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Resumo 

O estágio curricular permite colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao 

longo do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas.    

No decorrer destes quatro meses tive a oportunidade de fazer parte da equipa da 

Farmácia da Trindade e de acompanhar e realizar as diferentes atividades que constituem 

o dia-a-dia de um farmacêutico comunitário. O presente relatório encontra-se dividido em 

duas partes. A primeira descreve essas atividades, nomeadamente: gestão de stocks, 

realização de encomendas, validação de prescrições médicas, aconselhamento 

farmacêutico e prestação de serviços. A segunda parte consiste na apresentação dos 

temas desenvolvidos: cessação tabágica, dermatoporose e queda de cabelo. 

Este estágio permitiu-me adquirir e melhorar competências não só teórico-

científicas, mas também sociais e pessoais relativas à interação com o utente e à 

integração numa equipa profissional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

Lista de Abreviaturas e Siglas  

FT - Farmácia da Trindade; 

MNSRM – Medicamento Não Sujeito a Receita Médica; 

SNS – Sistema Nacional de Saúde. 

 

Índice de Figuras 

Figura 1. Estrutura de um folículo capilar. ....................................................................... .32 

Figura 2. Escala de Hamilton-Norwood ........................................................................... .34 

Figura 3. Escala de Ludwig ............................................................................................. .35 

 

Índice de tabelas 

Tabela 1. Organização do estágio. ................................................................................... 2 

Tabela 2. Constituição da equipa da FT............................................................................ 2 

Tabela 3. Formações frequentadas. ................................................................................19 

Tabela 4. Dermatoporose - Fatores de risco ....................................................................28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Índice 

Atividades desenvolvidas no âmbito do estágio ................................................................ 1 

1. Caracterização da Farmácia da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade 1 

1.1. Horário de funcionamento e localização .......................................................... 1 

1.2. Organização do estágio .................................................................................. 1 

1.3. Recursos Humanos ......................................................................................... 2 

1.4. Espaço físico ................................................................................................... 2 

1.5. Fontes de Informação ..................................................................................... 3 

1.6. Sistema Informático ........................................................................................ 3 

2. Gestão da Farmácia da Trindade ........................................................................... 4 

2.1. Gestão de stocks ............................................................................................ 4 

2.2. Realização de encomendas ............................................................................ 4 

2.3. Receção e conferência de encomendas.......................................................... 5 

2.4. Armazenamento .............................................................................................. 6 

2.5. Controlo dos prazos de validade e devoluções ............................................... 6 

3. Dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde ....................................... 7 

3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) ........................................... 7 

3.1.1. Prescrição médica ........................................................................................... 7 

3.1.2. Prescrição eletrónica desmaterializada ........................................................... 8 

3.1.3. Prescrição eletrónica materializada ................................................................. 8 

3.1.4. Prescrição manual .......................................................................................... 8 

3.1.5. Estupefacientes e psicotrópicos ...................................................................... 9 

3.1.6. Medicamentos Genéricos ................................................................................ 9 

3.1.7. Sistema de preços e o direito de opção .........................................................10 

3.1.8. Regimes de comparticipação .........................................................................10 

3.1.9. Conferência e verificação de receituário.........................................................11 

3.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) ................................12 

3.3. Medicamentos de uso veterinário ...................................................................13 

3.4. Medicamentos manipulados ...........................................................................13 

3.5. Medicamentos homeopáticos .........................................................................14 

3.6. Produtos fitoterapêuticos ................................................................................15 

3.7. Produtos de Dermocosmética e Higiene Corporal ..........................................15 

3.8. Puericultura ....................................................................................................16 

3.9. Dispositivos médicos ......................................................................................17 

4. Serviços prestados pela farmácia da Trindade ......................................................17 

4.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos ................................18 

4.2. Peso corporal e Índice de Massa Corporal .....................................................19 

4.3. VALORMED ...................................................................................................19 



viii 
 

4.4. Perfuração do lóbulo auricular ........................................................................19 

5. Formação contínua e marketing da farmácia ........................................................19 

Projetos desenvolvidos durante o estágio curricular ........................................................21 

1. Cessação Tabágica...............................................................................................21 

1.1. Enquadramento ..............................................................................................21 

1.2. Avaliação do grau de dependência à nicotina ................................................21 

1.3. Terapêutica Farmacológica ............................................................................21 

1.4. O papel do farmacêutico ................................................................................27 

2. Dermatoporose .....................................................................................................27 

2.1. Enquadramento ..............................................................................................27 

2.2. Manifestações clínicas de dermatoporose ......................................................27 

2.3. Fatores de risco .............................................................................................28 

2.4. Autodiagnóstico ..............................................................................................29 

2.5. Prevenção ......................................................................................................30 

2.6. Tratamento .....................................................................................................30 

2.7. Papel do farmacêutico ....................................................................................31 

3. Queda de cabelo ...................................................................................................31 

3.1. Enquadramento ..............................................................................................31 

3.2. Estrutura do cabelo ........................................................................................32 

3.3. Fases do crescimento capilar .........................................................................32 

3.4. Tipos de queda de cabelo ..............................................................................33 

3.5. Tratamento .....................................................................................................37 

3.6. Conclusão ......................................................................................................39 

Conclusão ........................................................................................................................40 

Bibliografia .......................................................................................................................41 

Anexos ............................................................................................................................44 

 

 

 

 

 

 



 Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária    

1 
 

Atividades desenvolvidas no âmbito do estágio 
 

1. Caracterização da Farmácia da Celestial Ordem Terceira da Santíssima 

Trindade 

A farmácia da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade, doravante 

denominada por farmácia da Trindade (FT), foi inaugurada em 1824. (1) 

A farmácia da Trindade goza de uma ótima localização no centro do Porto, 

apresentando um grupo de utentes bastante diversificado. A farmácia é visitada por turistas 

provenientes dos mais diversos países numa base diária. Há ainda utentes, que se 

tornaram clientes habituais, devido à proximidade da farmácia com o seu local de trabalho. 

E por fim, há ainda aqueles que vêm de diversos pontos do país (principalmente da região 

norte) à procura da grande variedade de dispositivos médicos que a farmácia tem para 

oferecer (em particular: material de penso e de ostomia).  

Graças à elevada variabilidade de pedidos efetuados pelos utentes da FT, tive a 

oportunidade de prestar atendimento e aconselhamento farmacêutico nos mais diversos 

temas, tornando-me hoje numa melhor profissional.   

1.1. Horário de funcionamento e localização   

A FT encontra-se aberta de segunda a sexta das 8.30h às 19.30h e ao sábado das 

9.00h às 13.00h. Pode ainda funcionar durante a noite, se estiver de serviço de acordo com 

a distribuição das farmácias de serviço do concelho do Porto.  

Como foi referido, a farmácia tem uma localização bastante central, uma vez que 

se situa na rua Heróis e Mártires de Angola n°108, no Porto (em frente ao metro da 

Trindade).  

1.2. Organização do estágio 

O meu estágio decorreu entre os dias 17 de setembro até 2 de novembro e de 3 de 

janeiro a 15 de março. Por norma, realizava o horário das 10.00h às 18.00h, fazendo uma 

pausa para almoço das 13.00h às 14.00h. 

Durante o estágio tive a oportunidade de realizar as mais diversas tarefas inerentes 

ao bom funcionamento de uma farmácia, estando as mesmas descritas na Tabela 1. 
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Tabela 1. Organização do estágio. 

 

1.3. Recursos Humanos 

A FT é composta por uma equipa profissional e dinâmica que procura sempre 

garantir a satisfação e o bem-estar dos seus utentes, constituída como especificado na 

Tabela 2.  

Tabela 2. Constituição da equipa da FT. 

Colaborador(a) Cargo  

Dra. Emília Moreira  Diretora Técnica 

Dra. Susana Lima Farmacêutica Adjunta 

D. Fátima Lopes Técnica de farmácia 

Joana Nogueira * Técnica de farmácia 

Sr. Paulo Silva * Técnico de farmácia 

D. Antonieta Peixoto Funcionária Administrativa 

D. Cristina Carvalho Funcionária Auxiliar 

(*) Durante o meu estágio houve uma alteração na equipa da farmácia, tendo saído 

a Joana Nogueira e regressado o Paulo Silva.  

1.4. Espaço físico  

Do exterior é possível ver dois letreiros verdes, com a inscrição “Farmácia da 

Trindade”, sendo um deles visível a partir da rua Heróis e Mártires de Angola e o outro da 

rua do Alferes Malheiro. A FT possui uma montra principal e duas mais pequenas que 

utiliza para publicitar diferentes produtos. 

Interiormente, a FT é constituída por dois andares. O piso -1 é utilizado para dar 

entrada das encomendas e para armazenar os produtos que não são passíveis de serem 

guardados no piso 0, como material de penso, material usado em ostomia e excedentes 

Setembro Outubro Janeiro Fevereiro Março

Receção e registo de encomendas x x

Reposição de Stock x x x x x

Prestação de Serviços Farmacêuticos x x x x x

Controlo de prazos de validade x x x x

Processamento de Receituário e Faturação x x x

Atendimento ao público x x x x

Projeto I - cessação tabágica x x

Projeto II - dermatoporose x x

Projeto III - queda de cabelo x
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de medicamentos (Anexo 1). O laboratório utilizado para realizar o fabrico dos 

medicamentos manipulados situa-se também neste andar. No piso 0, encontram-se a zona 

de atendimento (Anexo 2), as instalações sanitárias, um gabinete de apoio ao utente 

(Anexo 3) e um gabinete de direção-técnica (Anexo 4). Há ainda um postigo que permite 

estabelecer contacto entre o exterior e o interior da farmácia, quando esta se encontra de 

serviço com a porta fechada.  

A zona de atendimento é constituída por quatro postos de trabalho, por lineares 

onde são expostos os produtos de venda livre e por armários e gavetas, onde se encontram 

armazenados medicamentos, suplementos e produtos de dermocosmética. Nos armários 

os diferentes produtos são guardados de acordo com as seguintes categorias: “Xaropes e 

Soluções orais”, “Elixires”, “Ampolas bebíveis”, “Pós e Granulados” e “Uso Externo”, por 

ordem alfabética. Nas gavetas estão guardadas as restantes formas farmacêuticas 

também por ordem alfabética.  

Recentemente, parte da FT foi alvo de remodelações, apresentando agora um 

espaço mais moderno, passível de expor mais produtos e de proporcionar uma maior 

proximidade em relação aos seus utentes (Anexo 5). 

1.5. Fontes de Informação  

No gabinete de apoio ao utente existem diversas fontes de material bibliográfico 

que a equipa da FT pode consultar: o Prontuário Terapêutico, a Farmacopeia Portuguesa, 

o Índice Nacional Terapêutico, o Formulário Galénico Português e vários catálogos com 

informação referente aos diferentes produtos fornecidos pelas próprias marcas.   

1.6. Sistema Informático 

 O sistema informático utilizado pela FT é o Sifarma 2000 ®, criado pela Glintt. Este 

é o software mais utilizado em Portugal pelas farmácias, sendo uma ferramenta 

extremamente útil. O Sifarma 2000 ® pode ser usado para facilitar o processo de gestão 

farmacêutica, ajudando a gerir stocks e reservas, a realizar encomendas (contactando 

diretamente com os fornecedores), a controlar prazos de validade, rotatividade de 

produtos, etc. Durante o atendimento, para além de registar a venda, o Sifarma 2000 ® 

permite consultar informação científica acerca do medicamento dispensado (ex: indicações 

terapêuticas, posologia, efeitos adversos e contraindicações) e sinalizar eventuais 

interações entre medicamentos presentes na mesma dispensa. (2) 
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Ao longo do estágio fui descobrindo e utilizando estas e outras ferramentas do 

Sifarma 2000 ®, considerando que este software se traduz num aumento da qualidade do 

atendimento prestado.   

2. Gestão da Farmácia da Trindade  

2.1. Gestão de stocks  

Uma gestão equilibrada do stock da farmácia é fulcral para o correto funcionamento 

da mesma. O stock dos diferentes produtos não deve ser demasiado elevado, pois 

comprometeria a sustentabilidade financeira da farmácia, nem demasiado baixo, uma vez 

que poderia gerar insatisfação por parte dos utentes. Deve ainda ser tida em consideração 

a época do ano (devido à sazonalidade caraterística de alguns produtos) e as campanhas 

que possam estar a ocorrer de momento.  Para atingir e manter o equilíbrio necessário, a 

equipa da farmácia da Trindade faz regularmente uma análise cuidada ao histórico de 

vendas e tendo em consideração os fatores descritos procede, se necessário, à atualização 

das quantidades de stock mínimo e máximo. É ainda tido o cuidado de fornecer o contacto 

da farmácia ao utente, quando este manifesta o desejo de adquirir um produto que devido 

ao seu elevado custo e baixa rotatividade não esteja normalmente disponível na farmácia, 

para que este o possa encomendar, evitando uma viagem em vão. 

2.2. Realização de encomendas  

As encomendas podem ser feitas aos distribuidores ou diretamente aos fabricantes. 

Relativamente aos distribuidores, a FT trabalha com a OCP e com a Alliance 

Healthcare, dando preferência aquele que apresentar melhores condições para a farmácia 

(menor custo) e para o utente (mais rapidamente disponível). São realizadas duas 

encomendas diárias, uma ao final da manhã e outra ao final da tarde, garantindo a 

reposição dos produtos vendidos. Para a realização destas encomendas recorre-se à 

ferramenta do Sifarma 2000 ® que permite gerar uma proposta de encomenda com o nome 

e a quantidade de produtos necessária a atingir o stock mínimo estabelecido anteriormente. 

Essa proposta é depois analisada pela farmacêutica-adjunta ou pela diretora técnica e, 

depois de aprovada, é enviada aos distribuidores. Além das encomendas diárias, podem 

ainda ser realizadas encomendas instantâneas. As encomendas instantâneas são feitas 

durante o atendimento, quando não há stock para satisfazer o pedido do utente. Nesse 

momento, verifica-se online a disponibilidade do produto solicitado, sabendo-se 

imediatamente a data e hora da entrega. Como resultado da disponibilidade do produto 

podem aparecer três cores: vermelho (que indica que o produto não se encontra 
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disponível), verde (com disponibilidade imediata) ou azul (produto disponível, mas só 

poderá ser entregue daqui a 3-5 dias). Quando este método falha, é possível contactar 

diretamente os distribuidores, através da sua linha telefónica. Com base nestas 

informações podemos encomendar o produto e informar o utente de quando o poderá vir 

buscar à farmácia.   

Há determinados produtos que tem de ser diretamente encomendados ao 

fabricante, como é o caso de algum do material usado no tratamento de feridas, material 

ortopédico, alguns suplementos alimentares e matérias-primas e material de embalagem 

para a realização de manipulados. Nestes casos, a diretora-técnica é informada das 

necessidades dos utentes e procede à realização da encomenda.  

Durante o estágio realizei inúmeras encomendas instantâneas, quer online, quer 

por telefone. Tive ainda a oportunidade de assistir a algumas encomendas diárias, 

sugerindo pontualmente algumas alterações ao stock pré-estabelecido.  

2.3. Receção e conferência de encomendas  

A receção de encomendas, assim como a sua conferência é realizada no piso -1 

da FT pela funcionária administrativa D. Antonieta, com o auxílio da funcionária auxiliar D. 

Cristina. 

As encomendas vão chegando ao longo do dia à FT, em contentores apropriados, 

juntamente com a respetiva fatura e um duplicado da mesma. É dada prioridade aos 

medicamentos de frio, que depois de conferidos, são imediatamente guardados no 

frigorífico. De seguida é iniciado processo de receção de encomendas, através da opção 

“Seleção de Encomendas” disponível no Sifarma 2000 ®. Durante este processo é 

necessário verificar se os produtos enviados correspondem aos encomendados pela 

farmácia (através do Código Nacional do Produto - CNP), assim como o seu estado, a 

quantidade e o prazo de validade. Se o prazo de validade do produto recebido for inferior 

ao que está no sistema informático ou se o stock estiver a zero, é necessário proceder à 

sua atualização. Para além do prazo de validade, pode ser também necessário atualizar o 

preço de venda ao público (PVP) e o preço de venda à farmácia (PVF) no Sifarma 2000 ®, 

de acordo com o apresentado na fatura. Por fim, é necessário imprimir as etiquetas dos 

produtos que não têm PVP marcado e colocá-las nos respetivos produtos. 

Se houver algum erro na faturação ou no envio de algum produto, é necessário 

realizar uma reclamação junto do distribuidor. 
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2.4. Armazenamento  

Depois de dar entrada dos produtos é necessário proceder ao seu armazenamento, 

de forma a estarem imediatamente disponíveis a ser dispensados ao utente. Os 

medicamentos de frio e os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes ficam guardados 

no piso -1, no frigorífico e em armário fechado, respetivamente. Os restantes são 

inicialmente transportados para o piso 0, para serem arrumados nos respetivos lugares 

(que pode ser nas gavetas, nos armários ou em lineares). Caso estes espaços atinjam a 

sua capacidade máxima, os produtos excedentes são guardados no piso -1, em armários, 

por ordem alfabética. Todos os produtos são arrumados segundo a regra “First Expire, First 

Out” (FEFO), de modo a garantir que os produtos com menor validade sejam dispensados 

primeiro.  

Para garantir a qualidade dos produtos, a FT monitoriza cuidadosamente as 

condições a que os produtos estão sujeitos. Segundo as BPF, os produtos devem ser 

armazenados a temperaturas inferiores a 25°C e a humidade inferior a 60%. No frigorífico 

a temperatura deve variar entre os 2 e 8 ºC. Os registos de temperatura e humidade são 

depois impressos e arquivados em local próprio.   

2.5. Controlo dos prazos de validade e devoluções  

Nenhuma farmácia pode fornecer medicamentos ou outros produtos de saúde que 

se encontrem fora de prazo ou que tenham sido alvos de retirada do mercado. 

Todos os meses, é emitida, através do Sifarma 2000 ®, uma lista onde constam 

todos os produtos cuja validade vai expirar brevemente. Esta medida permite proteger o 

utente, impedindo que este adquira produtos fora de prazo e a farmácia, que ao tomar 

conhecimento desta situação tenta devolver o produto ao armazenista ou ao laboratório. 

Os produtos aceites pelo armazenista/laboratório são normalmente trocados por crédito ou 

por um produto igual. Os produtos que não sejam aceites e estejam fora de validade, são 

segregados, é realizada uma quebra no inventário e são enviados para destruição. 

Alguns dos produtos de venda livre, cujo prazo de validade se esteja a aproximar, 

mas que ainda sejam passíveis de ser utilizados, são alvo de uma redução de preço, sendo 

colocados em local próprio, sendo o motivo do desconto sempre explicado ao utente.  

Os produtos com pouca rotatividade, ou que se prevê que não sejam vendidos em 

tempo útil, são colocados num local específico. Os diferentes membros da equipa da FT 

devem ter uma ideia dos produtos que lá se encontram, para os poder aconselhar caso 

surja oportunidade.    
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Por vezes, surgem circulares do Infarmed a anunciar a saída do mercado de um 

determinado lote de um produto. Se existir stock na farmácia que corresponda àquele 

anunciado na circular, deve ser imediatamente devolvido.   

Durante o estágio assisti à devolução de diferentes produtos, pelos mais variados 

motivos. Pontualmente, fui também responsável por verificar se a farmácia tinha stock de 

algum medicamento mandado retirar do mercado pelo Infarmed.  

3. Dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde  

A farmácia comunitária constitui muitas vezes a primeira porta de entrada no 

sistema nacional de saúde (SNS). É fundamental que o farmacêutico se encontre 

disponível para ouvir o utente, prestando-lhe um aconselhamento apropriado e 

encaminhando-o para o médico se achar necessário. O farmacêutico deve também estar 

sempre pronto a esclarecer as questões que o utente possa ter, garantindo que não restam 

dúvidas, uma vez que este é o último profissional de saúde com quem este vai contactar 

antes deste tomar a medicação.   

3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

Os medicamentos sujeitos a receita médica só devem, como o próprio nome indica, 

ser dispensados quando prescritos por um médico.   

Para um medicamento ser sujeito a receita médica tem de cumprir pelo menos uma 

das seguintes condições: (3)  

-Constituir, direta ou indiretamente, um risco, mesmo quando usado para o fim a 

que se destina, caso seja utilizado sem vigilância médica;  

-Seja com frequência utilizado em quantidade considerável para fins diferentes 

daquele a que se destina, pudendo daí resultar qualquer risco, direto ou indireto, para a 

saúde;  

-Contenha substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade 

e ou efeitos secundários seja indispensável aprofundar; 

- Seja prescrito pelo médico para ser administrado por via parentérica. 

3.1.1. Prescrição médica 

Quando chega à farmácia uma prescrição médica é necessário validar a receita, 

isto é verificar se esta se encontra conforme. Para tal é necessário verificar: o número e 

data de validade da receita, a identificação do utente, a entidade responsável pela 

comparticipação (SNS  ou outra entidade) e o número de beneficiário correspondente, o 

médico prescritor, o local de emissão, a identificação do medicamento pela Designação 
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Comum Internacional (DCI) e/ou nome comercial, a posologia, a dosagem, a forma 

farmacêutica, o número de unidades por embalagem e a assinatura do médico prescritor, 

se tudo isto estiver conforme, pode-se então proceder à dispensa. (4) 

Atualmente há vários tipos de prescrição médica: a prescrição eletrónica 

materializada, a prescrição eletrónica desmaterializada e a prescrição manual. Idealmente, 

a prescrição de medicamentos deveria ser inteiramente eletrónica, devendo a prescrição 

manual ser usada apenas excecionalmente. Legalmente, uma receita pode ser manual se 

cumprir uma das seguintes exceções: falência do sistema informático, inadaptação do 

prescritor, prescrição no domicílio (não são considerados lares) e até 40 receitas/mês. (4) 

3.1.2. Prescrição eletrónica desmaterializada 

A prescrição eletrónica desmaterializada é realizada através de software próprio e 

é normalmente enviada por mensagem ou correio eletrónico ao utente. Pode ainda ser 

fornecida ao utente uma guia de tratamento, em papel, para o ajudar a efetuar uma melhor 

gestão da quantidade de medicamentos que já adquiriu e poder consultar a posologia se 

precisar. Neste tipo de prescrição está presente o número da receita, o código da dispensa 

e o código de opção. Este tipo de prescrições tem validade variável de 30 dias ou 6 meses, 

consoante a duração do tratamento. O número máximo de embalagens está também 

limitado pela duração do tratamento, sendo de 2 embalagens em tratamentos de curta a 

média duração e de 6 embalagens nos de longa duração. Estas regras podem ser alteradas 

se houver uma justificação fundamentada, como por exemplo no caso de ausência 

prolongada do país. (4) 

3.1.3. Prescrição eletrónica materializada 

A prescrição eletrónica materializada é também realizada em software próprio, mas 

é impressa em papel pelo médico prescritor. Este tipo de prescrição tem validade de 30 

dias, podendo, uma vez que pode conter até três vias, ser renovável com uma validade de 

até 6 meses, nos tratamentos de longa duração. Em cada receita podem ser prescritos no 

máximo 4 medicamentos distintos, com um máximo 2 embalagens por medicamento e de 

4 embalagens no total. (4) 

3.1.4. Prescrição manual 

A prescrição manual só pode ser realizada se estiver de acordo com as exceções 

anteriormente referidas. Esta não pode ter nenhuma rasura, nem podem ser utilizadas 

caligrafias, nem canetas diferentes na mesma receita, sob a pena de a comparticipação 
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dos medicamentos dispensados não ser paga à farmácia. Este tipo de prescrição tem 

validade de 30 dias, não sendo passível de ser renovada. Em cada receita podem ser 

prescritos no máximo 4 medicamentos distintos, com o máximo de 2 embalagens por 

medicamento e de 4 embalagens no total.  (4) 

3.1.5. Estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos constituídos por substâncias ativas classificadas como 

estupefacientes ou psicotrópicos (presentes nas tabelas I e II do Decreto-Lei n.º 15/93, de 

22 de janeiro, e n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro) 

são alvo de um apertado controlo. (4) 

Para realizar a dispensa de um medicamento deste tipo, é necessária a 

apresentação de um documento de identificação por parte do adquirente. A sua informação 

(nome, número de identificação e data de nascimento), tal como a identificação do doente 

e do médico prescritor, necessitam de ficar registadas no sistema informático. Após 

finalizada a dispensa, é emitido, em duplicado, um documento comprovativo da mesma, 

que deve ser arquivado em pasta própria.  

Caso se trate de uma prescrição eletrónica materializada ou manual, estes 

medicamentos têm de ser prescritos isoladamente, isto é, a receita não pode conter outros 

medicamentos. Nestes casos, a farmácia precisa de efetuar uma cópia da receita, devendo 

a mesma ficar arquivada por 3 anos. (4) 

A farmácia, todos os meses até dia 8, necessita de enviar uma lista de todas as 

receitas manuais e eletrónicas materializadas que foram dispensadas, bem como uma 

listagem com todos os medicamentos psicotrópicos dispensados. 

3.1.6. Medicamentos Genéricos  

A prescrição é normalmente realizada através da DCI, sendo o utente a escolher 

entre medicamento genérico (MG) e o medicamento de referência (MR). O utente deve ser 

encorajado a escolher o medicamento genérico, sendo-lhe explicado que tem a mesma 

qualidade, eficácia e segurança do que o medicamento de referência. Esta medida 

apresenta vantagem económica para o utente e para o SNS, contribuindo para uma melhor 

gestão dos recursos disponíveis. (4, 5) 

A prescrição é realizada através do nome comercial quando não há medicamentos 

similares no mercado ou quando há uma justificação técnica do prescritor. A justificação 

técnica deve estar assente numa das seguintes situações: a) medicamentos com margem 

ou índice terapêuticos estreitos (presentes numa lista definida pelo Infarmed); b) suspeita, 

previamente reportada ao Infarmed, de intolerância ou reação adversa a um medicamento 
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com a mesma substância ativa, mas identificado por outra denominação comercial; c) 

medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração 

estimada superior a 28 dias. Na justificação c) é permitido ao utente optar por 

medicamentos com a mesma DCI, forma farmacêutica, dosagem e tamanho de embalem 

similares ao prescrito, desde que o preço seja inferior. (4) 

3.1.7. Sistema de preços e o direito de opção  

Nas guias de tratamento é possível encontrar o preço que o medicamento vai custar 

ao utente, caso este opte por um dos cinco mais baratos. A farmácia, no momento da 

dispensa, deve ter disponível três dos cinco medicamentos de preço mais baixo de cada 

grupo homogéneo. O utente pode exercer o seu direito de opção e escolher um 

medicamento mais caro desde que o Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos (CNPEM) seja o mesmo, sendo o próprio utente a assumir a diferença de 

preço. (6) 

O facto de o preço a pagar pelo utente, quando este optava por um medicamento 

fora deste critério, não corresponder àquele que vinha inscrito na guia de tratamento, 

gerava alguma desconfiança por parte de alguns utentes. Nesses casos era-lhes explicado 

o motivo, sendo que alguns preferiam manter o laboratório ao qual estavam habituados e 

outros preferiam então levar aquele mais acessível. 

3.1.8. Regimes de comparticipação  

As comparticipações permitem que todos os cidadãos tenham acesso a 

medicamentos, independentemente da situação económica em que se encontrem. Há 

diversas entidades responsáveis pela comparticipação de medicamentos, sendo a 

principal: o Estado através do SNS.  

A comparticipação de medicamentos pelo SNS encontra-se devidamente legislada, 

sendo fixada de acordo com os seguintes escalões: A – 90%, B – 69%, C – 37% e D – 

15%. Estes escalões variam de acordo com as indicações terapêuticas do medicamento, 

a sua utilização, as entidades que o prescrevem e ainda com o consumo acrescido para 

doentes que sofram de determinadas patologias. Quando o medicamento faz parte de um 

grupo homogéneo, a comparticipação do SNS é feita relativamente ao preço de referência 

desse grupo. O preço de referência é calculado através da média do PVP dos cinco 

medicamentos mais baratos. Para além desta comparticipação (regime geral de 

comparticipação), pode haver uma comparticipação adicional por parte do Estado (regime 

especial de comparticipação). Este regime especial prevê dois tipos de comparticipação: 
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em função dos beneficiários e em função das patologias ou de grupos especiais de utentes. 

(7, 8) 

O regime especial em função dos beneficiários refere-se aos pensionistas cujo 

“rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida em 

vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, 

quando este ultrapassar aquele montante”. Estes têm direito a uma comparticipação 

adicional de 5% no preço dos medicamentos do escalão A e de 15% nos medicamentos 

dos escalões B, C e D. O regime especial em função das patologias ou de grupos especiais 

de utentes, como próprio nome indica, refere-se a utentes com determinadas patologias, 

como: lúpus, paramiloidose, psoríase, Doença de Alzheimer, entre outras. Para este 

regime ter efeito, o diploma em questão tem obrigatoriamente de vir referenciado na 

prescrição médica. (7, 8) 

Para além da comparticipação do SNS, pode haver uma comparticipação adicional 

por parte de subsistemas de saúde (dupla comparticipação). Beneficiários do Serviço de 

Assistência Médico-Social dos Sindicatos Bancários (SAMS), da Caixa Geral de Depósitos 

ou das Seguradoras Unidas S.A. são alguns exemplos em que há dupla comparticipação.  

No princípio do meu estágio tive alguma dificuldade em encontrar o código 

correspondente ao subsistema de saúde apresentado pelo utente, mas com o tempo senti 

que essa etapa da dispensa se tornou mais fácil e rápida de realizar.  

3.1.9. Conferência e verificação de receituário 

A maioria das prescrições médicas já são realizadas no formato eletrónico 

desmaterializado, no entanto ainda vão aparecendo utentes com receitas manuais e 

eletrónicas materializadas. É muito importante que a receita seja corretamente validade, 

para que não haja motivos que invalidem o pagamento da soma correspondente às 

comparticipações dos medicamentos dispensados. Para garantir que não surgem erros, 

este processo é sempre duplamente verificado por dois profissionais diferentes. 

Este tipo de receitas, depois de conferido, tem de ser organizado em lotes. Cada 

lote é composto por, no máximo, 30 receitas, sendo organizado de acordo com o organismo 

responsável pela comparticipação. O sistema informático emite, para cada lote, um verbete 

de identificação do mesmo. No final do processo são emitidos o resumo de lotes e a 

“Relação Resumo de Lotes” para cada organismo de comparticipação. A farmácia tem 

depois de enviar estes documentos para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) 

quando o organismo responsável pela comparticipação é o Estado. Caso seja outro 
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organismo o responsável, a farmácia deve enviar para a Associação Nacional das 

Farmácias (ANF), que, posteriormente, reencaminha para os organismos correspondentes. 

Durante o estágio pude participar na conferência do receituário, tendo pontualmente 

detetado alguns erros, normalmente passiveis de serem corrigidos, a fim de evitar a perda 

do pagamento da comparticipação.   

3.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica constituem uma ferramenta 

importantíssima no dia-a-dia de uma farmácia. Através de uma escuta ativa, o farmacêutico 

pode aconselhar um MNSRM, ajudando o utente a resolver sinais e sintomas causados 

por transtornos menores.  

Para a indicação terapêutica ser bem conseguida é necessário que o farmacêutico 

alie os seus conhecimentos técnico científicos àquilo que o utente lhe está a relatar. É 

essencial que o farmacêutico tenha em consideração as contraindicações do 

medicamento, as possíveis reações adversas, o seu custo-benefício para o utente, as 

interações que o medicamento possa ter com outros medicamentos que o utente esteja a 

tomar e ainda possíveis alergias que o mesmo possa ter relatado. Torna-se assim evidente 

que a dispensa de um medicamento, não se trata apenas de uma mera venda, mas sim de 

uma análise muito mais profunda que deve ter sempre em consideração o bem-estar do 

utente em primeiro lugar. 

Devido ao estilo de vida cada vez mais acelerado que vivemos nos dias de hoje, é 

cada vez mais comum ouvirmos o utente dizer que não tem tempo de se dirigir ao médico. 

Muitas vezes ouvimos o utente pedir medicamentos sujeitos a receita médica que não lhe 

podemos fornecer. Nestes casos, o farmacêutico deve tentar compreender a situação e 

perceber se existe alguma alternativa terapêutica passível de ser fornecida dentro dos 

MNSRM. 

Atualmente já há medicamentos classificados como medicamentos não sujeitos a 

receita médica de dispensa exclusiva em farmácia (MNSRM-EF) que permitem ao 

farmacêutico ter uma atuação um pouco mais ampla. A existência deste tipo de 

medicamentos veio reconhecer o papel que os farmacêuticos têm desempenhado junto da 

população. Estes medicamentos só devem ser dispensados caso sigam a indicação 

terapêutica indicada no seu protocolo de dispensa. 

Durante o estágio aconselhei vários MNSRM e MNSRM-EF, sendo sem dúvida os 

mais comuns: comprimidos de 500mg de paracetamol e comprimidos de 400mg de 
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ibuprofeno. No princípio tinha alguma dificuldade em saber qual a melhor opção a indicar, 

mas com a ajuda da equipa da FT fui ganhando competências para poder realizar 

atendimentos de forma autónoma.  

3.3. Medicamentos de uso veterinário  

Um medicamento veterinário é definido como toda a substância, ou associação de 

substâncias, com propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos 

seus sintomas. Os medicamentos veterinários são utilizados com o objetivo de estabelecer 

um diagnóstico médico-veterinário ou de restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas, através de uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica. Os 

medicamentos de uso veterinário, ao contrário dos de uso humano, são da 

responsabilidade da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). (9, 10) 

Durante o meu estágio pude pontualmente dispensar medicamentos de uso 

veterinário, sendo o pedido mais frequente por parte dos utentes relativo à desparasitação 

de gatos e cães. 

3.4. Medicamentos manipulados 

Os medicamentos manipulados podem ser preparados de acordo com uma 

prescrição médica, tendo o nome de “Fórmulas Magistrais”, ou de acordo com as 

indicações compendiais, de uma Farmacopeia ou Formulário, tendo o nome de 

“Preparados Oficinais”. Quando um medicamento manipulado é dispensado, o 

farmacêutico deve garantir que o utente compreendeu todas as informações relevantes 

acerca do mesmo (posologia, modo de utilização, condições de conservação e prazo de 

validade). (11) 

A fórmula do cálculo do preço de venda ao público de um medicamento manipulado 

encontra-se estabelecida pela Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho e tem em conta os 

seguintes critérios: o preço das matérias-primas, o preço dos materiais de embalagem e o 

valor dos honorários da preparação.  (11) 

A FT possui um laboratório com todos os equipamentos necessários à produção de 

medicamentos manipulados. Normalmente a farmácia tem disponível para dispensa 

imediata dois manipulados: solução de minoxidil a 5% (Anexo 6) e loção de enxofre e 

resorcina a 3% (Anexo 7). Estes medicamentos manipulados têm bastante procura por 

parte dos utentes frequentes da FT, principalmente a solução de minoxidil a 5% que 

apresenta uma vantagem económica significativa relativa aos medicamentos com a mesma 

substância ativa que se encontram no mercado. Quando chega algum utente com uma 
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prescrição de um manipulado, é analisada a disponibilidade das matérias-primas 

necessárias, sendo, se possível, posteriormente preparado. Para a produção de um 

medicamento manipulado é necessário elaborar uma ficha de preparação, onde consta o 

nome do manipulado, a quantidade de cada matéria-prima utilizada, com indicação do 

respetivo lote, o procedimento de preparação, os ensaios de verificação realizados e o 

preço de venda ao público. Findo o processo de manipulação, o medicamento manipulado 

é rotulado contendo as seguintes informações: o nome do produto, data de preparação e 

prazo de validade, via de administração, condições de conservação, número do lote, 

quantidade dispensada e identificação da farmácia. No final, se tudo se encontrar 

conforme, a ficha de preparação é assinada pela DT e o medicamento manipulado pode 

ser dispensado.    

Durante o estágio tive a oportunidade de assistir e auxiliar na preparação de 

medicamentos manipulados e na sua posterior dispensa.  

3.5. Medicamentos homeopáticos  

Os medicamentos homeopáticos são obtidos a partir de substâncias denominadas 

stocks ou matérias-primas homeopáticas, sendo produzidos de acordo com processos de 

fabrico descritos na farmacopeia europeia. A homeopatia assenta em dois princípios 

fundamentais: o princípio da similitude, onde se acredita que se deve utilizar substâncias 

que em pessoas saudáveis causam os mesmos sintomas observados nas pessoas 

doentes, e o princípio da infinitesimalidade em que se utilizam doses extremamente 

diluídas (doses infinitesimais). (12, 13) 

Na FT tem ao dispor dos seus utentes vários medicamentos homeopáticos do 

laboratório Boiron®, destacando-se: o Stodal®, usado no tratamento da tosse, o Arnigel®, 

utilizado no tratamento local de apoio em traumatologia benigna em ausência de feridas e 

o Oscillococcinum®, usado no alívio dos estados gripais e sintomas decorrentes do mesmo.  

Durante o estágio reparei que, normalmente, estes medicamentos eram preferidos 

por utentes provenientes de países como a Alemanha e a França, onde o uso de 

medicamentos homeopáticos está mais presente do que em Portugal.    

Suplementos Alimentares e produtos para alimentação especial  

Os suplementos alimentares são géneros alimentícios, com determinadas 

particularidades, como o facto de se apresentarem sob formas doseadas. Estes constituem 

fontes concentradas de nutrientes ou outras substâncias com efeito nutricional ou 

fisiológico. Os suplementos alimentares devem apresentar efeitos benéficos, mas não 
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podem alegar propriedades profiláticas, de tratamento ou de cura de doenças ou dos seus 

sintomas, uma vez que não são medicamentos. O responsável por este tipo de produtos, 

tal como pelos medicamentos de uso veterinário, é a DGAV. (14) 

Estão disponíveis no mercado suplementos alimentares para os mais diversos fins: 

obtenção de energia, emagrecimento, fortalecimento das unhas e cabelo, aumento da 

concentração e da memória, prevenção da osteoporose, melhoria do sistema imunitário, 

proteção cardiovascular, etc. A FT possui uma vasta oferta deste tipo de produtos, 

destacando-se as marcas: Cerebrum®, Centrum®, BioActivo®, Win-fit® e Aquilea®.  

Há pessoas que necessitam de um aporte nutricional mais específico, devido ao 

facto de se encontrarem debilitadas (pós-operatório, indivíduos acamados, com feridas 

crónicas ou perda de peso acentuada) ou de terem dificuldade a engolir alimentos 

(disfagia). Para colmatar estar necessidades, a FT disponibiliza “iogurtes”, “pudins” e “pós” 

específicos para cada caso das marcas Nutricia®, Nestlé Health Science® e da Fresenius 

Kabi®.  

Durante o estágio pude aconselhar vários tipos de suplementos alimentares e de 

produtos para alimentação especial. Durante o aconselhamento tentava explicar ao utente 

as vantagens de determinado produto e a forma como deveria ser utilizado, tendo sempre 

o cuidado de referir que, na grande maioria dos casos, os resultados não seriam imediatos.   

3.6. Produtos fitoterapêuticos  

Um produto fitoterapêutico é constituído apenas por derivados de plantas e/ou de 

preparações à base de plantas. (15) 

Alguns exemplos de produtos fitoterapêuticos disponíveis na FT são: Valdispert®, 

Daflon® e as Arkocápsulas® Melissa. 

Durante o estágio pude observar que alguns utentes davam preferência a terapias 

à base de plantas (“mais naturais”), assim sendo quando reparava que era este o caso, 

tentava encontrar uma alternativa dentro dos produtos fitoterapêuticos. Um exemplo muito 

frequente consiste no uso da valeriana, do lúpulo, da passiflora e da melatonina nos 

problemas menores do sono, ou em casos de ansiedade.   

3.7. Produtos de Dermocosmética e Higiene Corporal 

Um produto cosmético e de higiene corporal corresponde a um produto que pode 

entrar em contato com a epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, lábios, dentes, mucosas 
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bucais ou órgãos genitais externos com o objetivo de os limpar, perfumar, modificar o seu 

aspeto, proteger ou manter o bom estado e corrigir os seus odores. (16) 

A farmácia da Trindade possui uma vasta oferta de pastas dentífricas, de escovas 

e escovilhões e de colutórios. Havia utentes que traziam uma recomendação do seu 

médico-dentista e outros que a solicitavam no balcão da farmácia. A manutenção de uma 

higiene apropriada é um passo fundamental para a obtenção de uma boa saúde oral. A FT 

comercializa diversas marcas como por exemplo: Sensodyne®, Bexident®, Oral-B® e 

Parodontax®. 

Por vezes, era solicitado um aconselhamento mais específico por utentes com 

determinadas patologias dermatológicas, sendo as mais comuns: acne, dermatite atópica, 

dermatite seborreica e rosácea. Os produtos de dermocosmética podem ajudar utentes 

com afeções dermatológicas a recuperar a sua qualidade de vida, ajudando principalmente 

nas fases de manutenção. A FT tem ainda à disposição dos utentes diversos produtos para 

corrigir e prevenir sinais de envelhecimento, este tipo de produtos é cada vez mais 

procurado, ajudando os utentes a manter uma boa imagem pessoal e a melhorar a sua 

autoestima. Os produtos mais solicitados pelos utentes pertenciam as seguintes marcas: 

Bioderma®, Eucerin®, La-Roche Posay®, Vichy® e Avène®. 

Durante o estágio contactei com vários utentes que não sabiam quais os produtos 

mais adequados para o seu tipo de pele. A FT possui uma vasta oferta de produtos, tendo 

tido por vezes alguma dificuldade em dar preferência a um produto em detrimento de outro. 

As formações, tanto por parte dos profissionais da FT, como das próprias marcas, assim 

como algum estudo autónomo, ajudaram-me a ganhar alguma confiança para conseguir 

aconselhar devidamente os utentes. 

3.8. Puericultura 

A puericultura corresponde à área da saúde que se dedica ao desenvolvimento 

infantil. A farmácia é um espaço onde os pais se sentem confortáveis a partilhar as suas 

dúvidas e inseguranças em relação ao tratamento dos filhos.  

A FT possui uma diversificada oferta em produtos de cuidado corporal infantil, 

chupetas, biberões, fraldas, brinquedos e ainda alguns produtos destinados a alimentação 

infantil. 

Durante o estágio assisti a algumas dúvidas de futuros pais, tendo pedido muitas 

vezes a opinião da restante equipa da FT, uma vez que não me sentia suficientemente 

confortável nessa área.  
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3.9. Dispositivos médicos 

O termo “dispositivo médico” engloba qualquer instrumento, aparelho, 

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

seja utilizado para prevenir, diagnosticar ou tratar uma lesão, uma deficiência ou uma 

doença. Um dispositivo médico pode ainda ser usado para controlo da conceção e para o 

estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico. Ao contrário 

de um medicamento, o seu fim não pode ser atingido através de ações farmacológicas, 

metabólicas ou imunológicas. (17, 18) 

Os dispositivos médicos podem ser classificados em diferentes classes, consoante: 

o risco adjacente à sua utilização, aos possíveis incidentes relacionados com as 

características e/ou funcionamento do dispositivo, o tempo de contacto do dispositivo com 

o corpo humano, a invasibilidade no corpo humano e a anatomia afetado pelo uso do 

dispositivo médico. Assim sendo, os dispositivos médicos de classe I são considerados 

dispositivos de baixo risco, os de classe IIa e IIb dispositivos de baixo médio risco e alto 

médio risco respetivamente e os de classe III dispositivos de alto risco. (17, 18)  

A FT é uma farmácia de referência no que toca a dispositivos médicos, graças à 

sua vasta oferta em material de ostomia e material de penso. A FT comercializa ainda 

meias de compressão e descanso, material ortopédico (ex: canadianas, cintas, pés e 

pulsos elásticos), testes de gravidez, dispositivos de contraceção (preservativos e anéis 

vaginais), fraldas e pensos para incontinência, dispositivos para a medição de parâmetros 

fisiológicos e biológicos (aparelhos para medir a pressão arterial, termómetro, glicómetro e 

respetivas tiras, etc.), agulhas de diversos calibres e seringas de capacidades variadas 

(incluindo de alimentação). 

Ao longo de estágio tive a oportunidade de dispensar e aconselhar vários tipos de 

dispositivos médicos. Considero que este estágio na FT consistiu uma excelente 

oportunidade de aplicar e aprofundar os conhecimentos adquiridos na unidade curricular 

de “Dispositivos Médicos” 

4. Serviços prestados pela farmácia da Trindade 

Com a abertura de espaços de saúde alternativos, como parafarmácias, e da 

criação de grupos maiores de farmácias, temos assistido ao desenvolvimento de um 

ambiente mais competitivo. É imperativo que cada farmácia consiga satisfazer as 

necessidades dos seus utentes, mantendo o rigor, a confiança e a qualidade a que os 

mesmos estão habituados. Através da prestação de diferentes serviços, a farmácia permite 

que o utente a identifique como um “espaço de saúde” e não um local apenas associado à 
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doença cuja única função é “vender medicamentos”, tornando-se assim num cliente 

satisfeito e fidelizado. 

A FT tem ao dispor dos seus utentes serviços como: determinação de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos, determinação do peso (com consequente cálculo do seu Índice 

de Massa Corporal), recolha de medicamentos (VALORMED) e perfuração do lóbulo 

auricular.  

4.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos  

Na farmácia da Trindade os utentes podem medir o seu colesterol total, os seus 

triglicerídeos, a glicemia e a sua pressão arterial.  

A monitorização da pressão arterial é o serviço mais solicitado pelos utentes da FT. 

A medição é realizada no gabinete de apoio, usando um esfigmomanómetro automático de 

braço, OMRON® i-Q142, cuja utilização é fácil e rápida.  

Durante o estágio realizei várias vezes este serviço. Inicialmente, pedia ao utente 

para se sentar confortavelmente, pedindo-lhe para aguardar alguns momentos, enquanto 

conversava com o mesmo sobre: os motivos pelos quais tinha solicitado a medição da 

pressão arterial, quais são os valores normalmente obtidos e se era medicado. Depois 

pedia-lhe para não falar e se sentar numa posição correta (sem cruzar as pernas e com as 

costas apoiadas), enquanto realizava a medição. Por fim, registava os valores obtidos (se 

tal fosse solicitado pelo utente) e oferecia alguns conselhos, em função dos mesmos. Se 

os valores estivessem ligeiramente aumentados: sugeria alterações no estilo de vida como 

o aumento da prática de exercício físico e a redução do uso de sal na alimentação. Se, por 

outro lado, estivessem constantemente muito elevados, sugeria a marcação de uma 

consulta com o médico de família, para a terapêutica poder ser revista. 

As medições dos triglicéridos e do colesterol total eram realizadas recorrendo ao 

dispositivo Accutrend® CGT e a da glicemia recorrendo ao Accu-Chek® Aviva.    

Apesar de estas medições não serem tão solicitadas, ainda tive a oportunidade de 

realizar algumas. No caso da glicemia perguntava sempre ao utente há quanto tempo tinha 

realizado a sua última refeição, para poder proceder a uma correta análise dos valores. 

Mais uma vez o aconselhamento passava essencialmente pela prática de um estilo de vida 

saudável. Se algum valor estivesse particularmente afastado do valor de referência ou se 

o utente apresentasse alguma queixa grave, tentava sempre incentivá-lo a consultar o seu 

médico.   
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4.2. Peso corporal e Índice de Massa Corporal 

A FT tem ao dispor dos utentes uma balança que informa o utente do seu peso, e 

através da medição da sua altura, o seu Índice de Massa Corporal (IMC). Se o utente tiver 

alguma dúvida sobre o seu IMC pode dirigir-se a qualquer membro da equipa da FT, que 

o irá esclarecer e aconselhar se necessário.  

4.3. VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade da 

gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de prazo ou de uso.  

Os utentes devem ser incentivados a nunca colocar restos de medicamentos no 

lixo. Estes devem levá-los à farmácia e colocá-los no contentor da VALORMED. Quando 

os contentores de recolha atingem a sua capacidade máxima são selados e entregues aos 

distribuidores que os transportam até ao Centro de Triagem. No Centro de Triagem os 

resíduos são separados, podendo ter como fim a reciclagem (no caso do papel, do plástico, 

do vidro) ou a incineração segura (no caso dos restantes resíduos). 

4.4. Perfuração do lóbulo auricular  

A FT oferece o serviço de perfuração do lóbulo auricular, na compra dos brincos 

escolhidos para a realização do mesmo. Este serviço tinha como principal público-alvo 

bebés e crianças pequenas.    

5. Formação contínua e marketing da farmácia 

Durante o meu estágio na farmácia da Trindade tive a oportunidade de assistir a 

várias formações. A maioria das mesmas incidiram sobre produtos de venda livre, tendo 

um carácter extremamente útil, uma vez que me permitiram perceber quando é que um 

determinado produto devia ser aconselhado.   

Tabela 3. Formações frequentadas. 

Entidade 

Formadora 

Tema Duração Local 

Natiris Formação geral Cerebrum® 2 horas Hotel da 

Música 

Pranarôm Formação geral Pranarôm 45 min FT 

Arkopharma Arkorelax®, Arkovox® e Arkotox® 45 min FT 
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Sesderma OUTONO SESDERMA (Nanotech, 
AcGlicolic, Azelac RU, Sesmedical, 
Cicases, Silkses, Rosoil, Seskavel, 

Nanocare, Sesderma Men, 
Babyses) 

3 horas Sala de 

formações 

Sesderma 

Pharmagreen Formação geral Omni-Biotic® 

Sniztop®, Leviker®, Arthrocare® e 
Shape-Up® 

45 min FT 

Cosmética Ativa Vichy® e CeraVe® 6 horas Academia 

L'Oréal 

Arkopharma Arkocápsulas 45 min FT 

Pharma Nord Formação geral BioActivo® 4 horas BessaHotel 

Mölnlycke Avaliação e decisão terapêutica no 
tratamento de feridas  

2 horas ANF 

- A Nutrição e o Cancro 2 horas ANF 

Biorga Cuidados Capilares Biorga 3 horas Mercure Porto 

Gaia Hotel 

Cosmética Ativa La Roche-Posay® e CeraVe® 4 horas Academia 

L'Oréal 

Sesderma ANTIENVELHECIMENTO 
SESDERMA (Nanotech, Sensyses, 
AcGlicolic, C-Vit, Factor G Renew, 

Retiage, Mist) 

3 horas Sala de 

formações 

Sesderma 

NAOS DERMA CONGRESSO  8 horas  Museu de 

Serralves 

Optrex Conjuntivite alérgica  2 horas ANF 

 

Durante o estágio realizei pequenos cartazes relativos às promoções que estavam 

a ocorrer na farmácia (Anexo 8). Estes cartazes eram afixados junto dos respetivos 

produtos, ou usados como forma de divulgação na página de Facebook da FT. Auxiliei 

ainda na remodelação da farmácia, ajudando a realocar os produtos de forma a estarem 

mais ajustados com o novo espaço.     
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Projetos desenvolvidos durante o estágio curricular  
 

1. Cessação Tabágica 

1.1. Enquadramento 

Nos últimos anos, temos assistido a uma política de incentivo à prevenção ou 

cessação do tabagismo. O número de fumadores tem vindo lentamente a diminuir e a 

quantidade de pessoas com o desejo de deixar de fumar a aumentar. Ainda assim, o 

tabagismo apresenta um impacto bastante elevado na saúde dos portugueses. Segundo o 

relatório “Portugal – Prevenção e Controlo do Tabagismo 2017”, no nosso país, em 2016, 

morreu uma pessoa a cada 50 minutos por doenças atribuíveis ao tabaco. (19) 

Hoje sabe-se que o tabagismo é responsável por causar e agravar inúmeras 

patologias, como por exemplo: diferentes tipos de cancro, doenças do aparelho 

respiratório, doenças a nível cardiovascular e alterações na saúde reprodutiva.  O tabaco 

apresenta nefastas consequências, não só ao nível da longevidade dos seus 

consumidores, como também na sua qualidade vida. (20) 

Tendo consciência dos malefícios do tabaco, é fundamental que os diferentes 

profissionais de saúde motivem e apoiem o doente quando este decide estar preparado 

para deixar de fumar. 

Com o objetivo de incentivar os utentes da farmácia da Trindade a deixar de fumar, 

assim como de lhes prestar auxílio neste processo, realizei o panfleto presente no Anexo 

9.  

1.2. Avaliação do grau de dependência à nicotina 

Quanto maior o grau de dependência à nicotina, maior será, em princípio, a 

dificuldade em abandonar o hábito tabágico. Para conseguir quantificar o grau de 

dependência a que um indivíduo está sujeito, pode ser feito o teste de Fagerström (Anexo 

10). A pontuação máxima obtida neste teste é quanto maior quanto maior for o grau de 

dependência (tendo como máximo de 10 pontos). O teste de Fagerström é uma ferramenta 

extramente útil no auxílio à implementação de um plano terapêutico.     

1.3. Terapêutica Farmacológica  

O sucesso da abstinência tabágica aumenta significativamente quando os doentes, 

principalmente aqueles que consumiam mais de 10 cigarros por dia, recorrem ao auxílio 

da terapêutica farmacológica.   
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Atualmente há diversos fármacos utilizados no apoio à cessação tabágica. Os 

substitutos da nicotina, o bupropiom e a vareniclina são os fármacos normalmente 

utilizados. (20) 

1.3.1. Terapia de substituição nicotínica (TSN) 

A terapia de substituição nicotínica foi o primeiro tratamento farmacológico eficaz 

na cessação tabágica. O sucesso da mesma advém do facto de esta substituir, pelo menos 

parcialmente, a nicotina obtida anteriormente pelo consumo de tabaco, proporcionando os 

mesmos efeitos neuro farmacológicos. Assim sendo, a TSN permite uma redução dos 

sintomas associados à privação do tabaco. (21) 

Ao contrário dos restantes medicamentos utilizados, o tratamento com substitutos 

da nicotina deve ser iniciado no dia escolhido pelo doente para deixar de fumar. Este deve 

ser aconselhado a não fumar quando os utiliza. (20) 

Existem várias formas farmacêuticas disponíveis no mercado: gomas para mascar 

medicamentosas, comprimidos para chupar, pastilhas, soluções para pulverização bucal e 

sistemas transdérmicos.  

Gomas para mascar medicamentosas 

As gomas para mascar medicamentosas libertam quantidades controladas de 

nicotina. Esta é absorvida através da mucosa bucal e atinge o seu nível máximo no sangue 

vinte minutos após o início da mastigação. (20) 

É fundamental explicar ao doente a forma correta de usar as gomas. Este deve 

mastigar a goma devagar, até sentir um sabor forte. Nesse momento deve parar de 

mastigar e colocar a goma junto à bochecha, até a intensidade do sabor diminuir. De 

seguida, deve repetir o procedimento anterior, até atingir os trinta minutos, permitindo que 

a nicotina seja totalmente absorvida. O doente deve ainda ser aconselhado a evitar bebidas 

ácidas (café, refrigerantes e cerveja) 15 minutos antes do consumo das gomas, uma vez 

que estas podem interferir com a absorção oral da nicotina. (20) 

Posologia 

Atualmente existem no mercado gomas para mascar medicamentosas com 

diferentes dosagens (2 e 4mg de nicotina), abrangendo as necessidades dos diferentes 

fumadores, e com diferentes sabores de forma a melhorar a sua adesão à terapêutica.  

Normalmente a posologia será de 8-12 gomas por dia na dosagem recomendada. 

Esta baseia-se no grau de dependência de nicotina. Apenas devem ser tratados com as 

gomas medicamentosas de 4mg de nicotina os fumadores altamente dependentes 
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(resultado no teste de Fagerström igual ou superior a 6 ou que fumem mais de 20 cigarros 

por dia) ou os que não tenham conseguido deixar de fumar com as gomas medicamentosas 

de 2mg. Não devem ser ingeridas mais de 24-25 gomas/dia. A duração do tratamento varia 

de indivíduo para indivíduo, tendo uma duração de pelo menos 3 meses. Depois deverá 

ser feita uma desabituação gradual, devendo o tratamento ser interrompido quando a 

posologia for de 1-2 gomas/dia.  (22, 23) 

 
Comprimidos para chupar 

Os comprimidos para chupar libertam a nicotina de forma constante ao serem 

chupados, não devendo ser deglutidos ou mastigados. Relativamente ao método anterior, 

têm a vantagem de não aderir aos dentes, sendo por isso preferidas por alguns utilizadores. 

(20) 

O doente deve colocar o comprimido para chupar na boca e movimentá-lo 

ocasionalmente de um lado para o outro até estar completamente dissolvido. Este processo 

pode demorar desde 10 a 30 minutos. Durante o mesmo o doente não deve comer nem 

beber.  (24-26) 

Os comprimidos para chupar de nicotina é a única forma de TSN que pode ser 

aconselhada pelo farmacêutico a fumadores adolescentes (a partir dos 12 anos) que não 

consigam deixar de fumar sem ajuda farmacológica. Devido à falta de estudos suficientes 

relativos às restantes formas farmacêuticas neste tipo de população, estas só devem ser 

dispensadas se houver prescrição médica. (24-26) 

Posologia 

Existem no mercado dosagens de 1,5mg, 2mg e 4mg, assim como diferentes 

sabores para agradar a um maior número de doentes.(24-26) 

Tal como nas gomas para mascar medicamentosas a dosagem varia consoante o 

grau de dependência do fumador. Assim sendo os comprimidos para chupar de 4mg devem 

ser utilizados pelos fumadores altamente dependentes e os de 1,5mg e 2mg nos restantes. 

Os doentes não devem exceder os 15 comprimidos para chupar por dia. (24-26) 

Da primeira semana à sexta devem consumir um comprimido para chupar a cada 1 

a 2 horas. Entre a sétima e a nona semana devem reduzir o consumo para um comprimido 

para chupar a cada 2 a 4 horas. E por fim da décima à decima segunda semana devem 

apenas consumir um comprimido para chupar a cada 4 a 8 horas. (24-26) 
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Se o doente necessitar de continuar a tomar os comprimidos para chupar de 

nicotina durante mais do que nove meses, deve procurar ajuda adicional junto de um 

profissional de saúde. (24-26) 

Na população pediátrica (dos 12 aos 17 anos) o esquema posológico mantém-se, 

no entanto, a duração máxima do tratamento deverá ser de 12 semanas. Se após esse 

período ainda sentir necessidade de fumar, deve procurar ajuda médica. (24-26) 

Pastilhas 

O método de utilização é igual ao das pastilhas para chupar. (27-29) 

Posologia  

Existem pastilhas com 1, 1.5, 2 e 2.5 mg de nicotina, disponíveis em diferentes 

sabores. 

Tal como nas formas farmacêuticas anteriores, a dosagem escolhida depende do 

grau de dependência do fumador. Para fumadores mais dependentes é recomendada a 

dosagem de 2 ou 2.5 mg de nicotina. A posologia recomendada na fase inicial é de 8-12 

pastilhas por dia. Numa segunda fase o doente deverá tentar reduzir o número de pastilhas, 

podendo terminar o tratamento quando for necessária apenas a administração de 1-2 

pastilhas por dia. (27-29) 

Soluções para pulverização bucal 

As soluções para pulverização bucal de nicotina são uma alternativa fácil e rápida 

para doentes com estilos de vida mais atarefados ou que não gostem das restantes formas 

farmacêuticas. A dosagem existente é de 1 mg/dose e está disponível em dois sabores 

(original e fruta menta). (30, 31) 

Posologia 

Nas primeiras seis semanas: o doente deve fazer 1 a 2 pulverizações nos 

momentos que normalmente fumaria um cigarro ou quando sente o desejo de fumar. Se 

após efetuar uma pulverização, ainda sentir vontade de fumar, deve realizar uma segunda 

pulverização, passando daí em diante a realizar sempre duas pulverizações. O mais 

comum é serem realizadas 1 a 2 pulverizações a cada 30 minutos a 1 hora. (30, 31) 

Entre a sétima e a nona semana: o doente deve começar a reduzir o número de 

pulverizações por dia. Ao fim da nona semana o doente deverá efetuar metade do número 

de pulverizações que efetuava nas primeiras semanas. Entre a décima e a décima segunda 

semana: continuar a reduzir o número de pulverizações diárias. Na décima segunda 
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semana os doentes não devem realizar mais do que 4 pulverizações por dia. Quando os 

doentes reduzirem a dose diária para 2 a 4 pulverizações, podem parar o tratamento. (30, 

31) 

Nunca devem ser ultrapassadas as 2 pulverizações por dose e mais do que 64 

pulverizações (4 pulverizações por hora, durante cerca de 16 horas) por dia. (30, 31) 

Sistemas transdérmicos  

Os sistemas transdérmicos de nicotina representam um método extremamente 

prático no auxílio à cessação tabágica. A sobredosagem é rara. A principal desvantagem 

decorre do facto de não haver picos de nicotina algo de que um fumador muito dependente 

poderá sentir falta. (20) 

Estão disponíveis no mercado dois tipos de sistemas transdérmicos: aqueles que 

garantem uma libertação de nicotina durante 16 horas e aqueles que garantem uma 

libertação durante 24 horas. Os primeiros estão disponíveis nas dosagens de 10, 15 e 25 

mg/16 horas. Nos segundo os a dosagem é de 7, 14 e 21 mg/24 horas. A principal diferença 

encontra-se na libertação de nicotina durante a noite pelos sistemas transdérmicos de 24 

horas: o que por um lado ajuda a evitar os sintomas de privação logo nas primeiras horas 

do dia, mas por outro os torna responsáveis por uma maior incidência de insónias. (20, 32, 

33) 

O sistema transdérmico deve ser colocado em pele seca, sem lesões cutâneas e 

com baixa pilosidade. Os sistemas transdérmicos cuja duração corresponde a 16 horas 

devem ser colocados de manhã ao acordar e removidos à noite ao deitar. Os restantes 

devem ser substituídos a cada 24 horas. O doente deve escolher um novo local de 

aplicação cada vez que troca de sistema transdérmico (ex. ancas, omoplata, face externa 

do braço). (20, 32, 33) 

Posologia 

Normalmente um fumador que consuma mais de dez cigarros diariamente deve 

começar a terapêutica com um adesivo de 21 mg/dia durante seis semanas. Depois deve 

reduzir a dosagem para 14 mg/ dia durante 2 a 6 semanas (se fumar menos que 10 cigarro 

deve iniciar logo com esta dosagem). Por fim, para terminar o tratamento, deve usar os 

sistemas transdérmicos de 7 mg/dia durante duas semanas. (20, 32, 33) 

Se optar pela utilização dos sistemas transdérmicos que libertam nicotina durante 

16 horas, deve usar o de 15 mg durante seis semanas, o de 10 mg/dia nas 2 semanas 

seguintes e por fim 5mg/dia na última e na penúltima semana. (20, 32, 33) 
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1.3.2. Bupropiom  

Mecanismo de ação 

O bupropiom é um inibidor seletivo da recaptação neuronal das catecolaminas 

(noradrenalina e dopamina). Apesar de não se conhecer o mecanismo pelo qual este 

fármaco atua, pensa-se que a sua ação está relacionada com mecanismos 

noradrenérgicos e/ou dopaminérgicos. (34) 

Posologia 

O doente deve estabelecer uma data para deixar de fumar coincidente com as duas 

primeiras semanas de tratamento (preferencialmente com a segunda). (34) 

A dose inicial é de 150 mg/dia, durante seis dias. A partir do sétimo dia, deve 

aumentar para 300 mg/dia, repartidos por 2 tomas, espaçadas em pelo menos 8 horas. O 

tratamento deve durar 7 a 9 semanas. (34) 

Devido ao facto de a insónia ser um evento adverso altamente reportado, a 

administração não deve realizada antes de ir dormir. (34) 

1.3.3. Vareciclina [Champix®  (Pfizer)] 

Mecanismo de ação 

A vareciclina é um agonista parcial dos recetores nicotínicos neuronais α4β2 da 

acetilcolina. (35) 

Posologia 

O doente deve iniciar o tratamento 1 a 2 semanas antes da data pretendida para 

deixar de fumar. É recomendada a toma de 0.5 mg/dia, nos três primeiros dias. Nos quatro 

dias posteriores, a dose deve ser aumentada para 1 mg/dia, repartida por duas tomas. De 

seguida devem ser administrados 2 mg/dia repartidos em duas tomas diárias, durante 11 

semanas. (35) 

No caso de o tratamento ser bem-sucedido, para uma redução do risco de recaída, 

o doente pode optar por prolongar o tratamento por mais 12 semanas. (35) 

Para os doentes que não tenham a capacidade de deixar de fumar abruptamente, 

deve ser aconselhada uma paragem gradual do ato de fumar. Para tal, estes devem reduzir 

o número de cigarros consumidos ao longo das primeiras 12 semanas, parando 

completamente até ao fim desse período. Depois têm de prolongar a toma de vareciclina 

por 12 semanas adicionais (perfazendo um tratamento de 24 semanas). (35) 
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Se o doente tiver tido uma recaída após o tratamento, mas estiver motivado para 

deixar de fumar, deve ser encorajado a realizar uma nova tentativa. (35) 

1.4. O papel do farmacêutico 

O farmacêutico tem um contacto privilegiado com os utentes, podendo acompanhá-

los no processo da cessação tabágica. Para tal é fundamental saber esclarecer as suas 

dúvidas, incentivando-os a recorrer à terapia farmacológica se for necessário. Os 

substitutos de nicotina são fármacos de 1°linha, não sujeitos a receita médica, sendo uma 

ótima opção para aconselhar aos utentes que necessitem de ajuda para deixar de fumar. 

Os fumadores que apresentem grandes dificuldades em deixar de fumar devem ser 

encaminhados para a consulta de cessação tabágica. 

Todos os profissionais de saúde devem motivar os indivíduos que decidam deixar 

de fumar, percebendo que se trata de um processo por vezes difícil, mas que lhes 

proporcionará uma qualidade de vida muito superior. 

2. Dermatoporose 

2.1. Enquadramento 

Dermatoporose é o termo utilizado para descrever o envelhecimento cutâneo 

crónico da pele. Este termo foi proposto pela primeira vez em 2007 por Kaya e Saurat e 

pretendia sensibilizar os profissionais de saúde para as problemáticas associadas ao 

envelhecimento da pele. (36) 

Uma grande parte dos utentes que frequentam a farmácia da Trindade tem uma 

idade mais avançada. Muitos deles preocupam-se com o envelhecimento da sua pele, não 

só a nível cosmético, mas funcional. Notei ainda que alguns deles desenvolviam lesões 

com alguma frequência. Por esse motivo, pareceu-me oportuno desenvolver um trabalho 

a fim de os alertar para esta problemática. Para tal, desenvolvi um panfleto a explicar o que 

era a dermatoporose e com alguns conselhos para manter e melhorar a função protetora 

que a sua pele deve proporcionar (Anexo 11). Uma vez que se trata de um conceito 

relativamente recente, decidi realizar ainda uma pequena apresentação para a restante 

equipa da farmácia da Trindade (Anexo 12). 

2.2. Manifestações clínicas de dermatoporose 

As primeiras manifestações clínicas iniciam-se por volta dos 60 anos, aumentando 

a sua expressão entre os 70 e 90 anos. Estas manifestações englobam marcadores 

morfológicos de fragilidade (púrpura senil, pseudocicatrizes e atrofia da pele) e perda da 
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expressão funcional da pele, originando traumas menores como lacerações, atraso na 

cicatrização de feridas e sangramento subcutâneo com a formação de hematomas 

dissecantes que levam a necrose.  

Marcadores morfológicos de fragilidade: 

• Púrpura senil: uma vez que há uma diminuição do tecido conjuntivo de 

suporte aos capilares, a pele fica mais frágil a pequenos traumas. Pode 

ocorrer extravasamento das hemácias, levando ao aparecimento de lesões 

de cor vermelho-escuro que podem dar origem a manchas castanhas 

(devido a uma acumulação de hemossiderina). Estas lesões localizam-se 

com frequência no dorso das mãos, punhos, antebraços e membros 

inferiores. 

• Pseudocicatrizes: há três tipos de pseudocicatrizes – estelares, lineares e 

em placa. São resultado de lacerações espontâneas que ocorreram numa 

pele fragilizada de espessura muito fina, extensamente danificada pelo sol.   

• Pele atrófica: pele de espessura muito reduzida (menos de 0.7-0.8mm, 

enquanto a pele normalmente tem aproximadamente 1.4mm) e 

transparente, com aparência de “lenço de papel”. 

 

2.3. Fatores de risco 

Tabela 4. Dermatoporose - Fatores de risco. Adaptado de Dyer, J. M., & Miller, R. A. (2018). Chronic skin 
fragility of aging: current concepts in the pathogenesis, recognition, and management of dermatoporosis. The 

Journal of clinical and aesthetic dermatology, 11(1), 13. 

Fatores de risco primários 

Envelhecimento 

Fatores de risco secundários 

UVA/UVB 

Predisposição genética 

Uso oral ou tópico de corticosteroides 

Insuficiência Renal Crónica 

Doença pulmonar obstrutiva crónica 

Inibidores do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) 

Falta de exercício 
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O envelhecimento é o principal fator de risco no desenvolvimento de 

dermatoporose. Com a idade, a pele torna-se mais fina e mais suscetível a traumas. A 

constituição da matriz extracelular (ECM) é alterada havendo uma diminuição da 

concentração de ácido hialurónico (substância com elevado poder de retenção de água, 

responsável por diminuir a fricção entre as fibras de colagénio e proporcionar alguma 

resistência à pele face a forças mecânicas externas). (36, 37) 

A exposição à radiação ultravioleta e o uso continuado de corticosteroides diminui 

a expressão do recetor CD44, impedindo a ocorrência da sua interação com o ácido 

hialurónico, não havendo proliferação de queratinócitos. Os corticosteroides também 

modelam a expressão de genes de colagénio I, colagénio II, colagénio III, colagénio IV e 

das metaloproteínases da matriz. (36, 37) 

Foi observada uma maior prevalência de dermatoporose nos doentes com 

insuficiência renal crónica e doença pulmonar obstrutiva crónica. Tal facto pode dever-se 

ao uso de corticoides no tratamento destas patologias. (37) 

Apesar de os genes implicados na dermatoporose ainda não terem sido 

identificados, acredita-se que estes desempenhem um papel crítico na regulação da 

concentração dos componentes da ECM, aumentando assim a suscetibilidade de 

desenvolver dermatoporose. (36, 37) 

Os fatores de crescimento são péptidos que transmitem sinais bioquímicos 

responsáveis por modular processos de crescimento e diferenciação celular. O uso de 

fármacos que inibem o recetor do fator de crescimento epidérmico (ex: gefitinib, erlotinib e 

afatinib) leva a alterações na expressão dos queratinócitos, causando envelhecimento 

cutâneo. (37, 38) 

A prática de exercício físico é fundamental para obter uma pele com aspeto 

saudável. A falta de atividade física contribui para a diminuição da firmeza e da vitalidade 

da pele. (37) 

2.4. Autodiagnóstico 

Em 2017 foi publicada uma ferramenta de autodiagnóstico, denominada de Index 

Dermatoporosis Assessmet (IDA). Trata-se de um questionário composto por 14 perguntas, 

cujo resultado varia entre 0-20, correspondendo “0” a sem sinais de dermatoporose e “20” 

a dermatoporose máxima. A pontuação de 11 foi estabelecida como o valor de cut-off, com 

uma sensibilidade de 78% (probabilidade de não ocorrem falsos negativos) e 

especificidade de 81% (probabilidade de não ocorrerem falsos positivos). (39) 
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Optei por incluir este teste no panfleto fornecido aos utentes, para estes 

conseguirem avaliar mais facilmente o estado em que se encontra a sua pele. 

2.5. Prevenção 

A prevenção desempenha um papel importantíssimo, podendo atrasar o 

envelhecimento cutâneo e prevenir que a pele se torne demasiado frágil e suscetível a 

lesões.  

Medidas de proteção solar representam um papel fundamental na prevenção da 

dermatoporose. A aplicação diária de protetor solar de largo espectro e o uso de mangas 

comprimidas (para evitar a exposição da pele diretamente ao sol) devem ser 

recomendadas. Os utentes devem evitar expor-se ao sol nas horas de maior calor e 

procurar sempre locais com sombra. (37) 

A aplicação diária de hidratantes deve também ser recomendada, uma vez que 

estes vão ajudar a reparar a barreira cutânea. A higiene diária deve ser feita com produtos 

não deslipidantes. (37) 

Para evitar lesões é preferível que a mobília não tenha cantos afiados ou que os 

mesmos estejam protegidos. Para prevenir quedas, podem ainda ser instaladas barreiras 

na cama. Em casos mais extremos, podem ainda ser utilizados, durante o dia, protetores 

de tíbia, uma vez que a perna é um dos locais onde ocorrem lesões mais frequentemente. 

(37) 

2.6. Tratamento 

Aplicação tópica: 

Um dos tratamentos mais utilizados para reverter a atrofia da pele consiste na 

aplicação de retinoides a nível tópico. Os retinoides estimulam a renovação celular, 

modulam a hiperatividade dos melanócitos alterados, estimulam a síntese de 

glicoproteínas e glicolípidos, inibem a expressão de metaloproteínases da matriz, 

aumentam a síntese de colagénio e fibronectina pelos fibroblastos e estimulam a produção 

de ácido hialurónico. (37) 

O retinaldeído é um retinoide com ação muito similar ao ácido retinóico, mas com 

um potencial menos irritante para a pele dos seus utilizadores. A associação de 

retinaldeído com ácido hialurónico apresenta um efeito sinérgico, tendo um efeito positivo 

no aspeto das pseudocicatrizes e da púrpura senil, ajudando a reverter a atrofia da pele. 

(37) 
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Os alfa-hidroxiácidos também podem ser usados no tratamento da dermatoporose, 

uma vez que ajudam a recuperar a firmeza, a espessura e a suavidade da pele. Estes 

efeitos advêm da sua capacidade de reduzir a coesão dos queratinócitos, estimularem a 

renovação celular, a produção de colagénio e elastina e inibirem as metaloproteínases da 

matriz. (37, 40) 

A aplicação tópica de fatores de crescimento [mais especificamente o fator de 

crescimento epidérmico humano (h-EGF)], mostrou diminuir a púrpura senil e aumentar a 

espessura da pele. (37) 

A nível sistémico:  

Em mulheres em fase pós-menopáusica, a terapia de reposição hormonal com 

estrogénicos pode ajudar a reverter a atrofia cutânea. (37) 

A administração oral de bioflavonoides cítricos demostrou ter a capacidade de 

reduzir as lesões purpúricas, devido às suas capacidades de reduzir a fragilidade e a 

permeabilidade dos vasos capilares e de inibir a hialuronase (que degrada o ácido 

hialurónico). (37, 41) 

Foi ainda testada com sucesso a administração oral e tópica de 50 mg e 1% de 

prasterona (DHEA) respetivamente. (37) No entanto, estes fármacos não se encontram 

disponíveis em Portugal.     

2.7. Papel do farmacêutico  

Para além do impacto financeiro decorrente do aparecimento de determinadas 

lesões cutâneas (o processo de cicatrização é muitas vezes dispendioso, pois pode 

necessitar de cuidados profissionais e de material de penso específico), há também uma 

grande diminuição da qualidade de vida do utente.  

O farmacêutico e os restantes profissionais de saúde têm o dever de ensinar a 

população mais idosa a cuidar da sua pele, a fim de manter a sua função protetora e evitar 

este tipo de situações.  

3. Queda de cabelo 

3.1. Enquadramento 

A aparência do cabelo apresenta um impacto significativo na autoconfiança da 

maior parte dos indivíduos. Uma densidade de cabelo abundante é considerada uma 

característica de força, virilidade e juventude, estando associada a uma imagem positiva e 

saudável. Por outro lado, a falta de cabelo é frequentemente associada a atributos 
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negativos, podendo ter consequências psicológicas e patológicas, devendo estas queixas 

ser levadas a sério pelos profissionais de saúde. (42) 

A maioria das pessoas que sofrem de perda de cabelo (alopecia), deseja recuperar 

o aspeto que tinha anteriormente. O farmacêutico deve ajudar o utente a compreender o 

tipo de queda e saber aconselhar o melhor tratamento adequado a cada caso. (42) 

Na farmácia da Trindade há vários utentes que apresentam este tipo de patologias, 

por esse motivo pareceu-me interessante realizar um panfleto com informações básicas 

relativas aos tipos mais frequentes de queda de cabelo (Anexo 13). 

3.2. Estrutura do cabelo 

Cada fio de cabelo pode ter 20-180 µm, podendo crescer até aproximadamente 90 

cm. A sua constituição é composta por três camadas: a cutícula, o córtex e a medula. (43) 

A cutícula, que é a camada mais exterior, é revestida por uma camada lipídica e 

apresenta uma função essencialmente protetora. O córtex corresponde à camada 

intermédia e é responsável pelas características do cabelo (forma, cor, elasticidade e 

resistência). A medula é a camada mais interna, sendo a sua função ainda desconhecida.  

(43) 

 

Figura 1. Estrutura de um folículo capilar.  

 

3.3. Fases do crescimento capilar 

O crescimento capilar ocorre através de um processo cíclico que engloba as 

seguintes fases: 

Anagénese –fase de crescimento e dura 2 a 8 anos. Nesta fase o folículo atinge o 

seu comprimento máximo, havendo proliferação das células da raiz (são produzidos novos 

queratinócitos ao nível do bolbo piloso que empurram os mais antigos para o exterior). (42, 

44) 
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Catagénese - fase de transição: dura duas a quatro semanas e corresponde à fase 

na qual ocorre degeneração e morte dos queratinócitos do bolbo piloso. Como 

consequência o bolbo reaparece à superfície do couro cabeludo; (42, 44) 

Telogénese - fase de repouso com a duração de 2 a 4 meses. Após estes meses o 

cabelo começa a cair. De seguida, pode iniciar-se um novo ciclo. (42, 44)  

Estas três fases ocorrem simultaneamente, no entanto devido ao facto de 90% do 

cabelo se encontrar na fase de anagénese, a densidade capilar visível permanece 

constante.   Cada folículo piloso reproduz um total de 25-30 ciclos durante a sua vida. 

Apesar disso, por vezes pode haver uma perturbação dos ciclos, havendo mais queda do 

que crescimento. (42, 45) 

3.4. Tipos de queda de cabelo 

Existem vários tipos de alopecia que variam consoante diversos fatores como: o 

padrão da queda, o agente causal, a progressão da queda a nível temporal, diâmetro do 

fio de cabelo, etc.  

3.4.1. Alopecia androgenética 

A alopecia androgenética é a forma mais comum de perda de cabelo tanto em 

homens, como em mulheres. A sua prevalência é superior no sexo masculino 

(principalmente em caucasianos), chegando a afetar 50% dos homens com 50 anos. 

Apesar de ser menos comum no sexo feminino, esta condição ainda é muito frequente, 

estimando-se que 38% de mulheres com mais de 70 anos sejam afetadas. (42) 

Esta patologia tem como origem uma forte componente genética e hormonal, sendo 

muito comum haver história familiar.  Fatores como stress, carências nutricionais, 

tabagismo e algumas terapias medicamentosas podem agravar esta patologia, mas não 

são considerados fatores causais. (42) 

Na alopecia androgenética, os folículos capilares sofrem um processo de 

miniaturização, tendo como consequência a diminuição do diâmetro dos fios de cabelo. 

Com o passar do tempo, a área afetada começa a ficar calva, principalmente no sexo 

masculino. Em ambos os sexos o ciclo piloso é alterado, havendo cada vez menos cabelos 

na fase anagénica e mais e por um maior período de tempo na telogenética. (42, 46)  

O principal androgénio presente no sexo masculino é a testosterona e no feminino 

é a androstenediona.  Os androgénios são metabolizados pela 5α-redutase, ocorrendo 

uma redução da testosterona a dihidrotestosterona (DHT) e da androstenediona a 
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testosterona e posteriormente a DHT. Na alopecia androgenética a produção de DHT e os 

níveis de 5α-redutase encontram-se aumentados. (42) 

A aromatase converte androgénios em estrogénios e normalmente está diminuída 

na alopecia androgenética. O facto de as mulheres possuírem naturalmente uma 

concentração desta enzima muito superior à dos homens (2 a 5 vezes mais) pode explicar 

as diferenças na apresentação clínica desta patologia nos diferentes sexos. (42) 

No sexo masculino, a alopecia androgenética é geralmente progressiva. 

Normalmente ocorre uma regressão da linha do cabelo em padrão em forma de M com um 

vértice careca em crescimento. Uma das escalas mais populares para caracterizar este 

tipo de queda é a escala de Hamilton modificada por Norwood (Figura 2). (42, 46) 

 

Figura 2. Escala de Hamilton-Norwood. (42) 

 

No sexo feminino pode ou não haver um padrão distinto. O padrão que 

normalmente ocorre foi descrito por Ludwig e consiste num adelgaçamento das áreas 

temporais e parietais com manutenção da linha fina frontal (Figura 3). As mulheres podem 

ainda apresentar um padrão semelhante ao masculino, sendo essa ocorrência mais 

frequente em mulheres que se encontrem na fase de pós-menopausa. (42) 
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Figura 3. Escala de Ludwig.(42) 

 

O tratamento da alopecia androgenética é normalmente realizado recorrendo a 

terapia farmacológica, podendo os doentes ainda recorrer a tratamento cirúrgico 

(Transplante de Unidade Folicular).  (42, 47) 

3.4.2. Eflúvio telogénico   

O eflúvio telogénico ocorre quando há um número superior ao normal de fios de 

cabelo a passar da fase de anagénese para a de telogénese. (42, 46) 

O eflúvio telogénico tem como possíveis causas: o stress psicológico ou físico, 

alguns tratamentos com medicamentos (ex. anti-convulsionantes, anti-depressivos, anti-

hipertensores), alterações hormonais (ex. pós-menopausa, pós-parto) e alterações 

nutricionais. 

O doente vai sentir o aparecimento de uma queda abrupta três meses (duração da fase de 

telogénese) depois do fator desencadeante ter ocorrido. (42, 46) 

Neste tipo de queda é extremamente importante tentar detetar e eliminar o fator 

desencadeante.   

3.4.3.   Eflúvio anagénico 

O eflúvio anagénico ocorre quando a fase anagénica é interrompida, normalmente 

ocorre como consequência de um tratamento de quimioterapia. Durante a quimioterapia 

não deve ser realizada nenhuma terapia para auxiliar o processo crescimento de cabelo. 

(42) 

3.4.4. Alopecia areata 

A alopecia areata afeta principalmente a área do couro cabeludo e da barba, 

podendo haver perda de pelos por todo o corpo (alopecia universal). Esta patologia pode 
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ocorrer em qualquer idade, mas afeta sobretudo crianças e tem igual prevalência nos dois 

sexos. Apesar de a sua etiologia não ser conhecida, pensa-se que se trate de uma doença 

autoimune. Um dos achados típicos desta patologia é a presença de cabelos em forma de 

“ponto de exclamação”. (46, 48) 

O tratamento da alopecia areata consiste na administração de corticosteroides orais 

e de minoxidil tópico. (46, 48) 

3.4.5. Tinea Capitis 

Tinea capitis é uma infeção fúngica a nível cutâneo que afeta principalmente 

crianças. Os principais fatores de risco incluem exposição a chapéus, pentes e 

instrumentos de cabeleireiro contaminados. A transmissão pode ocorrer através do 

contacto com pessoas infetadas ou com vetores como animais e fómites. (46, 49) 

As pessoas afetadas apresentam falhas de cabelo em placa e/ou erupções 

cutâneas escamosas e secas com prurido associado. (46)  

Nos casos mais graves a infeção pode causar quérion, que corresponde a uma 

placa grande, dolorosa e inflamada no couro cabeludo com possível excreção de 

exsudado. A origem do quérion advém de uma reação imunológica ao fungo e se não for 

tratado pode levar a uma alopecia cicatricial localizada (deixando permanentemente de 

crescer cabelo). (42, 46) 

O tratamento passa pelo uso de um antifúngico oral, uma vez que os antifúngicos 

usados a nível tópico não conseguem penetrar os folículos capilares. (49) 

3.4.6. Alopecia por tração  

A alopecia por tração ocorre quando há quebra de cabelo devido à fatores 

mecânicos de agressão do cabelo. Exemplos de traumas incluem pentear com força 

excessiva, agressões térmicas (uso de secadores e modeladores de cabelo), tratamentos 

capilares (colorações, ondulações, alisamentos, etc.), exposição excessiva a água marinha 

e tensão exagerada nos penteados. Habitualmente, a eliminação da causa de tração é 

suficiente para eliminar o problema, havendo novamente crescimento normal do cabelo. 

(46) 

3.4.7. Tricotilomania 

Tricotilomania é um distúrbio psicológico na qual os doentes, consciente ou 

inconscientemente, torcem e arrancam o cabelo. Esta patologia é mais comum em crianças 

e adolescentes. A tricotilomania pode levar ao dano da pele, ao aparecimento de infeções 

e a alopecia cicatricial. Nesta situação, deve-se aconselhar o utente a procurar ajuda de 

um psiquiatra. (46, 50) 
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3.5. Tratamento  

3.5.1. Tratamento Farmacológico  

3.5.1.1. Minoxidil solução tópica a 2% e 5% 

O uso de minoxidil está indicado na alopecia androgenética e na alopecia areata. A 

solução de minoxidil foi primeiro produzida com a concentração de 2%, mas atualmente 

está disponível numa concentração mais eficiente de 5%. A solução a 2% deve ser 

reservada para casos menos graves ou quando houve efeitos adversos (prurido, eritema, 

secura) resultantes do uso de minoxidil a 5%. (42) 

Mecanismo de ação  

O mecanismo de ação pelo qual o minoxidil tem a capacidade de estimular o 

crescimento capilar é ainda desconhecido. No entanto, pensa-se que funciona como um 

modulador de resposta biológica não específico, possuindo um efeito direto no folículo 

piloso. (42) 

Posologia 

A solução de minoxidil, independentemente da dosagem, deve ser aplicada duas 

vezes por dia (uma de manhã e outra à noite), devendo em cada aplicação utilizar 1ml de 

solução no couro cabeludo seco.  

Se ao fim de 4 meses não notar melhorias, deve considerar descontinuar o 

tratamento. Caso haja crescimento de cabelo, deve continuar a administração da solução 

de minoxidil. A descontinuação do tratamento pode resultar na paragem de crescimento 

capilar e, após 3 a 4 meses, ao regresso à aparência anterior ao tratamento. (51) 

3.5.1.2. Finasterida 

A finasterida está indicada para o tratamento de alopecia androgenética em fases 

iniciais, em homens de idade entre os 18 e os 41 anos. (52) 

Mecanismo de ação  

A finasterida é um 4-aza-esteroide que inibe a 5-α-redutase tipo 2 (presente nos 

folículos capilares), bloqueando a conversão periférica da testosterona em 

dihidrotestosterona androgénica (DHT). (52) 

Como referido anteriormente, na alopecia androgenética ocorre miniaturização dos 

folículos pilosos do couro cabeludo. A finasterida tem a capacidade de inibir este processo, 

levando a uma reversão da calvície. (42, 52) 

Posologia 
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Deve ser tomado 1 comprimido de um 1mg de finasterida por dia, podendo ser 

tomado com ou sem alimentos. (52) 

Normalmente, são necessários 3-6 meses de tratamento para se começarem a ver 

resultados. Para manter os benefícios, é necessária a utilização continuada.  Se o 

tratamento for interrompido, os efeitos poderão começar a ser revertidos em 6 meses, 

voltando à aparência inicial em 9-12 meses. (52) 

3.5.2. Tratamento não farmacológico  

Estão disponíveis no mercado um conjunto bastante vasto de suplementos orais e 

produtos de aplicação tópica que alegam ajudar a reduzir a queda de cabelo.  

3.5.2.1. Biotina 

A biotina (também conhecida como vitamina B7) é um cofator das enzimas 

carboxilases que estão envolvidas na síntese de ácidos gordos, no catabolismo de 

aminoácidos, na gliconeogénese e na função mitocondrial das células da raiz dos folículos 

capilares. É normalmente utilizada na suplementação oral. (53) 

3.5.2.2. Aminoácidos  

Os aminoácidos mais utilizados na redução da queda de cabelo são a lisina e a 

cisteína. Estes aminoácidos são usados em produtos de aplicação tópica e em 

suplementação oral.  

A cisteína representa um papel fundamental na saúde dos fios capilares. A cisteína 

forma dímeros que são oxidados produzindo cistina, criando pontes de dissulfeto que 

providenciam força e rigidez entre os filamentos de queratina. A cisteína é melhor absorvida 

do que a cistina. (53) 

A lisina é um aminoácido essencial que desempenha um papel fundamental na 

absorção de ferro. (53) 

Outros aminoácidos como a arginina e metionina também parecem ajudar no 

aceleramento do crescimento capilar, no entanto mais estudos precisam de ser efetuados. 

3.5.2.3. Zinco  

O zinco é um oligoelemento envolvido na catálise enzimática, no enrolamento de 

proteínas e na expressão genética. Pensa-se que o zinco estimule o crescimento capilar 

devido à sua atividade antimicrobiana, anti-inflamatória, antioxidante e anti-5α-redutase. O 

zinco pode ser utilizado como suplemento oral e tópico. (53) 
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3.5.2.4. Cafeína  

A cafeína é uma metilxantina e atua como um inibidor da fosfodiesterase, 

promovendo a proliferação celular. Para estimular o crescimento de cabelo, a 

administração de cafeína deve ser feita a nível tópico. (53) 

Estudos in vitro revelaram que a cafeína tinha a capacidade de neutralizar os efeitos 

inibitórios da testosterona no crescimento do cabelo, promovendo o alongamento da haste 

capilar e prolongando a duração da fase anagenética. A cafeína consegue ainda regular 

negativamente a expressão do fator de crescimento transformador de testosterona (TGF)-

β1 (um inibidor do crescimento capilar), e aumentar a expressão do fator de crescimento 

semelhante à insulina (IGF)-1 (um promotor do crescimento de cabelo). Folículos pilosos 

femininos parecem ter uma maior sensibilidade à cafeína. (53) 

3.5.2.5. Outros 

Existem ainda disponíveis no mercado outro tipo de ativos. Independentemente de 

quais forem utilizados é importante relembrar ao doente que se tratam de tratamentos 

demorados que demoraram, em média, no mínimo três meses para se obterem resultados.    

3.6. Conclusão  

Com a realização deste trabalho pude compreender que existem vários tipos de 

queda de cabelo e que a sua correta identificação é fundamental para um tratamento 

eficaz, com resultados duradouros.  

A alopecia é um problema que afeta uma percentagem significativa da população 

e que deve ser encarada seriamente por todos os profissionais de saúde, uma vez que é 

uma fonte de insegurança para o doente, podendo mesmo originar perturbações 

psicológicas como baixa autoestima ou até mesmo depressão.   

Quando o utente se dirige à farmácia com este tipo de problema deve receber um 

aconselhamento personalizado, onde lhe devem ser explicadas os aspetos fundamentais 

do tipo de queda que este apresenta. Só assim se vai conseguir sentir motivado e apoiado 

ao longo deste percurso, diminuindo o impacto negativo que a queda possa causar na sua 

vida.  
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Conclusão 
O estágio curricular constitui não só uma oportunidade de colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos durante a faculdade, como também de contactar com a 

verdadeira prática da profissão farmacêutica.  

Durante este estágio adquiri competências que me permitiram tornar-me uma 

melhor profissional de saúde. Aprendi a aconselhar o utente, conseguindo transmitir-lhe de 

forma simples, mas clara e rigorosa, a informação a que este precisa de ter acesso para 

realizar uma correta adesão à terapêutica. Apercebi-me das enormes capacidades de 

gestão necessárias para gerir uma farmácia comunitária, havendo um delicado equilíbrio 

entre conseguir satisfazer todas as necessidades do utente e manter a saúde financeira da 

farmácia. Observei a importância das farmácias comunitárias na vida dos utentes: estas 

são o primeiro lugar onde estes se dirigem quando têm algum problema de saúde, são 

onde se sentem seguros para tirar todas as suas dúvidas. A equipa da FT inspirou-me a 

dar sempre o melhor de mim e a ter sempre em máxima consideração os seus utentes.  

Hoje, sinto-me preparada para encarar novos desafios profissionais e, por isso, 

estarei sempre grata à Farmácia da Trindade e à Faculdade de Farmácia da Universidade 

do Porto.   
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Anexos 
 

Anexo 1. Armazém da Farmácia da Trindade    

 

 

Anexo 2. Zona de atendimento da farmácia da Trindade. 
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Anexo 3. Gabinete de apoio ao utente. 

 

Anexo 4. Gabinete de direção-técnica 
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Anexo 5. Zona de atendimento remodelada 

 

 

Anexo 6. Medicamento manipulado: solução de minoxidil a 5%. 
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Anexo 7. Medicamento manipulado: loção de enxofre e resorcina a 3%. 

 

 

 

Anexo 8. Cartazes realizados para divulgação de ações promocionais. 
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Anexo 9. Folheto sobre cessação tabágica   
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Anexo 10. Teste de Fagerström
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Anexo 11. Panfleto sobre dermatoporose 
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Anexo 12. Dispositivos utilizados na apresentação do tema “Dermatoporose” aos 

membros da equipa da farmácia da Trindade 
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Anexo 13. Panfleto relativo ao tema: queda de cabelo. 
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Resumo 

No âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, tivemos a oportunidade de estagiar nos Serviços Farmacêuticos do 

Centro Hospital Universitário do Porto, durante os meses de novembro e dezembro. 

Os Serviços Farmacêuticos deste hospital são constituídos pelos seguintes 

setores: Armazém de Produtos Farmacêuticos, Farmacotecnia (Estéreis, Não Estéreis 

e Unidade de Farmácia Oncológica), Distribuição Individual Diária em Dose Unitária, 

Unidade de Farmácia de Ambulatório e Unidade de Ensaios Clínicos. 

O nosso estágio foi dividido por semanas, sendo cada uma delas dedicada a um 

setor diferente. No nosso relatório é abordado o funcionamento e objetivo geral de cada 

um deles e são descritas as atividades nas quais pudemos participar. 

Consideramos que este estágio teve um impacto bastante positivo na nossa 

formação, uma vez que nos permitiu perceber qual o papel de um farmacêutico em 

contexto hospitalar, adquirindo uma visão mais alargada da profissão farmacêutica.   
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1. Introdução 

Nos meses de novembro e de dezembro realizamos parte do nosso estágio 

curricular nos Serviços Farmacêuticos (SF) do Centro Hospitalar Universitário do Porto 

(CHUP).  

1.1. Hospital Santo António – Centro Hospitalar Universitário do Porto 

O Centro Hospitalar do Porto (CHP) foi fundado em 2007 e resultou da fusão entre 

o Hospital Geral de Santo António (HGSA), o Hospital Maria Pia (HMP) e a Maternidade 

Júlio Dinis (MJD) [1]. Desta unidade hospitalar fazem ainda parte o Hospital Joaquim 

Urbano que foi integrado em 2011 e o Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães 

integrado em 2013. A junção de especialidades pediátricas e da área da mulher do 

HGSA, HMP e MJD, permitiu criar o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN). Em 2018 

o CHP adquiriu o estatuto de Hospital Universitário, passando a designar-se por Centro 

Hospitalar Universitário do Porto.  

1.2. Serviços Farmacêuticos 

Os SF constituem uma estrutura importante dos cuidados de saúde dispensados em 

meio hospitalar e têm como objetivo assegurar a terapêutica medicamentosa aos 

doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos. A equipa dos SF do 

CHUP é constituída por farmacêuticos, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 

Assistentes Operacionais (AO) e Assistentes Técnicos (AT), estando a direção a cargo 

da Dra. Patrocínia Rocha. 

Os SF estão localizados no piso zero do edifício neoclássico do CHUP, à exceção 

da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) que se encontra no piso 1 do Edifício Dr. 

Luís de Carvalho, junto do Hospital de Dia.  

Nos SF do CHUP estão integrados vários setores, cada um com um farmacêutico 

responsável, no entanto, a organização destes mesmos setores rege-se por um sistema 

de rotatividade por parte de toda a equipa dos SF. Conta-se ainda com a participação 

de alguns farmacêuticos em determinadas comissões hospitalares, como a Comissão 

de Ética para a Saúde (CES) e a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT).  

O CHUP – Unidade Hospital de Santo António está acreditado, desde 2005, pelo 

CHKS (Caspe Healthcare Knowledge Systems) (Anexo 1) e ainda possui nove serviços, 

como o caso dos SF, com certificação ISO (International Organization for 

Standardization) (Anexo 2). [2]  

1.3. Organização do Estágio 

O nosso estágio curricular no CHUP realizou-se durante os meses de novembro e 

dezembro de 2018, alternando de setor de semana em semana (Anexo 3). No primeiro 
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dia foi-nos feita uma apresentação geral sobre o papel e funcionamento dos SF do 

CHUP pela Diretora de Serviço, a Dra. Patrocínia Rocha. Nos restantes dias, foi-nos 

apresentado o setor da Farmacotecnia pela Dra. Alexandra Magalhães, a Unidade de 

Farmácia de Ambulatório (UFA) pela Dra. Paulina Aguiar, a UFO pela Dr.ª Cristina 

Soares, o Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF) pela Dra. Piedade Vicente, a 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) e Cuidados Farmacêuticos pela 

Dra. Teresa Cunha e a Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) pela Dra. Ana Cristina 

Matos. 

Na segunda-feira de cada semana procedíamos à leitura das matrizes de processo 

e das instruções de trabalho do setor que nos foi atribuído para aquela respetiva semana 

e nos restantes dias participávamos, sob supervisão, nas atividades diárias do setor. 

2. Armazém de Produtos Farmacêuticos 

 O APF corresponde ao armazém central de medicamentos e de outros produtos 

farmacêuticos (PF) do CHUP. Este tem como missão assegurar a aquisição e 

disponibilização dos mesmos em quantidade e qualidade adequadas, dentro do prazo 

solicitado e ao menor custo possível [2]. 

 Neste setor, a gestão dos medicamentos e PF passa por várias etapas, sendo elas a 

seleção do produto, a aquisição, a distribuição pelos diferentes serviços e setores e, por 

fim, o armazenamento. 

 De forma a garantir que a gestão dos medicamentos e PF seja eficaz, o CHUP 

aplica o sistema de utilização de Kanbans. Um Kanban corresponde a um cartão com 

as seguintes informações: designação do produto, ponto de encomenda, quantidade a 

encomendar, código de barras, localização e observações (Anexo 4). Quando é atingido 

o quantitativo de reposição de stock, o Kanban é retirado e realiza-se uma nova 

encomenda. Para tal, é necessário introduzir o nome do medicamento ou do PF e a 

quantidade a encomendar na Lista Comum, comunicando ao Serviço de 

Aprovisionamento (SA) a necessidade da aquisição [2].  

 A área de receção do APF corresponde ao local onde se dá a entrada de encomendas 

e saída de devoluções e empréstimos. No momento da entrada da encomenda, o TDT 

deve comparar a informação descrita na Guia de Remessa (GR) com o produto 

efetivamente rececionado, verificando sempre o lote e Prazo de Validade (PV). Após a 

confirmação e validação da encomenda rececionada, deve ser enviada para o SA a 

respetiva documentação validada para que assim se possa dar entrada no sistema 

GHAF (Gestão Hospitalar do Armazém Farmacêutico). De salientar que qualquer 

medicamento ou PF rececionado que necessite de transferência informática imediata 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar  

3 
 

para outro setor, é armazenado em local próprio devidamente identificado. Quando se 

dá a entrada dos produtos no sistema GHAF estes são libertados, com a exceção dos 

produtos de frio da UFA que são armazenados diretamente no frigorifico da mesma [2]. 

 O APF encontra-se dividido em várias áreas onde são armazenados diferentes tipos 

de medicamentos ou PF. Medicamentos que exijam armazenamento a temperaturas 

entre 2 a 8°C, estão localizados na câmara frigorífica (Anexo 5). Estupefacientes e 

psicotrópicos estão armazenados, por ordem alfabética, em sala fechada com acesso 

restrito ao farmacêutico (Anexo 6). Na zona de grandes volumes, estão todos os 

medicamentos de grande volume que não sejam soros ou nutrição e medicamentos que 

sejam utilizados em grandes quantidades (Anexo 7). Em corredores e por ordem 

alfabética, estão divididos os produtos de nutrição, os antídotos e os pensos (Anexo 8). 

Existem ainda dois corredores destinados à medicação geral e ao ambulatório (Anexo 

9).  

2.1. Atividades Desenvolvidas 

 Neste setor, foi-nos possível acompanhar a elaboração da lista comum de acordo 

com a gestão do stock através de Kanbans. Participamos no processo de dispensa de 

derivados do plasma, não só recolhendo o mesmo, mas também auxiliando no 

preenchimento do formulário de requisição (Anexo 10), sempre sob supervisão do 

farmacêutico. Acompanhamos ainda vários processos de solicitação e cedência de 

empréstimos de medicamentos e PF a outras unidades hospitalares. 

3. Farmacotecnia 

Este setor tem como principal objetivo preparar e disponibilizar os produtos 

solicitados pelos clientes, ao menor custo, nas características e prazos acordados com 

o cliente, assegurando o rigoroso cumprimento da regulamentação e das Boas Práticas 

de Fabrico [3].  

A farmacotecnia é constituída pelas seguintes unidades: preparação de não 

estéreis, preparação de estéreis e UFO. Todas elas são de extrema importância, pois 

garantem a personalização da medicação, isto é, asseguram que o utente vai ter acesso 

ao fármaco certo, na dose correta e na forma farmacêutica mais apropriada. Estas 

permitem assim colmatar as falhas da Indústria Farmacêutica em relação a 

determinados medicamentos, cuja produção não é economicamente viável ou não tem 

interesse devido ao insuficiente tamanho da população alvo (como é o caso de 

medicamentos pediátricos).  

Para a preparação dos diferentes medicamentos são elaboradas Ordens de 

Preparação (OP). Este documento contém as informações referentes à formulação do 
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medicamento a ser preparado, às matérias-primas (MP) necessárias à sua execução e 

a forma de executar a referida preparação. O farmacêutico tem o papel de validar este 

documento no final, para o medicamento poder ser dado ao cliente.  

3.1. Produção de Medicamentos Não Estéreis 

A produção de medicamentos não estéreis assegura a preparação de 

medicamentos não estéreis que não são disponibilizados comercialmente, ou que 

necessitam de sofrer alterações (ex. alteração da dose ou da forma farmacêutica), para 

os diferentes serviços do hospital, respeitando sempre as Boas Práticas de Fabrico de 

Medicamentos Manipulados. 

A requisição deste tipo de medicamentos pode ser feita através de um Kanban, do 

GHAF ou por impresso próprio e deve ser validada por um farmacêutico.  Este emite 

depois uma OP (Anexo 11) que deve conter as características técnicas da preparação 

(substância(s) ativa(s), forma farmacêutica, dosagem e apresentação), número de lote, 

quantidade, composição, procedimento e ensaios de verificação. Estes ensaios são 

realizados após a preparação estar concluída, variando, de uma forma genérica, 

consoante a forma farmacêutica [4]. O resultado deste controlo deve ser classificado 

através dos termos “Conforme” ou “Não conforme”, devendo o motivo ser anotado, caso 

o produto seja rejeitado. As assinaturas do operador (TDT que a executou) e do 

supervisor (farmacêutico que validou o produto final) devem constar na OP, assim como 

uma cópia do rótulo [5].  

As preparações finais, depois de aprovadas e rotuladas, deverão ser 

acondicionadas dentro de um plástico transparente selado (embalagem secundária) [6]. 

Para manter a rastreabilidade de todo o processo é ainda necessário guardar registo 

das quantidades utilizadas de cada lote de cada matéria-prima, juntamente com o seu 

Certificado de Análise [7].  

3.1.1. Atividades Desenvolvidas 

Nesta unidade tivemos a oportunidade de visualizar e/ou auxiliar (n)a preparação 

dos seguintes manipulados: Gel Cetamina 0,5% + Amitriplina 2% 100g, Pomada de 

Sirolimus 0,4% - 20g, Loção de Alfazema, Vaselina Líquida Fr.250 mL, Suspensão Oral 

de Captopril 1mg/mL Fr. 100mL, Solução Oral de Sacarose 24% Fr. 30mL, Substituto 

de Saliva Fr.50 mL, Solução oral de Furosemida 2,5mg/ml Fr. 40mL e Solução oral de 

Propanolol 1mg/ml Fr. 80mL. 

3.2. Produção de Medicamentos Estéreis 

Esta unidade é constituída por três zonas, que apresentam um grau de esterilidade 

crescente: a sala negra (sala de apoio), a sala cinza (onde se procede à lavagem 
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cirúrgica das mãos e se veste os elementos de fardamento) e a sala branca (onde se 

preparam os produtos estéreis). Na sala branca existe pressão positiva, para garantir 

que não há contaminação por partículas exteriores e uma câmara de fluxo laminar 

vertical (CFLv).   

A produção de estéreis é habitualmente desempenhada por dois farmacêuticos e 

um TDT.  

3.2.1. Produção de Medicamentos Estéreis Propriamente Ditos  

Para suprimir as necessidades dos doentes, é necessário que haja produção de 

alguns medicamentos estéreis, como oftálmicos e intravenosos, uma vez que alguns 

destes não se encontram comercializados no mercado e outros estão apenas 

disponíveis a custos insuportáveis para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).   

Tal como nos medicamentos não estéreis, as requisições para a produção de 

medicamentos estéreis, podem ser feitas por Kanban ou pelo GHAF. De seguida, é 

necessário proceder à sua validação e à emissão da OP e dos respetivos rótulos.  

3.2.2. Nutrição Parentérica  

A nutrição parentérica (NP) pode ser definida como o aporte, por via endovenosa, 

de nutrientes. Pode ser considerada parcial se fornecer apenas uma parte dos nutrientes 

ou total se o aporte contiver as quantidades adequadas de todos os nutrientes 

essenciais [8].  

As prescrições de NP são feitas através do GHAF, sendo validadas pelo 

Farmacêutico, após a verificação de todos os dados relativos ao doente, ao médico 

prescritor e à composição da bolsa de NP.  Este é ainda responsável por emitir as OP 

(Anexo 12) e os respetivos rótulos [9].  

A preparação deste tipo de bolsas divide-se em duas partes: 

-Solução I – hidrossolúvel– constituída por diferentes concentrações de glucose, 

aminoácidos, oligoelementos e vitaminas, acondicionada numa bolsa própria de NP, 

cujo enchimento é feito automaticamente para os macronutrientes e manualmente para 

os micronutrientes; 

-Solução II – lipossolúvel- constituída por lípidos e vitaminas lipossolúveis, 

acondicionada manualmente numa seringa de 50mL ou, em caso de volume superior, 

numa bolsa de NP. 

Após a preparação das bolsas de NP deve-se proceder aos ensaios de verificação, 

tendo em consideração a cor e o aspeto (não devendo haver partículas em suspensão 
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nem precipitados e ausência de ar) e a massa da preparação, que se deverá situar 

dentro dos limites estabelecidos de ±5% [10].  

Para garantir a segurança microbiológica é necessário fazer o controlo, de forma a 

verificar a presença ou ausência de crescimento microbiológico, em cada primeira 

sessão de trabalho e na última sessão do dia, de uma amostra retirada da bolsa e da 

superfície de 3 zonas da área de trabalho. 

3.2.3. Atividades Desenvolvidas 

Neste setor pudemos observar todo o processo de perto, cumprindo os 

procedimentos necessários à manutenção da esterilidade da sala branca. Tivemos 

ainda a oportunidade de auxiliar na realização do ensaio de verificação do controlo 

gravimétrico da solução I e no embalamento e rotulagem das bolsas de NP.  

3.3. Produção de Citotóxicos 

A produção de citotóxicos (CTX) é realizada na UFO e tem como objetivo “assegurar 

a preparação e disponibilização de CTX e outros medicamentos ao menor custo, nas 

características e prazos acordados com o cliente, e num ambiente de segurança para o 

pessoal envolvido” [11]. 

Visto que este tipo de medicamentos apresenta um risco ambiental e ocupacional 

elevado, a UFO encontra-se no Hospital de Dia Polivalente. Desta forma, distancia-se 

dos restantes setores dos SF, providenciando uma maior gestão e controlo de todas as 

etapas envolvidas na produção de CTX e possibilitando também uma maior interação e 

comunicação entre todos os profissionais de saúde envolvidos, nomeadamente, 

farmacêuticos, enfermeiros, médicos e TDT [12]. Este serviço é denominado de 

polivalente, pois envolve mais do que uma área: como o Hospital de Dia de Oncologia, 

da Hematologia e da Neurologia. Para além da preparação e dispensa de CTX é ainda 

realizada a dispensa de imunoglobulinas e albuminas. Neste setor, a equipa de trabalho 

integra dois farmacêuticos, três TDT (um de apoio e dois operadores) e um AO.  

Relativamente às instalações da UFO, esta encontra-se dividida em três zonas 

distintas - a zona negra, a zona cinza e a zona branca. A zona negra é exterior à zona 

de preparação e corresponde ao local onde se encontram os dois farmacêuticos e o 

armazém. No armazém, os medicamentos são organizados por ordem alfabética e pelo 

sistema FEFO (“First Expired – First Out”), sendo repostos através do sistema de 

Kanban [13]. Os medicamentos mais utilizados estão num armário mais próximo do 

farmacêutico, juntamente com as soluções de diluição e bombas de perfusão (Anexo 

13). Ainda nesta zona, encontram-se dois computadores onde se realizam a emissão e 

libertação das OP. Entre as zonas negra e branca existe um transfer que permite a 
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passagem de material entre ambas. A zona cinza corresponde à sala onde se efetua a 

lavagem assética das mãos e colocação de EPI (Equipamento de Proteção Individual). 

Na zona branca encontra-se uma CFLv (Anexo 14), na qual é realizada a manipulação 

de CTX. Esta zona encontra-se sob pressão negativa, evitando assim a saída de 

partículas perigosas [14].  

Quanto ao funcionamento da UFO, diariamente são impressas, pelos farmacêuticos, 

listas onde constam os nomes dos doentes que no dia seguinte irão realizar tratamento. 

Habitualmente, as prescrições de CTX realizam-se em formato eletrónico, sendo obtidas 

pelo sistema GHAF, no entanto, as correspondentes aos doentes em ambulatório ou 

internamento são ainda prescritas manualmente. 

É realizado um hemograma ao doente, quando este dá entrada no Hospital de Dia. 

Se o resultado se encontrar dentro do esperado, é aprovado para realizar o tratamento 

e a equipa de enfermagem emite uma “luz verde”, através do programa SAM (Sistema 

de Apoio Médico), dando assim permissão ao farmacêutico para dar início à validação. 

Caso o resultado do hemograma não permita a realização do tratamento, é emitida uma 

“luz vermelha” não sendo possível proceder à validação. Poderá aparecer ainda uma 

“luz amarela” indicando que se aguarda uma decisão médica, podendo esta passar a 

“luz verde” ou “luz vermelha” [14]. Durante a validação, é da competência do 

farmacêutico verificar se a prescrição médica reúne as condições necessárias à sua 

dispensa, segundo os protocolos de quimioterapia realizados no CHUP, diplomas 

legais, autorizações da Direção Clínica, do Conselho de Administração, CFT e CES [15]. 

De seguida, o farmacêutico dá início à emissão das OP, sendo estas impressas em 

dois rótulos (Anexo 15): num deles consta a ordem de preparação e noutro a libertação 

da preparação. As OP são sempre validadas através de uma dupla verificação por outro 

farmacêutico [16]. Posto isto, o farmacêutico procede à preparação dos tabuleiros que 

contêm o fármaco desprovido da embalagem secundária, a solução injetável para 

diluição e os respetivos rótulos. É de salientar que cada tabuleiro é individualizado por 

doente e por preparação, dando sempre prioridade ao primeiro medicamento de cada 

ciclo. Estando o tabuleiro preparado, o farmacêutico coloca-o no transfer para este ser 

transferido para a zona branca, onde o TDT de apoio verifica e confirma o conteúdo do 

tabuleiro segundo o que está descrito na OP e prepara o material consumível necessário 

para o TDT operador proceder à manipulação. Após preparação, identificação, proteção 

da luz (caso seja necessário) do manipulado, este é acondicionado numa manga 

termosselada e entregue ao farmacêutico pelo transfer. O farmacêutico procede então 

à libertação do CTX, fazendo sempre uma última verificação. De seguida, coloca-o na 
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respetiva caixa segundo a localização do doente (cadeirão ou cama). Todo o transporte 

do CTX deve ser efetuado com máxima segurança para se evitar possíveis 

acidentes/derrames.  

3.3.1. Atividades Desenvolvidas 

Neste setor, observamos todo o processo de validação das respetivas prescrições 

e ajudamos os farmacêuticos na preparação de tabuleiros que continham o material 

necessário à manipulação. Participamos ainda na realização do inventário que estava a 

decorrer em todos os setores dos SF, contribuindo na contagem e correção do stock. 

No último dia, houve a oportunidade de entrar na zona branca onde acompanhamos de 

perto todos os passos envolvidos na manipulação de CTX.  

3.4. Fracionamento e Reembalagem 

O processo de fracionamento permite obter frações da dose de um medicamento, 

mantendo as propriedades físico-químicas e bio farmacêuticas da formulação. Desta 

forma, é possível a utilização de doses que não se encontram disponíveis no mercado, 

permitindo que o doente tenha acesso a uma terapêutica mais personalizada. Para 

realizar esta operação é necessário consultar o Resumo das Caraterísticas do 

Medicamento (RCM), de modo a garantir que a substância ativa não apresenta risco 

físico-químico e/ou biológico e que o mecanismo de libertação não é comprometido [17]. 

Na reembalagem dos medicamentos é imprescindível assegurar que o material da 

embalagem primária não afeta a estabilidade da formulação. É ainda necessário 

verificar se o novo rótulo contém todos os elementos necessários à garantia de 

segurança da administração e da rastreabilidade do medicamento, como o nome da 

substância ativa, a dose, o PV e o lote. 

 

4. Distribuição de Medicamentos 

A distribuição de medicamentos tem por base vários objetivos, tais como: “garantir 

o cumprimento da prescrição; racionalizar a distribuição dos medicamentos; garantir a 

administração correta do medicamento; diminuir os erros relacionados com a 

medicação; monitorizar a terapêutica; reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas 

administrativas e manipulação dos medicamentos e racionalizar os custos com a 

terapêutica” [18]. 

Dos SF do CHUP fazem parte três sistemas de distribuição: distribuição clássica 

(DC), DIDDU e distribuição em regime de ambulatório. 
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4.1. Distribuição Clássica 

A DC tem por objetivo “assegurar a distribuição de medicamentos e produtos 

farmacêuticos aos clientes, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, assegurando 

a preservação das características dos produtos, particularmente nas fases de 

acondicionamento e transporte” [19]. O fornecimento dos medicamentos para um 

determinado Serviço Clínico requer um pedido de reposição de stock, sendo que esse 

mesmo pedido tem por base um stock previamente definido entre os SF e os Serviços 

Clínicos [20]. A DC compreende quatro circuitos: O circuito A, circuito B, circuito C e 

circuito D, sendo que cada um deles engloba determinados serviços e unidades (Anexo 

16). A entrega da medicação é acompanhada de dois impressos, um de débito e outro 

como guia de transporte. No final, o farmacêutico responsável pelo APF, sempre que 

possível, deve conferir por amostragem a medicação aviada pelas respetivas 

requisições [20].  

4.2. Distribuição individual da dose diária em dose unitária 

A DIDDU tem como objetivo garantir que o medicamento, para além de ser fornecido 

a tempo ao doente, corresponde àquele que melhor se adequa às necessidades 

específicas do mesmo [21]. 

Esta unidade é constituída por duas salas, uma onde os farmacêuticos procedem à 

validação informática das prescrições médicas e outra onde, após este processo, os 

TDT realizam a preparação da medicação diária que o doente necessita. 

O farmacêutico deve interpretar e validar a prescrição médica, avaliando os 

seguintes critérios [22]: 

-Concordância com as políticas de utilização de medicamentos (PUM) estabelecidas 

pelo Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento, Adenda e Deliberações da CFT, 

de forma a promover a segurança e eficácia da terapêutica farmacológica; 

-Compatibilidade com as características específicas do doente e da sua situação 

clínica (ex. tem em consideração a idade do doente, dados antropométricos, função 

renal, função hepática, integridade do trato gastrointestinal, se o doente é diabético ou 

possui alergias, etc.); 

-Adequabilidade de cada medicamento, tendo em conta a sua necessidade, 

posologia (considerando os seguintes parâmetros: reações adversas, refractariedade 

farmacológica, contraindicações, interações farmacológicas, contraindicações, dose e 

frequência) e modo de administração (garantindo que o doente/cuidador consegue 

administrar o medicamento corretamente e de modo autónomo); 
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Caso haja alguma inconformidade, torna-se necessário realizar uma intervenção 

farmacêutica, preenchendo o campo “observações da farmácia” presente no Circuito do 

Medicamento (CdM). Só após a prescrição ser corretamente alterada ou ser 

apresentada uma justificação válida por parte do médico é que o farmacêutico pode 

proceder à validação da mesma.  Desta forma, o farmacêutico deve assegurar a 

utilização racional dos medicamentos, garantindo a sua máxima efetividade e reduzindo 

o risco de aparecimento de efeitos adversos [22]. 

Após o processo de validação, compete ainda ao farmacêutico a elaboração de 

listas de preparação de medicação e a emissão das respetivas etiquetas identificativas 

dos doentes. Estas devem ser emitidas segundo a ordem e o horário pré-estabelecidos, 

devendo ser registados a hora e o nome do farmacêutico que procedeu à sua 

impressão. Com base nestas listas são preparados oito carros, tendo cada um como 

destino um conjunto de especialidades.  Estes carros são constituídos por malas (uma 

para cada serviço) e cada mala tem várias cassetes (que contêm a medicação de cada 

doente). Ao longo do dia, são ainda validadas as alterações das prescrições que os 

médicos vão efetuando de acordo com a situação do doente. São depois emitidas novas 

etiquetas com as “diferenças” para os TDT poderem preparar os envelopes com a nova 

medicação necessária [23]. 

4.2.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

A dispensa de estupefacientes e psicotrópicos é da responsabilidade do 

farmacêutico. A prescrição deste tipo de medicamento deve ser feita em impresso 

próprio (Anexo 17), devendo estar sempre devidamente preenchida e assinada pelo 

médico requisitante. Caso tal não se verifique, deve ser devolvida ao respetivo serviço 

[23]. 

Após receber a requisição, o farmacêutico deve realizar o débito dos 

estupefacientes/psicotrópicos a dispensar no CdM, gravando e imprimindo a respetiva 

requisição [23]. 

A partir destas requisições, o farmacêutico realiza o aviamento deste tipo de 

medicação, usando uma mala de transporte para cada serviço. No final deve fechar a 

mala, garantindo a sua inviolabilidade até à receção da mesma [23].   

4.2.2. Hemoderivados 

A prescrição de hemoderivados é também realizada num impresso próprio e deve 

sempre vir acompanhada de etiquetas identificativas do doente para o qual este se 

destina [23].  
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A dispensa é da responsabilidade do farmacêutico, que deve preencher o quadro C 

do impresso, registando o número do lote dispensado e o Certificado de Autorização de 

Utilização do mesmo lote.  Este documento, depois de assinado pelo AO responsável 

pelo transporte, deve ser colocado no cesto “Hemoderivados” existente no posto 

farmacêutico da DIDDU [23].  

O farmacêutico deve ainda assegurar a sua rastreabilidade informática, debitando o 

medicamento hemoderivado no CdM (registando no processo do doente qual o 

hemoderivado, a quantidade e o lote) [23].  

Estas requisições têm apenas duração de 24 horas, por esse motivo os Serviços 

Farmacêuticos recebem apenas requisições relativas ao próprio dia, devendo devolver 

ao respetivo Serviço Clínico as restantes [23].  

4.2.3. Material de Penso 

A prescrição do material de penso deve ser realizada em impresso próprio (Anexo 

18) e pode ser realizada por um médico ou enfermeiro, tendo a validade de 8 dias [22]. 

Esta requisição deve conter a identificação do doente e a caracterização da 

úlcera/ferida na qual o penso vai ser aplicado. Para tal, o requisitante tem de preencher 

um conjunto de perguntas relativas à mesma para justificar a sua escolha relativa ao 

material de penso pedido. 

O farmacêutico é responsável pela validação, dispensa e débito do material de 

penso. Para tal, este deve saber que tipo de material de penso melhor se adequa a cada 

tipo de ferida/úlcera, garantido assim que vai ser dispensado o melhor produto ao 

doente, tendo também em conta a relação custo-efetividade.  

4.2.4. Nutrição artificial 

A prescrição da nutrição artificial é realizada eletronicamente no módulo de 

Prescrição Eletrónica do CdM, ou caso o doente esteja internado num serviço sem 

DIDDU, em impresso próprio. Esta tem validade de 10 dias [22]. 

4.2.5. Antídotos 

A prescrição de antídotos pode ser realizada de forma eletrónica, no CdM, ou a partir 

de um impresso próprio (Anexo 19), onde são indicados: o diagnóstico, um breve 

resumo da história clínica e o antídoto a ser utilizado [22]. 

4.2.6. Atividades desenvolvidas 

Durante o estágio, pudemos acompanhar um farmacêutico no seu posto da DIDDU, 

observando o modo como este validava as prescrições. Tivemos ainda a oportunidade 

de realizar o débito de estupefacientes/psicotrópicos informaticamente nos respetivos 
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centros de custo. Posteriormente procedemos à sua dispensa, acondicionando-os nas 

malas respetivas de cada serviço. Estas atividades foram sempre realizadas sob a 

supervisão de um farmacêutico. Ajudamos também na realização do inventário que 

estava a ocorrer em todas as unidades da farmácia.   

4.3. Distribuição em Regime de Ambulatório 

A distribuição em regime de ambulatório tem como objetivo “assegurar a distribuição 

de medicamentos e outros produtos de saúde aos clientes, incluindo os doentes do 

ambulatório, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, assegurando a preservação 

das características dos mesmos” [24], permitindo assim um maior controlo e vigilância 

dos efeitos adversos graves causados e aperfeiçoamento da adesão à terapêutica 

durante o tratamento. Este regime permite ao doente realizar o tratamento em ambiente 

familiar, tornando-se assim mais confortável e, ao mesmo tempo, poder reduzir os 

custos associados ao internamento.  

A UFA funciona em horário contínuo das 9.00 às 17.00h, de segunda a sexta-feira 

[25]. Para maior conforto dos utentes, existe uma sala de espera, onde podem aguardar 

pela sua vez de ser atendidos. Existem quatro balcões de atendimento, sendo um deles 

isolado dos restantes para um atendimento mais cuidado para com o doente.  

Neste setor os medicamentos estão organizados em gavetas por patologia e por 

ordem alfabética (Anexo 20), com exceção da nutrição e os anti retrovíricos que se 

encontram em armários separados e dos medicamentos que necessitam de 

conservação a frio que se encontram no frigorifico.  Esta organização eficaz de 

armazenamento e stock de medicamentos rege-se, uma vez mais, maioritariamente 

pelo sistema de utilização de Kanbans. 

A dispensa de medicamentos é realizada tendo em consideração a data da próxima 

consulta, contudo, é necessário respeitar determinados critérios, tais como: “qualquer 

medicamento até 3 meses, desde que o montante do seu valor total seja inferior a 100 

euros, para doentes em qualquer área ou até 300 euros se residirem fora do distrito do 

Porto. Acima destes montantes, o medicamento será fornecido para um mês. Nos 

doentes transplantados renais ou hepáticos, o fornecimento dos imunossupressores é 

até 3 meses” [25]. Ocorrendo uma situação diferente das anteriormente referidas, é 

necessária uma autorização por parte da Direção Clínica [26]. Caso não seja cedida ao 

doente a medicação necessária até à próxima consulta, deve ser dado, por parte do 

farmacêutico, um documento com a medicação pendente para o doente poder levantar. 

Para que haja a dispensa da medicação ao doente, é necessário que este traga 

consigo uma prescrição médica, podendo ser em formato eletrónico ou manual, sendo 
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que esta última é usada para os hemoderivados, estupefacientes e nutrição. As 

prescrições devem sempre reunir as condições necessárias para a sua dispensa de 

acordo com diplomas legais, autorizações da Direção Clínica, do Conselho de 

Administração, CFT e CES [27]. Perante prescrições que sejam dadas como não 

conformes, o médico prescritor é informado e não se procede à dispensa dos 

medicamentos sem a situação estar regularizada [27]. No caso de prescrição de novos 

medicamentos, é cedida informação oral e escrita ao doente, de forma a promover um 

tratamento eficaz e uma maior adesão à terapêutica [27]. Se não for possível ao doente 

fazer o levantamento da sua própria medicação, na sua primeira ida à UFA, é-lhe dado 

um termo de responsabilidade (Anexo 21) que deve ser preenchido e assinado pelo 

próprio, onde constam os nomes e números do cartão de cidadão/bilhete de identidade 

das pessoas que, eventualmente, poderão levantar a medicação. Para além disto, o 

termo de responsabilidade, assegura que o doente sabe como deve tomar e conservar 

os seus medicamentos.  

Em caso de devolução de medicamentos, estes devem ser colocados em local 

próprio que esteja identificado como “Devolução de Medicamentos” [28]. O farmacêutico 

deve sempre verificar o medicamento que é devolvido, podendo aceitar ou rejeitar a 

devolução, consoante o estado da medicação entregue. 

4.3.1. Atividades Desenvolvidas 

Neste setor, contactamos pela primeira vez com medicamentos de dispensa 

exclusiva hospitalar através do acompanhamento no atendimento ao doente e, também, 

da reposição de medicamentos no armazém da UFA. Acompanhamos de perto o 

trabalho do farmacêutico, onde este nos demonstrou todos os passos envolventes no 

atendimento. Posto isto, foi possível realizarmos o atendimento ao doente sob 

orientação do farmacêutico. Participamos ainda na realização do inventário que estava 

a ocorrer em todos os setores dos SF, contribuindo com a nossa ajuda na contagem e 

correção do stock. Por fim, elaboramos dois folhetos informativos sobre novos 

medicamentos: o Venetoclax - Venclyxto® (AbbVie Ltd) - e o Brodalumab -Kyntheum® 

(Leo Pharma A/S) - (Anexo 22) para serem fornecidos aos doentes que iriam começar 

esse novo tratamento. 

4.4. Cuidados Farmacêuticos 

Os cuidados farmacêuticos têm por objetivo o aperfeiçoamento do uso dos 

medicamentos e a minimização de resultados negativos associados aos mesmos, 

nomeadamente, reações adversas, doses sub-terapêuticas, toxicidade, interações, 

entre outras. Posto isto, é fundamental a atividade do farmacêutico em três vertentes: a 

educação para a saúde, a prevenção, identificação e resolução de problemas 
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relacionados com os medicamentos (PRMs) e estudos sobre a utilização de 

medicamentos. Em relação à educação para a saúde, o objetivo passa por desenvolver 

algum tipo de material de apoio e de educação destinado ao doente, como por exemplo 

através da entrega de folhetos informativos na UFA, contribuindo assim para um melhor 

conhecimento sobre a sua doença e terapêutica, favorecendo o aparecimento de 

melhores resultados terapêuticos e a diminuição de resultados negativos associados à 

medicação (RNMs) [29]. Relativamente à identificação de PRMs, todo este processo 

ocorre durante a validação da prescrição médica e o farmacêutico deve avaliar o uso do 

medicamento e classificar os PRMs segundo determinados parâmetros 

farmacoterapêuticos, como por exemplo, a necessidade do medicamento, medicamento 

adequado, posologia adequada, entre outros [30]. Por fim, os estudos sobre a utilização 

de medicamentos são destinados a promover o uso racional dos mesmos, sendo que o 

farmacêutico deve avaliar o perfil de uso de um medicamento ou PF do CHUP e elaborar 

pareceres técnicos para introdução e/ou substituição de um medicamento ou produto 

farmacêutico [31]. 

5. Ensaios Clínicos 

Um Ensaio clínico (EC) é “qualquer investigação conduzida no ser humano, 

destinada a descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou a identificar os 

efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a 

absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos 

experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia” [32]. 

Os EC são constituídos por quatro fases, tendo cada uma um objetivo, uma duração 

e uma amostra específicas. A realização de EC pode utilizar os seguintes modelos: 

aberto, cego, duplamente cego e triplamente cego. 

A equipa da UEC é composta por quatro farmacêuticos. Esta unidade é constituída 

por uma sala de acesso restrito, onde são acondicionados os medicamentos 

experimentais (ME), e um gabinete, onde estão arquivados os dossiers dos diferentes 

estudos (Pharmacy Files) e onde ocorrem as reuniões com os diferentes intervenientes 

do ensaio clínico.  

5.1. Intervenientes dos ensaios clínicos 

Para assegurar a compreensão do processamento de um ensaio clínico e nos 

integrarmos na UEC, foi necessário familiarizarmo-nos com os termos utilizados no dia-

a-dia da mesma, destacando-se os seguintes [32]: 
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Tabela 2. Termos utilizados nos ensaios clínicos. 

Auditor Profissional, dotado da necessária competência técnica, 

experiência e independência, designado pelo promotor para 

conduzir auditorias a estudos clínicos.   

Autoridade 

Competente 

O INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos 

de Saúde, em matéria de ensaios clínicos, de estudos clínicos com 

intervenção de dispositivos médicos ou de produtos cosméticos e 

de higiene corporal, ou a Comissão de Ética para a Investigação 

Clínica (CEIC) nos restantes estudos clínicos.  

Brochura do 

Investigador 

A compilação dos dados clínicos e não clínicos relativos à 

intervenção em estudo relevante para a investigação em seres 

humanos. 

Centro de 

estudo clínico 

Entidade que realiza o estudo clínico, dotada de meios materiais e 

humanos adequados, independentemente da sua inserção em 

estabelecimento de saúde, público ou privado, laboratório ou outro, 

ou da sua localização ou não em território dos Estados membros da 

União Europeia.  

Consentimento 

informado 

A decisão expressa de participar num estudo clínico, tomada 

livremente por uma pessoa dotada de capacidade de o prestar ou, 

na falta desta, do seu representante legal, após ter sido 

devidamente informada sobre a natureza, o alcance, as 

consequências e o risco do estudo. 

Farmacêutico 

qualificado 

A pessoa licenciada em Ciências Farmacêuticas. 

Investigador Pessoa que exerça profissão reconhecida em Portugal para o 

exercício da atividade de investigação, sendo responsável pela 

realização do estudo clínico no centro de estudo e, sendo caso 

disso, pela equipa de investigação que executa o estudo nesse 

centro, podendo, neste caso, ser designado investigador principal. 

Monitor Profissional, dotado da necessária competência científica ou clínica, 

designado pelo promotor para acompanhar o estudo clínico e para 

o manter permanentemente informado, relatando a sua evolução e 

verificando as informações e dados coligidos. 
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Participante A pessoa que participa no ensaio. 

Promotor A pessoa, singular ou coletiva, o instituto ou o organismo 

responsável pela conceção, realização, gestão ou financiamento de 

um estudo clínico. 

 

5.2. Circuito do medicamento experimental 

A receção do ME é feita no APF, pelo farmacêutico responsável. Este deve verificar 

se está tudo conforme, tendo em atenção o estado de conservação do ME e se este 

corresponde ao descrito na guia de remessa.  Se não houver qualquer inconformidade, 

o farmacêutico deve acusar a receção do ME ao promotor e atualizar o registo de 

receção no dossier do estudo (Pharmacy File), arquivando os Drug Shipment Receipts 

e os certificados de análise. Se o ME tiver sofrido algum desvio de temperatura, deve 

notificar-se imediatamente o promotor e colocar o ME em quarentena, até se obter 

resposta por parte do mesmo [33]. 

Após a receção, o farmacêutico responsável deve acondicionar os ME nos armários 

da sala de ensaios (se o intervalo de temperatura de conservação exigida se encontrar 

entre os 15 e 25°C) ou no frigorífico de medicamentos experimentais (se for entre os 2 

e 8°C). É imperativo que os ME se encontrem num local reservado, segregados dos 

outros medicamentos, onde os restantes intervenientes do ensaio clínico não tenham 

acesso, garantindo assim a validade do ensaio [33].     

A prescrição do ME é feita pelo investigador principal ou por outro médico 

autorizado, em impresso próprio, de acordo com o protocolo em causa [33].  

O farmacêutico assegura a dispensa, que pode ser realizada diretamente ou alvo de 

uma manipulação prévia.  Caso seja exigida manipulação prévia, é preciso estabelecer 

antecipadamente as condições de armazenamento necessárias antes e depois da 

manipulação, o solvente utilizado na reconstituição/diluição, a estabilidade de 

conservação e as instruções especiais para a preparação e administração. É guardado 

um registo correspondente a todas as dispensas efetuadas, juntamente com os 

respetivos impressos de prescrição [33].  

No início do tratamento e sempre que hajam dúvidas, o farmacêutico disponibiliza 

toda a informação necessária (oral e escrita) sobre a correta administração e 

conservação dos medicamentos do ensaio ao doente (e/ou familiares) em regime 

ambulatório, e ao pessoal de enfermagem, caso o doente se encontre internado. Este 

passo é essencial para garantir uma boa adesão à terapêutica e minimizar os riscos do 
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tratamento. Os doentes são ainda instruídos para devolver as embalagens vazias e/ou 

não utilizadas [33, 34].  

O procedimento a seguir, relativamente às devoluções de embalagens vazias e não 

utilizadas, às embalagens caducadas e às sobrantes, deve ser acordado no início do 

estudo entre o promotor e os SF. A medicação devolvida pelos doentes é contabilizada 

e registada pelo farmacêutico, sendo este documento arquivado no Pharmacy File. A 

destruição deste tipo de medicação, através do processo de incineração, pode ser 

responsabilidade do promotor ou do centro de estudo, conforme o acordado no contrato 

inicial [33]. 

Como foi dito, a UEC guarda ainda o registo do inventário de todos os ME, onde 

consta o nome do ME, a dosagem e a forma farmacêutica, o lote e o PV, as quantidades 

recebidas, dispensadas, devolvidas e/ou desperdiçadas, as datas de receção, dispensa 

e devolução do ME [33].       

Depois da conclusão do estudo, segundo o Decreto-Lei nº102/2007, a 

documentação essencial deve permanecer arquivada, no centro de estudo, por um 

período de 5 anos, salvo instrução em contrário por parte do INFARMED ou da 

Comissão Nacional da Proteção de Dados. No entanto, é prática comum, os Promotores 

pedirem que o arquivo seja mantido por um período de 15 anos, seguindo assim as 

Boas Práticas Clínicas [33].      

5.3. Atividades Desenvolvidas 

Neste setor tivemos a oportunidade de ler e interpretar vários Pharmacy Files 

relativos a diferentes ensaios que estavam a decorrer. Assistimos à receção, dispensa 

e devolução de medicamentos experimentais e ajudamos no seu acondicionamento e 

no registo dos diferentes processos. Pudemos ainda acompanhar as visitas que os 

monitores foram efetuando, assistindo ao seu método de trabalho. Por último, 

interpretamos o artigo “Implementation of a pharmaceutical care programme for patients 

receiving new molecular-targeted agents in a clinical trial unit”, que nos ajudou a 

perceber a importância do papel do farmacêutico num ensaio clínico.  
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6. Conclusão 

Estes dois meses de estágio permitiram-nos conhecer a realidade dos SF do CHUP 

e, consequentemente, de um farmacêutico hospitalar. 

Ao longo deste tempo, assistimos ao rigor com que todas as etapas são 

processadas. Verificámos que há sempre duplas verificações nas fases mais críticas de 

cada processo, para evitar a ocorrência de qualquer erro que possa pôr em causa a 

segurança do doente e a qualidade da medicação que lhe é fornecida.  

Observamos ainda a multidisciplinaridade existente neste centro hospitalar, onde 

todos trabalham em conjunto para garantir o bem-estar do doente. Dentro desta equipa, 

o farmacêutico possui um papel importantíssimo, pois como “especialista do 

medicamento”, está sempre disponível para esclarecer não só as dúvidas do doente, 

como dos restantes profissionais de saúde.   

Ao fim deste estágio, percebemos que todos os setores são imprescindíveis para 

assegurar que o doente tem a medicação que precisa, a tempo útil e ao menor custo 

possível, garantindo a efetividade e a segurança do tratamento. No APF pudemos 

observar a gestão de todos os medicamentos e PF, sendo esta uma tarefa muitíssimo 

exigente devido à diversidade de produtos existentes e ao preço exorbitante de alguns 

deles. Na produção (não estéreis, estéreis e UFO) assistimos à manipulação de 

diferentes fármacos, garantindo que o doente tem acesso a uma terapêutica 

individualizada sempre que necessita.  Na DIDDU não só vimos a preparação da 

medicação individualizada dos doentes, como nos apercebemos da importância da 

validação da mesma. Na UFA pudemos contactar com os doentes e ouvir os conselhos 

que o farmacêutico tinha para lhes dar, contribuindo para uma melhor adesão à 

terapêutica. Por último, na UEC contactámos em primeira mão com um conjunto de ME, 

que, no futuro, com certeza serão responsáveis por melhorar a qualidade de vida de 

imensos doentes. 

Assim sendo, foi, sem dúvida, uma experiência muito positiva, que nos deu uma 

visão mais alargada sobre a importância da presença de um farmacêutico num hospital 

e do quanto este pode contribuir na vida de um doente.   
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Anexos 

 

Anexo 1 - Acreditação do CHP pelo CHKS. 

 

Anexo 2 - Certificação dos SF do CHUP pela norma ISO 9001. 
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Anexo 3 - Cronograma relativo à distribuição das estagiárias pelos diferentes setores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 - Exemplo de um kanban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carolina Xavier Tatiana Oliveira 

Semana 1 
05/11/2018 a 09/11/2018 

 
Apresentação dos SF do CHUP 

Semana 2 
12/11/2018 a 16/11/2018 

 
Produção 

 
UFO 

Semana 3 
19/11/2018 a 23/11/2018 

 
UFO 

 
Produção 

Semana 4 
26/11/2018 a 30/11/2018 

 
DIDDU 

 
UFA 

Semana 5 
03/12/2018 a 07/12/2018 

 
UFA 

 
DIDDU 

Semana 6 
10/12/2018 a 14/12/2018 

 
Ensaios Clínicos 

Semana 7 
17/12/2018 a 21/12/2018 

 
APF 

Semana 8 
24/12/2018 a 28/12/2018 

 
Elaboração do relatório de estágio 
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Anexo 5 - Exterior da câmara frigorífica do armazém. 
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Anexo 6 - Sala de armazenamento de estupefacientes e psicotrópicos. 

 

Anexo 7 - Zona reservada a grandes volumes. 
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Anexo 8 - Corredor destinado a antídotos, pensos e nutrição. 
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Anexo 9 - Corredor destinado a medicação geral e ambulatório. 
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Anexo 10 - Exemplo de um formulário de requisição de hemoderivados. 
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Anexo 11- Exemplo de uma OP de Produtos Não Estéreis. 
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Anexo 12 - Exemplo de uma OP de NP. 
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Anexo 13 - Armário com CTX, soluções injetáveis para diluição e bombas de perfusão 

mais utilizadas.  
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Anexo 14 - Zona branca com a CFLv na UFO. 
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Anexo 15 - Exemplo de rótulo usado na preparação e disponibilização de CTX. 
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Anexo 16 - Distribuição Clássica de Medicamentos: Circuitos A, B, C e D. 
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Anexo 17 - Impresso de requisição de estupefacientes e psicotrópicos. 
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Anexo 18 - Impresso para prescrição de material de penso. 
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Anexo 19 - Impresso para prescrição e requisição de antídotos. 
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Anexo 20 - Organização dos medicamentos na UFA. 
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Anexo 21 - Termo de responsabilidade entregue ao doente na UFA. 
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Anexo 22 - Folhetos informativos relativos a novos medicamentos para serem 

dispensados aos doentes na UFA. 
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