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Resumo 
	  
 No âmbito do estágio do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, propus-me a realizar o estágio 

curricular repartido em três ambientes diferentes. Os primeiros três meses 

desenvolveram-se numa farmácia comunitária em Valência, Espanha, dentro do 

programa de ERASMUS. A segunda fase de três meses e meio desenrolou-se numa 

farmácia comunitária (Farmácia Campus São João) na cidade do Porto e por último, 

realizei dois meses em farmácia hospitalar, no Hospital de Santo António do Centro 

Hospitalar do Porto.  

 Esta minha escolha de prolongar o período de estágio passou muito pela 

vontade de querer preparar-me profissionalmente para o vasto leque de opções que 

o curso de Ciências Farmacêuticas nos oferece e prepara ao longo dos 5 anos.  

Durante o período de estágio em farmácia comunitária, na Farmácia Campus São 

João, apercebi-me do valor do farmacêutico no momento da dispensa e do 

aconselhamento. Este profissional de saúde é um elemento chave no desenrolar da 

história clínica do utente, pois é àquele a quem se dirige para fazer uma primeira 

abordagem relativa à sua condição de saúde, em grande parte das situações.   

 A proximidade da farmácia à população permite esclarecimento, 

aconselhamento e controlo sobre a utilização do medicamento, adesão à 

terapêutica, efeitos secundários e rastreio de situações de saúde que devam ser 

encaminhadas para o médico.  

 Ao longo do relatório serão referidos vários temas relacionados com a minha 

passagem na farmácia comunitária. Neste percurso tive oportunidade de adquirir 

competências bastante aprofundadas relacionadas com a gestão da farmácia, 

realização de encomendas, controlo e organização de medicamentos e produtos de 

saúde, bem como atendimento ao público. Estes temas e outros serão abordados ao 

longo do relatório. Para além disto, será explicado como se desenvolveram os dois 

projetos realizados. Um deles desenvolvido para uma amostra, de uma faixa etária 

especifica, da população, relacionado com a Fotoproteção e Cuidados Solares. E 

um outro implementado na farmácia, relacionado com as consequências associadas 

ao tratamento de Radioterapia, mais concretamente; Radiodermite.  
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Introdução  

 No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, a Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto, proporciona, aos seus alunos, a 

oportunidade de realizar um estágio profissionalizante em Farmácia de Oficina. Esta 

garante aos alunos uma melhor preparação para o mercado de trabalho, uma vez 

que permite que os alunos possam aplicar todos os seus conhecimentos científicos 

e aprendizagens adquiridas ao longo do curso.  

 O meu estágio curricular em farmácia comunitária decorreu na Farmácia 

Campus São João, no período de 14 de Maio a 31 de Agosto de 2018, onde cumpri 

um horário fixo, das 9h às 17h, com uma hora de interrupção para o almoço.  

 Ao longo do relatório são abordados vários temas com os quais tive 

oportunidade de contactar enquanto estagiária, desde a gestão de encomendas, 

armazenamento de medicamentos, conferência dos prazos de validade, 

atendimento ao balcão, serviços farmacêuticos, para além de outras atividades 

desenvolvidas e descritas neste relatório. Nomeadamente, assisti a algumas 

formações organizadas por alguns laboratórios (Anexo 1).  

 Durante o estágio foram também desenvolvidos dois projetos, sendo que um 

deles foi mais dirigido à comunidade, exterior à farmácia, e o outro mais dirigido a 

um tipo de utentes frequente na farmácia.  

 No decorrer do meu estágio na farmácia fui orientada pela Diretora Técnica, 

Dr.ª Ana Sofia Pinto, assim como pela grande equipa que constitui o quadro de 

pessoal da farmácia. Com eles foram adquiridas grandes competências quer 

profissionais quer pessoais.   

 As principais atividades/tarefas desenvolvidas encontram-se resumidas 

cronologicamente na tabela 1.	  	  
Tabela 1: Atividades realizadas durante o período de estágio na Farmácia Campus São. 
João. 
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Parte I: Descrição das Atividades Desenvolvidas na Farmácia 
Campus São João 

1. Farmácia Campus São João  

1.1. Espaço Físico 
 A Farmácia Campus São João localiza-se na Rua Dr. Plácido da Costa 410, 

da freguesia de Paranhos, Porto, mais concretamente no interior de um centro 

comercial, “Campus S. João, Lojas”, correspondendo às lojas número 103 e 104. 

(Anexo 2) 

 Nas imediações desta farmácia podemos encontrar o centro Hospitalar de 

São João, o Instituto Português de Oncologia do Porto, vários Hotéis, assim como 

diversas Faculdades pertencentes à Universidade do Porto, Institutos Politécnicos e 

outras Universidades Privadas.  

 Uma vez que se insere num ambiente comercial de passagem e perto de um 

centro hospitalar de grandes dimensões, proporciona um grande afluxo de utentes 

apenas de passagem.  

 O horário de funcionamento da Farmácia Campus São João cumpre a 

Portaria nº 14/2013, de 11 de janeiro, estando aberta diariamente das 8h00 até às 

22h00 (sem interrupções), incluindo Sábados, Domingos e feriados, sendo que 

nestes dias o horário da farmácia é das 10h às 22h.[1] 

1.2. Espaço Funcional  
 A Farmácia Campus São João é constituída por uma área de atendimento ao 

público, um armazém, um laboratório, um gabinete de atendimento personalizado, 

um escritório, uma copa e instalações sanitárias. Todas as áreas se encontram 

segundo o descrito e exigido pela Deliberação nº 1502/2014, de 3 de julho, onde 

consta a informação acerca da “Regulamentação das Áreas Mínimas das 

Farmácias”.[2] 

 Na área de atendimento ao público (Anexo 3) encontram-se expostos os 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). Estes medicamentos 

estão organizados segundo a sua sazonalidade e agrupados segundo o tipo de 

condição de doença a que se aplicam, estando localizados atrás do balcão. Os 

produtos de dermocosmética, de alimentação especial, alimentação infantil e higiene 

(corporal e íntima) estão expostos ao alcance dos utentes.  

 Os únicos medicamentos visíveis na farmácia devem ser os medicamentos 

não sujeitos a receita médica (MNSRM), todos os outros devem ser guardados fora 

do alcance do utente. Ao longo do estágio tive a oportunidade de contribuir para a 
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organização e manutenção do espaço de atendimento ao público, tanto na 

reposição de produtos, como na orientação do espaço onde eram organizados. A 

área de atendimento é constituída por um único balcão com 6 postos de trabalho ao 

longo deste, cada posto com um computador, onde opera o sistema informático 

Sifarma 2000®, assim como outros suportes tecnológicos (leitor de cartão de 

cidadão, leitor ótico de código de barras, impressora, caixa registadora e um 

terminal de multibanco). 

 Lateralmente à zona de atendimento, podemos encontrar uma porta que dá 

acesso ao gabinete de atendimento personalizado. Nesta área são prestados 

alguns serviços de saúde, como a avaliação da pressão arterial, da glicemia, do 

colesterol total (CT) e triglicerídeos, medição do peso, administração de vacinas e 

outros medicamentos injetáveis. Para além disto, este local é também utilizado para 

a realização de formações rápidas na farmácia Campus São João. Durante o 

estágio tive a oportunidade de assistir a pequenas ações de apresentação de 

MNSRM e produtos dermocosméticos, que se realizaram neste espaço.  

 No armazém existe uma zona destinada à realização de tarefas como a 

receção e verificação de encomendas. Para além destas tarefas, também aqui se 

procede às devoluções de medicamentos e outros produtos de saúde. Nesta zona 

existe um conjunto de gavetões destinados, essencialmente, ao arrumo de 

medicamentos sujeitos a receita médica.  

 Nesta área, os medicamentos podem encontrar-se armazenados no 

frigorífico, a uma temperatura entre os 2 e os 8º C, controlada por um 

termohigrómetro, ou à temperatura ambiente (nunca ultrapassando a temperatura de 

25ºC), através de um sistema de gavetas ou prateleiras. Estes últimos encontram-se 

arrumados segundo a sua forma farmacêutica (FF). Dentro desta divisão, os 

medicamentos estão organizados por ordem alfabética, dosagem e unidades em 

cada embalagem secundária. O sistema de gavetas encontra-se dividido segundo 

as seguintes categorias: comprimidos e cápsulas; pomadas e cremes; gotas orais; 

colírios e pomadas oftálmicas; gotas nasais e auriculares, FF de uso retal 

(supositórios e enemas); FF de uso vaginal (óculos, enemas, pomadas, cremes, 

geles, comprimidos); carteiras (granulados); produtos de protocolo e produtos de 

veterinária. As suspensões orais (xaropes); ampolas bebíveis e emulsões/soluções 

cutâneas encontram-se organizadas, também, por ordem alfabética em prateleiras 

ao lado das gavetas.   

 Produtos farmacêuticos de ortopedia e os dispositivos médicos estão 

organizados em prateleiras numa outra zona do armazém.  

 No momento da chegada das encomendas diárias, estas são recepcionadas 
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e posteriormente os medicamentos são arrumados nos gavetões. Quando o stock 

de medicamentos é muito grande e não há espaço nas gavetas, os medicamentos 

são arrumados numa zona do armazém com prateleiras, segundo a ordem 

alfabética. O mesmo acontece para os MNSRM e produtos de dermocosmética.  

 A partir do armazém é possível ter acesso ao laboratório. Este espaço 

destina-se à realização de manipulados. Neste área podemos encontrar todos os 

materiais para a produção  de manipulados, assim como toda a documentação 

necessária. No entanto a Farmácia Campus São João não realiza a sua produção, 

apenas se procede à preparação de suspensões orais extemporâneas 

(habitualmente antibióticos).  

 O escritório destina-se à gestão de assuntos burocráticos e de gestão da 

farmácia, assim como para a realização de reuniões entre a diretora técnica da 

farmácia,  delegados e outros profissionais.  

 

1.3. Recursos Humanos 
 Segundo do Decreto-lei (DL) nº 307/2007, de 31 de agosto, as farmácias 

comunitárias são obrigadas a empregar pelo menos dois farmacêuticos, podendo 

estes serem auxiliados por técnicos de farmácia devidamente qualificados.[3] 

 A equipa da Farmácia Campus São João é constituída por oito 

Farmacêuticos e uma técnica de Farmácia, sendo a Diretora Técnica a Dra. Ana 

Sofia Pinto e a Dra. Elisabete Alves a farmacêutica adjunta substituta, responsável 

na sua ausência.  

 Esta farmácia faz parte de um grupo de Farmácias, chamado STS, com 

farmácias localizadas em várias zonas do país.  

1.4. Utentes 

 A Farmácia Campus São João localiza-se dentro de um centro comercial, 

situado nas imediações do Hospital São João, o maior hospital do norte do país. 

Para além do hospital, esta farmácia encontra-se rodeada por várias outras 

instituições de saúde e de ensino universitário, já referidas anteriormente. Este tipo 

de ambiente que rodeia a farmácia proporciona que o tipo de clientes seja o utente 

ocasional. São pessoas que normalmente veem de longe para consultas de 

especialidade ou então tratam-se de pessoas do ambiente universitário (alunos e 

professores).  

 Um dos principais interesses, que se verifica no utente que se dirige a esta 

farmácia, é a compra de produtos de dermocosmética e Over the Counter (OTC). 
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No entanto, existe outro tipo de utente que costuma ser muito frequente nesta 

farmácia, constituído por casais que frequentam as consultas de fertilidade, no 

Hospital de São João. Por este motivo o stock de medicação pertencente a este 

grupo terapêutico é elevado. 

1.5. Sistema Informático 
 O sistema informático adoptado pela Farmácia Campus São João é o 

Sifarma 2000®. A partir do Sifarma 2000® é possível realizar múltiplas tarefas, 

desde a gestão e receção de encomendas, atendimento ao público e faturação. Mas 

para além destas funções principais, este sistema operativo disponibiliza muita 

informação útil na hora do atendimento, sobre o próprio doente e da medicação. 

 Dispõe de informação técnico-científica sobre a medicação que nos permite 

avaliar a situação e assim adequar ao utente.  

 Outras informações que podemos recolher do Sifarma 2000® relacionam-se 

com o controlo dos prazos de validade, gestão de stocks ou consulta de estatísticas 

de vendas.  

2. Gestão da Farmácia Campus São João  

2.1. Gestão de Stocks 
 O stock de uma farmácia constitui um conjunto de produtos que nela existem 

durante um determinado período de tempo. O processo de controlo de stock de uma 

farmácia é determinante para o seu bom funcionamento. O principal objetivo da 

farmácia deve passar por garantir a existências dos medicamentos necessários para 

os seus utentes, assim como evitar o excesso de stock e a sua rutura. Através do 

sistema operativo Sifarma 2000® é possível definir um stock mínimo e máximo para 

cada medicamento, em função do histórico de vendas de cada farmácia. Uma vez 

que se trata de um processo rigoroso e de grande responsabilidade, deve ser 

controlado	  frequentemente, de modo a evitar erros.  

 No que respeita aos medicamentos genéricos (MG) as farmácias devem ter 

disponíveis, para o utente, no mínimo 3 medicamentos com a mesma substância 

ativa, forma farmacêutica, apresentação e dosagem do medicamento prescrito de 

entre os 5 medicamentos com o preço mais baixo, dentro do mesmo grupo 

homogéneo (GH), devendo preferencialmente dispensar o MG de menor preço.[4] 

2.2. Processamento de Encomendas e Fornecedores 
 Os três principais fornecedores da Farmácia Campus São João são à 

Empifarma®, Proquifa® e Alliance Healthcare®. A escolha dos fornecedores passa 
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por avaliação de vários parâmetros, que reunidos proporcionem maiores vantagens 

à farmácia, sendo avaliada a prontidão da resposta ao pedido (rapidez e frequência 

diária de entrega), a existência de produtos em stock de fornecedor, e o custo do 

medicamento à farmácia.  

 A partir do sistema operativo Sifarma 2000®, é possível pré-definir um stock 

mínimo de um determinados produto. Quando este é atingido, o sistema tem a 

capacidade de o colocar como proposta de encomenda de modo a garantir a 

quantidade (stock máximo) necessária deliberada pela farmácia. No entanto durante 

o processo de encomenda o Sifarma 2000® necessita da validação do responsável, 

neste caso da diretora técnica.  

 Os tipos de encomendas realizadas na Farmácia Campus São João dividem-

se em encomendas instantâneas e encomendas diárias. As encomendas diárias 

resultam do conjunto de medicamentos ou produtos farmacêuticos que atingiram o 

valor mínimo de stock, como já foi referido, sendo que o Sifarma 2000® informa da 

média de vendas dos últimos 3 meses, aquando da validação das mesmas. Estas 

encomendas aos fornecedores realizam-se ao final da manhã, sendo que o 

responsável por esta tarefa avalia quais os medicamentos ou produtos 

farmacêuticos mais vantajoso encomendar a um fornecedor ou a outro, de modo a 

beneficiar a farmácia. Assim sendo, a Alliance Healthcare® realiza 3 entregas 

diárias, uma pela manhã, outra ao início da tarde e uma última ao fim da tarde. 

Apenas uma destas se trata da encomenda diária, e as restantes encomendas 

instantâneas. A Empifarma® realiza duas entregas diárias, uma pela manhã 

(pedidos do dia anterior) e outra pela tarde (dos pedidos do próprio dia). A Proquifa® 

apenas realiza uma entrega diária que chega pela manhã, e que corresponde ao 

pedido do dia anterior.  

 Relativamente às encomendas instantâneas, estas podem realizar-se a 

qualquer altura do dia, através do sistema Sifarma 2000®, que disponibiliza o 

acesso a uma plataforma que indica a existência ou não do produto requerido, nos 

fornecedores da Alliance Healthcare® e da Empifarma®. Esta opção é muito útil no 

momento em que há a falta de um produto específico ou quando há mais urgência 

num medicamento, da parte do utente. Para além disso informa acerca do preço de 

custo, a hora de entrega e, caso não exista o produto, informa acerca do estado de 

situação deste (esgotado ou em falta). 

2.3. Receção e Verificação de Encomendas  
 Durante o período de estágio na Farmácia Campus São João, tive 

oportunidade de realizar desde muito cedo as tarefas de receção e verificação de 
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encomendas. Tratam-se de tarefas de extrema importância, uma vez que é durante 

estes procedimentos que se podem evitar muitos erros de stock, que prejudicam o 

bom funcionamento da farmácia. 

 A verificação e receção das encomendas deve seguir uma sequência 

determinada. Inicialmente deve proceder-se à confirmação da presença da fatura ou 

de uma guia de remessa da encomenda (caso esta tenha sido realizada via 

instantânea ou por telefone). A nível informático, é gerado no sistema, uma nota de 

encomenda correspondente a uma fatura, que permite a sua receção. Quando não 

existe uma nota de encomenda associada a uma fatura, é necessário proceder-se à 

criação de uma encomenda manual, onde será gerada a respetiva nota. A partir 

desta pode recepcionar-se a encomenda normalmente, tal como nas que já têm a 

nota atribuída.  

 No entanto antes de se iniciar a receção deve ser confirmado se existem 

medicamentos de frigorífico. Caso existam, o procedimento realizado na Farmácia 

Campus São João é confirmar o medicamento e a sua quantidade com a fatura ou 

guia de remessa, verificar o prazo de validade (anotado no duplicado da fatura) e de 

seguida arrumar no frigorífico. Posteriormente, verifica-se se na mesma fatura 

existem várias notas de encomenda, que caso existam devem ser agrupadas, de 

modo a criar uma única. A partir deste ponto já se pode iniciar a receção através da 

opção “receção de encomendas”, no sistema Sifarma 2000®. Deve ser selecionada 

a nota de encomenda correspondente e de seguida introduzir o “número da fatura”, 

assim como o valor total da mesma. A partir daqui inicia-se a entrada dos produtos 

encomendados, através da leitura ótica do código de barras da embalagem ou por 

introdução do código nacional do produto (CNP). Durante este processo há 

pormenores que se devem ter em atenção, como é o caso do prazo de validade 

(PV), o número de embalagens faturadas e eventual bónus do produto, o estado da 

embalagem, o preço faturado e verificação do preço dos medicamentos que veem 

marcados na embalagem. Se eventualmente, o preço que vem marcado na 

embalagem diferir do preço de venda ao público (PVP), apresentado pelo sistema, o 

valor só pode ser atualizado se não existirem mais embalagens desse produto, em 

stock, com o preço antigo marcado. Caso ainda exista stock, as embalagens com o 

novo preço marcado são colocadas de parte, numa secção para medicamentos com 

preços novos, com intuito de escoar as embalagens do produto com o preço antigo. 

Para os produtos que não tem preço na embalagem, cabe à própria farmácia definir 

o PVP, que será impresso no final sob a forma de etiquetas.[5]  

 Após a introdução de todos os medicamentos no sistema, deve ser conferido 

o número total de unidades assim como o valor total faturado (tem de ser o mesmo 
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que o referido na fatura). Caso existam produtos em falta deve ser realizada uma 

reclamação ao fornecedor. Se isto não se verificar e todos estes passos estiverem 

conforme, podemos finalizar a receção da encomenda. A fatura em papel deve ser 

arquivada e os produtos são armazenados.[5]  

2.4. Armazenamento  
 Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas de Farmácia Comunitária, de 

modo a garantir o seu bom funcionamento, devem ser controladas as condições do 

ambiente onde são armazenados medicamentos e produtos farmacêuticos. Para 

isso, deve ter-se em atenção as condições de iluminação do espaço (proteção em 

relação à luz direta), de temperatura (2 a 8º C para a medicação de frigorífico e 15 a 

25ºC para os restantes medicamentos), humidade (inferior a 60%) e de ventilação 

do espaço. Estas condições devem ser continuamente controladas (através de 

termohigrómetros para o caso da temperatura e da humidade).[6] 

 A organização e armazenamento dos produtos é realizada conforme o 

descrito na secção 1.2.. Durante o armazenamento havia o cuidado de arrumar 

segundo o prazo de validade mais curto, sendo que estas embalagens ficavam em 

cima ou à frente em relação às outras, seguindo os princípios do First Expired, First 

Out. Para que haja um bom controlo dos prazos de validade dos produtos 

farmacêuticos ou medicamentos é importante realizar dupla verificação dos prazos. 

 No momento da receção da encomenda é verificado o PV, assim como 

mensalmente é emitida uma “Lista de Controlo de Prazos de Validade”, que contém 

os produtos com prazo de validade a expirar nos próximos 5/6 meses. Os 

medicamentos ou produtos farmacêuticos cujos prazos de validade que expiram em 

3 meses são colocados de parte, com o intuito de serem devolvidos aos próprios 

laboratórios ou aos fornecedores. Os que ainda tem validade de 5/6 meses são 

colocados de parte para serem escoados mais rapidamente.  

2.5. Devoluções 
 Em algumas situações é determinante recorrer à devolução de produtos 

farmacêuticos ou medicamentos. As razões podem ser desde prazos de validade 

prestes a expirar, embalagem secundária ou primária danificada, suspensão da 

comercialização de algum produto ou retirada de algum lote do mercado. Nestas 

situações é emitida uma nota de devolução constituída por 3 exemplares: a original, 

duplicado e triplicado, que devem ser assinadas e carimbadas pelo farmacêutico e 

entregues ao estafeta/motorista do laboratório ou fornecedor. Depois dos 

documentos serem assinados pelo estafeta, o triplicado é arquivado na farmácia e 
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os restantes exemplares acompanham o produto.  As notas de devolução podem ser 

aceites e nesse caso será emitida uma nota de crédito ou haverá a reposição do(s) 

produto(s). Caso não seja aceite, o produto retorna à farmácia, sendo que nestes 

dois últimos casos, o produto é acompanhado de guia de transporte de devolução.  

 Ao longo do meu estágio surgiram algumas situações em que se teve de 

fazer a devolução de produtos, devido a prazos de validades a expirar, a 

embalagens danificadas e também devido a uma circular emitida pelo Infarmed. 

Nesta circular indicava que deviam ser recolhidos todos os medicamentos que 

contivessem a substância ativa Valsartan de lotes específicos, devido à existência 

de uma impureza naquela substância, produzida pelo fabricante Zhejiang Huahai 

Pharmaceuticals.[7] 

2.6. Controlo da Humidade e Temperatura 
 O armazenamento de alguns medicamentos requer cuidados mais rigorosos, 

como é o caso daqueles que requerem temperaturas entre os 2 e 8ºC. Os 

medicamentos termolábeis devem ser armazenados num frigorífico, onde deve 

constar um termohigrómetro que controle e faça registos diários. Os medicamentos 

e produtos farmacêuticos que não exigem estas condições devem ser armazenados 

a uma temperatura ambiente que varie entre os 15 e os 25ºC, controlados e 

registados por sonda. As condições de humidade não devem ultrapassar os 60%.[6] 

 Na Farmácia Campus São João existem 5 termohigrómetros, um em cada 

um dos dois frigoríficos, dois no armazém e outro junto aos produtos OTC’s, na zona 

de atendimento. Diariamente são guardados informaticamente, os valores de 

temperatura e humidade registados pelos 5 termohigrómetros.  

3. Dispensa de medicamentos e produtos de saúde 

 A farmácia comunitária tem vindo a tornar-se cada vez mais um 

estabelecimento de saúde onde o utente deposita maior confiança como local de 

primeira instância, em situações de alarme relacionados com a saúde. O 

farmacêutico, muito para além de ser o técnico do medicamento é, também, o 

profissional de saúde responsável pelo bem-estar e saúde do utente. Para isso, 

deve prestar um aconselhamento personalizado de modo a evitar que ocorram 

situações de erros na aplicação da terapêutica e garantir o seu uso racional.  

 A minha primeira experiência ao balcão surgiu na 1ª semana de julho, onde 

comecei por observar alguns elementos da equipa da farmácia a proceder ao 

atendimento. Durante duas semanas assisti atentamente ao modo de atendimento, 

assim como ao tipo de discurso e cuidado durante o aconselhamento. Tive 
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oportunidade de ir conhecendo o sistema informático de modo a tornar-me 

familiarizada e preparada para o ato de dispensa do medicamento e produtos 

farmacêuticos. Quando o momento surgiu senti-me bastante à vontade, uma vez 

que todos os elementos da equipa se disponibilizaram a esclarecer dúvidas que 

surgissem. 

3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  
 Segundo o que se encontra descrito no decreto de Lei no 176/2006, de 30 de 

agosto, artigo 114.º, os medicamentos sujeitos a receita médica são aqueles que 

preenchem as seguintes condições:  

a) Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem 

vigilância médica;  

b) Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele 

a que se destinam; 

c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar;  

d) Destinem-se a ser administrados por via parentérica.[8] 

 Para além destes requisitos, os medicamentos sujeitos a receita médica 

apenas podem ser vendidos na farmácia e necessitam sempre de receita médica 

para a sua dispensa. Em relação ao PVP destes medicamentos, uma vez que vem 

impresso na embalagem secundária, não pode ser alterado. 

3.1.1. Prescrição Médica  
 A prescrição médica consiste num ato médico, em que este prescreve um ou 

mais medicamentos, segundo a legislação prevista, através de uma receita médica, 

que pode ser em suporte eletrónico ou, em casos mais especiais, em papel, 

manualmente.  

 Segundo o Despacho 2935-B/2016, ficou estabelecido que a partir de dia 1 

de abril de 2016, seria obrigatório a utilização, em todo o país, da receita electrónica, 

de modo a promover a desmaterialização de todo o processo envolvendo a receita 

manual (prescrição, dispensa e conferência de receituário).[9] Ao longo do estágio 

tive oportunidade de conhecer ambas as realidades, receitas em papel e eletrónicas, 

no entanto foi com estas últimas que tive mais contacto.  

 Numa prescrição eletrónica os medicamentos são identificados através da 

Denominação Comum Internacional (DCI) ou o nome da substância ativa. Para além 
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disto, deve constar também a forma farmacêutica (FF) em que se apresenta, a 

dosagem (Dos), o modo de apresentação (quantidade), a posologia, o número de 

embalagens e o Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos 

(CNPEM), que consiste num código que agrupa determinadas características (DCI + 

Dos + FF + apresentação).[10] 

 As vantagens associadas às receitas eletrónicas passam por permitir a 

prescrição de mais do que 4 embalagens por receita (o que não acontecia nas 

manuais), com um prazo de validade longo, que pode ir até 6 meses. Uma vez que a 

receita se encontra válida durante um prazo longo, permite que o doente possa 

levantar a medicação em função da sua necessidade. Outras vantagens associadas 

estão relacionadas com a agilização de processos de prescrição e conferência de 

receituário, assim como evitar a ocorrência de erros na hora da dispensa. Este tipo 

de receitas pode ser enviado por mensagem ou através de um e-mail ao próprio 

doente, evitando assim o desperdício de papel.[10] Apesar desta melhoria e avanço 

no que respeita à prescrição, a maior parte da população não o acompanhou da 

mesma forma, principalmente a população mais idosa, fazendo-se acompanhar, 

muitas vezes, pela guia de tratamento, correspondente à receita eletrónica. Durante 

o estágio deparei-me várias vezes com pessoas que manifestavam alguma 

dificuldade na utilização deste formato de receituário. Nesse sentido, foi-me 

permitida a liberdade de apagar mensagens com receitas que já se encontravam em 

estado dispensado, ou receitas em que o prazo de prescrição tinha expirado (após a 

devida autorização dos próprios utentes). Para além disto tinha o cuidado de 

imprimir um talão, que indicava qual a medicação que ainda se encontrava por 

dispensar.  

 Para ter acesso à receita eletrónica, é necessário recorrer ao número de 

receita e ao código de acesso e dispensa, que devem ser introduzidos no sistema, 

neste caso no Sifarma 2000®. Assim torna-se possível o aconselhamento e a 

dispensa da medicação.  

 No que respeita às receitas manuais, estas têm vindo a diminuir cada vez 

mais, no entanto em algumas ocasiões tornam-se importantes. São consideradas 

exceções à prescrição eletrónica, situações de eventual falência do sistema 

informático, inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição no domicílio e 

prescrição até um máximo de 40 receitas/mês. 

 Nestas situações recorre-se então à receita manual, sendo importante que 

antes da dispensa esta seja conferida, apenas sendo válida se garantir que cumpre 

os seguintes parâmetros:[10] 
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- Não pode haver rasuras, caligrafias diferentes, nem podem ser prescritas 

com canetas diferentes;  

- Número da receita e o seu código de barras;  

- Identificação do local de prescrição ou respetiva vinheta; 

- Vinheta identificativa do médico prescritor, a sua identificação e 

especialidade; 

- Assinalada a alínea da exceção que justifica a utilização da receita manual;  

- Identificação e dados do Utente (nome e número de utente do Sistema 

Nacional de Saúde (SNS), número de beneficiário da entidade financeira 

responsável e Regime especial de comparticipação de medicamentos, 

representado pelas siglas «R» e ou «O», caso seja aplicável; 

- Identificação do medicamento; 

- O número de embalagens deve apresentar-se em cardinal e por extenso, 

sendo o máximo 4 unidades por receita, nunca ultrapassando 2 embalagens 

de um determinado medicamento; é apenas válido prescrever 4 embalagens 

do mesmo medicamento caso este seja de embalagem unitária; 

- Posologia e duração de tratamento; 

- Data de prescrição, sendo a validade da prescrição de 30 dias.  

- Não é permitida mais do que uma via da receita manual; 

- Assinatura do médico prescritor.[10] 

 Após a validação da receita manual procede-se à dispensa. No verso da 

receita é impresso o documento de faturação que refere a medicação 

comparticipada, assim como as percentagens de comparticipação referentes ao 

utente e respetiva entidade comparticipadora. Por sua vez o utente deve validar esta 

dispensa, através da sua assinatura.  

3.1.2. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 
 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes têm uma ação a nível do 

sistema nervoso central (SNC), provocam uma ação depressora ou estimulante, que 

induz alterações mentais e comportamentais. Conhecendo este risco, e acrescendo 

o facto de poder causar dependência física e psicológica, o seu controlo tornou-se 

muito apertado. Uma vez que, tendo em conta os seus efeitos de dependência, o 

seu consumo pode tornar-se abusivo.[11]  

 Para que ficasse definido quais os medicamentos incluídos nestas 

categorias, foram criadas tabelas (V e VI), onde constam todas as substâncias 

sujeitas a este regime, definido no Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro. Neste 
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Decreto de Lei consta também toda a informação referente à produção, prescrição, 

transporte e consumo de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos.[11] 

 Durante a dispensa deste tipo de medicamentos surge um formulário de 

preenchimento obrigatório, onde são preenchidos os dados relativos ao doente 

(nome, morada). Caso a pessoa que vem levantar este tipo de medicação não seja 

a mesma a quem se destina, devem ser registados também os seus dados (nome e 

morada, número de cartão de cidadão e data de nascimento). Para além dos dados 

do utente também devem constar os do médico prescritor. Para a dispensa deste 

tipo de medicamentos é obrigatória a apresentação do cartão de cidadão ou outro 

documento de identificação. No final da dispensa são emitidos dois impressos 

referentes aos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes que tem de ser 

arquivados na farmácia.  

3.1.3. Sistemas de Comparticipação 
 No que respeita à saúde o Estado Português, através do SNS, tem como 

prática uma ação sobre a comparticipação dos medicamentos, uma vez que financia 

uma determinada percentagem do PVP do medicamento, sendo da 

responsabilidade do utente pagar o restante montante. Este tipo de comparticipação 

dos medicamentos pelo regime geral, apresenta os seguintes escalões:[13], [14] 

a) O escalão A é de 95 % do PVP dos medicamentos; 

b) O escalão B é de 69 % do PVP dos medicamentos; 

c) O escalão C é de 37 % do PVP dos medicamentos; 

d) O escalão D é de 15 % do PVP dos medicamentos.[13], [14] 

 No entanto é de enfatizar que sobre estes valores de escalão ainda pode 

acrescer outra comparticipação, como é o caso dos pensionistas, onde há uma 

acréscimo de 5% para o escalão A e de 15% para o escalão B, C e D. No caso de 

determinadas patologias, como o Lúpus, Psoríase, doença de Alzheimer ou doenças 

Inflamatórias Intestinais, a comparticipação pode atingir os 100%.[15] 

 Adicionalmente, surge um protocolo de comparticipação especial para 

utentes com Diabetes Melitos (DM), cobrindo 100% do valor total (PVP) de agulhas, 

seringas e lancetas, e 85% do PVP das tiras de determinação do índice glicémico, 

para os respetivos testes.[16] 

 No que respeita ao regime particular de comparticipação, este é realizado 

por parte de organismos privados (entidades), como é o caso do regime SAMS 

(Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários), EDP-Sãvida, 

entre outros, e também por determinados seguros de saúde, que tem acordos com 

as farmácias através da Associação Nacional das Farmácias. Estas entidades ou 
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seguros de saúde acrescentam uma comparticipação complementar àquela já feita 

pelo SNS, ou praticam um regime de comparticipação particular, mediante a 

apresentação do cartão de beneficiário respetivo. 

 Para estes casos, durante o atendimento é selecionado no Sifarma 2000® o 

plano referente à entidade ou seguro de saúde em questão, como 

complementaridade ao SNS (ou não), sendo exigido pelo sistema informático a 

leitura do cartão de beneficiário respetivo, para justificar a comparticipação. No final 

da dispensa e venda é emitido um documento de faturação que deve ser assinado 

pelo utente, de modo a ficar arquivado na farmácia e posteriormente enviado ao 

organismo em causa para liquidação da respetiva comparticipação.[10]  

3.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  
 Segundo o Decreto-Lei n.º 20/2013, de 14 de Fevereiro, que surge de uma 

alteração do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, os medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM) são aqueles que não cumprem as condições 

definidas para os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), descritos no 

artigo 114.º do mesmo decreto de lei (secção 3.1.). Os MNSRM não são 

comparticipados, no entanto existem algumas exceções aprovadas na legislação 

que define o regime de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos.[17] 

 Este tipo de medicamentos pode ser utilizado por recomendação médica ou 

aconselhamento farmacêutico. Muitas vezes, os MNSRM são procurados e usados 

como automedicação. Nestas situações antes de dispensar o medicamento, deve 

haver, igualmente, a preocupação do farmacêutico em conhecer o propósito da toma 

e se de facto se adequa à situação em questão. No momento do aconselhamento 

devem ser recolhidas todas as informações sobre o utente, mas para além disso 

este deve ser informado acerca do modo correto de administração ou uso.  

 Quando a questão não pode ser resolvida com MNSRM, o farmacêutico(a) 

deve encaminhar o utente ao médico, uma vez que pode existir um problema grave 

de saúde.  

 Ao longo do meu estágio na Farmácia Campus São João surgiram muitas 

situações em que os MNSRM mais vendidos foram os analgésicos, antipiréticos, 

anti-histamínicos, pastilhas antissépticas para a garganta, formas farmacêuticas 

tópicas para o tratamento do herpes labial, suplementos alimentares, probióticos e 

medicamentos para a regulação da função intestinal. 
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3.3. Medicamentos de Uso Veterinário  
 De acordo com o Decreto-Lei n.º 148/2008 de 29 de Julho, os medicamentos 

veterinários tornaram-se cruciais quer na saúde e bem-estar dos animais quer para 

a saúde pública.[18]	   Estes medicamentos definem-se como toda a substância ou 

composição que possua propriedades curativas ou preventivas das doenças e dos 

seus sintomas, do homem ou do animal, com vista a estabelecer um diagnóstico 

médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas.[19] 

 Na Farmácia Campus São João não era muito recorrente a procura de 

produtos de veterinária, no entanto a dispensa mais frequente era a que dizia 

respeito a medicamentos com propriedades preventivas e curativas, sendo estes os 

anticoncepcionais orais (Megacat®), desparasitantes de uso externo (Frontline® e 

Advantix®) e de uso interno, para animais de companhia.  

 

3.4. Dispositivos Médicos 
 Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, um 

dispositivo médico é definido como “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o 

software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins de 

diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento do 

dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja 

alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos”.[20] 

 Na Farmácia Campus São João tive a oportunidade de estar em contacto 

com alguns dispositivos médicos, cuja dispensa maioritária consistiu em fraldas, 

pensos de incontinência, meias de compressão, meias de descanso, pulso e pés 

elásticos, compressas de gazes esterilizada e não esterilizada, termómetros, 

agulhas de seringas, testes de gravidez, aparelhos de medição de glicemia, lancetas 

e tiras para a determinação da glicemia, tensiómetros e recipientes de recolha de 

urina. 

3.5. Produtos de Dermocosmética e Higiene  
 Encontra-se definido pelo Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de Setembro, que 

um produto cosmético se trata de qualquer substância ou mistura que se destina a 

contactar com a superfície corporal, nomeadamente a epiderme, sistema piloso e 

capilar, unhas, lábios, e órgãos genitais externos, dentes e mucosa oral, com o 

objetivo principal de limpar, perfumar, modificar o aspeto, proteger, manter em bom 

estado ou evitar odores corporais.[21] 
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 Os produtos de dermocosmética e higiene eram frequentemente procurados 

na Farmácia Campus São João. Sendo uma farmácia de centro comercial, esta 

dispunha de uma gama, muito diversificada, de marcas e produtos, proporcionando 

aos utentes uma grande opção de escolha.  

 Os produtos de dermocosmética mais vendidos, passavam por cremes de 

antienvelhecimento (Vichy®, Caudalie®, Filorga®, Esthederm®, Uriage® e 

Bioderma®),  hidratantes (Avene®, Uriage® e La Roche-Posay®), anti-rosácea 

(Uriage® e Bioderma®), para o tratamento de pele atópica (Aderma®, Uriage® e La 

Roche-Posay®, Bioderma®)  e para o tratamento do acne (Uriage® e Bioderma®). 

 No que respeitava à higiene, a principal preocupação passava por produtos 

de higiene corporal (Klorane®), capilar (Klorane®, Rene Furterer®), intima 

(Lactacyd®) e oral (Elgydium®, Bexident®). 

3.6. Suplementos Alimentares e Produtos de Alimentação Especial 
 Contrariamente aos medicamentos, os suplementos alimentares não 

apresentam propriedades profiláticas, de tratamento ou de cura de doenças ou dos 

seus sintomas, sendo que esta informação deve constar na rotulagem. Os 

suplementos alimentares considerados géneros alimentícios, uma vez que 

constituem uma fonte concentrada de nutrientes, assim como outras substâncias 

com efeito nutricional e fisiológico. Estes produtos farmacêuticos destinam-se a 

complementar uma alimentação normal, sendo importante que não seja usados 

como substitutos de uma dieta equilibrada.[22] 

 Devido à sua composição, os produtos de alimentação especial destinam-se 

a satisfazer as necessidades nutricionais especiais de pessoas com determinadas 

condições de saúde, que limitam a possibilidade de recorrer a uma dieta alimentar 

normal. Normalmente são pessoas com dificuldade no processo de assimilação dos 

alimentos, cujo metabolismo se encontre perturbado, com condições fisiológicas 

especiais, ou mesmo lactentes e crianças em bom estado de saúde.[23]  

 Na Farmácia Campus São João era muito recorrente a procura de 

suplementos alimentares e de produtos de alimentação especial. Normalmente os 

suplementos mais procurados eram aqueles destinados à suplementação óssea, 

alimentar, cerebral e durante a gravidez. No que respeita aos produtos de 

alimentação especial os mais procurados eram aqueles que se destinavam aos 

lactentes (papas e leites em pó) e a adultos com necessidade especiais, 

normalmente pessoas sujeitas a tratamentos oncológicos ou com patologias do foro 

intestinal.  
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4. Serviços Farmacêuticos Adicionais  

 Na Farmácia Campus São João, muito para além da dispensa de 

medicamentos, existem outros serviços de saúde, que permitem um melhor 

acompanhamento e monitorização da saúde individual.  

 Com a implementação do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto, passou 

a ser consagrada a possibilidade às farmácias de oficina prestarem serviços de 

farmacêuticos de promoção à saúde e bem estar do utente.[24] 

 

4.1. Determinação de Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos  
 Na Farmácia Campus São João são determinados parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos como é o caso do índice glicémico, do valor de colesterol total (CT) e da 

pressão arterial (PA). Ao longo do estágio tive oportunidade de realizar este tipo de 

determinações. 

 Durante a execução dos parâmetros bioquímicos como o colesterol total e o 

índice glicémico, deve ter-se em conta alguns cuidados de higiene, como o uso de 

luvas, álcool e lancetas esterilizadas descartáveis. Para a determinação quer do 

colesterol total quer do índice glicémico recorre-se à punção capilar, sendo que os 

valores de concentração de cada parâmetro são determinados através de dois 

equipamentos, o One Touch e o Wellíon, respetivamente. 

 Para a determinação da pressão arterial a Farmácia Campus São João 

dispunha de um tensiómetro digital, que determinava os valores da pressão arterial 

sistólica e diastólica (PAS e PAD), assim como a frequência cardíaca (FC). Após a 

medição eram registados, num boletim, os valores referentes àquele dia e àquela 

hora, permitindo, a longo prazo, um melhor acompanhamento e controlo. Além do 

controlo dos índices de glicemia na Diabetes Melitus (DM), a monotorização destes 

três parâmetros permite, em colaboração com o utente, a prevenção do risco de 

doença cardiovascular.  

 A medição destes tipo de parâmetros na Farmácia Campus São João não 

era muito frequente, no entanto, durante o meu estágio, recordo o acompanhamento 

regular, de uma senhora que recebia tratamento no IPO. Esta senhora estava 

hospedada num hotel próximo e dirigia-se todas as manhãs à farmácia para medir a 

pressão arterial. Mediante as determinações efetuadas, tentava orientar com 

aconselhamento farmacêutico.  
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4.2. Administração de Vacinas e Medicamentos Injetáveis  
 Com a implementação da Deliberação nº 139/CD/2010, de 21 de Outubro, 

passou a ser permitido a administração de injetáveis e vacinas não incluídas no 

Plano Nacional de Vacinação nas farmácias de oficina. No entanto aliada a esta 

possibilidade surgem algumas responsabilidades e exigências requeridas aos 

farmacêuticos e às farmácias. Para que isto seja possível é necessário existirem 

instalações e equipamentos mínimos disponíveis, assim como é exigida formação 

específica ao farmacêutico que executa esta tarefa.[25], [26] 

 Na Farmácia Campus São João é possível a administração de vacinas não 

incluídas no plano Nacional de Vacinação. Esta função era do encargo de duas 

farmacêuticas com formação nesta área. Durante o meu estágio só tive 

oportunidade de ver a administração um medicamento injetável (Lovenox®). 

4.3.  Valormed 
 O Valormed surgiu como uma sociedade, sem quaisquer fins lucrativos, com 

o objetivo de melhorar a gestão dos resíduos e embalagens vazias e medicamentos 

fora de uso, tentando assim diminuir a pegada ecológica.[27] 

 A Farmácia Campus São João é uma das farmácias que está associada à 

Valormed, recolhendo este tipo de resíduos. Nestes contentores são colocados 

medicamentos ou produtos farmacêuticos fora do PV ou que não sejam mais 

utilizados, para além disso são incluídas as embalagens secundárias e primárias e 

quaisquer instrumentos que sirvam de auxílio à administração de medicamentos.  

 Quando os contentores se encontram completos, procede-se ao seu 

encerramento, à selagem e ao preenchimento de uma ficha de identificação, através 

do sistema Sifarma 2000®. A entidade responsável pela sua recolha é a Alliance 

Healthcare®.  

Conclusão 

 O percurso na Farmácia Campus São João permitiu o contacto direto com a 

prática farmacêutica, durante o qual pude intervir em tarefas concretas de backoffice 

a nível de gestão de armazém. Mais gratificante do que este tipo de tarefas, 

essenciais no dia-a-dia da farmácia, foi o contacto com o público que me 

consciencializou da importância da intervenção do farmacêutico na comunidade. A 

farmácia pela sua posição privilegiada, em termos de acessibilidade, disponibilidade, 

e fonte de informação, constitui um componente importante em todo o Sistema 

Nacional de Saúde.  
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 A integração na equipa profissional desta farmácia permitiu-me adquirir 

competências de comunicação, de gestão, de conhecimento científico e 

responsabilidade, que me asseguram um bom desempenho profissional em 

qualquer farmácia comunitária.   

  



Relatório de Estágio Farmácia Campus São João 

	  

2017/18 
	  

20 

Parte II – Projetos  

5. Projeto 1: Fotoproteção e Cuidados Solares  

5.1. Objetivos  
Durante o período de estágio tive oportunidade de verificar que alguns dos 

utentes da Farmácia Campus São João pediam aconselhamento dirigido ao 

tratamento de queimaduras solares e a alergias solares. Para além disto, uma vez 

que o estágio se desenrolou em época de Verão, achei que seria pertinente alertar 

as pessoas e principalmente as crianças acerca dos cuidados que devem ter 

durante esta época. Neste sentido foi desenvolvido o projeto, onde o principal 

objetivo seria transmitir a informação à população em geral, tentando abranger 

crianças e adultos, assim como verificar  o grau de conhecimento em relação ao 

assunto.  

 

5.2. Fundamentos Teórico  

5.2.1. Radiação solar  
 A radiação proveniente do Sol é composta por radiação infravermelha (IV), 

visível e Ultravioleta (UV). A região do espectro da radiação Ultravioleta encontra-se  

subdividida em 3 faixas, que compreende os comprimentos de onda entre 100 a 400 

nm, existindo assim a radiação UVA (315-400nm), UVB (280-315nm) e UVC (100-

280nm).[28] 

 À medida que a radiação UV atravessa a atmosfera, vai sendo filtrada. A 

radiação UVC é totalmente absorvida pela camada de ozono, no entanto a radiação 

UVB é filtrada apenas em cerca de 90%. A única radiação UVA é capaz de 

atravessar a camada de ozono sem ser absorvida, atingindo assim a superfície 

terrestre.[28], [29]  

Os níveis de radiação ultravioleta dependem de vários fatores:[28], [30] 

- Hora do dia  

- Época do ano (maior exposição à radiação durante o verão); 

- Localização geográfica/latitude (os níveis de radiação solar são maiores 

quanto mais perto do equador); 

- Altitude (em altitudes mais altas a atmosfera é mais rarefeita, não protegendo 

tão bem contra a radiação solar); 

- Reflexão através de superfícies terrestres (neve, água, areia, etc.); 
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- Nuvens (céu com nuvens densas normalmente impedem que parte da 

radiação as atravesse). 

 O Índice Global Solar UV representa o nível de radiação solar que atinge a 

superfície da Terra. Esta escala começa no zero e não tem um limite. Por isso, 

quanto maior for este índice, maior será o risco para a saúde e menor é o tempo 

necessário para provocar algum dano. Atingindo a nossa pele. A radiação UV pode 

provocar eritema solar, fotosensibilidade (alergias solares), fotoenvelhecimento, 

fotocarcinogénese, e cataratas a longo prazo.[29] Trata-se de uma previsão do risco 

solar máximo que atinge uma determinada região do globo, ao meio-dia. Nos países 

mais próximos do equador este índice pode atingir valores de 20 na escala (figura 

1).[30],	  [31],	  [32]	  

Figura 1: Escala de Índice Global Solar UV. 

 

 A radiação UVB, uma vez que tem comprimentos de onda menores em 

relação à radiação UVA, só consegue penetrar na camada mais superficial da pele, 

a epiderme. Já a radiação UVA apresenta comprimentos de onda superiores, 

facilitando a sua penetração ao longo da pele, atingindo a camada mais profunda da 

pele, a derme. A radiação UVB é a responsável pelos eritemas solares de pele 

enquanto que a radiação UVA é maioritariamente responsável pelas reações de 

fotossensibilidade e de fototoxicidade. Ambas, quer a UVA quer a UVB, são 

responsáveis pela fotocarcinogenicidade, sendo no entanto a UVA a principal l, uma 

vez que tem a capacidade de penetrar nas camadas mais profundas da pele.[33] 

 

5.2.2. Fototipo 
Existe uma classificação consensual que define o tipo de pele de cada 

pessoa segundo a sua disposição genética e reatividade ao sol (tendência para 

desenvolver uma queimadura solar). Esta classificação realiza-se através da Escala 

de Fitzpratrick, que avalia o fototipo de pele e que se subdivide em 6 (I-VI) tipos 

(tabela 2).	   Este tipo de classificação depende da capacidade de cada pessoa de 

produzir melanina, o pigmento natural da pele, responsável pela sua proteção.[34],[35] 
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Tabela 2: Classificação do fototipo de pele, segundo a Escala de Fitzpratrick.  

Fototipo Características Físicas Consequências da exposição 
solar 

I Pele branca-pálida 
Cabelo loiro-ruivo 
Olhos azuis ou verdes 

Nunca bronzeia 
Muita sensibilidade à radiação UV 
Queima muito facilmente 

II Pele branca 
Cabelo loiro/castanho claro 
Tonalidade de olhos variável 

Dificilmente  Bronzeia 
Queima com facilidade 

III Pele bege 
Cabelo castanho 
Tonalidade de olhos variável 

Bronzeia gradualmente 
Pode queimar 

IV Pele morena, castanha clara/escura 
Cabelo castanho 
Olhos castanhos 

Bronzeia com facilidade 
Dificilmente queima 

V Pele castanha escura 
Cabelo castanho escuro 
Olhos castanhos escuros 

Bronzeia rápido 
Raramente queima 

VI Pele escura 
Cabelo preto 
Olhos castanhos escuros 

Bronzeia muito rápido 
Pele não queima 

 

5.2.3. Eritema Solar 

 O eritema solar é resultado de uma exposição solar intensa ou desprotegida. 

Trata-se de uma queimadura de 1º grau que surge após exposição à radiação UVA 

e UVB. Caracteriza-se pelo aparecimento de eritema, descamação (tardia) ou 

bolhas na zona afetada, para além disso pode causar febre ou calafrios.[36], [37]  

 O eritema solar, provocado essencialmente pela radiação UVB, mais 

eritemogénica que a UVA, surge normalmente 6 a 24h depois da exposição, sendo a 

reação eritematosa imediata muito rara. Quando o aparecimento do eritema é 

imediato, acontece devido à intensa exposição a radiação UVA, seguido de eritema 

tardio, no entanto esta situação é muito rara e apenas se verifica em indivíduos com 

grande sensibilidade.[37] 

5.2.4. Reações de Fotossenbilidade  
 A fotossensibilidade resulta do despoletar do sistema imunitário, onde ocorre 

uma resposta imune estimulada pela exposição à radiação solar. Esta reatividade da 

pele é conhecida como alergias solares e pode manifestar-se sobre a forma de 

urticária, fotossensibilidade química, erupção cutânea, manchas na pele e prurido.[38]  

 Na urticária solar desencadeia-se uma reação alérgica provocada pela 

reação solar, desecadeando  a desgranulação dos mastócitos. Este tipo de reação 
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restringe-se apenas à zona que esteve exposta ao sol e surge alguns minutos após 

o inicio da exposição.[38]  

 Em casos de fotossensibilidde química estão usualmente envolvidos 

fármacos, aplicados topicamente ou ingeridos,  que provocam uma reação de 

sensibilização cutânea aquando de uma exposição solar. Nestes casos há 

usualmente uma alteração do medicamento (fotoativação) provocada pela interação 

com a radiação solar, quando esta atinge a pele. 

 As reações de fotossensibilidade podem ser fototóxicas ou fotoalérgicas, 

dependem do agente químico que causa a fotossensibilidade.[38] 

As diferenças entre as reações fototóxicas e fotoalérgicas são difíceis de identificar e 

dependem da substância química que a provocou. Para além disso, no caso das 

reações fotoalérgicas, a sensibilização estende-se para além da zona da pele 

exposta ao sol. Neste caso há uma alteração da substância química, que permite 

que esta se ligue às proteínas teciduais cutâneas (formando haptenos), este 

complexo atua como um alergeno, tratando-se de uma reação imunológica do tipo 

IV. Para que este tipo de reação ocorra é preciso que haja mais do que uma 

exposição ao agente e pode surgir 24-72h após a exposição solar.[38], [39]  

 No caso de uma reação fototóxica, as substâncias químicas absorvem a 

radiação solar e originam radicais livres e mediadores inflamatórios. Neste tipo de 

fotossensibilidade não é necessária uma exposição anterior à substância e 

normalmente a reação cutânea mantém-se restrita à zona irradiada pelo sol.[38]  
 

5.2.5. Fotoenvelhecimento 
 O fotoenvelhecimento trata-se de um processo pro-inflamatório provocado 

pela exposição à radiação UV (UVA e UVB). Durante a exposição solar a radiação 

UV estimula a produção de espécies reativas de oxigénio (ROS) que levam a danos 

oxidativos a nível do DNA e a diminuição da síntese de colagénio. Para além disso, 

há a estimulação das metaloproteinases da matriz (MMPs), que são responsáveis 

pela degradação/remodelação da matriz extracelular da pele. O envelhecimento da 

pele manifesta-se com o aparecimento de rugas, aumento da espessura da pele e 

pigmentação.[33], [40]  

 

5.2.6. Fotocarcinogénese  
A fotocarcinogénese resulta de um processo longo de exposição à radiação 

UV, onde estão associados processos pro-inflamatórios e imunossupressores 

estimulados pela radiação.  
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Devido aos diferentes comprimento de onda da radiação UV estas tem diferentes 

capacidades de atravessar os estratos da pele. Uma vez que a radiação UVB 

apresenta comprimentos de onda mais energéticos (290– 320 nm) é capaz de atingir 

apenas a epiderme e a camada mais superficial da derme, onde vai ser absorvida 

pelos cromóforos endógenos existentes nestas camadas. A radiação UVA uma vez 

que apresenta comprimentos de onda maiores (320–400 nm), consegue atravessar 

a pele e chegar ao estrato mais profundo da derme.[41] 

 Quando a radiação atinge os receptores dos cromóforos (fotoreceptores)  

presentes na pele, há uma alteração da sua estrutura . Estas alterações ocorrem 

essencialmente a nível do DNA, desencadeando a formação de fotoprodutos como 

dímeros de pirimidina de ciclobutano (CPDs) e de pirimidina (6-4) pirimidona (6- 

4PPs), encontrados muitas vezes em queratinócitos e em células de Langerhans  

(LCs) da epiderme. A formação de estes fotoprodutos desencadeia um processo 

imune, onde há a libertação de mediadores pelos queratinócitos e outras células da 

pele. São libertados mediadores como o fator ativador de plaquetas, que por sua vez 

se liga aos receptores dos monócitos, mastócitos e queratinócitos e estimula a 

libertação de protaglandinas, citocinas (IL-4, IL-10, IL-1β), histamina e fator de 

necrose tumoral (TNF-α). Uma vez libertados, estes mediadores, vão provocar a 

ativação da cascata do complemento, onde o fator C3 vai favorecer a infiltração dos 

macrófagos na pele e promover os processos de reparação do dano. No entanto os 

danos provocados no DNA podem desencadear  imunossupressão, não havendo 

resposta por parte do sistema de complemento.[41], [42], [43], [44] 

 Quando o sistema imunológico está comprometido ou o dano provocado não 

consegue ser corrigido pelo mesmo, a radiação solar, mais especificamente a 

radiação UV é responsável pelas 3 principais formas de cancro da pele, como o 

Melanoma e melanoma maligno (MM), Carcinoma baso-celular ou basalioma (BCC) 

e o Carcinoma espino-celular ou pavimento-celular ou das células escamosas 

(SCC).[45]  

 O Carcinoma baso-celular ou basalioma é um tipo de tumor de pele que 

surge maioritariamente na zona da face, sendo de desenvolvimento lento. A 

excessiva exposição solar é a principal razão do desencadear desta 

reação/alteração da pele.[45], [46] 

 O Melanoma e melanoma maligno (MM) é o tipo de cancro de pele mais 

grave, que se desenvolve nos melanócitos presentes na pele. Estas células são 

responsáveis pela produção de melanina, um pigmento da pele que nos protege da 

radiação solar. Quando há uma exposição excessiva ao sol (RUV) a produção de 
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melanina é estimulada e pode aglomerar-se formando nevos que podem adquirir 

características diferentes das normais.[45], [47]   

 O Carcinoma espino-celular ou pavimento-celular ou das células 

escamosas (SCC), trata-se de um tipo de cancro que também pode surgir nas 

zonas menos expostas à radiação solar e em estados mais avançados pode 

metastizar e atingir os gânglios linfáticos ou outros órgãos.[45]  

 

5.2.7. Fotoproteção 
 A fotoproteção associada a produtos cosméticos só é possível devido à 

adição, em cada formulação, de filtros solares. Estes filtros solares são substâncias 

responsáveis por proteger a nossa pele, criação de uma barreira, contra a radiação 

solar, mais especificamente a radiação UV.[48]  

 O uso de produtos contendo filtros solares vai ajudar a prevenir o 

fotoenvelhecimento assim como a fotoimunossupressão provocada pela radiação 

UV. Para além disso os protetores solares tem uma ação protetora contra muitos 

tipos de cancro de pele (Melanoma e melanoma maligno, Carcinoma baso-celular ou 

basalioma e o Carcinoma espino-celular ou pavimento-celular ou das células 

escamosas). Apesar dos protetores solares sugerirem uma elevada proteção contra 

a radiação solar, estes não tem a capacidade de filtrar por completo os raios UV, 

pelo que numa situação de sobre-exposição nunca estamos totalmente protegidos. 

Principalmente no que respeita às crianças, uma sobre-exposição à radiação UV 

constante pode proporcionar mais tarde o risco de cancro de pele, pelo que a 

proteção exclusiva com protetores solares não é suficiente, não devendo ser 

adotada como medida exclusiva, especialmente nesta faixa etária.[48] 

 A definição de “fator de proteção solar” (FPS ou SPF) consiste no tempo a 

que a nossa pele pode estar exposta à radiação UVB, sem que esta cause eritema, 

esteja a pele protegida ou desprotegida. Ou seja o significado de FPS 30 ou FPS 50 

consiste que com a aplicação do protetor solar a nossa pele estando exposta ao sol 

demoraria 30 e 50 vezes mais tempo até causar eritema, respetivamente.  

No entanto um protetor solar com FPS 30 permite que 3% da radiação UVB 

atrevesse a nossa pele, enquanto que um protetor solar com FPS 50 permite que 

2% da radiação UVB atravesse. Apesar de parecer ser uma diferença insignificante, 

1% em toda a área da nossa pele pode ter consequências significativas 

futuramente.[48], [49]  

 Num protetor solar não basta existirem filtros apenas para a radiação UVB, a 

proteção contra a radiação UVA é igualmente importante. Quando numa embalagem 
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vem mencionado que a formulação também tem proteção contra a radiação UVA,  

significa que o fator de proteção solar para este tipo de radiação tem de representar 

obrigatoriamente 1/3 do fator de proteção para a radiação UVB. 

 Um protetor solar com um valor de FPS entre 6 e 10 encontra-se na 

categoria de “Baixa” proteção, entre 15 e 25 é considerado de proteção “média”, 

sendo de “elevada” proteção quando é de FPS 50 e “muito elevada” para FSP 

50+.[50] 

 Os protetores solares podem atuar contra a radiação UV através de três 

fenómenos físicos ou químicos, a reflexão, a absorção e a dispersão. Se o 

mecanismo de proteção for através do fenómeno “reflexão”, a energia é refletida 

para fora da nossa pele, caso seja por “absorção” a energia é absorvida e convertida 

em energia não prejudicial, no caso de se tratar da “dispersão”, vai haver a 

dissipação da energia sob a forma de calor.[51], [52] 

 Esta capacidade de nos proteger contra a radiação UV, através deste 

fenómenos, está dependente do facto de se tratar de um protetor solar com 

características que nos fornecem uma proteção mineral (inorgânico) ou química 

(orgânico).  

 Os protetores solares minerais contém na sua constituição partículas como o 

dióxido de titânio (TiO2) e óxido de zinco (ZnO) que dispersão e refletem a radiação 

UVB e UVA. Este tipo de protetores solares são os mais aconselhados para crianças 

(pelo menos até aos 3 anos de idade), uma vez que não causam reações alérgicas, 

devido à baixa permeabilidade cutânea e à sua fotoestabilidade.  

 Os protetores solares químicos (orgânicos) contém substâncias que são 

capazes de absorver a radiação UVA e UVB, como é o caso da oxibenzona, 

sulisobenzona e dioxibenzona.[51], [52] 

 

5.2.8. Cuidados Durante e Após a Exposição Solar 

Nos dias de hoje os cuidados com a exposição solar devem ser redobrados, 

é importante manter esta preocupação, não apenas durante a exposição solar na 

época balnear, mas também como cuidado diário todo o ano. Devido às alterações 

que têm surgido na camada de ozono, responsável pela filtração da radiação solar.  

Este tipo de cuidados são importantes principalmente no que respeita às 

crianças uma vez que são a faixa etária da população de maior risco.  

 É de salientar ainda que a nossa atenção não deve estar apenas focada na 

radiação direta proveniente do sol, uma vez que existem superfícies refletoras da 

mesma, nomeadamente, a areia, a água do mar ou rio e a neve.  
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 Para a proteção da nossa pele existem vários procedimentos que devem ser 

implementados. Dependendo do fototipo de pele, existem medidas mais intensivas 

do que outras, no entanto são cuidados que devem ser transversais a todos os tipo 

de pele, uma vez que estamos todos expostos ao mesmo tipo de radiação UV.  

Adultos ou crianças com um fototipo mais baixo devem evitar a excessiva exposição 

solar, principalmente entre as horas das 11h e as 17h, durante este período do dia a 

radiação solar é mais intensa. Caso não seja possível evitar a exposição durante 

este período, deve recorrer-se a alguns métodos de proteção, como optar por vestir 

roupa clara, chapéu, aplicar protetor solar contra a radiação UVB (com um SPF 

elevado entre 30-50+) e UVA, usar óculos de sol e optar por um lugar à sombra.  

Estes cuidados devem ser redobrados nas crianças, especialmente no período do 

dia em que a radiação é mais intensa, devendo mesmo evitar-se que a criança 

esteja exposta ao sol. Para além dos cuidados mencionados anteriormente, no caso 

das crianças, o protetor solar deve ser reposto com maior frequência e optar por um 

protetor solar mineral. Idealmente o protetor solar deve ser aplicado meia hora antes 

de sair de casa e caso a criança vá para a praia, este deve ser reposto de 2h em 2h, 

isto porque a tendência do protetor perder o seu efeito é elevada, devido ao atrito da 

areia, roupa, toalhas e remoção pela água ou transpiração.[35], [37]	  	  
Ao longo do dia é essencial manter uma boa hidratação e optar por alimentos 

ricos em água, vitaminas e antioxidantes na sua constituição (frutas, sumos, água), 

uma vez que ajudam na recuperação da pele e do organismo após a exposição 

solar.[53]  

Uma forma simples de determinar a altura do dia em que o risco de 

exposição é menor ou maior é através da “Regra da Sombra”. Segundo esta regra, 

quanto maior for a nossa sombra menor é o risco de exposição, e quanto menor for 

a nossa sombra, maior será o risco de exposição.[54]   

Numa situação de eritema solar verifica-se a vermelhidão da pele, assim como 

uma sensação dolorosa e calor local. Em alguns casos podem ocorrer períodos de 

febre ou o aparecimento de flictema na zona afetada. O modo de procedimento 

nestes casos consiste em restringir a exposição solar, reforçar a hidratação, aplicar 

compressas com água fria, aplicar um creme com ação hidratante, cicatrizante e 

refrescante.[37], [53] 

 

5.3. Estratégia Desenvolvida 
 Para a realização deste projeto foi idealizado desenvolver uma palestra em 

que o tema estivesse relacionado com os cuidados que devemos ter com o sol, 
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nesse sentido o título seria “cuidados solares a ter durante a exposição solar”. Esta 

sessão foi apresentada a crianças entre os 6 e 10 anos de idade. Para isso foi feita 

uma abordagem a um ATL da Escola Básica Costa Cabral, pertencente à freguesia 

de Paranhos, Porto. Neste sentido, para além de uma autorização da escola e do 

ATL, houve também aprovação da parte da junta de freguesia de Paranhos (anexo 

4).  

 A palestra às crianças do ATL ficou então agendada para dia 27 de Julho e 

para a sua exposição foi desenvolvido um powerpoint (anexo 5) de modo a cativar a 

atenção das crianças e permitir-lhes uma melhor compreensão do tema. Para além 

disto foi entregue um panfleto (anexo 6), sobre o tema, para ser entregue aos 

encarregados de educação, com o intuito de conseguir abranger o agregado familiar 

e com isto que o tema fosse bem compreendido por todos.  

 Uma vez que se tratava de um assunto que ia ser abordado a crianças muito 

pequenas, que facilmente perdem a atenção e a paciência, foi anunciado que no 

final receberiam um incentivo. De modo a conseguir este incentivo foi abordado um 

laboratório de dermocosmética Bioderma®, o pedido ao laboratório foi de uma 

pequena colaboração através de amostras de protetores solares, que pudessem ser 

fornecidas às crianças. Neste âmbito, foi enviado, muito gentilmente, pelo 

laboratório, não apenas as amostras, mas também pequenos cadernos de 

atividades interativos relacionados com o tema, autocolantes e as amostras de 

protetor solar (anexo 7). 

 No dia 27 de Julho foi realizada então a apresentação (anexo 8) às crianças 

do ATL que se subdividiram em 3 turmas (50 crianças). Antes da apresentação 

foram realizadas algumas questões acerca do tema, com o intuito de no final as 

realizar novamente e verificar se houve de facto uma aprendizagem. Após ter sido 

abordado o tema foi realizado um pequeno questionário em formato de história para 

que eles decidissem o rumo mais acertado da história, aplicando os conhecimentos 

adquiridos. Deste modo foi possível perceber o grau de conhecimento após a 

palestra.  

 No final cada criança recebeu uma amostra de protetor solar, um caderno de 

atividades e um autocolante sobre o tema. Aos pais e às auxiliares do ATL foi 

entregue um panfleto informativo sobre o tema.  

 

5.4. Conclusão  
 Após a realização deste projeto apercebi-me da importância de começarmos 

a educar as crianças desde muito cedo em relação a cuidados básicos relacionados 
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com a saúde. Criar hábitos e regras desde da infância permite que fiquem 

implementados numa rotina com mais intensidade, sendo mais dificilmente 

esquecidos. Durante a palestra tive oportunidade de realizar perguntas antes de 

explicar determinados assuntos e a conclusão que consegui tirar do meu pequeno, e 

ao mesmo tempo gigantesco público, foi que por muito que não soubessem a 

resposta, existia sempre interesse e  persistência em encontrar uma solução. Muitas 

vezes, havia momentos em que eles próprios tentavam adiantar-se na resposta em 

relação ao assunto que eu iria abordar.  

 No final foi criado um pequeno questionário em formato de história, em que 

eles teriam de escolher qual seria o rumo mais correto da história. O que se 

verificou, foi que as crianças foram capazes de encontrar ainda mais soluções para 

o problema abordado na história, relativamente ao que que foi proposto como 

solução correta.  

 Um pormenor que eu achei bastante pertinente, esteve relacionado com as 

amostras de protetor solar oferecidas às crianças. Estas amostras eram de um 

protetor solar de ação química, adequado para crianças, no entanto eu durante a 

palestra indiquei que o protetor solar mais seguro e eficaz para crianças seria um 

protetor solar mineral. Após teres-lhes aconselhado a colocar o protetor solar uma 

vez que iam para o recreio, algumas das crianças (à volta de umas 8) abordaram-

me com a seguinte pergunta “Este é um protetor solar mineral?”, ao que eu respondi 

que não, e a resposta de todas elas foi a seguinte: “mas eu vou pedir a minha mãe o 

protetor solar mineral porque é melhor”. Com isto pude concluir que de facto toda a 

informação foi bem compreendida. Para além disto, ao longo de toda a palestra, 

senti que estavam sempre muito atentos, e acima de tudo bastante interessados, 

raramente havia uma criança que não quisesse responder às perguntas que eu 

colocava.  

 Com tudo isto, concluo que de facto introduzir determinados assuntos e 

assuntos deste cariz a crianças é de facto muito importante, porque aprendem 

desde muito cedo a introduzir cuidados na própria rotina e para além disso são um 

público que, potencialmente, levará estes ensinamentos ao seio familiar, dado o 

interesse manifestado pelas crianças.  
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6. Projeto 2: Radiodermite  

6.1. Objetivos 
 O desenvolvimento deste projeto surgiu da minha apreciação do tipo de 

utentes que visita a Farmácia Campus São João.  

 Devido à proximidade da farmácia ao Instituto de Oncologia do Porto (IPO), 

alguns dos utentes mais frequentes encontravam-se em fase de tratamento 

oncológico. Como consequência desta condição, e aliada à minha percepção de 

existência de dúvidas sobre o modo de atuação, antes, durante e após tratamentos 

de Radioterapia, achei pertinente o desenvolvimento de um projeto neste sentido.  

Inicialmente a ideia seria levar a informação até ao IPO, mais concretamente ao 

serviço de Radioterapia, com o intuito de deixar aos doentes a informação 

necessária para saberem lidar com os efeitos secundários (radiodermite) do 

tratamento. No entanto não se tornou possível desenvolver estar ideia.  

 Ainda assim, sabendo da dificuldade da gestão da informação da parte dos 

doentes quando se dirigiam à farmácia, relativamente à seleção dos produtos 

apropriados à sua patologia, foi concedida uma autorização pela Diretora Técnica, 

no sentido de disponibilizar essa informação na Farmácia Campus São João.  

 Este projeto baseou-se então, numa tentativa de transmitir informação ao 

público alvo (sujeito à terapia de radiação), com o intuito de prestar melhor 

aconselhamento farmacêutico.  

	  

6.2. Fundamento Teórico 

6.2.1. Radioterapia 
 A terapia de radiação corresponde a um tipo de tratamento localizado, que 

recorre ao uso de radiação ionizante, que consiste em partículas eletricamente 

carregadas. Esta energia é interiorizada pelas células que contacta, nomeadamente 

células cancerígenas. Provoca uma alteração e consequente dano do material 

genético (DNA), impedindo que as células se dividam e proliferem. Apesar desta 

energia ser dirigida e a sua dose maximizada para as células cancerígenas, existe 

sempre a possibilidade de atingir as células normais do nosso corpo. As células 

normais têm uma capacidade de reparação mais rápida e eficaz, contrariamente às 

células cancerígenas, que acabam por se tornar inviáveis.[55], [56] 
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6.2.2. Terapia de Radiação de Feixe Externo 

 A radioterapia de feixe externo ou terapia de radiação de feixe externo 

trata-se de um tipo de tratamento, que recorre à radiação externa, de alta energia 

ionizante para destruir células cancerígenas . Este tipo de energia tem a capacidade 

de penetrar nos tecidos do corpo humano, atingindo as células mutadas e assim 

danificar a sua estrutura de DNA. O uso deste tipo de energia, à superfície do nosso 

corpo, também tem tido eficácia no controlo da dor crónica do paciente. [57] 

 A terapia de radiação externa, é um tipo de tratamento local, que é realizada 

através de um aparelho que emite radiação ionizante dirigida à localização do tumor. 

[58], [59] Existem vários tipos de tratamento através da radiação externa, cada um 

escolhido em função do tipo de tumor e da sua localização no organismo. Estão 

incluídos os seguintes tipos: Radioterapia Conformacional 3D (3DCRT), 

Radioterapia com modulação de Intensidade (IMRT), Radioterapia Guiada por 

Imagem (IGRT), Radioterapia Estereotáxica Corporal	   (SBRT), Terapia de Fotões 

(raios-X e raios gama) e Radiações de Partículas (feixes de eletrões, protões e 

neutrões).[55] 	  
 

6.2.3. Terapia de Radiação Interna  
 A Terapia de Radiação Interna ou Braquiterapia consiste num tratamento 

em que a fonte de isótopos radioativos (iodo, paládio, césio e irídio) é introduzida 

dentro do próprio corpo humano. A fonte de alta dose de radiação pode ser líquida 

(terapia sistémica) ou sólida e é colocada perto da localização do tumor.[58]  

 A braquiterapia pode ser permanente ou temporária. No caso da 

braquiterapia temporária, recorre-se a um cateter para a introdução da fonte 

radioativa no local do tumor, durante um determinado período de tempo, sendo 

retirada mais tarde.  

 No tratamento realizado por braquiterapia temporária, a fonte de radiação 

pode ser de dose elevada (HDR - high-dose rate), administrada durante uns minutos 

ou de dose baixa (LDR - low-dose rate), com duração de um a dois dias. 

Na braquiterapia permanente é implementada, junto ao tumor, a fonte radioativa 

numa matriz sólida (pellets), que permanece sem voltar a ser retirada, uma vez que 

ao fim de uns meses a radioatividade termina.[59] 

 Este tipo de radiação pode ser aplicada para o tratamento de vários tipos de 

cancro, como o cancro da mama, da pele, cancro da próstata, sarcomas, entre 

outros.[60]	  
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6.2.4. Radiodermite  
 A radiodermite consiste numa alteração da condição normal do tecido 

cutâneo, resultante do tratamento com radioterapia. Após a exposição à radiação 

ionizante, a pele responde segundo a agressão provocada, podendo surgir uma 

erupção cutânea, descamação ou necrose. Estes efeitos na pele podem surgir 

durante o tratamento ou meses após o mesmo e, para além dos efeitos anteriores, 

podem também causar fotossensibilidade, fibrose, atraso na cicatrização das feridas 

locais e pigmentação.[61], [62] 

 Este estado de afetação da pele depende da zona exposta à radiação, da 

dose administrada, do fracionamento da dose, da intensidade da sua energia e da 

susceptibilidade de cada indivíduo ao tratamento.[58], [63]	    

 De modo a avaliar o estado da pele, após inicio de tratamento, foi criada uma 

escala de 0 A 4, pelo Radiation Therapy Oncology Group – RTOG (Figura 2) . Esta 

escala baseia-se na avaliação do nível de radiodermite segundo o estado da pele, 

representado no esquema:[64], [65] 

 
Figura 2: Escala criada pelo Radiation Therapy Oncology Group, para avaliação do nível de 

Radiodermite. 

 Algumas das manifestações que surgem caraterizam se da seguinte 

forma:[62],[64], [65] 

• Eritema: surge como umas das primeiras manifestações após o início de 

tratamento de radioterapia, podendo verificar-se logo na primeira semana. A 

Nível 0: não existem alterações cutâneas; 

Nível 1: Eritema leve a moderado e/ou descamação 
seca da pele. Hipohidrose. 

Nível 2: Eritema e edema moderado, com 
descamação seca ou húmida nas dobras da pele. 

Nível 3: Descamação húmida confluente com 
diâmetro igual ou maior a 1,5cm (não restrita a 

dobras na pele). Edema. 

Nível 4: necrose, ulceração cuntânea, sangramento 
não induzido por trauma menor ou abrasão. 
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pele vai apresentar-se seca e sensível, com repuxamento e prurido. Em 

alguns casos pode resultar num rash cutâneo.  

• Descamação Seca: a pele fica muito seca e com descamação, há 

hipersensibilidade, podendo piorar com o contacto com tecidos (roupa). Este 

tipo de descamação pode evoluir para descamação húmida, surgindo 

inicialmente nas pregas cutâneas.  

• Descamação Húmida: o estado da pele já se encontra bastante 

comprometido, havendo eritema intenso, hiperpigmentação, brilho e 

exsudado sero-hemático associado. Passa a haver uma intolerância ao 

toque, devido à dor intensa na zona afetada. Nestas situações há um grande 

risco de se desenvolverem infeções, devido a uma maior humidade local, 

principalmente nas zonas do corpo de pregas cutâneas.  

• Ulceração, Hemorragia e necrose.  

	  

6.2.5. Prevenção, Tratamento e Controlo de Radiodermite 
 De modo a promover a sanidade da pele durante o tratamento com radiação, 

é importante instruir, para além do doente, a família e os seus cuidadores.  

Algumas das medidas mais importantes passam pela correta higienização da pele, a 

sua proteção do trauma, um bom suporte nutricional e hidratação.[62], [65] 

 O cuidado que se deve ter com a pele é muito importante, quando se está 

sujeito a este tipo de tratamento. A integridade da pele é essencial para evitar 

potenciar o dano e a evolução da radiodermite.[62], [64], [65] 

Alguns passos essenciais para manter a integridade da pele passam por: 

-‐ Higiene diária com sabonetes suaves e neutros, que não ressequem a pele 

(sem cheiro e parabenos) e optar por água tépida;  

-‐ Manter a pele seca e limpa, principalmente nas áreas mais húmidas (dobras 

da pele) e na zona que vai ser irradiada; 

-‐ Restringir o uso de cosméticos, perfumes e desodorizantes principalmente 

na zona que vai ser irradiada;  

-‐ Manter a pele hidratada com cremes ou leites corporais protetores contendo 

aloé vera, aveia, camomila, ácido hialorónico ou sulcralfato de zinco (sem 

perfumes ou parabenos). A hidratação deve ser feita até ao dia anterior ao 

início do tratamento.	   
-‐ Restringir o uso de produtos cutâneos com álcool ou moléculas de metais  

(prata, iodo...) na sua constituição (desodorizantes com alumínio, etc)  

-‐ Optar por vestuário largo e de tecido natural (algodão). 
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-‐ Restringir a exposição solar, principalmente da área que está a ser tratada. 

-‐ Optar por um estilo de vida saudável na alimentação, repouso e sono.  

-‐ Em caso de radiodermite de nível 2 ou 3, realizar uma limpeza diária e 

desinfeção da zona da pele afetada com antissépticos  (clorohexidina 10% 

ou octenidina) e cremes antibacterianos. 

-‐ Não usar adesivos na zona da pele irradiada, usar preferencialmente uma 

malha tubular ou ligadura; 

-‐ Não expor a pele diretamente, na zona traumatizada, a temperaturas 

extremas de frio ou calor.[62], [64], [65], [66] 

	  

6.3. Estratégia Desenvolvida  
 Para este projeto, a estratégia desenvolveu-se através da transmissão de 

informação aos utentes da Farmácia Campus São João, por meio de um folheto 

informativo (anexo 9). Neste folheto constava informação acerca da Radiodermite, 

do seu tratamento, dos cuidados diários a ter durante o tratamento e de produtos 

aconselhados nesta situação clínica. Para isso foram colocados 30 folhetos 

informativos distribuídos pelos postos de atendimento da farmácia. O projeto 

processou-se durante o mês de Agosto, com o intuito de no final se verificar se 

utentes que mostraram interesse nesta informação, voltavam para adquirir os 

produtos recomendados e se encontravam mais elucidados. Para isso usamos a 

ferramenta fornecida pelo Sifarma 2000®, que permite verificar o sell-out dos 

produtos em causa.  

	  

6.4. Conclusão 
 Durante o período de tempo em que  os folhetos informativos estiveram 

disponíveis na farmácia, fui-me apercebendo da curiosidade das pessoas acerca 

daquele tema. Muitas delas desconheciam as consequências e efeitos secundários 

dos tratamentos com radiação (radioterapia). No entanto pude verificar que os 

utentes sujeitos a  este tipo de tratamentos, de facto levavam a informação consigo.  

 Uma das situações que surgiu, tratou-se de um utente que após uma sessão 

de radioterapia se dirigiu à farmácia a pedir auxílio para o tratamento de uma lesão 

exposta (queimadura). Nesse sentido fui capaz de aplicar os conhecimentos 

adquiridos ao longo do projeto, aconselhando de acordo com o previsto para estes 

casos. Após o aconselhamento disponibilizei o folheto, esclarecendo-o acerca da 

condição clínica.  
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 Outro caso que acompanhei relacionou-se com uma utente que tinha 

terminado o tratamento de radioterapia e pretendia proteger uma cicatriz causada 

por este. Nesse sentido foi aconselhada a aplicação de um protetor solar específico 

para a situação. Mais uma vez foi disponibilizado o folheto informativo. 

No final do mês de Agosto recolhi estatísticas de vendas e compras no sistema 

operativo Sifarma 2000® (anexo 10), referentes aos produtos que estavam 

recomendados no folheto.  

 Os resultados verificados não foram significativos, se se avaliar a situação do 

ponto de vista de vendas dos produtos recomendados no folheto. No entanto senti, 

através dos utentes da farmácia, a curiosidade em querer conhecer esta patologia. 

 Conclui este facto através da abordagem que faziam em relação ao tema, 

como também pela minha percepção em relação à rapidez com que esgotaram os 

folhetos informativos.  Uma das possíveis causas explicativas do facto de os 

resultados não se terem refletido em vendas, pode estar relacionada com a 

dimensão da amostra e o tempo de implementação do projeto. Por outro lado, 

verificou-se interesse por parte do utente na recolha dessa informação através do 

folheto, nomeadamente com pedidos de esclarecimento sobre o tema, tal como 

demonstram os casos supracitados.  
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Anexos  
 
Anexo 1 
Tabela 3: Cronograma de Formações assistidas durante o estágio na Farmácia Campus São 

João.  

Laboratório Tema Data 

ISDIN/Bexident - Woman Isdin, ISDIN 

Pedriatrics, ISDIN Solares, 

ISDIN cuidado corporal.  

- Gama completa Bexident. 

22 de Maio 2018 

Esthederm - Curso geral Esthederm 7 de Junho 2018 

A-DERMA - Gama Completa  13 de Junho 2018 

DUCRAY - Cuidados Dermatológicos: 

hiperpigmentação e 

fotoenvelhecimento, pele 

atópica e Hidratação. 

19 de Junho 2018 

Avène - Proteção solar e cuidados 

depois do sol.  

26 de junho 2018 

DUCRAY - Cuidados de corpo. 19 de Julho 2018 

Laboratórios Expanscience - Gama completa Mustela® 19 de Julho 2018 

 

Anexo 2 

 

Figura 3: Fachada da Farmácia Campus São João. 
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Anexo 3 

 

Figura 4: Área de atendimento da Farmácia Campus São João. 
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Anexo 4 

 
Figura 5: Declaração do Presidente da Junta de Paranhos pela prestação da 

palestra dia 27 Julho 2018.  
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Anexo 5 
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Figura 6: Apresentação do tema Cuidados a ter Durante a Exposição Solar. 
 
Anexo 6 
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Figura 7: Folheto Informativo sobre Cuidados a ter Durante a Exposição Solar. 

 

Anexo 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Amostras e cadernos de atividades disponibilizados pelo laboratório 

Bioderma®. 
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Anexo 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Sala onde decorreu a apresentação Cuidados a ter Durante a Exposição 

Solar, às crianças do ATL. 
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Anexo 9 

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Folheto Informativo sobre Radiodermite. 
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Anexo 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Estatísticas de vendas e compras no sistema operativo Sifarma® 2000 de 

alguns produtos presentes no folheto informativo. 
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Resumo 
 
 

Para o inicio do meu estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas propus-me a realizar 3 meses de estágio numa farmácia 

comunitária em Valência, Espanha (Farmácia Miranda Sanz C.B), através do 

programa de ERASMUS. 

Nesta experiência em farmácia comunitária, tive oportunidade de realizar 

diversas tarefas, nomeadamente a dispensação de medicação quer de venda 

livre quer sujeita a prescrição médica, no aconselhamento farmacêutico, na 

gestão de encomendas e stocks, na preparação de formulações magistrais, 

entre outras atividades.  

Além de todas as tarefas realizadas, foram adquiridas competências 

profissionais e comportamentais que me permitiram adaptar a situações de 

pressão e menos confortáveis, como por exemplo a barreira linguística. 

No entanto no final dos 3 meses de estágio, todas as competências 

transmitidas foram adquiridas, sendo algumas delas abordadas ao longo deste 

relatório.  
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Introdução  

A Farmácia de Oficina para além de ser um estabelecimento de venda de 

medicamentos é, normalmente, o primeiro local a que qualquer cidadão 

recorre na necessidade de algum aconselhamento relacionado com a saúde.  

O papel do Farmacêutico na sociedade é muito importante, uma vez que é 

o profissional de saúde que se encontra mais acessível à população. Para 

além disto o farmacêutico é capaz de aconselhar e informar sobre o uso 

correto do medicamento e sobre todas as precauções necessárias. 

Dentro das várias funções importantes do farmacêutico comunitário, 

distinguem-se a/o: 

- Dispensa de prescrições médicas; 

- Monitorização da Farmacoterapia; 

- Aconselhamento farmacêutico; 

- Preparação de formulações magistrais; 

- Promoção da saúde. 

1. Espaço Físico e Funcional  

1.1 Espaço Físico 
 

A Farmácia Miranda Sanz C.B. pertence a um grupo familiar proprietário 

de 3 farmácias, a que pertencem também a Farmácia Purificación Sanz 

Farmacia e a Farmácia Maria Miranda.	  	  	  

Farmácia Miranda Sanz C.B. (Anexo 1) encontra-se localizada numa das 

ruas mais movimentadas de Xirivella em Valência, Avenida del Camí Nou, 92.  

O horário de funcionamento da farmácia está compreendido entre as 

08h00 e as 21h00 durante os dias de semana, ao Sábado encontra-se aberta 

das 9h00 até as 14h00 e aos Domingos fecha, assim como nos dias festivos.   

1.2 Espaço Funcional  
 
O espaço interior é bastante amplo e encontra-se dividido em 6 áreas 

distintas. É constituído pela área de atendimento onde se dispensa a 

medicação e outra para o armazenamento de medicamentos, um armazém 

para guardar embalagens de maiores dimensões, um laboratório para a 

preparação de formulações magistrais, dois escritórios, assim como uma 
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casa de banho, sala de vestiários e produtos de limpeza. 

A área de atendimento é constituída por 3 balcões, cada um com um 

posto de venda para a dispensa da medicação (3 computadores). Nesta zona  

encontraram-se também vários expositores/prateleiras (Anexo 2) onde estão 

os produtos de parafarmácia (produtos de venda livre, cosméticos, 

suplementos, produtos de puericultura, produtos de higiene bocal e nasal, 

entre outros...). Os produtos de parafarmácia estão organizados por 

categorias e muitas vezes também por campanhas/promoções realizadas 

pela farmácia (dando mais visibilidade a estes). Na área de atendimento 

também se pode encontrar uma zona para a determinação de parâmetros de 

saúde, nomeadamente uma balança elétrica para a medição do peso, altura, 

IMC (adultos, bebés e crianças), assim como um equipamento para a 

medição da pressão arterial. Para além desta área de saúde, a zona de 

atendimento ainda dispõe de um local de descanso para os utentes e uma 

mesa de entretenimento para as crianças.  

A zona de armazenamento é onde é guardado o stock da farmácia, 

constituída por um armário principal com gavetas, várias prateleiras e um 

frigorifico. No armário principal (Anexo 3) é onde está organizada toda a 

medicação, dividida por formas farmacêuticas; dentro desta divisão, a 

medicação encontra-se organizada por alfabética e distinguida por dose. De 

modo a distinguir as formas farmacêuticas, a farmácia adotou um sistema de 

cores. A cor vermelha representa medicação sob a forma de comprimidos e 

cápsulas, a cor verde contém óvulos, ampolas e supositórios, a gaveta com a 

cor verde escuro contém formulações sob a forma de gotas, nas gavetas com 

a cor rosa estão armazenadas as pomadas, cremes e géis e preparações de 

aplicação cutânea, a azul turquesa estão guardados os aerossóis, na gaveta 

amarela estão guardados os xaropes, granulados e soluções, também em 

gavetas da mesma cor estão guardados os colírios e pomadas oftálmicas, a 

cor roxa aplica-se para identificação de preparações veiculadas em pensos, 

adesivos ou emplastros, em gavetas de cor-de-laranja estão os testes de 

gravidez e preparações de limpeza ocular, por fim nas gavetas de cor 

vermelho escuro encontram-se as tiras de teste. Ainda na área de 

armazenamento pode-se encontrar um sistema de prateleiras onde ficam os 

medicamentos que não cabem no armário de gavetas e medicamentos 
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referentes a encomendas pendentes de utentes (Anexo 4). No frigorífico 

(Anexo 5) estão armazenados os medicamentos termolábeis (insulinas, 

vacinas, imunoglobulinas, etc).  Na zona de armazenamento há uma divisão 

para produtos de parafarmácia que não cabem na zona de atendimento. 

O segundo armazém está reservado para produtos de maiores 

dimensões, como fraldas, água oxigenada, álcool, entre outros.  

O laboratório, onde se realizam as formulações magistrais, é uma zona 

distinta, no entanto encontra-se no mesmo espaço que o armazém. Esta área 

apresenta todos os pré-requisitos para a realização de formulações 

magistrais, equipamento, matérias-primas, material de laboratório, assim 

como toda a documentação referente às formulações.  

Os dois gabinetes encontram-se separados fisicamente, um é destinado 

à diretora técnica da farmácia e outro aos restantes farmacêuticos. No 

gabinete da diretora técnica são tratados assuntos relacionados com a 

gestão da farmácia e é nele onde se encontram guardados os 

estupefacientes, num armário trancado. No outro gabinete trata-se de 

assuntos relacionados com a gestão de stocks, revisão de receituário, entre 

outros assuntos.  

2. Recursos Humanos   

De modo a garantir o melhor funcionamento e gestão do tempo na 

farmácia, esta dispõem de 6 farmacêuticos mais a farmacêutica titular e uma 

funcionária auxiliar. Trata-se de uma farmácia onde a afluência de utentes se 

verifica ser maior durante a manhã comparativamente à tarde, pelo que 

durante a manhã trabalham 3/4 farmacêuticos e durante a tarde 2. Apesar 

desta distribuição, os horários não são fixos, tendo tendência a mudar todas 

as semanas entre os 6 farmacêuticos.  

O horário da farmacêutica titular é mais variável podendo estar mais 

distribuído pela manhã ou pela tarde, em função da necessidade da farmácia 

para a sua gestão.  

O horário da funcionária auxiliar distribui-se pelo inicio da manhã e final da 

tarde.  

Apesar destes horários, caso falte alguém na farmácia por algum motivo, o 

farmacêutico é facilmente substituído por outro pertencente ao grupo de 
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farmácias da família.  

3. Sistema Informático  

O sistema informático utilizado na Farmácia Miranda Sanz C.B. denomina-

se Nixfarma®.  Neste software realizam-se todos os processos de tratamento 

de informação do medicamente e do utente. Algumas das atividades que se 

podem realizar neste tipo de formato é a gestão de encomendas (pedido e 

recepção de medicamentos), intercâmbios entre farmácias, devoluções, 

dispensação de medicamentos, entre outros.  

4. Pedido, Recepção e Gestão de Medicamentos  

4.1 Pedido 
 
Para a realização dos pedidos de encomendas de medicamentos e outros 

produtos de parafarmácia, a farmácia pode recorrer diretamente a 

laboratórios ou fazer encomendas a distribuidoras/armazéns. Todos os dias 

são realizados pedidos para as entidades Cofares, Hefame e AFE. Os 

pedidos são feitos duas a três vezes ao dia, um ao final do turno da manhã e 

outro ao final do turno da tarde.  

Durante a realização de pedido é tido em conta o preço de custo dos 

medicamentos, uma vez que um determinado medicamento é mais barato 

num dos laboratórios/distribuidora, este é encomendado a essa entidade em 

detrimento da outra entidade mais cara. 

Os pedidos realizados diretamente a laboratórios (Bayer®, Cinfa®, 

Merck®, Vichy®, LaRochePosay®, etc.) permitem à farmácia comprar os 

medicamentos/produtos a um preço mais económico.  Para que este tipo de 

pedido seja rentável para a farmácia é necessário que a encomenda seja em 

grande quantidade, para que assim se possa usufruir de descontos ou até de 

medicamentos a custo zero, como bonificação. A Farmácia Miranda Sanz 

costuma fazer este tipo de pedidos uma a duas vezes por mês e 

principalmente ao laboratório Cinfa®, que corresponde a um laboratório de 

medicamentos genéricos.  

Os pedidos realizados a laboratórios de produtos de parafarmácia não são 

realizados com tanta frequência, normalmente realizam-se apenas quando o 
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stock do produto decresce muito, em função da oferta de descontos nos 

produtos, ou em função da época sazonal do ano.  

4.2 Recepção 
 
Na sequência da realização do pedido, os produtos chegam à farmácia 

através de uma empresa distribuidora que faz a entrega a horas já 

estipuladas. A encomenda vem em caixas grandes de plástico resistente ou 

em caixas grandes de cartão. No entanto os medicamentos termolábeis e 

estupefacientes vêm embalados à parte em bolsas de plásticos transparente.  

Inicialmente é dada a recepção dos medicamentos que devem ser 

colocados no frigorífico, para arrumação imediata, e de seguida a recepção 

dos medicamentos estupefacientes. A arrumação dos estupefacientes 

também é imediata, uma vez que estes se encontram numa armário fechado 

com chave. Além deste procedimento, e de modo a manter um controlo de 

segurança em relação a este tipo de medicação, a farmácia também realiza a 

anotação da entrada e saída dos estupefacientes num livro predefinido para 

isso (“Livro Oficial de Contabilidade de Estupefacientes”), assunto abordado 

com mais detalhe no capítulo: “Medicamentos Psicotrópicos e 

Estupefacientes”.  

Após se verificar que os pré-requesitos de segurança e qualidade foram 

confirmados, pode-se prosseguir com a entrada dos medicamentos através 

do programa informático Nixfarma®.    

Para proceder à recepção deve ser selecionado no menu “Compras”, na 

secção “Recepción”, nesta opção vão surgir os vários pedidos realizados. 

Deve selecionar-se o pedido correspondente à encomenda recebida e 

começar a passar os códigos de barras ou escrever manualmente os códigos 

nacionais (C.N.) de cada embalagem. Caso existam medicamentos em stock 

iguais aos que estão a ser recepcionados o software assume 

automaticamente a data de validade da embalagem com menor tempo de 

validade. Uma vez que os medicamentos que estão em stock tem validade 

inferior ou igual aos que vêm na encomenda. Caso o medicamento 

encomendado não se encontre em stock o software solicita a data de 

validade, de modo a ficar registado no programa para posterior controle das 

datas de validade de todos os medicamentos. 
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No final deve-se conferir o preço dos produtos de parafarmácia e outros de 

venda livre, e estipular o preço de venda ao público (PVP) a atribuir, dentro 

da margem que é possível admitir para cada farmácia. Este valor é 

considerado em função do perfil de vendas e do número de stock desse 

produto.  

Após confirmação dos preço de cada produto deve proceder-se ao “Fin 
Recepción” , aqui é importante anotar o número de encomenda que vem na 

fatura, o dia do pedido realizado e o valor total faturado.  

4.3 Armazenamento  
 
O armazenamento dos produtos/medicamentos recebidos por encomenda 

está organizada de forma a facilitar a sua procura no momento da 

dispensação. Para isso estes, estão organizados na área do armazém 

segundo uma ordem, que segue o alfabeto, a dose da substância ativa, a 

forma farmacêutica e o número de embalagens existentes em stock. Todos 

os farmacêuticos da farmácia tem conhecimento deste tipo de organização, 

que permite uma orientação mais fácil e rápida no momento da procura.  

No entanto para além disto há medicamentos que requerem uma maior 

preocupação, aliada a este modo de organização.  

Os medicamentos que necessitam de estar num ambiente mais frio 

encontram-se armazenados num frigorífico apropriado, a uma temperatura 

que pode variar entre 2º a 8ºC. Na Farmácia Miranda Sanz costuma rondar 

os 5ºC. 

Os medicamentos estupefacientes encontram-se guardados num armário 

apropriado fechado com uma chave. Sendo medicamentos que estão sujeitos 

a um maior controlo na hora da dispensação, é importante que o seu stock e 

armazenamento também o seja. Para melhorar o controlo existe um livro 

onde se faz todos os movimentos dos medicamentos, desde a recepção até à 

dispensação, “Livro Oficial de Contabilidade de Estupefacientes”. 

4.4 Devolução 
 
Em algumas situações é necessário devolver medicamentos ou produtos 

farmacêuticos aos fornecedores ou laboratórios. A maioria das vezes isto 
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acontece porque ocorreu uma ruptura da embalagem primária ou segundaria, 

porque houve um erro na entrega de determinado produto ou porque o 

medicamento enviado não é do interesse da farmácia.  

Para proceder à devolução deve-se realizar a ação no software da 

farmácia através da opção “Maestro de Devoluciones”. Aqui deve-se atualizar 

o stock, uma vez que vai ser reduzido, e colocar o medicamento/produto 

numa embalagem de plástico transparente especifica para devoluções. A 

esta deve-se juntar um documento com a respetiva justificação de devolução 

e uma parte destacável do “albarã” da encomenda, já estipulada para casos 

de devolução. No exterior da embalagem de plástico deve indicar-se o nome 

da farmácia e do fornecedor/laboratório (Anexo 6).   

5. Dispensação  

5.1 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  
 
Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSPM) correspondem 

todos os medicamentos que como o nome indica, não necessitam de uma 

prescrição médica para a sua dispensação.  

No que respeita à dispensação de medicação não sujeita a receita médica 

é importante que esta ação seja única e exclusivamente da responsabilidade 

do farmacêutico, uma vez que o uso deste tipo de medicamentos trás um 

risco acrescido, por serem tão fáceis de adquirir pelo consumidor. Sendo 

então de extrema importância a correta educação do utente sobre o produtos 

de saúde a dispensar. Para isso o farmacêutico deve fornecer toda a 

informação, desde a ação do medicamento/produto, passando pela posologia 

até aos seus possíveis efeitos secundários/interações.   

Os medicamentos não sujeitos a receita médica ou de venda livre (OTC’s) 

não são comparticipados pelos Estado, pelo que o utente paga na totalidade 

o produto.  

Dentro dos vários produtos de venda livre que se podem dispensar, na 

Farmácia Miranda Sanz C.B. é possível encontrar essencialmente produtos 

de dermocosmética, de higiene corporal e oral, produtos de alimentaçãoo 

adulta e infantil, medicamentos homeopáticos, antigripais, antitússicos, 

complementos alimentares, entre outros.  
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Devido ao fácil acesso a este tipo de medicamentos é importante que haja 

uma especial preocupação por parte do farmacêutico em evitar erros na 

utilização/administração destes produtos por parte do paciente.  

5.2 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

5.2.1 Sistema de Comparticipação 

O Sistema Nacional de Saúde em Espanha presta uma assistência social 

sanitária através da comparticipação em determinados medicamentos e 

produtos de saúde da necessidade dos utentes, com o intuito de restaurar a 

saúde ou prevenir alguma doença. Este financiamento é realizado por fundos 

públicos em que a percentagem de comparticipação varia sobre o preço final, 

com prescrição feita por um médico do Sistema Nacional de Saúde e 

segundo a legislação vigente na altura.[1] 

A comparticipação pelo SNS varia de utente para o utente, segundo cada 

rendimento anual atualizado (anualmente).[1]  

Em geral, utentes considerados ativos/pensionistas têm de contribuir com 

a seguinte percentagem (Tabela 1):   

 

Tabela 1: Sistema de Comparticipação. 

 
No entanto existem situações em que os utentes estão isentos de 

pagamento de medicamentos ou produtos farmacêuticos, como é o caso de: 

- utentes com síndrome tóxica; 

- pessoas com deficiências (casos regulados pela lei); 

- benificiários de pensões não contributivas; 

- receptores de rendas de integração social; 

Rendimento Anual Ativos Pensionistas 

≥ 100.000€ 60% 10% (máx. 62€ /mês)  

18.000€ - 100.000€ 50% 10% (máx. 18,32€ /mês) 

< 18.000€ 40% 10% (máx. 8,26€ /mês) 
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- utentes que necessitem de tratamento devido a acidente de 

trabalho/profissional.[1] 

Em relação à contribuição das classes passivas da “Mutualitat de 

Funcionaris Civis de l'Estat” (MUFACE), do Instituto Social das Forças 

Armadas (ISFAS) e da “Mutualitat Geral Judicial” (MUGEJU), cada utente 

terá que pagar apensas 30% do medicamento prescrito.[1], [2] 

No que respeita à contribuição através de seguros, Mutuas de Seguro 

Libre, respetivos a acidentes de trabalho, há uma comparticipação total, na 

qual o utente não tem de pagar nada (ASEPEYO, Unión de Mutuas, M.C. 
Mutual, etc.), com a exceção da Mutua AMEFE em que o utente tem de 

pagar 70%.[1], [2] 

5.2.2 Receita Médica Electrónica  

Com o intuito de melhorar as condições de dispensação de medicamentos, 

o controlo da medicação crónica dos paciente e permitir a reunião da 

informação terapêutica destes, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) integrou o 

sistema de prescrição electrónica de comunidades autónomas de Espanha 

(CCAA). 

O sistema de prescrição electrónica é um processo tecnológico que 

permite a realização de funções profissionais automatizadas na prescrição, 

uma vez que o tratamento da dispensação se encontra todo armazenado 

numa base de dados acessível a qualquer entidade de saúde.[3]  

Aliado a estas vantagens surgem outras, como uma melhor gestão do 

consumo do medicamento, uma vez que a sua informação pode ser 

controlada por qualquer farmácia, segundo o previsto no artigo 94.3 da Lei 

29/2006, de 26 de Julho, sobre o uso racional de medicamentos e produtos 

de saúde.[3], [4]	  

Com a implementação desta atividade verificou-se que a probabilidade de 

ocorrerem erros de prescrição ou de dispensação era menor em comparação 

à prescrição manual, aumentando assim a segurança da farmacoterapêutica.  

Assim sendo os 3 principais objetivos da prescrição médica electrónica é 

evitar erros médicos, acelerar o processo nos centros de saúde e diminuição 

do custo financeiro.[3], [4] 
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De modo a tornar-se possível cumprir estes objetivos é importante haver 

uma ação cooperativa entre várias entidades, Ministério da Saúde e Política 

Social; sistemas de saúde das diferentes Comunidades Autónomas (CCAA); 

Colégios Farmacêuticos, profissionais de saúde e o paciente. Cada pessoa 

usuária do SNS tem um cartão de saúde individual (cartão SIP) o qual está 

associado um número de identificação único, que permite que toda a 

informação pertencente ao paciente seja armazenada no Sistema de 

Informação da População (SIP). Este cartão pode ser usado em qualquer 

ponto de administração de saúde competente e encontra-se válido em todo o 

SNS, permitindo assim o acesso a todos os serviços de saúde (segundo a 

legislação em vigor).[3], [4] 

A informação presente neste cartão é a seguinte (Figura 1): 

- emissor da administração de saúde do cartão; 

- nome e apelido do usuário; 

- código de identificação pessoal emitido pela administração de 

saúde responsável pela realização do cartão; 

- categoria do benefício farmacêutico; 

- informação da validade do cartão no SNS.  

Inicialmente é realizada a prescrição electrónica pelo médico, num 

computador de um centro de saúde, e posteriormente fornecida ao paciente 

um documento chamado Informe de Tratamientos Activos - ITA - (receituário 

e diretrizes sobre o tratamento). O paciente através deste documento ITA e 

do cartão SIP pode dirigir-se a uma farmácia e adquirir a sua medicação 

através da leitura electrónica. Durante a dispensação é possível ter acesso à 

totalidade do prontuário terapêutico, para além disso permite também ter 

acesso apenas à dispensação disponível a adquirir numa determinada data. 

Isto apenas é possível uma vez que o Colégio de Farmacêuticos instala em 

todas as farmácias um sistema informático capaz de receber toda a 

informação do sistema de prescrição.[3], [4] 

Por esta razão o SIP assume grande valor na CCAA, porque através dele 

é possível aceder às prescrições médicas de cada paciente associadas ao 

cartão de saúde em qualquer ponto do território nacional.[3], [4] 

Para executar esta ação, são necessários meios de serviços organizados 

de modo a transmitir da melhor forma a informação;[5] 
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1) Sistema de Receitas Electrónicas – permite o armazenamento das 

receitas electrónicas e facilita a circulação de informação entre as instituições 

de saúde sobre a dispensação.  

2) Dispensing System – possibilita a interação entre o farmacêutico e o 

sistema. 

3) Serviços de interoperabilidade – permite a transmissão de informação 

entre as diferentes CCAAs, onde o SNS é o ponto de interconexão.[3], [4], [5] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Cartão SIP [13]  

5.2.3 Medicamentos Dispensados com Receita Electrónica  

A prescrição electrónica (Anexo 7) é um documento padrão, em suporte 

digital, realizado por profissionais legalmente autorizados que prescrevem 

medicamentos ou dispositivos médicos. Após prescrição este documento 

(ITA) é emitido e transferido via electrónica, de modo a permitir a 

dispensação em qualquer farmácia via electrónica.[6] 

A receitas electrónica encontra-se dividida essencialmente  em 4 partes; o 

cabeçalho, o quadro das datas de dispensação, os medicamentos prescritos 

e as observações.  

No cabeçalho da receita (Figura 2) é possível encontrar no canto superior 

direito um código de barras, este é lido pelo sistema informático e funciona 

com um pin de acesso à receita, possibilitando que o farmacêutico tenha 

conhecimento acerca da medicação prescrita e possa dispensá-la.  

Para além do código de barras é possível encontrar aqui a informação 

referente ao utente, desde a identificação, o numero de SIP, número do 

cartão de utente (DNI), idade, o regime (ativo, pensionista), a sua aportação e 

data de impressão da receita.  
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Figura 2: Cabeçalho da receita electrónica. 

 
No quadro das datas da dispensação (Figura 3) podemos ver os dias 

referentes a cada dispensação de medicação pendente. Esta técnica permite 

que o utente consiga verificar, de forma clara, a partir de que dia é que a 

dispensação se encontra disponível a adquirir.  

Na primeira linha encontram-se os meses do ano e imediatamente a baixo 

os dias respetivos a cada mês em que o utente se pode dirigir à farmácia 

para obter a sua medicação. 

Figura 3: Quadro de datas de dispensação. 
 

A terceira parte da receita é onde se encontra prescrita a medicação 

(Figura 4), com os medicamentos que o utente ainda tem em vigor. Como é 

possível verificar está indicado o nome do medicamento, a sua dosagem e 

forma farmacêutica, a sua posologia, a data da próxima dispensação, o 

código nacional do medicamento, a data de início do tratamento para cada 

medicamento e o fim do tratamento e no final de cada linha o preço do 

medicamento e o preço final depois do desconto de comparticipação.  

Figura 4: Lista da medicação prescrita. 
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Por último no final da receita surgem as “observações”, onde constam 

avisos e alguns conselhos ao paciente acerca da medicação e o preço que 

lhe é imposto.  

Para que seja possível ter acesso ao perfil terapêutico de cada utente, o 

farmacêutico precisa de ter acesso  ao cartão SIP  e ao documento ITA. 

Assim sendo, aquando da dispensação da prescrição o primeiro 

procedimento a realizar é passar a banda magnética do cartão SIP num 

leitor, de seguida deve proceder-se à leitura do código de barras da receita. 

As informações do utente e da prescrição vão aparecer atualizadas no 

computador, onde os medicamentos vão surgir segundo a Nomenclatura 

Oficial dos produtos farmacêuticos do Sistema Único de Saúde. Aqui também 

é possível verificar qual a medicação estabelecida pelo prescritor para ser 

dispensada naquele dia ou período.[4] 

Após a recolha da medicação é importante passar o código de barras de 

cada medicamento no computador de modo a validar a dispensação. Caso 

algum dos medicamentos seja um psicotrópico ou estupefaciente é 

importante colocar o DNI do utente para assegurar a medicação.[4] 

Após a dispensação de uma determinada medicação não é permitido, pelo 

sistema informático, uma nova dispensação até 5 dias antes do dia previsto 

para o fim daquele medicamento. Após o dia em que fica disponível a 

medicação, o utente tem 14 dias para a solicitar numa farmácia, podendo-o 

fazer de modo fracionado dentro desses 14 dias. Caso o utente tenha 

conhecimento de que a medicação vai ficar disponível, mas não deseja 

proceder à sua aquisição, deve dirigir-se a uma farmácia e solicitar o seu 

cancelamento. Quando se procede ao cancelamento da dispensa de um 

medicamento este passa imediatamente para a próxima data prevista da sua 

dispensação. Numa outra situação em que o utente não proceda ao 

levantamento da medicação mais de 3 vezes seguidas (sem que proceda ao 

seu cancelamento), o documento ITA fica anulado, sendo necessário dirigir-

se novamente ao médico para realização de nova prescrição.[4] 

Por último, antes de ser entregue a medicação, as vinhetas das 

embalagens, comparticipadas pelo Sistema Nacional de Saúde, devem ser 

cortadas e coladas num documento específico, Documento Cupón Precinto – 

DCP - (Anexo 8) -, que posteriormente será enviado, para faturação do 
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receituário, para o Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia 

(MICOF).[4], [6] 

5.2.4 Medicamentos Dispensados por Receita Médica Manual 

As prescrições médicas oficiais utilizadas com benefício do Sistema 

Nacional de Saúde são prescritas por profissionais de saúde devidamente 

autorizados, devendo encontrar-se de acordo com o Decreto Real 1718/2010, 

de 17 de Dezembro.[4], [7] 

As receitas médicas de preenchimento manual (Figura 5), devem sempre 

ser acompanhadas por um documento informativo entregue ao utente (cópia 

destacável da receita). Este documento é importante para que seja cumprido 

o tratamento e uso correto do medicamento por parte do paciente. Para além 

disto é essencial que na receita constem todos os dados do utente, do 

médico e sobre a medicação, para que se possa validar a prescrição. 

Informação referente ao utente: nome completo, data de nascimento, código 

de identificação pessoal do doente - DNI. Informação referente ao médico: 

nome completo, contacto, qualificação profissional em Espanha, carimbo e 

assinatura. Informação referente à medicação: denominação do 

medicamento/principio ativo (apenas pode constar um tipo de fármaco por 

prescrição manual) - de acordo com as disposições da Lei 29/2006, de 26 de 

Julho -, dosagem e forma farmacêutica, modo de administração e 

posologia.[4], [7] 

Receitas resultantes de seguros de saúde são sempre prescritas 

manualmente, como é o caso das receitas provenientes de seguros como: 

MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), ISFAS 
(Instituto Social De Las Fuerzas Armadas), MUGEJU, tendo cada um destes 

seguros de saúde o nome indicado no topo de cada receita.  

Para além disto, existem também outro tipo de receita manual, as Mutuas 

de Seguro Libre, em que a comparticipação é da responsabilidade de destes 

seguros de saúde, em situações de acidentes de trabalho. Dentro das várias 

Mutuas que existem, algumas delas são a ASEPEYO, a Unión de Mutuas e 

a M.C. Mutual.[4], [7] 
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Figura 5: Receita médica de preenchimento manual. 
 

5.2.5 Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes  

Medicamentos psicotrópicos ou fármacos psicoativos são um grupo de 

fármacos que atuam a nível do sistema nervoso central, sendo capazes de 

alterar a atividade mental, a nível das emoções da perceção e do próprio 

comportamento de quem os consome. São medicamentos que apenas 

podem ser recomendados por médicos especializados.[8]  

Este tipo de fármacos é propicio a provocar tolerância física e psicológica, 

pelo que o seu cuidado e vigilância devem ser aumentados aquando do seu 

uso terapêutico. Para isso foram estabelecidas medidas de controlo, de modo 

a evitar o seu consumo inadequado e abusivo.[8] 

De acordo com o Real Decreto 2829/1977, de 6 de outubro, substâncias 

psicotrópicas são aquelas que se encontram incluídas na Lista I, II, III e IV do 

Anexo 1 e Anexo 2 do respetivo Real Decreto.[8]  

No que respeita à importação ou exportação de qualquer substância 

incluídas nas Listas II, III ou IV do Anexo 1, será exigida uma autorização 

prévia da Direção Geral de Administração Farmacêutica.[8]  

Aquando da dispensação de medicamentos psicotrópicos pertencentes a 

listas do anexo 1 e 2 do Real Decreto 2829/1977, de 6 de outubro, é 

necessário que o utente apresente o seu número de identificação (DNI), este 

deve ficar registado no sistema informático. 

No caso de medicamentos estupefacientes incluídos na lista II presentes 

na Convenção Única sobre Estupefacientes de 1961 e de acordo com o Real 

Decreto 1675/2012, de 14 de dezembro, a sua importação e exportação deve 

Ano de nascimento 
do utente 

Número de 
colegiado do médico	  

 Nome Utente 

	  
 Nome Médico 
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ser mais controlada.[9] 

Para isso aquando da sua importação (recepção) e exportação 

(dispensação) estes medicamentos devem ser anotados no Livro para a 

Contabilidade de Estupefacientes intitulado “Libro Oficial de Contabilidad de 

Estupefacientes de Farmacia” (Anexo 9).[9] 

Para este tipo de medicamentos na receita deve constar sempre a 

denominação “Receita Oficial de Estupefacientes”, com a exceção de 

receitas em formato electrónico.[9] 

Após a dispensação do medicamento estupefaciente, este deve ser 

anotado, no Livro para a Contabilidade de Estupefacientes, na página 

respetiva o número da receita onde este foi dispensado, o DNI do utente 

assim como o seu nome completo, o número de colegiado do médico que 

prescreveu e o seu nome completo. No final deve ser atualizado o movimento 

destes medicamentos, indicando no livro quantos ainda se encontram em 

stock.[9] 

Quando se trata da recepção de uma encomenda com este tipo de 

medicação é importante anotar o nome do fornecedor/distribuidor e atualizar 

o stock final do medicamento no livro.[9] 

É possível distinguir este tipo de medicamentos através de símbolos que 

vem indicados em cada embalagem, assim sendo (Tabela 2):[8] [9] 

 
Tabela 2: Símbolos presentes nas embalagens de medicamentos sujeitos a 
receita médica.  
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6. Faturação de Receitas  

6.1 Revisão de Receitas  
 
Aquando da dispensação da medicação é importante realizar a recolha de 

vinhetas das embalagens dos medicamentos comparticipados, estas devem 

ser coladas no Documento Cupón Precinto (DCP). Este documento é mais 

tarde enviado para o Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

Valencia (MICOF). No entanto antes de isto acontecer, antecedem-se muitos 

passos de confirmação e análise do receituário.  

Ao longo do mês é realizada a organização do DCP, estes são reunidos e 

colocados por ordem através de um número presente neste documento. Após 

a sua organização é importante verificar novamente o DCP para confirmar 

que as vinhetas correspondem ao medicamentos dispensados assim como 

as quantidades. Esta ação é imprescindível uma vez que a farmácia apenas 

recebe a contribuição monetária do Estado (através da Generalitat de 

Valencia) se tudo estiver conforme.  

As receitas comparticipadas pelos SNS, prescritas manualmente, devem 

ser anexadas ao DCP e o procedimento de revisão do receituário é igual ao 

das receitas electrónicas.  

Após a verificação manual de todo o receituário este tem de ser 

confirmado informaticamente através da leitura do código de barras de cada 

DCP, procedendo-se assim à faturação, no final de cada mês. Esta tarefa é 

da responsabilidade do Diretor Técnico da Farmácia e detentor de um cartão 

certificado pelo Colegio. 

No caso de receitas manuais de diversos seguros de saúde (MUFACE, 

ISFAS, MUGEJU, etc) as vinhetas são associadas diretamente à prescrição, 

sem que seja necessário o DPC. O sistema de faturação é diferente do 

mencionado até agora. Neste tipo de receitas é necessário verificar se a 

vinheta corresponde ao prescrito, se o médico colocou o seu nome, o seu 

número de colegiado, data de prescrição, a sua assinatura, o nome do 

utente, número do cartão SIP e data de nascimento do utente. De seguida o 

Diretor Técnico da Farmácia deve carimbar e assinar a receita, de modo a 

garantir que se encontra tudo conforme, para que a farmácia possa receber, 

do Estado, o dinheiro correspondente aos medicamentos dispensados. De 
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seguida deve proceder-se à faturação (via informatizada), no final do mês, 

onde cada receita se reúne por seguros de saúde respetivo, separadas de 

outros grupos de saúde.   

6.2 Acondicionamento e Envio de Receitas  
 
Todos os DPC depois de ordenados, conferidos e faturados 

informaticamente devem ser inseridos em caixas de cartão especificas para o 

envio destes documentos (Anexo 10), onde em cada caixa só podem constar 

500 DPCs. 

Nesta caixa deve estar indicada a informação relativa ao intervalo de 

DPCs enviadas (ex: DPCs compreendidos entre 1501 e 2000). No fim de 

cada mês são enviadas ao Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

Valencia (MICOF), devendo cada caixa ser numerada a partir de 1 as que 

contém o primeiro grupo de DPCs e assim sucessivamente. Em algumas 

situações há falta de um determinado medicamento na farmácia, que têm de 

ser encomendado, não sendo possível enviar o Documento Cupón Precinto 

(fica pendente) no próprio mês. Quando isto acontece, estes documentos 

devem ser enviados no mês seguinte e agrupados logo na primeira caixa 

com a respetiva descrição.  

As receitas manuais respetivas a seguros de saúde devem ser enviadas 

numa caixa separada das restantes. Nesta deve também estar indicado o 

número de receitas enviadas, e as várias receitas de cada seguro devem 

estar agrupadas entre si, apesar de irem todas na mesma embalagem.  

7. Sistema de Recolha de Medicamentos Caducados  

Com o intuito de diminuir os danos ambientais provocados pela 

acumulação de embalagens primária e secundária de medicamentos e do 

próprio fármaco após passagem da sua validade, foi criada uma entidade 

responsável pela sua recolha.[10] 

A SIGRE (Sistema Integrado de Gestão e Recolha de Embalagens) é uma 

entidade que distribui pelas farmácias pequenos contentores preparados para 

receber embalagens e medicação que se encontra fora de validade, 

proveniente de toda a população. O papel do farmacêutico aqui é muito 

importante para a sensibilização do cidadão em relação a este assunto, de 
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modo a incentivar o uso adequado do medicamento, mesmo depois da 

validade ter terminado.[10] 

8. Cuidados de Saúde prestados na Farmácia  

Cada vez mais a população enfrenta doenças do foro cardíaco, sendo os 

fatores de risco cada vez mais uma preocupação para a sociedade hoje em 

dia.  

Atendendo a estas enfermidades, a Farmácia Miranda Sanz, C.B. tem o 

cuidado de prestar vários serviços de saúde que permitem o controlo de 

alguns factores de risco. Estes vão desde a medição do peso, altura, % de 

gordura no organismo, cálculo IMC, medição da pressão arterial, à medição 

de alguns parâmetros bioquímicos, como valores de triglicerídeos, de cLDL, 

colesterol total, cHDL, Hemoglobina Glicada e de Ácido Úrico sanguíneo 

(Anexo 11). 

9. Preparação de Formulações Magistrais  

A realização de preparações magistrais na Farmácia Miranda Sanz C.B. 

está circunscrita a apenas algumas delas. Apesar da farmácia apresentar os 

equipamento e requisitos necessários para a preparação de formulações 

magistrais, são realizadas apenas algumas mais simples.   

Algumas destas são as seguintes: Solução Hidroalcoólica de Minoxidil 
a 2% e a 5%; Álcool Boricado a Saturação 70%; Solução de Eosina a 2%; 
Solução de Cobre a 0,05%, 0,1% ou 0,2% e Vaselina Salicílica 10%. 

Solução Hidroalcoólica de Minoxidil a 2% e a 5%: formulação para 

impedir a queda de cabelo (Anexo 12).[11]  

Solução de Eosina a 2%: usado topicamente como um antisséptico e  

desinfetante (Anexo 13).[12] 

Solução de Cobre a 0,05%, 0,1% ou 0,2%: ação bacteriostática por 

precipitação de proteínas celulares e com grande atividade fungicida, usado 

em casos de dermatite exsudativa e erupções.[11] 

Emulsão O/W, Hidrocortisona 1%, Cetoconazol 2%: Formulação de 

aplicação tópica, usada para o tratamento de processos inflamatórios 

(eczemas, dermatite atópica...), com cetoconazol a 2% é indicado para o a 

pitiriase versicolor ou uma candidíase.[11] 
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Vaselina Salicílica a 10%: indicada como queratolítico para o tratamento 

de papiloma, hiperqueratose e outras hiperplasias cutâneas. Também usada 

em processos descamativos da pele, como a psoríase e certos eczemas 

(Anexo 14).[11]  
Álcool Boricado a Saturação 70%: Esta preparação é muitas vezes 

receitada para o tratamento de otites externas, uma vez que se trata de uma 

solução de ação antisséptica. Está indicada a aplicação de 2 gostas, 3 vezes 

ao dia (Anexo 15).[11] 

A preparação das formulações farmacêuticas vem sempre acompanhada 

da respetiva receita médica, documentação e informação do paciente, assim 

como da descrição e informação sobre a preparação.  

A formulação é entregue ao utente numa embalagem primária 

devidamente rotulada, com toda a informação importante para o 

conhecimento do paciente (data de validade, advertências, preço, posologia, 

composição, etc).[11], [12] 

Conclusão 

Durante o estágio na Farmácia Miranda Sanz C.B. tive a oportunidade de 

poder trabalhar em todas as áreas abordadas neste relatório. No entanto 

mais do que tudo isto, tive oportunidade de crescer profissionalmente. Nestes 

3 meses ganhei competências essenciais, como organização e gestão do 

tempo e espaço, trabalho de equipa e a capacidade de conseguir aplicar todo 

o conhecimento adquirido na Faculdade e aliá-lo com a prática farmacêutica.  

Muito além da dispensa de medicamentos, ser farmacêutico é ser um 

profissional de saúde capaz de realizar um bom aconselhamento e fornecer 

toda a informação necessária ao utente para que este seja capaz de 

proceder ao bom uso do medicamento.  

 
  



Relatório de Estágio Farmácia Miranda Sanz C.B. 

 

2017/18 21	  

Bibliografia 

 
[1] Generalitat Valenciana - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 

Prestació Farmacèutica General. Acessível em: 

http://www.san.gva.es/web/dgfps/prestacion-farmaceutica-general [Acedido 

em: 6 de abril de 2018]. 

[2] Circular informativa nº 20 – Dispensasión de Recetas de Mutuas de 

Accidentes de Trabajo (Seguro Libre), emitida pelo Muy Ilustre Colegio Oficial 

de Farmaceuticos de Valencia,  a 6 de fevereiro de 2018. 

[3] Centro de Investigación en Economía y Gestión de la Salud - Universidad 

Politécnica de Valencia, Sistema de prescripción y dispensación electrónica 

en la Agencia Valenciana de Salud. Acessível em: 

https://www.ciegs.upv.es/articulos-abstracts-

ciegs/sistema_prescripcion_dispensacion_electronica_agencia_valenciana_s

alud/ [Acedido em: 6 de abril de 2018]. 

 [4] Ministerio de Sanidad, Servicios Socialese Igualdad., Real Decreto 

1718/2010, de 17 de diciembre., Receta Médica y Órdenes de Dispensación, 

(2015). Boletín Oficial del Estado. 

[5] Ministerio de Sanidad, Servicios Socialese Igualdad - Interoperabilidad de 

receta electrónica en el Sistema Nacional de Salud. Acessível em: 

https://www.msssi.gob.es/profesionales/recetaElectronicaSNS/Doc_Bas_Proy

ect_Interop_RESNS_v2.1.pdf [Acedido em: 7 de abril de 2018]. 

[6] Ministerio de Sanidad, Servicios Socialese Igualdad - Receta Electrónica 

del Sistema Nacional de Salud. Acessível em: 

https://www.msssi.gob.es/profesionales/recetaElectronicaSNS/home.htm 

[Acedido em: 7 de Abril de 2018].  

[7] Circular informativa nº 44 – Dispensasión y facturación recetas MUFACE, 

ISFAS, MUDEJU, emitida pelo Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmaceuticos 

de Valencia,  a 27 de marçol de 2018. 

[8] Ministério de la Presidencia. Real Decreto 2829/1977, de 6 de outubro – 

Regulan las Sustancias y Preparados Medicinales Psicotrópicos, así como la 

Fiscalización e Inspección de su Fabricación, Distribución, Prescripción y 

Dispensación, (2012), Boletín Oficial del Estado, Secção I - Disposiciones 

generales. 



Relatório de Estágio Farmácia Miranda Sanz C.B. 

 

2017/18 22	  

[9] Ministério de Sanidad y Seguridad Social. Real Decreto 1675/2012 de 14 

de dezembro - Regulan las recetas oficiales y los requisitos especiales de 

prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano y 

veterinário., (2012), Boletín Oficial del Estado, Secção I - Disposiciones 

generales. 

[10] SIGRE. Acessível em: https://www.sigre.es/sigre/objetivos/ [acedido em: 

20 de abril de 2018]. 

[11] Ministério de Sanidad y Consumo, de la Ley 25/1990, de 20 de 

diciembre, del Medicamento. Formulário Nacional, (2003),  1ª edição, Madrid. 

[12] Ficha de informação técnica Acofarma: Eosina. Acessivel em: 

http://www.acofarma.com/admin/uploads/descarga/7123-

7f6af62d27e6ad42fe31343bafab85cfe7d86051/main/files/Glicerina_022302a_

PTv2.pdf [Acedido em: 20 de fevereiro de 2018]. 

[13]	  Generalitat Valenciana - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 

Accés per targeta SIP. Acessivel em: http://www.san.gva.es/consulta-copago 

[21 de abril de 2018].



Relatório de Estágio Farmácia Miranda Sanz C.B. 

 

2017/18 23	  

Anexos 
 

1. Espaço Físico e Funcional  
1.1 Espaço Físico 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Anexo 1:  Fachada Farmácia Miranda Sanz C.B. 
 
	  

1.2 Espaço Funcional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2: Área de atendimento (expositores/prateleiras). 
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Anexo 3: Zona de armazenamento (armário principal).  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4: Medicamentos referentes a encomendas pendentes de utentes.              	    
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Anexo 5: Frigorifico (armazenados os medicamentos termolábeis). 
 
4. Pedido, Recepção e Gestão de Medicamentos  

4.4 Devolução 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Anexo 6: Embalagem para devoluções de medicamentos.  
	  

5. Dispensação  
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5.2 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 
5.2.3 Medicamentos dispensados com Receita Electrónica  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 7: Formato de uma receita electrónica. 
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Anexo 8: Documento Cupón Precinto – DCP.  
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5.2.5 Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Anexo 9: Livro oficial de  Contabilidade de Estupefacientes. 
	  
6. Faturação de Receitas  
	  

6.2 Acondicionamento e Envio de Receitas  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Anexo 10: Caixas onde se colocam os Documento Cupón Precinto para 
envio de faturação.  
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8. Cuidados de Saúde Prestados na Farmácia  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Anexo 11: Valores referência de provas bioquímicas realizadas na Farmácia 
Miranda Sanz C.B.	  
	  
	  
9. Preparação de Formulações Magistrais  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 12: Solução Hidroalcoólica de Minoxidil a 2%. 
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Anexo 13: Solução de Eosina a 2%. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Anexo 14: Vaselina Salicílica a 10%. 
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Anexo 15: Guia de elaboração, controlo e registo da formulação - Álcool 
Boricado a Saturação 70%. 
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