir qualidade de vida e aumentar a esperança média de 

vida do doente. 

Os medicamentos são classificados, de acordo com o artigo nº113 do Decreto-Lei 

nº. 176/2006 de 30 de agosto, em medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) [4]. Nesta última categoria estão 

inseridos os MNSRM de dispensa exclusiva em farmácia. 

 

3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Para um medicamento ser considerado MSRM tem de estar contido numa das 

seguintes categorias [4]: 

a) É destinado a administração parentérica; 

b) É considerado um risco para a saúde do doente se este usar o medicamento 

para o fim a que se destina, mas sem supervisão médica; 

c) É considerado um risco para a saúde do doente se este usar o medicamento 

frequentemente para um fim diferente àquele a que este se destina; 
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d) Contém substâncias ou preparações de substâncias que necessita de 

aprofundamento de conhecimento sobre a atividade e/ou reações adversas 

das mesmas. 

Estes medicamentos, ainda que possam ser comparticipados, têm sempre o 

PVP impresso na embalagem exterior e são de dispensa exclusiva em farmácia. Como 

o nome indica, estão sujeitos a uma receita médica para que possa haver dispensação 

dos mesmos. Esta receita pode ser de três tipos [5, 6]: 

a) Receita manual: este tipo, atualmente, só pode ser aceite se for prescrita no 

caso de falência informática, de prescrição ao domicílio, de situações de 

máximo de quarenta receitas por mês ou de inadaptação do prescritor (que 

deve ser validada pela Ordem dos Médicos anualmente). Esta só é válida se 

tiver o nome e o número de utente bem como o regime de comparticipação 

se estiver incluído num, vinheta do médico prescritor (e do local de 

prescrição, se aplicável), identificação da especialidade e contacto do médico 

(se aplicável), uma denominação comum da substância ativa que se 

pretende prescrever, explicitando a dose, a fórmula farmacêutica e a 

quantidade de embalagens a dispensar. Por fim é necessário assegurar a 

assinatura do médico prescritor, bem como uma data válida.  

b) Receita eletrónica materializada: neste tipo de receita podem ser apenas 

prescritos quatro tipos de medicamentos. Deve fazer-se a verificação dos 

dados do utente, visto que estas receitas são semelhantes às manuais e, tal 

como elas, no momento da dispensa que o utente declara no verso que lhe 

foi dispensada a medicação em causa. No entanto, esta tipologia tem uma 

vantagem, visto que é possível descartar a guia de tratamento do doente e 

entregar-lha de volta para que a adesão à terapêutica seja maior. 

c) Receita eletrónica desmaterializada: é a tipologia mais usada na farmácia. 

Para acesso à receita é necessário o número da mesma, o PIN de acesso e 

o código de opção (para escolha entre o medicamento genérico ou marca). 

Desta forma, o papel da receita é completamente irrelevante desde que se 

possuam estes códigos. Assim, é possível que estas sejam enviadas para o 

utente por mensagem ou mesmo por e-mail. A receita não precisa de ser 

faturada na totalidade, podendo o utente optar por uma dispensa de 

medicamentos faseada, desde que a receita se encontre ainda válida. O 

número que medicamentos que é possível prescrever por receita também 

aumenta consideravelmente.  

Para se fazer a dispensa destes medicamentos é necessário, seja qual for a 

tipologia da receita, fazer a introdução dos dados no sistema informático. Com as 
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receitas manuais torna-se um processo mais complicado devido a problemas como os 

de caligrafia, entre outros. A prescrição médica deve ser sempre interpretada e 

compreendida, aplicando-a ao doente, tendo em conta a adequação e a necessidade 

da mesma. Nas receitas eletrónicas desmaterializadas torna-se especialmente 

necessário perguntar ao utente se pretende que se faça a dispensa total da prescrição, 

especialmente quando se pode verificar que se trata de medicação crónica [6]. 

Idealmente, deve questionar-se sempre o utente quanto ao regime de posologia, se não 

restam dúvidas quanto ao mesmo e como o costuma realizar. Se for a primeira vez que 

realiza aquele plano terapêutico, este deve ser explicado de forma a auxiliar o doente a 

cumpri-lo da melhor maneira possível. 

Ainda que a medicação possa ser pontual ou crónica, deve sempre explicar-se 

ao doente a possibilidade (caso exista) da escolha entre o medicamento genérico e o 

de marca. Mesmo dentro dos genéricos, pode optar-se por qualquer laboratório desde 

que se verifique a mesma denominação comum internacional (DCI), forma farmacêutica, 

dosagem e quantidade na embalagem [5, 6]. Este direito de opção é exercido fazendo 

uso do código de opção que está presente nas receitas eletrónicas materializadas. O 

preço pode ser variável, pelo que não tem relevância neste caso. Se a receita for cingida 

a uma denominação comercial ou a determinado detentor da autorização de introdução 

no mercado (AIM), deve haver uma justificação técnica por parte do médico prescritor 

[6]. 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes seguem uma guia de 

dispensação particular, uma vez que estão sujeitos a uma utilização e dispensação com 

precaução acrescida [7,8]. Estes são prescritos isoladamente em qualquer tipo de 

receita manual ou materializada. Nas desmaterializadas têm uma linha de prescrição 

especial, mas podem ser prescritos juntamente com os restantes medicamentos. O SI, 

no momento da dispensa, pede para que sejam introduzidos dados adicionais para que 

a dispensa possa ser processada. Estes dados são respetivos à identificação do utente, 

do adquirente (que pode ser o utente ou não), do médico prescritor, da prescrição em si 

(número da receita) e do medicamento dispensado [8]. Para fazer o levantamento deste 

tipo de medicação, o utente ou o adquirente devem fazer-se acompanhar dos seus 

documentos de identificação [8]. Nas receitas manuais ou materializadas deve ser 

assinado o verso da receita pelo adquirente para comprovar que esta foi dispensada. 

No caso de uma receita desmaterializada, é impresso um documento que confirma que 

a receita foi dispensada, sendo que o adquirente também o deve assinar. 
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3.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Estes medicamentos não se incluem no grupo anterior, pelo que podem ser 

dispensados sem a existência de uma receita médica. Existem MNSRM que podem ser 

dispensados fora da farmácia, mas há um outro grupo de dispensa exclusiva em 

farmácia [12]. Como não são sujeitos a receita médica não são alvo de comparticipação 

(salvo exceções, como determinados sistemas de comparticipação complementares). 

É ao nível destes medicamentos que se verifica maior importância do 

aconselhamento farmacêutico. Ainda que sejam considerados medicamentos de venda 

livre, para potenciar os efeitos terapêuticos dos mesmos, o farmacêutico deve dar um 

aconselhamento adequado e simples, promovendo o uso racional do medicamento e 

desencorajando uma automedicação do utente, visto que esta pode ter implicações 

negativas, originando complicações que poderiam ser evitadas caso tivesse havido uma 

maior elucidação do doente. Claro que a indicação farmacêutica, para além de poder 

tomar partido de MNRSM pode e deve também ter em conta as medidas não 

farmacológicas para garantir o melhor aconselhamento possível [9]. Se, tendo em conta 

os sintomas e a duração dos mesmos, for possível resolver com apenas medidas não 

farmacológicas não se deve implementar terapêutica farmacológica. Se esta for 

implementada deve ser explicada a posologia, o modo de administração e a duração do 

tratamento. Se o farmacêutico achar necessária a orientação médica deve 

reencaminhar o utente para um. 

Quanto à minha experiência, ao início, a indicação farmacêutica é mais difícil 

porque, para um jovem farmacêutico que pode não estar familiarizado com toda a oferta 

que existe a nível de MNSRM no mercado, é mais complicado fazer um bom 

aconselhamento. Com o tempo e a prática torna-se mais fácil, sendo que a certo ponto 

deixou de ser necessária a ajuda dos restantes profissionais da FC e passei a ser 

independente nesta prática, salvo casos pontuais que por serem mais específicos 

poderiam necessitar de algum debate entre colegas. 

 

3.3. Medicamentos manipulados 

Os medicamentos manipulados (MM) são, de acordo com o Decreto-Lei 95/2004 

de 22 de abril, uma fórmula magistral ou um produto oficinal que é preparado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico, podendo ser usado como recurso um Formulário 

Galénico ou uma Farmacopeia [10]. Estes são preparados segundo indicação médica 

tendo em conta as necessidades do doente. 

 Cada medicamento manipulado preparado na FC era alvo de uma ficha de 

preparação que era preenchida enquanto se preparava o MM. Este documento continha 



 

9 
 

informações sobre a origem das matérias-primas, da sua validade e das quantidades 

usadas no manipulado. Nela também estava especificado o método de preparação do 

manipulado, sendo que era com base nestas orientações que se devia fazer a 

preparação do MM. Além disto continha informações quanto ao acondicionamento do 

MM (como por exemplo o tipo de embalagem e a sua capacidade), quanto ao prazo de 

validade e quanto às condições de conservação (especialmente importante nos casos 

de conservação no frio). Após preparação, a ficha era assinada pela diretora técnica e 

arquivada numa capa guardada no laboratório. A rotulagem do manipulado tem um 

papel-chave para o bom uso do medicamento, pelo que o farmacêutico o deve fazer de 

forma sucinta e precisa. 

 O cálculo de preço de um MM é feito de acordo com a Portaria nº 769/2004 de 1 

de julho, tendo em conta o preço das matérias-primas, o valor dos materiais de 

embalagem e os honorários farmacêuticos [11]. Quanto à comparticipação, um MM 

pode ser comparticipado se se verificar que não existe no mercado uma especialidade 

farmacêutica com igual substância ativa na forma farmacêutica pretendida, se houver 

uma lacuna terapêutica a nível de produção industrial de determinado medicamento ou 

se houver uma necessidade de adaptação de dose ou de forma farmacêutica para a 

terapia de uma determinada população (usual para geriatria ou pediatria). Para que 

possa ser feita comparticipação para além de a receita ser manual e vir acompanhada 

de um diploma legal deve ter especificada na prescrição que o medicamento é 

manipulado ou ter uma menção f.s.a. (faça segundo a arte). Se todos os pontos se 

verificarem é feita uma comparticipação de 30%. 

 Por diversas vezes preparei MM durante o meu estágio. Na FC verificou-se a 

preparação de várias vaselinas enxofradas, especialmente para crianças, e suspensões 

orais de Trimetoprim a 1% por haver utentes que faziam terapia continuada. 

 

3.4. Regimes de comparticipação de medicamentos 

Os MSRM podem ser alvo de comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde 

(SNS). Ainda que todos os medicamentos que são comparticipados pelo SNS sejam 

MSRM, nem todos os MSRM são comparticipados.  

A medida de comparticipação de medicamentos foi implementada de modo a 

colmatar as diferenças de poder de compra que os cidadãos possam ter, para que todos 

tenham um igual direito de acesso a cuidados de saúde [13]. Segundo o Decreto-Lei nº 

48-A/2010 de 13 de maio, a comparticipação do regime geral de medicamentos pelo 

Estado Português é feita de acordo com quatro diferentes escalões [13]: 

a) Escalão A: comparticipação de 90% do PVP 
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b) Escalão B: comparticipação de 69% do PVP 

c) Escalão C: comparticipação de 37% do PVP 

d) Escalão D: comparticipação de 15% do PVP 

Este regime de comparticipação é aplicável a todos os indivíduos que possuam 

um número de utente no SNS e é o mais comum na farmácia. No entanto, há outros 

regimes como por exemplo o regime de pensionista, que tem um diferente sistema de 

comparticipação, que se processa da seguinte forma [13]: 

a) Escalão A: comparticipação de 95% do PVP 

b) Escalão B: comparticipação de 84% do PVP 

c) Escalão C: comparticipação de 52% do PVP 

d) Escalão D: comparticipação de 30% do PVP 

É de salientar que nem todos os pensionistas podem fazer parte deste regime 

de comparticipação, mas sim os pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 

14 vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato ou 14 

vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele 

montante [13].  

Pode haver ainda outros sistemas de comparticipação a cargo do SNS como por 

exemplo determinadas patologias como Alzheimer, entre outros. Se aplicável, para que 

a comparticipação seja a mais alta possível devem vir acompanhadas de uma Portaria, 

sendo que esta por vezes só pode ser prescrita por médicos da especialidade (por 

exemplo no caso da doença de Alzheimer). 

Além das comparticipações do SNS podem verificar-se outros métodos de 

comparticipação de medicamentos, como determinadas entidades e seguradoras (ex: 

Savida, Médis-CTT, SAMS, SAMS-quadros, Tranquilidade, entre outros) que fazem 

uma comparticipação complementar ao SNS, fazendo com que o medicamento a 

adquirir fique mais económico para o utente. 

 

3.5. Medicamentos genéricos e sistema de preços de 

referência 

 Um medicamento genérico é um medicamento com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, fazendo uso da mesma forma 

farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência foi comprovada 

por estudos de biodisponibilidade apropriados. Estes são então introduzidos no Sistema 

de Preços de Referência, sendo que o sistema define um valor máximo a ser 

comparticipado, sempre dentro do escalão ou regime de comparticipação aplicável 

(dependendo do que for inferior), que é calculado sobre o PVP do medicamento para 
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cada grupo homogéneo (principio ativo, forma farmacêutica e dosagem) onde se inclua, 

pelo menos, um medicamento genérico existente no mercado [13]. O PVP tido em conta 

para cálculo de comparticipação corresponde ao 5º preço mais baixo nos medicamentos 

do mesmo grupo homogéneo, sendo que desse as farmácias devem ter em stock no 

mínimo três medicamentos desses cinco mais económicos. Se o utente pretender 

adquirir algum medicamento mais caro do mesmo grupo pode fazê-lo, estando dessa 

forma a exercer o seu direito de opção e, no caso das receitas desmaterializadas, será 

necessário o recurso do código de opção para que se processe a dispensa. A diferença 

de preços estará então ao encargo do adquirente. 

 

3.6. Medicamentos veterinários 

Como medicamento veterinário temos “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” [14]. Na FC existia uma área dedicada a produtos de uso 

veterinário no espaço de atendimento ao público, que possuía maioritariamente 

antiparasitários externos e alguns produtos de higiene animal. No armazém para além 

de MNSRM animal, existiam ainda os MSRM. Para dispensa de medicamentos 

veterinários é necessária uma receita prescrita por um médico veterinário. A receita é 

arquivada na farmácia por um período de 5 anos [14]. Todo o medicamento sujeito a 

este tipo de receita em particular não é alvo de comparticipação pelo SNS. 

Ao longo do estágio fiz dispensa de vários medicamentos para uso veterinário, 

sendo que os tipos mais dispensados eram os antibióticos, os corticosteroides e os 

protetores gástricos. Ainda que muitos tivessem uma posologia semelhante à usada em 

seres humanos, outros (como os corticosteroides) sofriam alterações nas quantidades 

terapêuticas para serem adaptados ao uso animal (por exemplo a toma de meio 

comprimido em vez de um).  

 

3.7. Dispositivos médicos 

Entende-se por dispositivo médico ‘’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 
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utilizado em seres humanos para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento 

ou atenuação de uma doença’’ entre outros [15]. 

Na FC por diversas vezes pude proceder à dispensa de dispositivos médicos, 

nomeadamente dispositivos intrauterinos, pensos, sacos de colostomia e muitos outros.  

 

3.8. Produtos de dermofarmácia, cosmética, 

puericultura entre outros 

Estes produtos são indicados, na sua maioria, para aplicação nas diversas partes 

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

e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais [16].  

Para a farmácia comunitária representam uma parte fundamental das vendas, 

nomeadamente a nível de lucro, visto que a margem de comercialização é decidida pela 

farmácia. Na FC este facto era posto em evidência pela quantidade de lineares 

disponíveis para este tipo de produtos, havendo uma secção considerável tanto para 

buco-dentários como para produtos de dermocosmética e cosmética.  

A este nível torna-se essencial não só para o farmacêutico, mas também para 

os restantes profissionais de saúde saber fazer um bom aconselhamento e parte dele 

depende do conhecimento dos produtos que se possui em stock na farmácia.  

Durante o meu estágio na FC procedi a diversos aconselhamentos nesta área, 

sendo a dermocosmética e a cosmética as áreas em que estava mais confortável. Claro 

que é necessário tentar perceber o poder de compra do utente para proceder ao melhor 

aconselhamento possível, porque como os produtos não só não são comparticipados, 

como também podem ser bastante dispendiosos. É ainda importante saber o que 

privilegiar quando o cliente não pode comprar todos os produtos que são aconselhados. 

Este tipo de atenção contribui para um melhor atendimento, mas também pode fazer 

com que se ganhe um cliente recorrente se a atenção que se oferece for o melhor e 

mais simples possível.  

 

4. Receituário e Faturação 

Esta parte do trabalho farmacêutico é especialmente importante para a parte de 

gestão da farmácia. Para que esta possa receber o montante correspondente às 

comparticipações realizadas com recurso a receitas manuais e materializadas é 

necessário cumprir alguns procedimentos mensalmente. Estes só são aplicáveis aos 

tipos de receitas citadas anteriormente, visto que as receitas desmaterializadas 

cumprem este processo automaticamente via SI. 
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Procede-se a fazer organização, conferência e envio de receitas médicas para o 

centro de conferência de faturas (CCF), para todo o tipo de receitas em que o sistema 

de comparticipação está a cargo do SNS. Para os restantes serviços de 

comparticipação, as receitas são enviadas para a Associação Nacional de Farmácias 

(ANF). A organização é feita imediatamente após o atendimento, em que as receitas 

são divididas por lotes de acordo com a entidade responsável pelo tipo de 

comparticipação aplicada [17]. Estes lotes são formados por conjuntos de trinta receitas, 

sendo que o último lote não necessita de estar completo para ser enviado [17]. A 

conferência e correção das receitas ocorre mensalmente, quando se imprimem verbetes 

de identificação de lotes e um resumo sobre todos os lotes que foram criados na 

farmácia. Estes contêm informações sobre o preço total do lote, a importância que foi 

efetivamente paga pelo utente e a importância que a entidade responsável pela 

comparticipação deve restituir à farmácia [17].  

Estes documentos devem ser enviados para o CCF mensalmente e devem ser 

rececionados até dia 10. Lá são verificados antes de ser restituído o dinheiro à farmácia 

[17]. Se houver alguma inconformidade, a receita ou receitas em causa são devolvidas 

à farmácia para que se proceda à correção das mesmas se possível. Se não for possível 

de realizar a correção, o prejuízo deve ser assumido pela farmácia. É necessário terem 

conta que este processo foi amplamente reduzido pela introdução de receitas 

desmaterializadas, diminuindo o número de devoluções de receitas às farmácias pois a 

grande maioria já não carece de confirmação. 

Durante o estágio, a parte de conferência de receitas foi muito focada, de modo a 

evitar erros de receituário. Este processo, inicialmente, foi particularmente trabalhoso, 

especialmente devido aos regimes de comparticipação complementares que exigiam 

alguma destreza do farmacêutico. Com o passar do tempo foi uma tarefa que se tornou 

mais acessível.  

 

5. Serviços prestados 

Na FC, além de todos os serviços citados anteriormente, ainda se podem mencionar 

outros que são de extrema importância para os seus utentes. 

 

5.1. Testes bioquímicos e administração de 

injetáveis 

Uma mais-valia para uma farmácia é a capacidade de realizar testes 

bioquímicos. Na FC era possível avaliar paramentos como a tensão arterial (TA), glicose 

no sangue, colesterol total e triglicerídeos. Para a avaliação dos três últimos parâmetros 
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(testes bioquímicos), a FC dispunha de um gabinete no qual eram feitas essas medições 

e ainda realizada a administração de injetáveis, visto que existia uma enfermeira na 

farmácia em horário completo. 

A TA era avaliada com recurso a um tensiómetro automático e os restantes 

parâmetros determinados com métodos de sangue capilar. Os valores obtidos eram 

registados num cartão que era entregue ao utente. Os quatro parâmetros não 

necessitavam de ser avaliados em simultâneo, cabendo ao utente escolher os testes 

que pretendia realizar. 

Durante o estágio realizei diversos testes bioquímicos, sendo que para além de 

os realizar ainda fiz interpretação dos valores com os utentes e o devido 

aconselhamento. Se os valores estivessem ligeiramente alterados geralmente procedia 

com sugestões de pequenas mudanças de estilo de vida, nomeadamente a nível de 

alimentação e exercício físico. Nos casos em que os valores estavam bastante 

alterados, sugeria a procura de aconselhamento médico. 

 

5.2. Consultas de nutrição 

Com uma periodicidade aproximadamente mensal (durante o estágio sofreu 

algumas alterações provavelmente devido ao período de férias), a FC dispunha de 

consultas de nutrição para proporcionar aos utentes um maior acompanhamento na 

procura de um estilo de vida mais saudável e auxílio na perda ou aumento de peso. 

 

5.3. VALORMED® 

Este é um serviço sem fins lucrativos que permite ao utente descartar os 

medicamentos fora de validade ou embalagens vazias. Este serviço dispõe de 

contentores presentes nas farmácias e, mais recentemente, é até possível distribuir 

pequenos contentores aos utentes para que possam armazenar os medicamentos fora 

de uso e entregar na farmácia [18].  

Assim que o contentor que se encontra completo, a farmácia procede à sua 

selagem e ao preenchimento da ficha identificada que se situa no seu topo. Cabe ao 

distribuidor (qualquer um dos que trabalhe com a farmácia) recolher estes contentores. 

A ficha do topo é assinada no momento da recolha e uma cópia é guardada e arquivada 

na farmácia. 
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PARTE 2: Projetos desenvolvidos no decorrer do período de 

estágio 

1. Proteção Solar 

1.1. Contextualização 

A esmagadora maioria do tempo do meu estágio decorreu em meses de Verão, pelo 

que a venda de produtos para a proteção solar foi bastante marcada. Para fomentar e 

impulsionar as vendas, as marcas acabam por criar várias estratégias de marketing, 

como por exemplo 50% de desconto na segunda unidade, 30% de desconto direto, entre 

outros. No entanto, ainda que estes produtos possam ser adquiridos fora de uma 

farmácia, o aconselhamento farmacêutico nesta área é muito importante para uma 

correta utilização dos produtos. 

O que despoletou em mim a necessidade de abordar este tema, foi a quantidade de 

vezes que foi requerida a minha opinião quanto a protetores solares que não tinham 

sido comprados na farmácia, mas sim em locais de venda de MNSRM. Ainda que o 

cliente possa ter acesso a melhores preços, não tem acesso ao aconselhamento que 

poderia ter numa farmácia. Não obstante, por não terem o devido aconselhamento, 

acabavam por escolher o protetor solar (PS) com base em várias crenças e que nem 

sempre são corretas.  

Decidi que, para além de tentar acompanhar cada escolha de PS que me passou 

pelas mãos, criar panfletos informativos. Para além de corrigirem os erros que foram 

cometidos mais frequentemente, também continham uma parte de aconselhamento 

geral quanto à proteção solar, para que os utentes pudessem levar com eles e, numa 

altura em que decidam fazer a compra sem aconselhamento de um profissional de 

saúde, possam sempre recorrer à informação presente no panfleto. 

 

1.2. Introdução ao tema 

O sol pode fornecer inúmeros benefícios para a saúde humana, sendo o principal a 

síntese de vitamina D, podendo alargar-se mesmo até ao nível de terapia antidepressiva 

[19]. Estima-se que cerca de 90% da dose requerida pelo organismo de vitamina D seja 

suprimida pela conversão de 7-dehidrocolesterol a pré-vitamina D3 (um precursor da 

vitamina D), sendo que esta conversão ocorre quando mediada pela radiação UV [35]. 

No caso de não existir exposição solar suficiente pode criar-se a uma deficiência nesta 

vitamina, que pode causar problemas ósseos como osteoporose [36]. 

No entanto, é necessário ter em conta que este está relacionado também com 

problemas cutâneos, especialmente devido a sobre-exposição solar, chegando a causar 
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problemas a longo prazo como cancro, fotoenvelhecimento, entre outros [21]. 

Atualmente pensa-se que a radição UV seja responsável por cerca de 3 milhóes de 

casos de cataratas por ano, mundialmente [37]. Ainda que o ser humano tenha 

mecanismos intrínsecos de proteção contra a radiação solar, como por exemplo a 

pigmentação da pele, esta só ocorre após haver exposição a radiação, pelo que 

atualmente se investe cada vez mais em proteção solar [33].  

O objetivo deste trabalho é procurar um equilíbrio, de modo a que se possam obter 

os benefícios e minimizar os malefícios. Para melhor compreensão do tema a abordar, 

há pontos teóricos que devem ser pesquisados e esclarecidos. 

Todo o ser humano se encontra exposto a radiação solar, estando esta dividida em 

vários tipos, desde visível, infravermelha e ultravioleta (UV), sendo que há 3 tipos de 

radiações neste último caso: UVA, UVB e UVC [20]. Ainda que os 3 tipos sejam emitidos 

pelo sol, na passagem da radiação pela atmosfera, cerca de 90% das UVB e a totalidade 

das UVC são absorvidas [20]. Ou seja, o tipo de radiação que atinge a superfície da 

Terra é maioritariamente UVA e parte UVB. No entanto, os níveis de radiação UV não 

são constantes, sofrendo variações ao longo do ano, sendo que a quantidade de 

radiação aumenta com a elevação solar (é, portanto, maior nos meses de verão e nas 

horas de maior calor), aumenta com a altitude (uma vez que a atmosfera fica menos 

densa em locais mais altos), diminui nos locais onde há diminuição na concentração de 

ozono na atmosfera e aumenta nos locais onde há maior quantidade de nuvens (a água 

e as partículas finas contribuem para o espalhamento da radiação) [20].  

Devemos ainda ter noção que os diferentes raios UV têm diferentes ações na pele 

e diferente capacidade de penetração, como é possível observar na figura 1. 

 

Figura 1 Capacidade de penetração cutânea dos raios UVA vs. UVB (adaptado de [22]) 

Como cada tipo de radiação tem uma capacidade de penetração distinta, as suas 

ações a nível da pele também variam. Os raios UVA estão mais relacionados com o 

fotoenvelhecimento e muitos casos de cancro de pele (muitos começam na camada 
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basal da epiderme), já os raios UVB estão mais associados à vermelhidão da pele, mas 

continuam a ter um papel causador de cancro [22].  

O mecanismo natural da pele de defesa contra os raios UV, como já mencionado, é 

vulgarmente conhecido como bronzeamento, também designado por melanogénese. 

Para que ocorra a proteção da pele é necessária a produção de melanina, uma 

substância química que absorve radiação UV. Para que esta seja produzida está 

dependente dos melanócitos que estão presentes na camada basal da pele como 

representado na Figura 2. 

 

Figura 2 Representação esquemática das camadas da epiderme (adaptado de [33]) 

Os melanócitos são capazes de aumentar as suas terminações, podendo atingir até 

40 queratinócitos (as células maioritariamente presentes na epiderme) [38]. Os 

melanossomas contendo melanina são transferidos para as partes finais dos 

melanócitos e são transferidos para os queratinócitos, conferindo proteção UV à célula 

[38]. O nível de proteção depende da quantidade e distribuição de melanócitos na 

epiderme e da concentração de melanina presente nos melanossomas [39]. 

Um PS tem um objetivo: impedir que a radiação atinja na sua totalidade a pele, 

sendo o fator de proteção solar (FPS) uma característica-chave para a sua eficácia. 

Para o cálculo do FPS usa-se uma razão de quantidades, ou seja, calcula-se a 

quantidade de radiação UV necessária para que haja uma queimadura solar com o uso 

de um PS e sem recurso a PS, fazendo posteriormente uma razão entre elas [21]. É 

importante ter em conta que o aumento do FPS não confere um aumento linear na 

proteção solar, pelo que apenas existe uma pequena variação em termos percentuais 

de proteção [21]. 

Para que seja possível a população compreender melhor como se prevenir dos raios 

UV, foi criada uma escala bastante intuitiva chamada Índice UV. Este é uma medida dos 

níveis UV calculado a partir do valor médio da irradiância efetiva multiplicada por 40 e 

varia entre menos que 2 (nível mais baixo) e 11 (nível mais elevado - extremo) [26]. Este 
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parâmetro pode ser consultado diariamente no site do Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera e é uma ferramenta muito útil especialmente nos dias de maior índice de UV 

para orientar para medidas preventivas. 

 

1.3. Tipos de protetores solares 

Os protetores solares são divididos em dois grandes grupos: os protetores físicos e 

os químicos [34]. Os primeiros permanecem na pele sob a forma de partículas 

insolúveis, sem serem absorvidos, e atuam por reflexão da radiação [22]. A sua 

eficiência como PS depende das propriedades físicas das partículas como o diâmetro e 

a superfície [41]. Já os segundos criam uma película sobre a pele que absorve a 

radiação solar [22]. Em termos de grupo químico pertencem, geralmente, aos 

aromáticos com altos níveis de conjugação, tendo um grande pico de absorção na zona 

UVA e/ou UVB [40]. Normalmente, usam-se ambos os tipos num PS para aumentar a 

sua efetividade. Os protetores físicos como o óxido de zinco e o dióxido de titânio estão, 

normalmente, mais associados à proteção contra UVA, mas não existe consenso quanto 

à quantidade de radiação que estes refletem, pelo que para maximizar resultados devem 

ser usados concomitantemente com um PS contra UVB [22].   

 Em termos de escolha de tipo de PS, é necessário ter em conta as caraterísticas 

que se pretendem priorizar. Um protetor mineral tem uma textura mais grossa e é mais 

difícil de espalhar, podendo deixar a pele esbranquiçada, mas é menos agressivo para 

a pele e causa menos reações de intolerância [23]. É, por isso, o mais recomendado 

para crianças. Já o protetor químico é mais fácil de espalhar e não tem a tendência de 

criar a barreira branca na pele, mas já pode causar um maior número de reações de 

sensibilidade e existem alguns filtros químicos fotossensíveis, pelo que é necessário ter 

cuidado no momento da sua aplicação [23]. 

 Como ambos os tipos têm vantagens e desvantagens, a não ser que se trate de 

um caso muito específico (em particular crianças ou peles problemáticas), o PS terá 

ambos os tipos de filtro, para assegurar que o tipo de proteção que se faz é total, como 

o representado na figura 3. 
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Figura 3 A - PS com filtro UVB e B - PS com ambos os filtros (adaptado de [22]) 

Para além destes fatores importantes para um PS, para que um produto tenha 

uma boa expressão em vendas, é necessário ter em conta outros fatores como a 

facilidade de aplicação, a textura, a resistência à água (e o nível de resistência), a 

frequência de aplicação, sendo possível concluir que há muito mais componentes num 

PS do que apenas os filtros UV [42]. Para além destes critérios, os critérios fisiológicos 

também têm de ser tidos em conta, especialmente a nível de segurança de aplicação 

em que é imperativo garantir que nenhum componente com efeitos negativos atinge a 

corrente sanguínea [42]. 

 

1.4. Fototipo de pele 

O fototipo de pele de um indivíduo é geralmente classificado através da escala 

de Fitzpatrick, usada para classificar a capacidade de bronzear e o risco de 

queimadura de um determinado tipo de pele [25]. Esta classificação tem por base a 

etnia e o tom de pele do indivíduo, como é possível observar na Figura 4. Apenas 

estão retratados os 5 primeiros tipos, uma vez que são os mais comuns em Portugal. 

 

Figura 4 Fototipo de pele segundo a classificação inicial de Fitzpatrick (adaptado de [24]) 

Segundo este sistema de classificação, o tipo I é a pele mais clara que não 

bronzeia e que queima rapidamente, enquanto o tipo V bronzeia rapidamente e 

dificilmente queima, sendo este sistema usado na clínica para a previsão do risco de 

cancro da pele [25]. 
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Assim, após saber o fototipo do utente, este é usado para um melhor 

aconselhamento do profissional de saúde quanto à escolha de PS quando relacionado 

com o índice de UV, como sugerido na Figura 5. 

 

 

Figura 5 Adaptação da escolha do FPS de um PS de acordo com o índice UV e o fototipo de pele 
(adaptado de [21]) 

 

1.5. A intervenção 

Como intervenção acabei por realizar um panfleto educativo [ANEXOS 1e 2]. Este 

foi distribuído durante o mês de agosto, sendo que era usado para esclarecer os utentes 

quanto à sua escolha de PS. Por diversas vezes usei o panfleto como recurso para o 

meu atendimento, tanto para fundamentar a minha explicação, como também para 

assegurar que transmitia toda a informação necessária. Mesmo para os colegas era 

uma ferramenta de aconselhamento e acabavam por distribuí-lo também a utentes que 

não adquiriram um PS, como folheto informativo. Foram distribuídos aproximadamente 

30 panfletos, sendo que a maioria distribuída por mim foi usada para fazer 

aconselhamento. 

Quanto a casos concretos, atendi vários utentes que já tinham uma escolha antes 

do meu aconselhamento. Pude verificar que num caso, a escolha do FPS do PS era 

feita pelo número de horas que pretendia que a proteção solar durasse, não tendo em 

conta a reaplicação pós contacto com a água do mar, entre outros fatores. Neste caso, 

com recurso ao panfleto que criei, expliquei à utente que o PS deve ser reaplicado 

aproximadamente de duas em duas horas, para que a proteção seja garantida. Como o 

seu fototipo não exigia que o FPS a utilizar fosse o 50+, a cliente acabou por adquirir 

um PS com FPS 30 e garantiu-me que aumentaria o número de aplicações. Noutro caso, 

um utente também já com uma escolha previamente definida, chega ao meu balcão com 

um PS com FPS de 15. Assim que o observei questionei-o sobre o PS, especialmente 

se o uso deste se destinava a ele, ao qual ele me respondeu que sim. O utente era um 

indivíduo de pele clara, com algumas sardas. Disse-me que tinha um PS de FPS 30 em 

casa para as horas de maior calor. No entanto, aconselhei-o a adquirir um PS de FPS 

50, tendo em conta o seu fototipo. Questionei-o ainda quanto à data de abertura do PS 
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que possuía em casa, uma vez que a validade deste poderia já estar expirada. 

Constituímos que não era o caso. Chegamos a um compromisso de aplicação de duas 

em duas horas do PS de FPS 50 numa fase inicial e poderia, posteriormente, passar ao 

de FPS 30.    

 

1.6. Conclusão 

O meu objetivo com esta ação na FC era aconselhar a população na sua escolha 

de um PS que se adequasse às suas necessidades e penso que, em termos de 

intervenção, foi um projeto bem-sucedido. Gostaria de ter tido oportunidade de ter feito 

a diferença em mais casos se, talvez, tivesse alargado a distribuição dos panfletos 

também por junho e julho, idealmente, porque ainda que muitos utentes façam de agosto 

o seu mês de férias, nem todos podem fazer o mesmo, acabando por tomar partido de 

outros meses. 

Durante o aconselhamento fiz questão de frisar que o PS não era o único cuidado, 

concluindo que eram necessários outros cuidados com o sol. Segui os conselhos da 

Organização Mundial de Saúde que mencionava os seguintes cuidados: para além do 

uso de PS, procurar tomar partido das sombras nas horas de maior calor, limitando a 

exposição solar direta nas mesmas, procurar consultar o índice UV para um melhor 

planeamento do que se pretende fazer no exterior e usar roupa protetora como chapéus 

e t-shirts largas [27]. 

Penso que a experiência foi vantajosa tanto para o utente como para a FC que 

acabou por fazer vendas não só de PS como outras vendas cruzadas como sticks labiais 

com FPS e pós-solares também por aconselhamento. 

 

2. Alimentação Saudável  

2.1. Contextualização 

A alimentação saudável sempre foi um tópico que me suscita um interesse particular 

e é um cuidado que permite um estilo de vida (EV) com maior qualidade, tanto a curto 

como a longo prazo.  

Com o período de férias escolares, os pais têm tendência a desleixar a alimentação 

do agregado familiar. No entanto, durante o período escolar também se verifica que 

muitas crianças e adolescentes ou nem sempre tomam pequeno-almoço ou, muitas 

vezes quando o fazem, acabam por ingerir quantidades muito elevadas de açúcar na 

forma de cereais, barras de cereais, bolachas, entre outros. Em idades de 

desenvolvimento, a alimentação saudável toma um papel particularmente importante 
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nas crianças e adolescentes. Como tal nem sempre se verifica, nas últimas duas 

décadas tem-se observado um aumento na percentagem de alunos com excesso de 

peso e/ou obesidade em Portugal Continental, como está representado na Figura 6. 

 

 

 

Figura 6 Percentagem de alunos com excesso de peso e/ou obesidade em Portugal Continental nos anos 
de 2002, 2006, 2010, 2014 (adptado de [32]) 

 Pareceu-me, portanto, um tema adequado a tratar no regresso às aulas, para 

que o desempenho dos alunos seja o melhor possível, quando relacionado com 

problemas de alimentação. Os pais, hoje em dia, acabam por fazer compras de 

produtos alimentares (PA) que se autoproclamam ricos em vitaminas, mas são 

também ricos em açúcares simples e lípidos saturados, não sendo os mais 

aconselhados para um correto regime alimentar. 

 Para melhor tratar este tema decidi pesquisar alguma teoria, nomeadamente 

como é possível se ter um EV/alimentação mais saudável e que seja acessível para 

o cidadão comum. 

 

2.2. Roda dos alimentos 

A roda dos alimentos (RA) é uma forma simples para tentar incutir princípios de 

alimentação saudável na população. Nela encontram-se representadas as proporções 

de cada grupo alimentar que devem ser consumidas pelo ser humano diariamente de 

modo a garantir um aporte calórico adequado e uma satisfação das necessidades 

nutricionais. No centro da roda dos alimentos, como é possível observar na Figura 7, 

encontra-se representada a água. Esta tem um papel-chave no estado de saúde do ser 

humano, sendo que se consumida em quantidades insuficientes pode causar 

desidratação, obstipação, problemas renais, entre outros [29].  
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Figura 7 Nova RA (adaptado de [28]) 

 Interpretando a RA, é possível observar que que aproximadamente metade dos 

alimentos que devem ser ingeridos diariamente fazem parte dos vegetais e hortícolas e 

dos hidratos de carbono complexos. Estes hidratos de carbono devem ter origem 

vegetal, como por exemplo: arroz, massa, pão, trigo, aveia, entre outros [29]. Outro 

grande grupo a ser consumido é o dos vegetais, seguido dos frutos. O consumo deste 

tipo de alimentos é aconselhado a nível de redução de incidência de algumas doenças 

como problemas cardíacos e vários tipos de cancro ao longo do trato gastrointestinal 

[31]. Os restantes grupos encontram-se em quantidades mais pequenas, sendo que no 

grupo dos lacticínios, nomeadamente o leite e os seus derivados, devem ser 

privilegiados os que têm baixo teor de gordura (magro ou meio-gordo) [29]. 

A nível de proteína devem ser preferidas as carnes magras (como coelho e aves) e 

os peixes ricos em gorduras polinsaturadas, sendo que devem ser ingeridas em 

quantidade moderada porque o excesso destas também contribui para excesso de peso 

[29].  

É importante ainda acrescentar que as gorduras são o grupo mais pequeno da RA, 

sendo que o seu consumo se deve restringir apenas à dose essencial, evitando 

proteínas ricas em gordura, reduzindo as quantidades de azeite usadas para cozinhar 

(azeite deve ser o preferido a todas as gorduras), evitar fritar alimentos, evitar os molhos 

gordurosos e eliminar a gordura visível antes de confecionar os alimentos [29]. 

Todos os tipos de alimentos podem ser consumidos, desde que integrados num 

regime alimentar saudável [29]. 

Ainda que a RA nos indique quais os alimentos que devemos consumir em maiores 

quantidades, é importante que o consumidor faça alguma pesquisa a nível de 
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micronutrientes para assegurar que todas as necessidades são suprimidas. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde, estima-se que mais de dois mil milhões de pessoas 

tenham deficiências a nível de vitaminas e minerais essenciais, sendo os principais 

grupos de risco as mulheres a amamentar e as crianças [46]. O ferro, por exemplo, é 

um fator sobre o qual deve ser debruçada alguma atenção. Tendo em conta que as 

crianças correm um risco acrescido de anemia devido ao seu rápido crescimento, 

especialmente em idades compreendidas entre os 0 e os 5 anos, a sua ingestão de ferro 

deve ser monitorizada [43]. Ainda que possa parecer um componente pouco importante, 

a longo prazo pode causar efeitos negativos a nível do crescimento e da puberdade e 

consequências a nível cardíaco [44, 45]. 

Outro micronutriente com um papel essencial para as crianças é o zinco, 

considerado responsável por 20% da mortalidade global de crianças quando o seu 

aporte é insuficiente [47]. Para além disto, pode haver interação com outros 

micronutrientes, como o ferro, em que uma criança com anemia normalmente também 

terá níveis baixo de zinco [48]. Este último desempenha funções-chave a nível celular, 

estando responsável por fenómenos catalíticos (como cofator de enzimas), estruturais 

(em membranas celulares) e regulatórios (como expressão de genes) do organismo 

[49]. Desta forma é possível concluir que não só se deve prestar atenção aos alimentos 

que comemos e às quantidades dos mesmos, mas também devemos investir numa 

alimentação rica e variada para garantir que todas as necessidades são respondidas, 

para que o organismo humano funcione no seu máximo potencial. 

 

2.3. Leitura de rótulos 

Nos rótulos dos PA que compramos podemos encontrar informações muito 

importantes. Estas incluem o prazo de validade, a informação nutricional, a lista de 

ingredientes, entre outros. Esta última está organizada de acordo com a quantidade de 

cada ingrediente, ou seja, o primeiro a estar descrito é o que está presente em maior 

quantidade. O consumidor, ao prestar atenção a estes detalhes, pode fazer escolhas 

mais saudáveis e mais adequadas às suas necessidades [29].  

 

2.4. Exemplo prático 

Para que os utentes compreendessem melhor como interpretar um rótulo, no meu 

panfleto dei exemplo de um e destaquei o mais importante. O rótulo em causa diz 

respeito a cereais de pequeno-almoço e está representado na Figura 8. 
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Figura 8 Rótulo de uma embalagem de cereais de uma marca portuguesa 

Tendo em conta que este PA tem como público-alvo as crianças, é necessário ter 

em conta que a dose de referência (DR) não está adaptada a estas, mas sim a adultos. 

Posto isto é possível observar que por porção de 30g são ingeridos 9,7g de açúcar. 

Sendo que um pacote de açúcar tem cerca de 7g, uma dose deste PA, fornece quase 

um pacote e meio de açúcar a um indivíduo numa só refeição, assumindo que as 

porções se cumprem. A nível de fibra está presente uma quantidade baixa que poderia 

ser facilmente aumentada numa refeição se os cereais em causa fossem substituídos 

por cereais integrais, por exemplo. O açúcar de uma refeição como o pequeno-almoço 

é importante, visto que os açúcares simples constituem a principal fonte de energia para 

o cérebro [30]. Os açúcares adicionados presentes no PA em questão podem ser 

substituídos pela introdução de uma peça de fruta. A nível de proteína é desejável que 

se mantenha o leite ou que se insira uma forma de lacticínio (como iogurte) desde que 

este seja meio-gordo ou magro (um lacticínio gordo aumenta de forma considerável o 

aporte de gorduras) [29]. 

O PA em causa, ainda que possua alguma quantidade de minerais e vitaminas na 

sua constituição, pode ser substituído pelos alimentos referidos a cima que a quantidade 

de micronutrientes é assegurada, sem ter as desvantagens nutricionais que os cereais 

em causa têm.  
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2.5. A intervenção 

 O meu objetivo foi criar um panfleto [ANEXO 3] que ensinasse miúdos e graúdos 

a interpretar um rótulo de um produto alimentar, focando especialmente a parte dos 

açúcares adicionados ao PA. Como açúcares adicionados entendem-se 

monossacarídeos e dissacarídeos que são adicionados aos alimentos de modo a 

adoçar, preservar e alterar certas propriedades dos mesmos, não incluindo os açúcares 

que ocorrem naturalmente [30]. Ainda que não sejam quimicamente diferentes dos 

açúcares naturais, geralmente estão presentes em alimentos que têm baixa densidade 

nutricional [30].  

 Os açúcares adicionados estão presentes nos alimentos sob a forma de: açúcar 

(que pode ser branco ou amarelo), xarope de milho, frutose, maltose, mel, melaço, entre 

outros [30]. Estes são as formas a que o consumidor deve prestar especial atenção 

quando faz as suas decisões de compra quanto a PA.   

 Num momento de atendimento, enquanto distribuía o panfleto a uma criança, 

perguntei se esta tomava o pequeno-almoço. Este, um rapaz de 6 anos, respondeu-me 

que sim, uma tigela de leite com cereais e chocolate em pó. Ele vinha a acompanhar a 

avó, que tinha vindo buscar a sua medicação habitual. Nisto questiono a avó sobre estes 

hábitos alimentares do neto, que esta confirma e diz que permite porque este se 

recusava a comer algo que não tenha chocolate. Expliquei-lhe a importância de uma 

boa alimentação numa criança, uma vez que esta ainda se encontra em 

desenvolvimento. Frisei que demasiado açúcar na alimentação não é saudável para um 

adulto e também não o é para uma criança. Esta prometeu que ia excluir a adição de 

chocolate em pó ao leite para começar, tentando introduzir um EV mais saudável para 

o neto. 

 Noutra ocasião, pude testemunhar um caso semelhante, mas desta vez, uma 

avó vem à FC em busca de um laxante para o neto de 8 anos, que, segundo ela, ficava 

sempre mais nervoso com o regresso às aulas e tinha dificuldade em manter um trânsito 

intestinal regular. Perguntei-lhe se o neto costumava comer fruta e legumes e quais 

eram os hábitos quanto à ingestão de água. A senhora diz-me que o neto não bebe 

água, apenas refrigerantes e sumos. Quanto a legumes e fruta quase não come porque 

não gosta. Expliquei-lhe, com o auxílio do panfleto, a importância de comer alimentos 

de cada grupo da RA e tentar reduzir a quantidade de açúcar ingerida. O neto não só 

estava a ter um aporte elevadíssimo de açúcar como ainda estava a fazer ingestão de 

pouca água e fibra, o que faria naturalmente com que o seu trânsito intestinal estivesse 

desregulado. Ainda que tenha levado um laxante consigo (uma vez que o caso 
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necessitava de alívio rápido dos sintomas), prometeu investir numa melhor alimentação 

do neto para que este problema não fosse tão frequente. 

 

2.6. Conclusão 

Acredito que esta partilha de conhecimento sob a forma de panfleto foi bastante útil, 

não em termos de lucro de farmácia ou aumento de vendas, mas sim como medida de 

educação da população. Muitos utentes não tinham o conhecimento sobre como podiam 

ler e interpretar os rótulos dos produtos alimentares e desconheciam que existisse uma 

adição de açúcar tão marcada neste tipo de bens alimentares.  

Foram distribuídos cerca de 40 panfletos, sendo que os distribuí estrategicamente a 

adultos que vinham acompanhados de crianças ou a adultos que fizeram levantamento 

de produtos/medicamentos para crianças. A grande maioria dos utentes que entraram 

em diálogo comigo não se tinham apercebido do impacto que pode ter uma taça de 

cereais ao pequeno-almoço a nível do aporte de açúcares. Gostaria de ter alargado esta 

ação e de receber feedback da população com a qual interagi, para saber se foram 

notadas mudanças, especialmente nos casos de obstipação em que as crianças fazem 

uso recorrente a laxantes, mas com o terminar do período de estágio não foi possível 

realizar essa medida. 

Ainda que haja muita publicidade a um EV mais saudável, a população não o associa 

diretamente a crianças e assumem que se dirige a adultos/idosos. Uma alimentação 

saudável é desejável para todas as idades e sexos e traz benefícios a curto e a longo 

prazo, visto que quando há educação alimentar desde tenras idades esta torna-se um 

hábito que perdura para a idade adulta. Como fiz questão de frisar, todos os alimentos 

e PA podem ser consumidos, a chave é a moderação. 
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Anexos 

Anexo 1 – Panfleto relativo à Proteção Solar, Versão 1 

 

 

Anexo 2 – Panfleto relativo à Proteção Solar, Versão 2 
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Anexo 3 – Panfleto relativo à Alimentação Saudável  
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Resumo 

 Como parte final do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, está 

prevista a realização de um estágio que pretende consolidar todo o 

conhecimento adquirido nos cinco anos letivos que precederam o momento 

referido anteriormente. Como tal, o papel do farmacêutico, que não se cinge 

obrigatoriamente à Farmácia Comunitária, está também relacionado com a 

Farmácia Hospitalar na qual pode desempenhar funções tão variadas como a 

preparação e verificação de esquemas terapêuticos de Quimioterapia, 

preparação de suporte nutricional, dispensação de medicamentos exclusivos de 

Farmácia Hospitalar, manutenção e gestão de stock de fármacos e dispositivos 

médicos assim como o seu fornecimento às várias especialidades no ambiente 

hospitalar. 

 Deste modo, realizamos estágio na Farmácia Hospitalar do Ospedali 

Riuniti Villa Sofia – Cervello ao abrigo do programa Eramus +, onde pudemos 

integrar a equipa farmacêutica e participar nas funções por ela realizada. 

  Com este relatório pretendemos numa primeira parte, descrever o 

funcionamento e a organização do Hospital e da Farmácia em questão e, 

posteriormente, abordar o trabalho por nós desenvolvido durante os três meses 

de estágio. 

 Após este período de tempo, concluímos que a profissão farmacêutica 

não só é imprescindível para a sociedade, mas também transversal noutros 

países que não Portugal. 
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1. Introdução 
 O Sistema de Saúde Nacional Italiano ou Servizio Sanitario Nacionale 

(SSN) foi criado em 1978 com a lei nº883 e defende três princípios essenciais: a 

universalidade, a igualdade e a justiça [1]. O primeiro garante que os cuidados 

de saúde atingem toda a população, estabelecendo-a como um direito individual 

e um recurso da comunidade [1]. O SSN aplica este princípio promovendo, 

mantendo e recuperando a saúde física e mental da população em toda a 

extensão do território italiano [1]. Quanto ao segundo princípio, este permite que 

haja acesso aos serviços do SSN sem que se verifique uma diferenciação 

individual, social ou económica [1]. Por fim, o terceiro princípio estabelece o 

acesso à saúde de forma igualitária à população, de modo a eliminar qualquer 

tipo de desigualdade no local de prestação de cuidados médicos [1]. 

 Incluídos no SSN estão as instituições de saúde pública locais, 

instituições privadas com contratos com o SSN e hospitais como o que nos 

acolheu para realizar o estágio em questão. 

 O hospital como conhecemos hoje em dia, foi criado a 1 de setembro de 

2009, unindo os antigos hospitais Cervello, Villa Sofia e CTO, Casa del Sole em 

um, chamado Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello [2]. Todas as partes em causa 

tiveram um começo diferente. De facto, o hospital Vincenzo Cervello foi criado 

em 1909 com o propósito de curar doenças do trato respiratório e era dirigido 

pelo farmacologista que deu nome à instituição [2]. Com o passar dos anos e 

com a ajuda de fundos recolhidos aos aristocratas sicilianos, em 1922 o hospital 

foi considerado um ponto de referência de termos de diagnóstico de patologia 

[2]. Em 1995 ganhou estatuto de ponto de referência para emergência de 

segundo nível [2]. Como é possível observar, o sistema de saúde evoluiu 

bastante, especialmente neste caso. 

 Esta nova instituição é dirigida por um Direttore Generale, auxiliado por 

um Direttore Amministrativo e um Direttore Sanitario, responsável pela toma de 

decisões relacionadas com as políticas de saúde [2]. A Direzione Amministrativa 

é responsável pela administração e contabilidade, ambos necessários para o 

bom funcionamento do hospital [2]. A Direzione Sanitaria supervisiona as 

atividades relacionadas com a higiene de cada unidade hospitalar e dos serviços 

de diagnóstico [2].  



2 
 

 O edifício do hospital Vincenzo Cervello inclui oito especialidades 

diferentes, sendo estas: Dipartimento di Chirugia, Dipartimento Materno-Infantile 

(que inclui Neonatologia UTIN, Ortopedia Pediatrica, Ostetricia e Ginecologia, 

Pediatria e Pronto Socorro Pediatrico ed Accettazione), Dipartimento di 

Ematologia e Oncologia (onde se encontra Ematologia con UTMO, Ematologia 

e Malattie Rare del Sangue e degli Organi Ematopoietici, Medicina Trasfusionale 

e Oncologia Medica), Dipartimento Cardiovasculo – Respiratorio (constituído por 

Cardiologia, Chirurgia Toracica, Malattie Apparato Respiratorio 1 e 2), 

Dipartimento di Emergenza e Neuroscienze (onde Anestesia e Rianimazione Iº 

está localizada), Staff Direzione Aziendale, Staff Direzione Sanitaria e, 

finalmente, Dipartimento di Medicina. Nesta última especialidade, encontram-se 

inseridos os serviços de Endocrinologia, Gastroenterologia, Malattie Infettive, 

Medicina Interna 2, Nefrologia e dialisi e Farmacia. 
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2. Descrição da farmácia e serviços prestados 
 A farmácia tem os seus serviços divididos em dois pisos diferentes do 

edifício A do hospital Cervello. No primeiro piso é possível encontrar a sala de 

preparação de sacas de nutrição parentérica, responsável por suprimir as 

necessidades do hospital e inclusive as especialidades presentes no hospital 

Villa Sofia. No piso terrestre do mesmo edifício encontra-se a parte mais extensa 

da farmácia, na qual estão presentes as restantes secções da componente 

farmacêutica. Estas são o armazém dos fármacos, a secção de preparação dos 

esquemas quimioterápicos, os serviços administrativos (encarregues da parte 

burocrática da farmácia), a parte da distribuição de fármacos ao público e, num 

outro compartimento, a parte encarregue dos dipositivos médicos. 

Quanto a atividades realizadas pelos serviços farmacêuticos podemos 

enumerar algumas como [3]: 

 Serviço de farmácia ao público propriamente dito, com distribuição 

de medicamentos crónicos e outros para doentes em recuperação 

nos primeiros 30 dias após alta hospitalar (primeiro ciclo de 

terapia); 

 Elaboração, receção e sistematização de encomendas; 

 Farmacovigilância de reações adversas relacionadas com a toma 

de medicamentos; 

 Gestão do uso de dispositivos médicos (armazenamento e 

fornecimento); 

 Verificação de sacos de nutrição parentérica e preparação dos 

mesmos; 

 Preparação de formulações galénicas; 

 Participação nas comissões de Ética, do bom uso do sangue, de 

infeções hospitalares, entre outras; 

 Fornecimento de fármacos a unidades médicas presentes no 

hospital; 

 Elaboração de esquemas de preparação de fármacos 

antineoplásicos e verificação do estado de preparação destes. 
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3. Dispensação de medicamentos ao público 
Em termos de farmácia de distribuição ao público, esta apresenta várias 

vertentes de atuação, especialmente no tipo de medicamentos que são cedidos. 

Primeiramente é necessário explicar que os utentes podem trazer consigo dois 

tipos de receitas, as pertencentes ao ficheiro F (Figura 1) e as pertencentes ao 

ficheiro H (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Exemplo de receita do ficheiro F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Exemplo de receita do ficheiro H. 

O primeiro caso é o mais semelhante à farmácia de distribuição ao público 

e acontece quando o utente levanta a prescrição médica para o primeiro ciclo de 

terapia após alta hospitalar. Nesta situação, procuram, na sua maioria, levantar 
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medicamentos de faixa A, medicamentos que são prescritos pelo médico com 

comparticipação do SSN (ao abrigo do decreto-lei de 20 de Dezembro de 2002 

do Ministério da Saúde Italiano) e que a farmácia hospitalar deve facultar até a 

um máximo de trinta dias de terapia [4]. É necessário acrescentar que estes 

fármacos só são isentos de pagamento em determinadas patologias, que na 

receita que é trazida pelo doente devem vir especificadas na forma de nota [4].  

Como exemplos de fármacos deste caso podemos encontrar 

normalmente o omeprazol, um protetor gástrico bastante usado, que para ser 

dispensado deve vir acompanhado de uma nota que pode ser a 1 no caso de se 

tratar do uso para prevenção de complicações graves do trato gastrointestinal 

superior ou da nota 48 no caso de ser usado, por exemplo, para o tratamento de 

úlceras [4]. Já na Figura 1 temos o caso de um fármaco, a ceftriaxona, que vem 

acompanhado de uma nota particular, a nº 55, aplicável a antibióticos injetáveis 

para o tratamento de determinadas infeções [4]. 

Cada tipo de patologia tem uma nota diferente, pelo que é necessário 

confirmar se é elegível a receber a terapia sem ter de efetuar pagamento. Alguns 

fármacos, como por exemplo a nandroparina cálcica, para além da receita do 

ficheiro F, possuem uma nota particular que deve vir especificada na forma de 

anexo (Allegato A), como no exemplo seguinte (Figura 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Exemplo de um Allegato A, necessário para a dispensação de um pequeno grupo de 

fármacos. 
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Os fármacos de faixa C (fármacos a cargo do doente e sem 

comparticipação do SSN) devem ser recolhidos na farmácia ao público fora do 

hospital, sendo que cada vez que está presente numa receita um fármaco de 

faixa C, especifica-se o seu tipo e informa-se o doente que este deve ser 

adquirido a pagamento [4]. O alprazolam é um exemplo de medicamento que 

deve ser adquirido pelo doente e o seu custo é totalmente suportado por ele. 

Por último, temos os fármacos de faixa H, que são apenas destinados a 

distribuição hospitalar ou assistência domiciliar [4]. Nesta classe temos como 

exemplo mais comum os fármacos anti virais, como os destinados ao tratamento 

do vírus da imunodeficiência humana (VIH). Como há várias opções de 

tratamento, os fármacos escolhidos para os pacientes VIH positivo geralmente 

têm em conta a condição do doente, o estado linfocitário, a imunidade do 

paciente, a carga viral e as provas de resistência feitas. Tendo em conta estes 

parâmetros escolhe-se o tipo de abordagem a usar. A mais comum é a 

associação emtricitabina/tenofovir (Truvada® (Bristol-Myers Squibb)) + ritonavir 

(Norvir® (AbbVie)) + darunavir (Prezista® (Janssen)) ou atazanavir (Reyataz® 

(Bristol-Myers Squibb). Todos estes fármacos são distribuídos em ambiente 

hospitalar, após a entrega de uma receita do ficheiro H e de um plano terapêutico 

associado para que se possa fazer a dispensação da terapia.  

Outro tipo de abordagem de tratamento é o que é feito para a cura da 

hepatite C. Esta patologia é alvo de um plano de tratamento de 12 ou 24 meses, 

sendo a última opção a mais comum. Segundo as guidelines, os pacientes são 

orientados para um plano de tratamento que pode consistir num só comprimido 

diário como é o caso do Harvoni® (Bristol-Myers Squibb) (sofosbuvir/ledipasvir) 

ou dois comprimidos quando se usa a associação de sofosbuvir (Sovaldi® 

(Gilead)) e daclatasvir (Daklinza® (Bristol-Myers Squibb)) [5].  

Outra associação muito usada é Viekirax® (AbbVie) 

(ombitasvir/paritaprevir/ritonavir) e Exviera® (AbbVie) (dasabuvir) [5]. No último 

mês de estágio foi introduzido um último fármaco como opção de terapia nestes 

planos terapêuticos, o Zepatier® (Merck) (grazoprevir/elbasvir), usado com maior 

eficácia no segundo tipo do vírus [5]. Quando tolerado pelo paciente pode usar-

se ribavirina (Copegus® (Roche), Rebetol® (Merck)), um inibidor da transcriptase 

reversa do vírus, capaz de potenciar o efeito dos outros fármacos [5]. 
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Todos estas opções seguem um plano de distribuição semelhante, o 

doente deve portar com ele uma receita do ficheiro H e um esquema terapêutico 

(Figura 4) de forma a que a AIFA possa ser notificada da terapia que é feita e 

monotorização da mesma. No fim dos 12 ou 24 meses o doente é sujeito a 

controlo da infeção viral.  

 

Figura 4 - Exemplo de um esquema terapêutico para o registo AIFA dos fármacos. 

É importante distinguir que no caso do VIH o doente não faz terapia para 

que se atinja a cura, mas sim para que seja possível manter a qualidade de vida. 

Já para a hepatite C, o objetivo terapêutico é a cura. 

 Outros fármacos sujeitos a controlo AIFA e presentes na faixa H são 

usados, por exemplo, em oncologia. Neste caso podemos incluir fármacos como 

o Nexavar® (Bayer) (sorafenib), Tasigna® (Novartis) (nilotinib) e Tarceva® (Roche) 

(erlotinib). A dispensação destes fármacos é feita mensalmente e altamente 

controlada por serem fármacos recentes e de custo extremamente elevado, 

representando uma fatia significativa dos custos em medicamentos da farmácia. 

 É importante terminar com a noção de que nem todos os fármacos de 

faixa A só podem ser distribuídos em primeiros ciclos de terapia. No caso dos 

medicamentos usados para a anemia ou talassemia (quelantes do ferro) como o 

Exjade® (Novartis) (deferasirox) e o Ferriprox® (Apotex) (deferiprone), ambos 

pertencentes à faixa em contexto, são dispensados na farmácia hospitalar com 
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o uso de uma receita do ficheiro H. No entanto, como todos os medicamentos, 

podem estar sujeitos a melhorias desde que são introduzidos no mercado. 

Durante o período de estágio pudemos observar a introdução de 

melhorias na terapia dos doentes que usam estes medicamentos porque 

introduziram no mercado a versão em comprimido do Exjade®, em vez de a 

versão antiga de comprimido dispersível. Desta forma foi possível diminuir a 

dose de cada comprimido, visto que a biodisponibilidade da substância ativa 

passou a ser mais elevada por causa da alteração da forma farmacêutica que a 

veicula. 

 

3.1. Estupefacientes 

  Esta é uma classe de fármacos extremamente particular. Não estão 

disponíveis para serem distribuídos no primeiro ciclo de terapia, sendo, por isso, 

somente usados para suprimir as necessidades do hospital. 

 Como são aplicados com bastante precaução, são sujeitos a várias 

etapas de controlo antes, durante e depois da farmácia. 

Começa por ser necessário o registo escrito das encomendas à marca do 

fármaco que deve ser adquirido (Figura 5). Depois há um registo de entradas e 

saídas do fármaco, no qual cada substância ativa tem uma página respetiva, de 

forma a permitir uma melhor organização e controlo (a Figura 6 ilustra o exemplo 

do fenobarbital). Há ainda um registo interno de segurança para a farmácia. 

Figura 5 - Capa e folha em branco do livro de requisição de fármacos estupefacientes 

à respetiva marca. 
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Figura 6 - Folha de entradas e saídas de fenobarbital. 

Para se fazer a requisição destes fármacos por parte de uma unidade do 

hospital é necessária uma receita própria que está dividida em três partes iguais, 

em que uma fica no livro do reparto que faz o pedido, uma cópia para a farmácia 

e uma terceira parte para os serviços administrativos, como é possível observar 

na Figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Receita para a requisição de estupefacientes por parte das unidades hospitalares. 
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4. Unità Farmaci Antitumorali 
 A Unità Farmaci Antitumorali (UFA) do hospital Vincenzo Cervello surge 

com a necessidade crescente de proporcionar tratamento anti tumoral aos 

pacientes oncológicos. Esta unidade da Farmácia serve, em particular, os 

serviços do Dipartimento di Ematologia e Oncologia, nomeadamente a 

Ematologia I, onde se procura combater o avanço de cancros hematológicos 

como linfomas de Hodgkin e de não Hodgkin, leucemias mieloides agudas e 

crónicas e mielomas, a Ematologia UTMO, cujo propósito é preparar o doente 

para o transplante de células hematopoiéticas, e, ainda, a Ematologia II, onde se 

tratam os vários tipos de talassemias. Outro serviço dependente da atividade 

desta unidade farmacêutica é a Oncologia Medica, onde é fornecido tratamento 

a tumores que afetam órgãos diversos, como a mama, os ovários, o cólon, o 

reto, o estômago, o pulmão e a pele. A UFA ainda prepara e fornece fármacos 

usados no hospital Villa Sofia, nomeadamente no serviço de Urologia, do 

Dipartimento di Chirurgia. 

 Durante os três meses de estágio, os fármacos antineoplásicos não 

puderam ser preparados no espaço da farmácia destinado para tal, devido a um 

problema com a purificação do ar nas câmaras de fluxo laminar. A resolução 

deste problema passou pela aquisição de uma nova câmara e pela adaptação 

de uma sala anexa à sala de preparação da nutrição parentérica de modo a que, 

no futuro, possa ser possível a preparação de fármacos usados em doenças 

oncológicas. Enquanto esta nova sala estava a ser remodelada, a preparação 

da quimioterapia foi realizada no hospital Villa Sofia. 

 O papel do farmacêutico, nestas circunstâncias, passa então pela receção 

e verificação dos esquemas terapêuticos prescritos pelo médico assim como a 

elaboração de esquemas de preparação e, ainda, confirmação da correta 

reconstituição dos fármacos. Para cumprir estas tarefas, o farmacêutico deve 

recorrer aos seus conhecimentos sobre o medicamento, nomeadamente para 

que patologias o fármaco em questão está recomendado, como se deve 

proceder à reconstituição e diluição desse mesmo fármaco e, por último, quais 

as condições de conservação que devem ser aplicadas para garantir uma 

estabilidade correta do fármaco já reconstituído. 

 Após a administração do fármaco ao doente, o farmacêutico deve fazer a 

monitorização dos fármacos usados e a gestão do stock dos mesmos. 
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4.1. Legge 648/96 
 A legge 648/96 é uma lei que entrou em vigor a 23 de Dezembro de 1996 

e que permite o uso de fármacos em indicações terapêuticas diferentes das 

autorizadas [6]. A AIFA disponibiliza, através do seu site, listas com fármacos 

nesta situação [6]. Entre os fármacos usados na Oncologia Hematológica e que 

se encontram nesta posição, podemos citar os exemplos da bendamustina, do 

etopósido e do metotrexato. 

A bendamustina é normalmente usada em monoterapia para o tratamento 

de linfomas não Hodgkin mas usada em combinação com o rituximab está 

indicada para o tratamento de linfomas de células B e, portanto, encontramo-nos 

perante uma extensão do seu uso [6]. Já o etopósido é usado no tratamento de 

carcinomas pulmonares, de vários tipos de linfomas e da leucemia aguda não 

linfoblástica [6]. O seu uso pode estender-se ao tratamento da leucemia linfoide 

aguda e do mieloma múltiplo, autorizado pela legge 648/96 [6]. O metotrexato, 

usado para combater vários tipos de carcinomas e de leucemias, ao ser usado 

em alta dose para o tratamento da leucemia aguda e de linfomas não Hodgkin, 

considera-se uma extensão da sua indicação terapêutica [6]. 

Todas as extensões das indicações terapêuticas encontram-se bem 

fundamentadas e suportadas por bibliografia. 

 

4.2. Supervisão dos esquemas terapêuticos oncológicos 
 O farmacêutico recebe a prescrição dos fármacos antineoplásicos através 

de fax (o que acontece com a quimioterapia destinada ao serviço de Oncologia 

Medica), de correio eletrónico (no caso da quimioterapia para doentes do serviço 

de Urologia) e do Euristic (Figura 8). Este último, é um programa informático 

usado exclusivamente pelos serviços de Ematologia I e Ematologia UTMO, onde 

o farmacêutico pode visualizar a prescrição do médico e proceder à sua 

impressão. 
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Como referido anteriormente, nesta fase deve-se proceder à verificação 

da prescrição, isto é, se a posologia se encontra correta para o paciente em 

questão e se os fármacos prescritos são recomendados para a patologia 

oncológica. No caso da quimioterapia, a posologia de um fármaco deve 

calculada para cada doente conforme o seu peso, como por exemplo o Trisenox® 

(Teva) (trióxido de arsénio) cuja posologia recomendada para o tratamento da 

leucemia promielocítica aguda é de 0,75mg/Kg, ou conforme a sua superfície 

corporal, o que acontece com a maioria dos fármacos usados em oncologia, 

podendo-se citar a título de exemplo a bleomicina, cuja dose é de 10mg/m2 [7]. 

Um caso particular é o do MabThera® (Roche) (rituximab) cuja posologia 

varia de acordo com a patologia em causa, ou seja, se este fármaco for usado 

no tratamento da leucemia linfocítica aguda a dose é de 375 mg/m2, mas se for 

no tratamento da leucemia linfocítica crónica a dose passa a ser de 500 mg/m2 

[7]. Porém, quando se administra pela primeira vez este fármaco a um doente, a 

dose é sempre de 375 mg/m2, independentemente da patologia. De salientar 

ainda que nesta mesma primeira administração se divide o fármaco de modo a 

se administrar primeiro 100 mg de rituximab para a verificação de efeitos 

secundários, como febre, arrepios, dor no local de perfusão, entre outros. 

Os vários esquemas ou protocolos terapêuticos usados são normalmente 

denominados pelas iniciais dos fármacos que os constituem, sendo que são 

Figura 8 - Exemplos de prescrições de fármacos antineoplásicos. 
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também postos em prática certos protocolos internacionais como o FOLFOX, o 

FOLFIRI e o ABVD. 

Tanto o FOLFOX como o FOLFIRI são usados no tratamento do 

carcinoma do cólon, após operação, sendo que o primeiro é considerado 

tratamento de 1ª linha e o segundo é tratamento de 2ª linha. Estes dois 

protocolos terapêuticos são semelhantes pois ambos possuem ácido folínico 

(FOL) e 5-fluorouracil (F), variando apenas num fármaco, que no caso do 

FOLFOX é a oxaliplatina (OX) e no FOLFIRI é o irinotecano (IRI). 

O protocolo ABVD é constituído por Adriblastina® (Pfizer) (doxorrubicina), 

bleomicina, vimblastina e dacarbazina, sendo um protocolo clássico e de 1ª linha 

no tratamento do linfoma de Hodgkin.   

 

4.3. Elaboração de esquemas de preparação, verificação da 

correta reconstituição de fármacos e gestão de stock 

dos mesmos 
 Após a verificação da prescrição dos fármacos antineoplásicos, procede-

se à elaboração de esquemas de preparação. Para tal, recorre-se ao programa 

UFA2012, onde, para além de se introduzir informações sobre o doente, se 

introduzem os fármacos que vão ser usados e como deve ser feita a sua diluição,  

assim como se obedecem à legge 648/96 ou não (Figuras 9 e 10). 

Figura 9 - Introdução de informação sobre o doente e respetiva medicação. 
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Os fármacos antineoplásicos devem ser diluídos conforme a bibliografia 

existente de modo a obter-se a concentração desejada e a estabilidade correta. 

Para tal, deve-se usar como veículo soro fisiológico ou solução de glucose a 5%, 

sendo que existem fármacos que devem ser preparados em seringa, se a 

concentração desejada é muito baixa ou se se pretende diminuir a dor aquando 

a sua administração, ou em elastómero, que permite uma administração 

contínua de fármaco durante um longo período de tempo (44 horas, por 

exemplo), sem que o doente tenha de ser internado no hospital [7]. 

 No final, obtêm-se esquemas de preparação e etiquetas identificativas 

como as que se encontram abaixo (Figura 11). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Introdução do fármaco a usar e respetivo modo de diluição. 

Figura 11 – À esquerda: esquema de preparação; à direita: etiquetas identificativas. 
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 Os esquemas de preparação e as etiquetas são então mandados para o 

hospital Villa Sofia onde se procede à preparação, reconstituição e diluição dos 

fármacos. Isto é levado a cabo pelos enfermeiros sendo que o papel do 

farmacêutico passa pela supervisão. De seguida, os fármacos são transportados 

de novo para o hospital Cervello onde é verificado se não existem fugas nos 

sacos que os contêm e se tudo se encontra corretamente identificado. 

Juntamente com eles, chegam os esquemas de preparação assinados e 

com a identificação e data de validade do lote dos fármacos usados. Se houver 

alguma discrepância entre o fármaco usado e o que se encontra no esquema de 

preparação, deve-se proceder à correção no programa UFA2012 de modo a 

acertar os stocks. Estando tudo correto, pode-se então, neste programa, dar o 

fármaco como utilizado e validado. 
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5. Unidade de preparação de sacas de nutrição parentérica 
A unidade de preparação de sacas de nutrição parentérica do hospital 

Cervello tem como função servir todos os doentes internados nos vários 

hospitais que constituem o Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello e que necessitem 

de suporte nutricional, sendo que a grande maioria dos doentes que precisa 

deste tipo de suporte sofre de neoplasias ou de patologias neurológicas [8]. Para 

além disso, a nutrição parentérica encontra-se também indicada para doentes 

de idade já avançada, cujo estado de nutrição esteja comprometido e que sofram 

de outras patologias crónicas [8]. 

O cálculo do aporte energético-proteico faz-se com base na altura e no peso 

do doente, sendo que normalmente se divide o aporte energético não proteico 

em 60% de glucose e 40% de lípidos [8]. Para além das calorias, as sacas de 

nutrição parentérica possuem na sua constituição azoto, aminoácidos, que 

podem ser completos ou essenciais conforme o doente sofra ou não de 

patologias nefrológicas, e, ainda, eletrólitos (sódio, potássio, cálcio, magnésio, 

fósforo e cloro), que são ajustados às necessidades individuais. 

De referir ainda a importância que a osmolaridade da saca de nutrição 

assume uma vez que esta define qual o tipo de veia a ser utilizada: veia central 

obrigatoriamente se a osmolaridade for superior a 800 mOsm/l. A veia periférica 

passa a ser opção se a osmolaridade for inferior a este valor. 

O farmacêutico deve inserir a informação que vem na prescrição (Figura 12) 

no programa AbaMIX que deteta se existe algum erro nesta (Figuras 13 e 14). 

Se houver, o farmacêutico deve falar com o médico prescritor e, com a 

autorização deste, alterar o parâmetro que não se encontra correto. 
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Figura 12 – Exemplos de prescrições de sacas de nutrição parentérica. 

Figura 13 – Introdução de informação sobre a constituição da saca de nutrição 
parentérica. 
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Após isto é impressa uma folha com o conteúdo da saca de nutrição a 

preparar e respetiva etiqueta identificativa, como se pode ver na Figura 15, e os 

enfermeiros podem proceder à sua preparação na máquina representada na 

Figura 16. 

 

 

Figura 14 – Verificação da inserção dos dados. 

Figura 15 – Folha com o conteúdo da saca de nutrição parentérica e respetiva etiqueta. 
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Para além de serem preparadas sacas de nutrição cujo conteúdo é ajustado 

individualmente, preparam-se sacas de nutrição de constituição fixa como são 

exemplo os sacos Periven®, Clinimix® e Olimel®. Podem ainda ser preparadas 

sacas de hidratação, muito usadas como terapia de suporte na terapia 

oncológica de carcinomas hematológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Máquina de preparação de sacas de nutrição parentérica. 
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6. Gestão de stock 
 Numa entidade hospitalar italiana os fundos monetários da mesma são 

geridos pela Administração do hospital e que devem fazer uso dos mesmos de 

forma a trazer o máximo de benefício a um maior número de doentes. É 

precisamente devido a este facto que fazer uma gestão correta e frequente de 

stocks é de extrema importância para o bom funcionamento do hospital, sendo 

que cabe ao farmacêutico a supervisão desta tarefa. 

 Para além de fornecer medicamentos e dispositivos médicos aos vários 

serviços do hospital Cervello, a farmácia deste hospital tem a responsabilidade 

de responder aos pedidos de fornecimento dos outros serviços dos restantes 

hospitais que pertencem ao Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello. 

 Por vezes, também são feitos pedidos de empréstimo de fármacos à 

unidade de farmácia do hospital Cervello por parte de outras unidades de 

farmácia de hospitais da cidade de Palermo não pertencentes ao Ospedali Riuniti 

Villa Sofia-Cervello, como é o caso do hospital Civico Di Cristina Benfratelli, 

assim como as de outros hospitais de outras cidades da região da Sicília. Estes 

pedidos são controlados através da folha Excel correspondente ao hospital que 

efetuou o pedido, onde se encontra especificado qual o fármaco e respetiva 

quantidade emprestada e a data em que o empréstimo foi realizado. 

 Para se realizar a encomenda de fármacos e dispositivos médicos, 

recorre-se a um programa informático onde se deve selecionar o produto 

necessário, a quantidade pretendida e a indústria farmacêutica responsável pelo 

fornecimento do mesmo. É, então, obtida uma ordem de encomenda que deve 

ser assinada pelo diretor da farmácia hospitalar e enviada por fax à indústria que 

detém o contrato de fornecimento do produto encomendado. 

 Após a chegada da encomenda, o farmacêutico deve controlar se esta se 

encontra correta, isto é, se o produto e a quantidade são os pedidos e se existe 

algum dano. Se tudo estiver conforme, os fármacos são armazenados no espaço 

da farmácia destinado a tal ou no frigorífico se necessitarem de ser conservados 

a uma temperatura entre 2º a 8ºC. Os dispositivos médicos são armazenados 

num espaço exclusivo para os mesmos. 
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7. Conclusão 
 Após três meses de estágio pudemos avaliar e aplicar aquelas que são 

as competências de um farmacêutico hospitalar. Concluímos que as suas 

funções são bem mais abrangentes do que o que se espera inicialmente e o seu 

papel é chave para uma boa gestão do hospital e um prestamento de cuidados 

de saúde adequados. No fundo o estágio permitiu-nos não só aplicar os 

conhecimentos prévios teóricos que possuímos e que foram adquiridos ao longo 

do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, mas também adquirir novas 

noções práticas que não são obtidas nos cinco anos do curso. Atribuímos, 

portanto, um peso elevado à componente de estágio para a nossa formação 

futura, ficando assim mais capazes de enfrentar novas tarefas do dia-a-dia com 

outro tipo de destreza que previamente não tínhamos. 

 Tudo isto é uma verdade que também é aplicável a Portugal, mas ao 

abrigo do programa Erasmus + tivemos a oportunidade de ter uma experiência 

num hospital estrangeiro. Isto não só desenvolveu as nossas competências 

como futuros farmacêuticos, mas também como indivíduos que se viram 

inseridos numa sociedade diferente, com regras diferentes e encontraram forma 

de se adaptar e aprender com as novas vivências.  
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