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Resumo 

 O presente relatório descreve toda a minha aprendizagem durante os quatro meses de 

estágio na Farmácia Comunitária por mim escolhida, a Farmácia Henriques. O estágio 

profissionalizante de final de curso é, sem dúvida, o momento crucial para o estudante do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, é o experienciar in loco tudo o que foi estudado 

e mencionado ao longo de 5anos. 

 Este relatório encontra-se dividido em duas partes, sendo a primeira a descrição da 

Farmácia Henriques quanto à sua organização, gestão e dispensação de medicamentos e sobre 

o que observei e realizei no dia-a-dia de uma farmácia comunitária. Incluí, sempre que 

pertinente, experiências/situações com que me deparei.  

Relativamente à segunda parte irei abordar os projetos que tive oportunidade de 

desenvolver na farmácia e os motivos que me levaram a realizá-los bem como toda a base 

científica para os construir. Abordei sobre a proteção solar, hidratação para a época de verão, 

hipertensão arterial, a higiene do sono e os riscos do tabaco 
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Parte 1 - Descrição das atividades desenvolvidas no estágio.     

1. Introdução 

 A farmácia comunitária (FC) é uma das áreas de maior atuação da profissão 

farmacêutica. Cerca de 58% dos farmacêuticos em Portugal encontram-se distribuídos pelas 

2900 farmácias portuguesas. [1] Atendendo a estes números, é compreensível o grande contacto 

que os farmacêuticos têm com a população em geral na prestação de cuidados de saúde através 

dos serviços oferecidos pelas farmácias e pelas intervenções farmacêuticas. 

 O estágio profissionalizante em FC é de extrema importância, não só para consolidar 

os conhecimentos teóricos obtidos ao longo do curso, mas também para adquirir experiência e 

competências práticas necessárias para o futuro. Servindo este relatório como o relato das 

experiências e aprendizagens que obtive no decorrer do meu estágio na FC que eu escolhi: 

Farmácia Henriques (FH). 

2. Farmácia Henriques 

2.1. Localização, Enquadramento e Horário 

 A FH localiza-se na Praça da Batalha nº 64, perto da Rua de Santa Catarina, no 

Centro do Porto (Anexo 1). Situa-se numa zona com muitos estabelecimentos comerciais, desde 

cafés, restaurantes a hotéis, sendo que os utentes da farmácia são maioritariamente turistas, 

trabalhadores e residentes, principalmente idosos. Os utentes habituais apresentam uma ficha 

de cliente na farmácia, ficando fidelizados a esta.  

 A farmácia, durante a semana, abre às 8:30 e encerra às 19h30, sem intervalo para 

almoço e aos sábados abre às 9h e fecha às 18h30, fechando para almoço das 13h às 14h. Noos 

dias em que se encontra de serviço que fica 24horas aberta. 

  Nos 4 meses de estágio entrei às 10h e saí às 19h, com 1 hora de almoço. Devido à 

minha hora de saída ser às 19h (perto da hora de fecho e que coincide com a maior afluência de 

pessoas), adquiri mais autonomia no atendimento e permitiu-me desenvolver mais 

competências de comunicação clínica. 

2.2. Instalações 

 A FH apresenta dois andares, o rés-do-chão e o 1ºandar. O rés-do-chão apresenta, 

no seu exterior, duas montras, duas portas de entrada, a cruz verde, a designação de “Farmácia” 

e uma placa com a informação visível do nome da farmácia, a direção técnica e o horário de 

funcionamento.[2] Quanto ao seu interior, este apresenta-se corretamente ventilado e 

iluminado, contando com 4 postos de atendimento ao público, separados fisicamente, um 

gabinete de apoio ao utente, área de receção de encomendas, instalações sanitárias, um balcão 
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reservado para manipulados e uma área de armazenamento, cumprindo os requisitos 

estabelecidos no artigo 29.º referente às Instalações na FC no Decreto-Lei n.º 307/2007 de 31 

de Agosto.[3] 

  Nos locais de acesso ao público encontram-se, para além de cadeiras na sala de 

espera disponíveis para os utentes, medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), 

produtos de cosmética, produtos de conforto, suplementos alimentares e produtos 

fitoterapêuticos. Apresenta também diversos expositores com informação sobre os produtos e 

as respetivas promoções. 

 O gabinete de apoio ao utente apresenta uma marquesa, uma mesa e duas cadeiras. 

É nesta divisão que ocorre a medição da Pressão Arterial e de parâmetros bioquímicos 

(Colesterol, Triglicerídeos e Glicose). Para garantir a privacidade do utente e para fornecer 

atendimentos personalizados, esta divisão pode ser fechada através de uma porta de vidro e de 

uma cortina.  

 Nos locais de acesso restrito ao pessoal, estão armazenados medicamentos sujeitos 

a receita médica (MSRM) devidamente separados os medicamentos genéricos dos éticos, 

medicamentos de venda livre (MVL), medicamentos veterinários, suplementos, dispositivos 

médicos, cosméticos e produtos de higiene. Aqui existe uma área reservada para a preparação 

de medicamentos manipulados e o material necessário.  

 O armazenamento dos produtos farmacêuticos (PF), ocorre sempre por ordem 

alfabética, separando-se sempre por dosagem e por número da forma farmacêutica (FF), 

colocados por ordem crescente. Exemplificando, um medicamento que tenha 20 mg de 

dosagem e apresente duas caixas, uma com 20 e outra com 60 comprimidos, estas são separadas 

fisicamente e coloca-se em primeiro a de menos comprimidos e de seguida a de 60, de forma a 

minimizar erros no ato da dispensa.  

  Relativamente à receção de encomendas, esta é realizada num local específico e é 

constituído por uma mesa, um computador para se proceder à introdução das encomendas no 

sistema informático, um leitor ótico e pelo telefone da farmácia que permite gerar encomendas 

diretas aos fornecedores. Por fim, existe também nesta área as instalações sanitárias. 

 No que diz respeito ao 1ºandar, possui uma zona para as refeições da equipa, 

contando com um frigorífico, mesa, cadeiras, armário e micro-ondas para o efeito. Aqui 

também podem encontrar os cacifos do pessoal, o armazém de PF e o gabinete da Diretora 

Técnica (DT).  
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2.3. Fontes de Informação 

 Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, o 

farmacêutico deve ter ao seu dispor uma biblioteca com informação sempre atualizada, para 

auxiliar no ato farmacêutico. Na FH, o gabinete de apoio ao utente também funciona como 

biblioteca, onde se pode encontrar manuais, como a Farmacopeia Portuguesa, Prontuário 

Terapêutico e o Índice Nacional Terapêutico. De salientar que o próprio sistema eletrónico 

apresenta acesso direto à Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

(INFARMED) e ao resumo das características do medicamento dos PF. [2] 

2.4. Recursos Humanos 

 Atendendo ao capítulo III referente à Direção Técnica, o artigo 20.º  do Decreto-

Lei n,º 307/2007 de 31 de Agosto remete para que o DT tenha de ser obrigatoriamente 

farmacêutico, tal como se verifica na FH, sendo este papel atribuído à Dra. Isabel Cortez. O 

quadro farmacêutico na FH é composto, para além da DT, pela Dra. Helena Rocha, Dra. Rosário 

Correia e Dra. Ana Rios, perfazendo um total de 4 farmacêuticos, respeitando o artigo 23.º do 

mesmo Decreto-Lei que afirma que “As farmácias dispõem, pelo menos, de um diretor técnico 

e de outro farmacêutico”. O quadro não farmacêutico é constituído por uma técnica de 

diagnóstico e terapêutica, Diana Oliveira. 

2.5.Sistema Informático 

 Todos os computadores da FH têm o mesmo sistema informático (SI), o 

4DigitalCare®, que constitui uma ferramenta essencial no dia-a-dia da farmácia. Para além do 

módulo de atendimento, que permite a dispensa de medicamentos e das informações que 

providencia auxiliando os atendimentos, também é uma mais-valia na gestão de stocks, controlo 

de prazos de validade e na realização e receção de encomendas. O 4DigitalCare® permite criar 

fichas de cliente associado ao NIF do utente, com sistema de pontos para obter descontos em 

determinadas compras. Isto permite aumentar a fidelização dos utentes à FH. Outra grande 

vantagem é permitir o acesso ao histórico de vendas dos clientes, auxiliando no atendimento e, 

dessa forma dar continuidade ao mesmo medicamento da mesma marca ou laboratório, 

aumentando a adesão à terapêutica e diminuindo a possibilidade de erros de tomas. 

3. Gestão em Farmácia Comunitária 

3.1.Pedido de encomendas 

 

 A FH realiza as suas encomendas diariamente para a Alliance Healthcare® e 

Udifar®, sendo as da Alliance Healthcare® entregues três vezes ao dia e as da Udifar® uma 

vez por dia. Existem outros fornecedores pontuais como a Pierre Fabre®, Maciel & Ferreira®, 

entre outros. As encomendas podem ser feitas através do SI pelo farmacêutico responsável ou 
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diretamente por telefone. A terceira possibilidade é realizar durante um atendimento conforme 

o pedido do utente e quando não há o PF na farmácia. A grande vantagem destas encomendas 

instantâneas através do 4DigitalCare® é saber no momento as horas da chegada do PF à 

farmácia e informar-se logo o utente. Existe também uma quarta forma de realizar encomendas 

através do “Projeto Via Verde do Medicamento”, autorizado pelo INFARMED. Este projeto 

consiste numa encomenda instantânea por uma via excecional de acesso a medicamentos 

rateados, isto é, que apresentam disponibilidade reduzida. As farmácias que não têm stock de 

determinado medicamento rateado, podem pedir por via verde ao distribuidor através de uma 

prescrição médica válida, o distribuidor envia o pedido com o stock reservado para a via 

verde.[4] 

3.2.Receção de encomendas 

 A receção de encomendas é uma atividade diária na FC de grande importância para 

a gestão da farmácia, visto que controla a entrada de PF na farmácia e o preço de venda ao 

público (PVP) no caso de MVL. As encomendas chegam à farmácia em contentores próprios 

com cores que representam o distribuidor. As primeiras encomendas a serem verificadas são as 

dos medicamentos termolábeis (vêm em contentor próprio devidamente refrigerado) e são logo 

colocadas no frigorífico. Todas as encomendas vem acompanhadas pela fatura original e o seu 

duplicado ou com as guias de remessa. A fatura original é colocada na capa do respetivo 

distribuidor e o duplicado é usado para dar entrada no SI. O sistema apresenta a listagem das 

encomendas efetuadas no dia anterior e ao dar entrada procura-se a respetiva encomenda e abre-

se, deve-se ter um especial cuidado ao utilizar o leitor ótico nos códigos bidimensionais, 

verificar os respetivos prazos de validade (PV) e se o stock está a zero deve-se alterar o PV, se 

já existir stock só se altera caso haja um PV mais curto. Deve-se colocar os preços de custo para 

a farmácia se estiverem diferentes ao da fatura. No fim, averigua-se se o valor final da fatura é 

compatível com o do SI. 

 Esta tarefa foi me incutida logo nas primeiras semanas de estágio, dava entrada da 

encomenda e alguém da equipa conferia tudo incluindo as margens e lucro. No fim, fechava a 

receção da encomenda e colocava as etiquetas, se fosse caso disso, e seguia para o 

armazenamento dos medicamentos.  

3.3. Reservas 

 Quando o utente pede determinado PF cujo stock está a zero, pode-se efetuar a 

encomenda do produto e no mesmo momento a sua reserva através do sistema informático. É 

avisado ao utente as horas de chegada desse produto e é fornecido um talão de reserva como 

comprovativo a entregar quando quiser levantar o PF. Na altura da receção desse mesmo 
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produto, aparece um aviso no sistema de que “há reserva desse produto” e é necessário 

satisfazê-la, isto é, é preciso notificar no SI que o produto já se encontra na farmácia e está 

reservado para o utente em local próprio. Esta reserva fica resolvida no momento em que o 

utente vem levantar o produto. Regularmente verifica-se se há reservas antigas no qual, por 

esquecimento do utente ou por outro motivo, não foram resolvidas e voltam para o stock. 

3.4. Gestão de stock e controlo dos Prazos de Validade 

 Os stocks dos PF e medicamentos existentes na farmácia devem satisfazer os 

pedidos dos utentes. No entanto, é necessário haver uma gestão de stocks para que não haja um 

excesso de produtos que não são escoados e conduzam a prejuízos à farmácia. A quantidade de 

todos os produtos está descrito no SI, bem como o menor PV para cada medicamento e PF. Na 

receção, dá-se entrada dos produtos e é registado PV, se for caso disso, e na dispensa é dada 

saída do produto. Durante este percurso pode haver erros quer no stock quer nos PV.  

 Para garantir que tudo esteja em conformidade e o stock real seja igual ao stock do 

SI, é efetuada periodicamente a impressão de uma folha, através do SI, com os produtos que 

estão a findar o PV, na qual está incluída esse PV e a quantidade. Assim é confirmado, 

simultaneamente, o stock e a validade. Se estiver a terminar, é retirado da gaveta/linear e será 

devolvida ao fornecedor. Se ainda tem um PV alargado permanece no local e altera-se o PV no 

SI. 

 O controlo de PV foi das primeiras tarefas que realizei na FH. Permitiu-me ter uma 

maior perceção dos produtos que a farmácia possui e os seus locais de armazenamento.  

3.5.Armazenamento 

 Após a receção de encomendas, segue-se o armazenamento de medicamentos e PF 

que deve seguir as Boas Práticas Farmacêuticas para a FC, [2]respeitando sempre as condições 

de iluminação, temperatura, humidade e ventilação adequadas.   

 Esta etapa é crucial para um controlo maior do stock e para que o atendimento seja 

mais rápido e eficaz, sem qualquer tipo de erro. Na FH, o armazenamento é feito colocando os 

medicamentos no local correto por ordem alfabética e por ordem crescente de dosagem, 

separando-se também por quantidade da FF como referido no ponto 2.2. Durante este processo 

é utilizado o modelo FEFO- First Expired-First Out, em que os produtos com PV menor devem 

ser colocados à frente para serem vendidos em primeiro lugar, de forma a evitar a devolução 

dos mesmos. Os medicamentos são colocados nas gavetas respetivas consoante se são 

medicamento genérico (MG), ético, xaropes ou carteiras, de higiene íntima, para higiene nasal, 

de uso externo ou colírios. Os MVL encontram-se expostos por trás dos balcões de atendimento. 

Os psicotrópicos encontram-se em local separado e fechado. Relativamente aos medicamentos 
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termolábeis, estes são conservados entre os 2 e os 8ºC, havendo periodicamente uma revisão e 

registo dos valores das temperaturas.  

 O armazenamento dos medicamentos foi das primeiras atividades que me foram 

incutidas, para me ambientar com os locais da farmácia mas também com os produtos 

existentes. Apesar de simples, apercebi-me com o tempo da importância desta tarefa na gestão 

de stock e na melhoria da qualidade dos atendimentos. 

3.6.Devoluções 

 A farmácia pode proceder à devolução de medicamentos quando se verifiquem 

irregularidades, como por exemplo, quando o fornecedor envia embalagens danificadas, 

produtos trocados, produtos faturados mas não encomendados ou pedidos por engano, 

desistências de clientes ou quando o PV expira. Existe também a possibilidade do INFARMED 

exigir a recolha de produtos ou pela entidade detentora da autorização de introdução de 

mercado, através de circulares de suspensão de comercialização.  

 Para efetuar a devolução, o SI emite o guia de devolução, onde consta o número da 

fatura, o nome, quantidade, preço de custo, a taxa de iva do produto e o motivo da devolução. 

São impressos três exemplares assinados e carimbados, dois que serão enviados fornecedor e o 

triplicado, que recebe o carimbo do distribuidor e fica na farmácia. Se a devolução for aceite, a 

farmácia recebe a nota de crédito ou a troca de produtos. Se a farmácia voltar a receber o 

produto, é porque a devolução deste não foi aceite a devolução e deve ser rejeitado no contentor 

do Valormed® e deve ser efetuada uma quebra de stock do produto. 

4. Dispensa de Medicamentos 

 Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas para a FC[2], a dispensa de medicamentos 

envolve a avaliação da medicação por parte do farmacêutico e apela para o seu correto uso. É 

durante a cedência de medicamentos que o farmacêutico identifica e resolve possíveis 

problemas relacionados com os medicamentos, a fim de proteger o utente de resultados 

negativos associados à medicação. 

4.1.Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 Pelo Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, o Art.º 114 refere que os MSRM 

incluem-se numa das seguintes condições:[5] 

 Se constituírem, direta ou indiretamente, um risco para a saúde do doente, mesmo 

quando usados para o fim a que se destinam, sem vigilância médica; 

 Podem ser um risco, para a saúde, quando sejam utilizados com frequência em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam;  
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 Se incluírem substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar;  

 Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

4.2. Prescrição médica 

 A prescrição médica efetua-se por uma receita médica por via eletrónica, 

excetuando em casos de falência informática, inadaptação fundamentada do prescritor, em caso 

de prescrições ao domicílio ou noutras situações até a um máximo de 40 receitas por mês, que 

possibilita de forma excecional ao uso de receita médica manual.[6] 

 As receitas médicas (RM) eletrónicas podem ser materializadas (em papel) ou 

desmaterializadas (sem papel). Ao contrário das RM manuais, as eletrónicas não tem limite de 

linhas por receita e tem validade de 6 meses. Já as RM manuais apresentam 30 dias de validade. 

Para validação das RM, segundo o Art.º 9 da Portaria n.º 224/2015 de 27 de julho, estas devem 

conter, na generalidade, o número da receita, o local de prescrição ou respetivo código; a 

identificação do médico prescritor incluindo o número de cédula profissional; o nome e número 

de utente; a entidade financeira responsável e número de beneficiário, acordo internacional e 

sigla do país, quando aplicável; se houver, inclui-se a referência ao regime especial de 

comparticipação de medicamento.[6] 

 Na RM eletrónica, “cada linha de prescrição só pode incluir um produto de saúde ou 

um medicamento, até um máximo de duas embalagens de cada” ou 6 se for um medicamento 

destinado a tratamento prolongado. Neste tipo de RM, para além do descrito em cima, deve 

ainda constar a denominação comum internacional (DCI) da substância ativa (SA), dosagem, 

FF, dimensão da embalagem e número de embalagens, se aplicável, a DCI; o código nacional 

para a prescrição eletrónica de medicamentos ou outro código oficial identificador do produto, 

a data de prescrição e a assinatura do prescritor.[6] 

 Relativamente às RM manuais, só podem ser prescritos “até quatro medicamentos 

ou produtos de saúde distintos, em receitas distintas não podendo, em caso algum, o número 

total de embalagens prescritas ultrapassar o limite de duas por medicamento ou produto, nem o 

total de quatro embalagens”[6] As RM manuais, pelo Art.º 12.º só são válidas se apresentarem 

os seguintes parâmetros como a explicação da utilização da RM manual; a vinheta identificativa 

do local de prescrição, se aplicável; a vinheta identificativa do médico prescritor; a identificação 

da especialidade médica e, se aplicável, o contacto telefónico do prescritor. 

 A prescrição pode ser feita pelo nome comercial do medicamento em vez do DCI 

porém, neste caso, é necessário verificar se não há algum medicamento similar ou genérico 

comparticipado ou, então, se a prescrição contém a justificação técnica: [7] 



Relatório de Estágio Profissionalizante |Farmácia Comunitária 

8 
 

a) Margem ou índice terapêutico estreito; 

b) Reação adversa prévia; 

c) Continuidade de tratamento superior a 28 dias. 

4.3. Ato da dispensa 

 Posterior à validação da prescrição médica, segue-se o ato da dispensa. Deve-se 

comunicar ao utente os medicamentos disponíveis com a mesma SA, FF, dimensão da 

embalagem e dosagem do medicamento prescrito, assim como os que apresentam um preço 

mais baixo e os que são comparticipados pelo serviço nacional de saúde (SNS). 

 Para além disto, as farmácias devem dispor, no mínimo. três medicamentos com a 

mesma FF, dosagem, e SA de entre os cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo. 

Quando a prescrição é feita por DCI, deve-se dispensar o de menor preço, salvo opção contrária 

do doente.  

 No caso da dispensa de medicamentos prescritos por nome comercial ou do titular, 

o farmacêutico deve verificar se a prescrição se inclui nas seguintes situações: se for a exceção 

a) e b), anteriormente explicadas, o farmacêutico apenas pode dispensar o medicamento que 

consta da receita. Se for a exceção c), fica à escolha de utente, podendo levar um medicamento 

similar mas de preço inferior. [7] 

 No caso de RM manual, após a dispensa, é impressa no verso da receita a informação 

relativa à prescrição e medicação dispensada, devendo o utente assinar o verso da receita, como 

forma de garantir que levou o medicamento e que lhe foram prestadas todas as informações 

relativas à toma. 

4.4. Medicamentos Genéricos 

 Define-se MG como um “medicamento com a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o 

medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados”.[5] Estes medicamentos apresentam, na sua embalagem exterior, o símbolo de 

MG e são identificados pela SA.  

 No momento da dispensa de uma RM, é função do farmacêutico questionar o utente 

se prefere levar o medicamento de marca ou o MG, referindo que ambos apresentam as mesmas 

indicações terapêuticas e dosagem. A maioria dos utentes ou já traziam as informações dos 

laboratórios que habitualmente usam ou preferiam sempre o mais barato. De salientar que existe 

algum desconhecimento da população sobre as diferenças e as semelhanças entre o MG e o de 

marca, em diversas ocasiões tive oportunidade de esclarecer estes dois conceitos.  
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4.5. Psicotrópicos e estupefacientes 

 Os psicotrópicos e estupefacientes apresentam inúmeras aplicações, atuam 

diretamente sobre o sistema nervoso central podendo atuar como depressores ou estimulantes. 

São utilizados no tratamento de diversas doenças como do foro psiquiátrico, oncológico ou 

como analgésicos ou antitússicos. Apresentam benefícios mas também têm alguns riscos 

associados como a dependência física e psíquica. [8] É por esta razão que o circuito de 

psicotrópicos e estupefacientes é sujeito a um controlo especial e bem regulado pelo Decreto-

Lei  nº15/93, de 22 de janeiro. 

 No caso de receita eletrónica materializada ou em papel vem com a designação “RE 

– prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo”. Já na receita 

desmaterializada vem com a identificação “LE - Linha de prescrição de psicotrópicos e 

estupefacientes sujeitos a Controlo”. [7] O levantamento da medicação pode ser feito pelo 

próprio ou por um representante, pelo que é sempre obrigatória a apresentação de um 

documento de identificação para o registo do nome do utente e a sua morada e o nome, morada, 

data de nascimento, número e data de validade do cartão de cidadão do representante. No fim 

da venda, na FH, imprime-se um talão de faturação em duplicado assinado pelo adquirente, que 

é guardado na farmácia durante três anos. [6]   

4.6.Sistema de comparticipação de medicamentos 

  O Estado pode comparticipar a aquisição dos medicamentos prescritos aos 

beneficiários do SNS e de outros subsistemas públicos de saúde. [9]Atualmente estão em vigor 

dois tipos de regimes, o geral e o especial. Quanto ao regime geral, existem quatro escalões de 

comparticipação de medicamentos pelo Estado, consoante a sua classificação 

farmacoterapêutica. O escalão A (hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças 

endócrinas; medicamentos usados em afeções oculares; medicamentos antineoplásicos e 

imunomoduladores), o B (medicamentos anti-infeciosos; sistema nervoso central; aparelho 

cardiovascular), o C (aparelho geniturinário, locomotor e medicação antialérgica) e, por último, 

o D (aqui incluí-se os medicamentos novos e com regime de comparticipação transitório), com, 

respetivamente, 90%, 69%, 37%, e 15% do PVP dos medicamentos. [10] “Para efeitos de 

comparticipação do Estado, o cálculo do preço de referência dos medicamentos deve 

corresponder à média dos cinco medicamentos mais baratos existentes no mercado que 

integrem cada grupo homogéneo”, tal como anteriormente referido a farmácia é obrigada a 

possuir pelo menos três desses cinco medicamentos.[11] 

 Quando o valor da comparticipação por parte do estado é superior ao regime normal, 

estamos perante um regime especial de comparticipação que prevê dois tipos de 
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comparticipação: em função dos beneficiários e em função das patologias ou de grupos 

especiais de utentes. Os regimes especiais de comparticipação são identificados pela letra “R” 

e aplica-se aos utentes pensionistas, sendo a “comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos integrados no escalão A é acrescida de 5% e nos escalões B, C e D é acrescida 

de 15% para os pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição 

mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos 

apoios sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele montante”. Quanto ao regime especial 

de comparticipação de medicamentos em função da patologia, como a Psoríase, Artrite 

reumatoide espondilite anquilosante, Paramiloidose, Lúpus, Hemofilia, entre outras, 

designando-se pela letra “O” com a respetiva menção do despacho. [7, 12] 

 Relativamente aos produtos de vigilância da Diabetes, o Estado comparticipa com 

85 % do PVP máximo na aquisição das tiras para a determinação da Glicemia e 100 % do PVP 

máximo na aquisição das agulhas, seringas e lancetas. [13] 

 Por fim, existem subsistemas de saúde públicos ou privados, como é o caso do 

regime especial de comparticipação em medicamentos aos funcionários e agentes da 

Administração Pública (ADSE).[14] A nível privado, o SAMS, Médis CTT, Savida, entre 

outros.  

 Relativamente a este tópico, no inicialmente deparei-me com uma grande 

dificuldade em reconhecer os diferentes subsistemas especiais de comparticipação e a forma 

como proceder durante a dispensa, uma vez que em alguns se necessita de colocar logo o 

número de beneficiário e noutros casos é só no final. Felizmente, o SI é uma mais-valia neste 

sentido e não deixa avançar sem o preenchimento correto dos diversos parâmetros para não 

haver falhas. 

4.7. Faturação e processamento do receituário 

 Para que a farmácia receba o valor correspondente aos medicamentos dispensados 

sujeitos a comparticipação, procede-se à verificação das RM. A receita, na FH, é verificada por 

3 farmacêuticas diferentes para uma verificação mais eficiente. De seguida, são agrupadas por 

organismos em lotes de 30 receitas. No fim do mês, emite-se o verbete de identificação para 

cada lote, carimbado e assinado pela DT, que fica junto de cada lote. É ainda emitido o resumo 

de lotes, que identifica o número de lotes e receitas por lote de cada organismo e a fatura 

eletrónica mensal original e duplicada carimbada. O triplicado fica na farmácia. 

 As receitas do SNS vão para o Centro de Conferência de Faturas e as RM dos outros 

organismos para a Associação de Farmácias Portuguesas. Se tudo estiver conforme, a farmácia 

recebe, então, o valor da comparticipação. Se for detetada alguma irregularidade a receita é 
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devolvida à farmácia com a justificação para que se proceda à sua correção e seja colocada nas 

receitas da faturação do próximo mês.  

4.8. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 Pelo Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, os MNSRM, são medicamentos que 

não preenchem os requisitos do Art.º114 relativo aos MSRM. Os MNSRM são habitualmente 

designados de MVL, em que não são comparticipados pelo Estado, exceto casos previstos na 

legislação. [5] 

 Os MNSRM podem ser solicitados pelo próprio utente ou indicado pelo 

farmacêutico. Quando o utente se dirige à farmácia e expõe uma situação, o farmacêutico 

através de diversas questões averigua a melhor opção para a situação. O farmacêutico pondera 

a idade do utente, os sintomas, a duração dos mesmos, entre outras questões pertinentes 

consoante o caso. No fim, o farmacêutico transmite ao utente possíveis medidas farmacológicas 

através do uso de MNSRM e de medidas não farmacológicas, ou se for caso, aconselhar a ida 

ao médico. O farmacêutico não pode recusar dispensar um MNSRM quando solicitado pelo 

utente, devendo sempre aconselhar sobre as indicações terapêuticas, posologia, interações e 

possíveis efeitos adversos. [3]É da responsabilidade do farmacêutico apelar ao uso responsável 

do medicamento e prevenir a auto-medicação e as sobredosagens com os MVL. 

 De salientar os MNSRM-EF, medicamento não sujeito a receita médica de dispensa 

exclusiva em farmácia, que são dispensados após consentimento do farmacêutico e são 

medicamentos que necessitam de uma maior farmacovigilância e especial atenção no ato da 

dispensa. [15] 

 Os MVL são a área de maior destaque dos aconselhamentos farmacêuticos e uma 

tarefa de grande responsabilidade para com o utente pelo que sempre que não me sentia 

confortável para aconselhar um utente recorria às farmacêuticas para me auxiliarem e ensinarem 

para os atendimentos seguintes. Com o tempo foi-se tornando mais fácil e mais natural.   

5. Outros produtos 

5.1. Medicamentos e produtos Veterinários 

  Corresponde a “toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como 

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

ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico 

médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a 

restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”. [16] 



Relatório de Estágio Profissionalizante |Farmácia Comunitária 

12 
 

 Na FH existem apenas os medicamentos para cães e gatos mais usuais, como 

desparasitantes e anticoncecionais. Tive oportunidade fazer alguns atendimentos sobre 

medicamentos de uso veterinário em que tive de ter em conta o peso do animal.  

5.2. Dispositivos Médicos  

 Os dispositivos médicos tem como objetivos prevenir, diagnosticar ou tratar uma 

doença. Não utilizam qualquer ação farmacológica, metabólica ou imunológica, distinguindo-

se de medicamentos. Pelo Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, os dispositivos médicos 

podem ser classificados de acordo com o risco de utilização, duração de contacto com o corpo 

humano, invasibilidade, anatomia afetada com o seu uso e ainda com os potenciais riscos 

decorrentes da conceção técnica e do fabrico (classe I- baixo risco; IIa e b- médio risco; e classe 

III- alto risco). [17] 

 A FH dispõe ao consumidor  ligaduras, joelheiras e pulsos elásticos, meias de 

compressão, lancetas, agulhas, frascos de colheita, termómetros, compressas, aparelhos de 

medição da tensão e glicémia, óculos de correção, seringas, preservativos, entre outros. Ao 

longo do meu estágio tive a oportunidade de me familiarizar com esta área, bem como os 

cuidados a ter no funcionamento de alguns dispositivos médicos. 

5.3. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

 Define-se produto cosmético, “qualquer substância ou preparação destinada a ser 

posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente 

epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes 

e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, 

modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais”.[18] 

 Cada vez há uma maior procura dos produtos cosméticos pelos utentes mas também 

uma grande oferta, pelo que estes produtos estão sujeitos a legislação específica. Se for detetada 

qualquer reação adversa ou algo prejudicial à saúde deve ser reportado ao INFARMED. A FH 

trabalha com diversas marcas como a La Roche-Posay®, Nuxe®, Bioderma®, entre outras. 

Dessa forma, contactei com diferentes produtos e no atendimento pude apresentar diversas 

opções de escolha ao utente. Existem também produtos de higiene corporal como champôs, gel 

de banho, pastas dentífricas, desodorizantes, entre outros.  

5.4. Medicamentos e Produtos Homeopáticos 

 São medicamentos que são obtidos a partir de matérias-primas homeopáticas, tendo 

como base um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia. A sua preparação envolve 

a utilização de quantidades mínimas de substâncias ativas que são obtidas através de diluições 
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e dinamizações sucessivas. A entidade reguladora dos medicamentos homeopáticos é o 

INFARMED. [19] 

 Na FH, os medicamentos homeopáticos existentes são da marca Boiron®. Durante 

o meu estágio deparei-me com turistas estrangeiros que solicitavam especificamente os 

grânulos desta marca. Apesar de não ser uma área muito desenvolvida, alguns produtos 

começam a ser solicitados em detrimento de outros MVL. 

5.5. Suplementos Alimentares 

 Os suplementos alimentares são considerados géneros alimentícios e possuem 

apresentações em comprimidos, cápsulas ou saquetas. No entanto, não são medicamentos. O 

seu objetivo é complementar o regime alimentar normal, não substituindo uma dieta variada. 

Possuem vitaminas e minerais, fibras e probióticos, ácidos gordos essenciais, aminoácidos e 

enzima, entre outros. A autoridade reguladora é o DGAV- Direção-Geral de Alimentação e 

Veterinária. [20] 

 Pelos casos que pude observar, os suplementos alimentares eram solicitados para 

jovens estudantes para uma maior performance nos exames, para a fadiga física e intelectual e 

para facilitar o sono.   

5.6. Produtos Fitofarmacêuticos 

 A gama mais utilizada na FH deste tipo de produtos é da marca Aboca®, que se 

destinam para afeções menores como dores de garganta, tosse, gases, obstipação, acidez e 

refluxo, pernas cansadas, entre outros. Existem diferentes apresentações como em 

comprimidos, cremes, enemas e em chás. São, portanto, definidos como qualquer medicamento 

que tenha exclusivamente uma ou mais substâncias ativas derivadas de plantas, uma ou mais 

preparações à base de plantas ou uma associação destas. [5] 

5.7. Produtos de Conforto 

 A FH apresenta diversos produtos de conforto muito solicitados pelos utentes, como 

as palmilhas e o calçado das marcas Scholl®, Medicomfort® e da Suave®. São produtos 

ortopédicos, pelo que o aconselhamento aqui é fundamental. A população mais idosa é a mais 

recomendada para a sua utilização, no entanto, surgem pedidos para diversas faixas etárias.  

5.8.Artigos de Puericultura 

 A FH dispõe de vários produtos de puericultura como chupetas, biberões, tetinas, 

fraldas, termómetros, tesouras/corta-unhas, produtos de higiene do bebé. São dispensados 

muitos produtos cosméticos de higiene corporal específicos para o bebé como hidrante, gel de 

banho e cremes para a fralda.  
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6. Prestação de Serviços  

6.1.Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos (PA, Colesterol, 

Triglicerídeos, Glicose e Índice de Massa Corporal)  

 A FH elabora prestação de serviços à comunidade como a medição de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos no gabinete de apoio ao utente, de acordo com a Portaria n.º 

1429/2007 de 2 novembro. A tabela de preços destes serviços encontra-se no balcão de 

atendimento visível a todos os utentes.[21] 

 Pressão Arterial 

  A determinação da Pressão Arterial é dos serviços mais solicitados na FH, 

principalmente para registo e controlo diário ou semanal das pessoas hipertensas que já se 

encontram medicadas. Também é solicitado para medir a PA para diagnóstico e pedem 

aconselhamento farmacêutico. Cabe ao farmacêutico avaliar os valores obtidos e aconselhar 

sobre medidas não farmacológicas e orientar para um estilo de vida mais saudável, 

aconselhando a evitar o sal, deixar de fumar se for o caso, moderar o consumo de álcool, praticar 

exercício físico regular e, caso se aplique, apelar ao uso correto dos medicamentos.[22] 

 A medição da PA foi uma das tarefas qie desde cedo me foi incutida. A medição é 

feita utilizando um tensiómetro digital de braço que, para além de indicar os valores da pressão 

diastólica, sistólica e a pulsação, também dá o alerta quando o utente está com uma arritmia, 

em bradicardia ou taquicardia. O procedimento adotado na medição é aconselhar ao utente a 

estar relaxado e em silêncio, com o braço pousado ao nível do peito e no final apontar os valores.  

 Colesterol e Triglicerídeos 

 A dislipidemia é uma condição em que ocorrem níveis anormais de lípidos no 

sangue e é um importante fator de risco cardiovascular. Pode-se manifestar por um aumento 

dos Triglicerídeos, por aumento do colesterol ou mesmo pela combinação destes dois 

parâmetros, designado de dislipidemia mista. Existe também a dislipidémia por redução dos 

valores de HDL, o “bom colesterol”. [23] 

 Apesar de menos frequentes, também realizei a medição destes dois parâmetros 

obtidos por punção capilar, em que o sangue era posteriormente colocado em tira reativa 

específica e colocada no aparelho digital próprio que indicava o valor.  

 Glicemia 

 Finalmente, o último parâmetro medido no gabinete de apoio ao utente é a medição 

da glicemia. Esta é determinada com auxílio de um medidor automático após a picada do dedo 

com uma lanceta descartável e contacto da gota de sangue na tira.  
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 Normalmente, as pessoas com diabetes possuem o seu próprio medidor, pelo que 

não utilizam muito este serviço na farmácia. No entanto, por vezes, algumas pessoas pedem 

para fazer a medição para terem acompanhamento farmacêutico. 

 Durante a medição é pertinente perceber se o utente tem diabetes ou familiares com 

diabetes e se está em jejum para avaliar melhor o resultado obtido pelo aparelho. Importa 

também reconhecer pelo utente alguns sintomas da diabetes tais como perda súbita de peso, 

poliúria, polifagia, polidipsia e visão turva.[24] 

 Índice de Massa Corporal 

 Existe na farmácia uma balança disponível que, para além de pesar, também mede 

a altura do utente. No fim é fornecido um papel com os valores do peso e altura, bem como do 

índice de massa corporal obtido, a respetiva escala e o significado do valor obtido.  

6.2.Administração de Injetáveis 

 Segundo a portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro, Art.º 2º., refere que os serviços 

farmacêuticos incluem a administração de medicamentos injetáveis e de de vacinas não 

incluídas no Plano Nacional de Vacinação e é realizada, sob responsabilidade do DT, pelos 

farmacêuticos com formação adequada para o efeito, reconhecido pela ordem dos 

farmacêuticos. Este serviço é também realizado no gabinete de apoio ao utente para garantir a 

privacidade do utente.[25]  

6.3. Programa de Troca de Seringas 

 A FH é aderente ao Programa de Troca de Seringas- “Diz Não a Uma Seringa em 

Segunda Mão”, criado em Outubro de 1993, que visa prevenir infeções pelo VIH e pelos vírus 

das Hepatites B e C, por via sexual, endovenosa e parentérica nas pessoas que utilizam drogas 

injetáveis. O programa pretende recolher as seringas usadas e colocadas em local próprio para 

serem destruídas corretamente e, por cada duas seringas usadas entregues é fornecido um kit 

que inclui 2 seringas, 2 toalhetes, 2 ampolas de água bidestilada, 2 carteiras com ácido cítrico, 

2 filtros, 2 recipientes e 1 preservativo. Por fim, deve-se efetuar a saída do Kit no SI com 100% 

de comparticipação pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências - SICAD, sendo o PVP a 0,00€.[26] 

 Segundo o relatório de 2019 disponibilizado pelos Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde, o programa de troca de seringas já distribui mais de 1 milhão e 300 mil 

seringas e 724 453 mil preservativos em 2018.[27] 

6.4.Valormed® 

 A Valormed foi criada em 1999 para gerir os resíduos de embalagens vazias e dos 

medicamentos fora de uso a fim de preservar o ambiente. Assim, os utentes podem levar à 
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farmácia os seus medicamentos de uso humano e/ou veterinário que se encontram fora de prazo 

ou inutilizados e colocar no recipiente da Valormed. Uma vez cheio, este é selado e entregue 

aos distribuidores de medicamentos. Na FH é a Alliance Healthcare® que assegura o seu 

transporte para as instalações. Posteriormente serão transportados para um centro de triagem 

em que os resíduos são separados e classificados para, finalmente, serem entregues ou para a 

reciclagem ou para inceneração segura.  

 O farmacêutico, ao recolher os produtos que o utente pretende colocar para o 

recipiente da Valormed, deve certificar-se que é apenas colocado restos de medicamentos de 

uso humano ou veterinário, folhetos de papel, embalagens de cartão, blisters, ampolas, 

acessórios de administração como colheres de medida, conta-gotas e inaladores. Não pode ser 

recolhido qualquer tipo de material cortante, agulhas ou seringas, termómetros de mercúrio, 

material de penso ou cirúrgico como álcool, gazes, produtos químicos, nomeadamente 

detergentes, aparelhos elétricos ou eletrónicos, lâmpadas e pilhas ou radiografias. [28] 

6.5. Recolha de Radiografias 

 A FH aderiu à campanha proposta pela AMI- Assistência Médica Internacional, de 

recolha de radiografias com mais de 5 anos ou sem valor de diagnóstico e serem colocadas em 

saco de papel próprio. Não podem ser colocados relatórios, envelopes ou folhas de papel. No 

fim, uma empresa de transporte assegura-se do transporte destes sacos e é entregue para serem 

corretamente recicladas, diminuído a contaminação de prata no ambiente.[29] 

6.6.Projeto-piloto “Seringas só no Agulhão” 

A FH aderiu ao projeto piloto criado pela Associação de farmácias de Portugal e possui 

na farmácia um recipiente onde se pode colocar as agulhas e seringas utilizadas por pessoas 

com diabetes e utilizadores de medicamentos injetáveis. 

7. Serviços Não Farmacêuticos 

 Para além dos serviços farmacêuticos, a FH possui consultas de nutrição ao sábado 

de manhã, sujeitas a marcação, por uma nutricionista.  

8. Marketing Farmacêutico 

 A farmácia comunitária deixou de ser apenas o local de aviamento de receitas e 

MNSRM para aliviar afeções menores. Cada vez mais há uma maior oferta de produtos que as 

farmácias dispõem ao consumidor, pelo que o marketing tem um papel fundamental. As 

estratégias comerciais passam por promoções afixadas em panfletos e cartazes, as montras, no 

qual tive diversas oportunidades de ajudar a construir, quer com promoções que estavam a 

decorrer, quer com produtos novos que a farmácia possui. Outra estratégia de marketing passa 
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pelas publicações no Facebook, para dar a conhecer produtos novos ou sazonais e as promoções 

da farmácia.  

 Tive oportunidade de ajudar a concretizar o mini-facial gratuito da Nuxe® associada 

a uma promoção especial e que teve a presença de uma técnica especializada. Este mini-facial 

foi promovido pela marca de forma a mostrar e promover os seus produtos. Para essa campanha, 

realizei um póster que coloquei no Facebook da FH para atingir um maior número de pessoas 

(Anexo 2). A equipa da farmácia, durante os aconselhamentos farmacêuticos em dermo-

cosmética, apelava aos utentes sobre o mini-facial bem como a promoção. Para finalizar, através 

do contacto de telemóvel que se encontrava na ficha de cliente da FH, comunicámos com 

clientes habituais de marca Nuxe® para não perderem esta oportunidade e assim se fidelizarem 

um pouco mais com a marca.  

 Tive oportunidade de elaborar para a farmácia conseguir uma maior visibilidade e 

um maior alcance, cartões-de-visita (Anexo 3) com os contactos da farmácia, para que os utentes 

se sintam mais à vontade e abrir a linha de comunicação do farmacêutico-utente. 

9. Formações 

 Ao longo dos quatros meses de estágio em FC tive oportunidade de assistir a 

algumas formações que ajudaram a complementar os conhecimentos que obtive ao longo do 

curso. Algumas das formações foram na farmácia, promovidas pelas marcas, tais como da 

Solgar® sobre os suplementos alimentares, a Pranarom® com os seus produtos de aromaterapia 

e da Nuxe®. Fora do ambiente da farmácia, assisti à formação sobre a linha dos protetores 

solares da La Roche-Posay®. Compareci, também, ao curso de “Comunicação Clínica para 

Farmacêuticos” orientado pela prof. Margarida Braga na FFUP.   

10. Conclusão 

 Ao longo do curso éramos confrontados com a realidade que seria a nossa profissão 

e toda a nossa formação teórica ajuda-nos a ter mais competências técnicas e científicas mas 

também a desenvolver mais interesse na área e a querer saber procurar mais. Claro que só no 

estágio profissionalizante em FC é que contactámos pela primeira vez com a realidade da 

profissão farmacêutica e do seu setor mas também a conectar com mercado de trabalho. Na FH, 

para além das competências sobre como ser farmacêutico, desenvolvi método de trabalho, 

responsabilidade pela farmácia e pelo utente, trabalho em equipa e competências em marketing.  

 Compreendi a realidade do que é ser profissional de saúde, mais concretamente, o 

que implica ser farmacêutico. De procurar saber mais para poder ajudar mais o utente, da 

relação de confiança entre Farmacêutico e utente. Estes quatro meses de estágio sem dúvida 

que moldaram a minha vida profissional. 
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Parte 2 - Apresentação dos Temas Desenvolvidos  

1. Proteção Solar 

1.1.  Contextualização 

 Como a segunda parte do meu estágio decorreu em Maio e Junho, decidi aprofundar 

um tema crucial para a época de Verão: a proteção solar.  

 As pessoas que chegam à farmácia com a intenção de comprar um protetor solar, 

pedem sempre aconselhamento farmacêutico. Apercebi-me que, os utentes reconhecem a 

importância do uso do protetor solar, no entanto na hora de o escolher faltam lhes as 

informações importantes e não sabem “decifrar” os rótulos das inúmeras gamas que a farmácia 

apresenta. A falta de informação em relação ao uso correto dos protetores solares conduziu-me 

a este primeiro projeto na FH, a realização de um panfleto com normas orientadoras de como 

escolher um bom protetor solar (PS) de acordo com o tipo de pele e expor factos sobre os PS, 

de forma simplificada. (Anexo 4) 

 Durante o MICF, contactámos com os PS e a sua importância, os diferentes tipos de 

pele e as recomendações. Por outro lado, o universo da FC exige que, para além dos 

fundamentos teóricos, seja pertinente agradar a todo o tipo de consumidor e apresentar diversas 

soluções para cada pessoa. Com as diversas gamas de PS, tornou-se ainda mais imperativo para 

mim, desenvolver esta temática. 

1.2. Radiação UV e os seus efeitos 

 A radiação solar é de extrema importância para manter o clima no planeta Terra. De 

toda a radiação que provém do sol, parte é filtrada pelo ozono atmosférico situado numa altitude 

15 a 30 km. A radiação com menor comprimento de onda é a UV (dos 200 aos 400 nm), de 

seguida é a luz do visível (entre os 400 e 760 nm) e por fim o infravermelho que vai até aos 

1500nm. [30] 

 A radiação UV divide-se em: [31] 

 UV-A1: 340 a 400 nm e UV-A2: 320 a 340 nm, a radiação UV-A consegue 

penetrar a derme e produz o bronzeado, pode causar direta ou indiretamente 

danos no DNA e conduz ao fotoenvelhecimento; 

 UV-B: 290 a 320 nm- é o principal responsável por as queimaduras solares 

e importantes efeitos biológicos como síntese de vitamina D3, pigmentação, 

imunossupressão e carcinogénese; 

 UV-C: 200 a 290 nm- grande capacidade mutagénica; 
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 A radiação UV-C é a mais perigosa felizmente é a mais absorvida pela camada do 

ozono, ao contrário da radiação UV-A e B. Tem pouco poder penetrante na pele e apresenta 

alguns benefícios para o organismo. 

 Com a destruição da camada do ozono a nível global e consequente aumento da 

radiação UV-B para níveis preocupantes, surgiu a necessidade da criação do Índice de radiação 

UV (IUV) sendo uma medida dos níveis de UV que contribuem diretamente para a formação 

de uma queimadura solar. Obviamente o IUV depende do tipo de pele e do tempo máximo que 

a pele sem proteção teve exposto ao sol. O IUV é fornecido diariamente pelo Instituto Português 

do Mar e da Atmosfera para a população melhor compreender os perigos do UV e adquirir 

medidas de proteção para uma correta exposição solar, esta escala varia de 1 a 11+: [32] 

 1 e 2- baixo- não sendo necessária proteção 

 3,4 e 5-moderado- devendo usar óculos de sol e o PS 

 6 e 7- elevado- sendo bastante recomendado o uso de óculos de sol, chapéu 

e PS 

 8,9 e 10- muito elevado- as crianças devem evitar a exposição solar, usar 

óculos de sol, chapéu e o PS. Na praia ter especial cuidado e usar t-shirt e 

guarda-sol 

 11 e 11+- extremo- evitar ao máximo a exposição solar   

 Em 1975, Fitzpatrick criou uma escala de fotótipos de acordo com a cor de pele, a 

sua tolerância ao sol (capacidade de bronzear e de adquirir um eritema), e a predisposição 

genética, o resultado deste teste classifica a pele num dos 6 fototipos. [33](Anexo 5) 

 A radiação UV apresenta alguns benefícios para o ser humano promove a síntese de 

vitamina D3, aumenta a atividade mental e diminui o stress e até pode funcionar como 

fototerapia. 

 Relativamente aos efeitos negativos da radiação UV, pode dividir-se em efeitos 

agudos e crónicos. Os seus efeitos agudos geralmente aparecem a forma de eritema. Por vezes, 

acontecem reações fototóxicas e fotoalérgicas à radiação UV que dependem de fatores externos 

como certos antibióticos. De salientar que a exposição a UV em pessoas com fotodermatoses 

piora a sua condição.  

 A exposição crónica ao sol e, por inerência, aos raios UV tem como consequência a 

deterioração da estrutura da pele, processo conhecido como o fotoenvelhecimento da pele. Os 

seus sinais clínicos como hiperqueratose, pele seca e desidratada, hiperpigmentação e rugas 
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devem-se maioritariamente à radiação UV-A, a UV-B é responsável por modificar a barreira 

lipídica da pele.  

 A exposição prolongada à radiação ultra-violeta reduz significativamente as células 

de Langerhans e desenrola uma série de mecanismos que consequentemente conduzem ao 

desenvolvimento de cancro da pele. Também a radiação UV-B penetra na pele e provoca danos 

na estrutura do DNA que, se não conseguirem ser reparados, levam à imunossupressão.[34] 

[35] 

 A American Academy of Dermatology desenvolveu um estudo, com fotografias com 

filtro UV que expõe os danos do sol na pele que a olho nú seria impossível de notar. Este estudo 

demonstra os efeitos cumulativos da exposição ao UV e os perigos para a saúde apesar de não 

serem visíveis.[36]  

 O Cancro de pele tem vindo a aumentar nos últimos tempos estima-se que em cada 

ano surge 132 000 novos casos de melanoma e que 1 em cada 3 diagnósticos de cancro, são 

cancro de pele.[37, 38] Os tipos de cancro de pele mais comuns são: carcinoma de células basais 

(CCB), o carcinoma das células escamosas (CCE) e o melanoma maligno (MM). O CCB 

corresponde a 95% dos cancros de pele, já o MM apresenta menos incidência no entanto possuiu 

os casos mais fatais.[39] 

1.3. Proteção Solar 

1.3.1. Estratégias de Exposição Solar Responsável 

 Existem estudos que comprovam que as pessoas não sabem aplicar corretamente o 

seu PS ou não colocam a quantidade recomendada, pelo que o efeito protetor diminui. [34] A 

proteção solar não diz respeito unicamente aos PS, mas sim a hábitos saudáveis a ter em conta 

aquando de uma exposição solar.  

 Está comprovado que os solários são um comportamento de risco para adquirir um 

bronzeado, uma vez que utilizam radiações UV-A superiores ao recomendado. Estudos 

comprovam que os solários aumentam o risco de melanoma.[40] 

 Para além de saber interpretar o IUV e conhecer o seu fototipo é de extrema 

importância a adoção de hábitos saudáveis como: evitar o sol da 12h à 16h, aplicar o PS a cada 

2 horas e sempre após o banho, colocar em todas as partes do corpo [41], sendo que para garantir 

a proteção adequada, deve-se aplicar pelo menos 2mg/cm2 do PS correspondendo a 6 colheres 

de café [42] e o uso óculos de sol com filtros solares.[43] 
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1.3.2. Protetor Solar 

 No Verão independentemente da idade, tom de pele e género, toda a gente deve usar 

os PS. Sendo o seu grande objetivo, proteger a pele contra a radiação UV e evitar as 

queimaduras solares que trazem grandes repercussões para a saúde. 

 Os Filtros de UV são substâncias contidas nos PS existem os filtros físicos, 

inorgânicos ou minerais e os filtros químicos ou orgânicos que variam de acordo com a sua 

forma de ação.  

 Os filtros físicos, de origem mineral, destinam-se a refletir a radiação UV, formando 

uma barreira na pele bloqueando o sol. São bem tolerados e protegem tanto contra a radiação 

UV-A como UV-B.[30] Estes filtros são recomendados em pessoas com fotótipos mais baixos 

e de extrema fotossensibilidade, em especial nas crianças, uma vez que não causam alergias e 

são mais estáveis, não reagem com a pele. [34]Apresentam como desvantagem o facto de deixar 

resíduos opacos e esbranquiçados na pele, por serem mais espessos. [30] Os filtros físicos que 

aparecem mais regularmente nos rótulos dos PS são o dióxido de titânio (TiO2) e o óxido de 

zinco (ZnO). [34] 

 Quanto aos filtros químicos ou orgânicos, estes absorvem a radiação UV em 

determinados comprimentos de onda, sendo por isso classificados como anti-UVA e anti-UVB. 

Os filtros químicos apresentam um maior controlo pelas entidades competentes uma vez que 

podem causar irritações cutâneas, sendo por isso de evitar em pessoas com fotossensibilidade 

ou nas crianças, sendo realizados testes para determinar as concentrações permitidas nos PS. 

[31, 34]  

 Os filtros químicos são moléculas com estrutura aromática com grupo carboxilo, 

existindo, como anteriormente descrito, os anti-UVA (por exemplo, oxibenzona), anti-UVB 

(por exemplo, o ácido p-aminobenzóico) e os que absorvem ambas as radiações.[30, 34]Alguns 

protetores solares contém os dois tipos de filtros. [44]  

 Para além dos filtros solares, os PS distinguem-se pelo seu Fator de Proteção Solar 

(FPS), que mede a sua eficácia. O FPS é a razão entre o tempo que a radiação UV-B demora a 

produzir um eritema na pele com PS pelo tempo na pele sem proteção, numa dose padrão de 2 

mg/cm2. Um FPS 15 corresponde a, aproximadamente, 93% de proteção contra a radiação UV-

B e um SPF de 30 a 97% de proteção. [44] 

 Esta designação é muitas vezes mal interpretada, pois quantifica a quantidade de 

radiação UV necessária para produzir uma queimadura solar, ou seja, quanto mais elevado o 

FPS maior é a proteção contra os “escaldões”. O FPS não informa sobre o tempo em que se 
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pode expor ao sol sem obter queimaduras solares, sendo, infelizmente, muitas vezes assim 

interpretado.[45]  

1.3.3. Como escolher um Protetor Solar adequado ao seu tipo de pele? 

 Primeiro, é preciso ter em conta três fatores essenciais que são comuns a todos os 

PS:  

 FPS alto, sendo recomendado o de 30 ou + 

 Proteção contra a radiação UV-A e UV-B 

 Apresentar no rótulo a descrição de resistente à água, significando que que 

há proteção mesmo com a pele molhada. Esta resistência dura 40 a 80 

minutos sendo necessário reaplicar o PS. De salientar, que nenhum PS é 

100% resistente à água.[46, 47]  

 O segundo passo informa sobre o tipo de PS ideal para cada tipo e condições da 

pele. Existe no mercado uma variedade de formas galénicas disponíveis desde loções, cremes, 

géis, óleos, sprays e sticks. [48] 

 Aconselha-se o uso de cremes pois possuem uma propriedade mais hidratante sendo 

muito útil para regiões do corpo mais secas ou mesmo para uma pessoa com a pele mais seca. 

Para uma pessoa com a pele oleosa ou com tendência acneica é fundamental formulações que 

não contenham óleos e que sejam “não-comedogénico”, para evitar o excesso de sebo.   

 Se estamos perante uma pele sensível ou alérgica deve alertar-se para o uso de PS 

sem parabenos, sem fragâncias, devendo ser hipoalergénico. Se for uma pele com manchas ou 

rosácea, é aconselhado usar filtros físicos por serem melhor tolerados e não causarem alergias.  

 Os géis são mais usados para áreas com mais pelo ou cabelo, sendo bastante usados 

pelos homens. Enquanto os sticks são preferíveis para zonas mais delicadas como lábios e ao 

redor dos olhos.  

 Nas crianças é necessária uma atenção especial, o PS deve apenas conter filtros 

físicos pelas razões acima supracitadas e sem qualquer tipo de fragância para não ser irritante 

para a pele. O uso de sprays nas crianças é bastante comum pela facilidade em aplicar, devendo 

ter o cuidado de não aplicar diretamente no rosto. [48-50] 

1.3.4. Protetores Solares e a Vitamina D 

 A vitamina D é obtida ou por ingestão ou pela sua síntese através da absorção de 

radiação UV-B pelas células da epiderme. [30] Esta premissa sugere que o uso de PS impeça a 

síntese de vitamina D levando ao défice da mesma. Em teoria, se os PS fossem corretamente 

aplicados, haveria um bloqueio na síntese da vitamina D. No entanto, não há evidências clínicas 

que suportem este facto. De salientar que, de uma forma geral, pela alimentação e pela 
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exposição solar diária normal adquire-se a quantidade de UV-B necessária para a síntese de 

vitamina D pelo organismo.[34, 40] 

1.4. Considerações finais 

 O farmacêutico tem o dever de se manter informado e atualizado com as novas 

formulações presentes no mercado para ajudar a melhorar a saúde da população e poder 

aconselhar sobre elas e assim a proteção solar ser mais eficaz. Para além de apresentar 

alternativas é preciso educar o utente e explicar os motivos de uma correta exposição solar e 

das vantagens do uso de PS e de um adequado para cada tipo de pele. 

 O panfleto que desenvolvi, foi um instrumento muito útil tanto para mim, que me 

ajudou a compreender melhor as gamas de PS, como para a população que entra na farmácia 

uma vez que estavam estrategicamente colocados junto aos expositores dos PS. Em diversos 

aconselhamentos que fiz sobre os PS, usava o meu panfleto como instrumento de apoio e 

fornecia ao cliente, explicando a importância da proteção solar e da escolha de um protetor 

adequado. Desta forma as pessoas tornavam-se mais suscetíveis à escolha de um PS adequado.  

2. Literacia em Saúde em plataformas digitais 

2.1. Contextualização 

 O conceito de Literacia em Saúde surge em 1998 pela Organização Mundial de 

Saúde, como o conjunto de “ competências cognitivas e sociais e a capacidade dos indivíduos 

para ganharem acesso a compreenderem e a usarem informação de formas que promovam e 

mantenham boa saúde”. [51]Anos mais tarde, o Institute of Medicine of National Academies 

(IOM) assume que a Literacia em Saúde “baseia-se na interação entre as aptidões dos indivíduos 

e os respetivos contextos de saúde, o sistema de saúde, o sistema de educação e os fatores socais 

e culturais em casa, no trabalho e na comunidade.” Isto é, a literacia em saúde depende de vários 

setores e é responsabilidade de cada um deles. [52, 53] 

 Muitos estudos comprovam a falta de conhecimento da população relativamente a 

diversas problemáticas do quotidiano. A falta de compreensão e o desconhecimento levam a 

ignorar certos sinais do organismo ou mesmo a menosprezar certas doenças. É um risco para a 

saúde pública a falta de literacia em saúde da população, uma vez que não só influencia a saúde 

individual como a dos que o rodeiam, conduzem a uma má gestão dos recursos de saúde e a 

maiores gastos neste sentido. Por exemplo, o desconhecimento de determinado fator de risco 

para uma doença X, leva a pessoa a continuar este erro e anos mais tarde a adquirir a tal doença, 

podendo levar a um maior número de internamentos, mais exames de diagnóstico, mais gastos, 

que poderiam ser evitados se essa pessoa soubesse dos fatores de risco. Uma forma de contornar 
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esta problemática é a transmissão de informação e alerta por parte dos profissionais de saúde à 

população. [54]  

 Em Portugal, o aumento da prevalência de doenças crónicas e mais dispendiosas 

como a Diabetes, permite-nos ter uma ideia dos gastos sem saúde.[54] A grande necessidade 

de identificar e quantificar os níveis de literacia em saúde na Europa e em Portugal, levou à 

realização de uma parceria intitulada Health Literacy Survey – EU, aplicada a 8 países como 

Espanha, Grécia, Holanda, Irlanda, Alemanha, Bulgária, Polónia, Áustria e, mais tarde, 

Portugal. Deste estudo pode-se aferir que quanto maior a escolaridade de uma pessoa maior é 

a sua literacia em saúde, pelo contrário, quanto maior a idade já se verifica uma descida de 

literacia em saúde. Em Portugal, 61,4% das pessoas entrevistadas apresenta um nível de 

literacia geral em saúde classificado como “problemático ou inadequado”. [54] 

 Em 2017, a Direção-geral de Saúde apresentou um projeto piloto “Programa 

Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados”[55]  para combater os baixos 

níveis de literacia em saúde em Portugal e aumentar a eficiência da prestação de cuidados de 

saúde, sendo designado como um “fator crítico para a sustentabilidade do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) ” descrito no Despacho n.º 3618-A/2016. [55] 

 Assim, e atendendo a todos os dados supracitados, é de extrema importância 

alcançar uma melhoria na educação da população, que por consequência se torna numa 

população mais ativa, mais informada e mais consciente, tendo um papel mais forte nas decisões 

sobre a sua saúde. Para tal, desenvolvi um conjunto de temáticas que coloquei na rede social 

facebook, para que as pessoas tenham fácil e permanente acesso a informação útil e de forma 

simplificada, uma vez que diversos estudos demonstram que quer a internet quer os 

profissionais da saúde são a fonte de informação primária sobre saúde mais procurada pela 

população em geral. [56] 

 Decidi abordar temáticas convenientes tanto para o público-alvo da farmácia como 

pertinentes da época de verão, consciencializando e sensibilizando para temáticas do 

quotidiano, como: hidratação e os perigos do calor excessivo, o dia internacional sem tabaco, o 

dia mundial do dador de sangue, a higiene do sono e por fim a hipertensão arterial.  

 O meu objetivo primordial com este projeto é descomplicar a saúde, aproximar o 

farmacêutico às pessoas de uma forma não convencional e adaptada aos tempos modernos, 

reafirmando o papel do farmacêutico como um profissional de saúde ativo na melhoria da saúde 

pública e, por fim, usar a internet e as suas vantagens de acesso, permanência e alcance para 

fornecer informação útil e verdadeira. De seguida, encontram-se os fundamentos teóricos das 

publicações para a promoção da literacia em saúde. 
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2.2.Dia Internacional Sem Tabaco  

O tabagismo é a principal causa evitável de morte e de doenças crónicas, sendo 

responsável por 8 milhões de mortes por ano em todo o mundo.[57] Em 2013, a sua prevalência 

mundial foi de 21%, sendo que existe uma maior prevalência nos homens (36%) que nas 

mulheres (7%). De todos os grupos regionais definidos pela OMS, a região europeia é a que 

regista a maior prevalência de consumo de tabaco (28%). [58] 

Em 2016, estima-se que o consumo de tabaco tenha vitimado 11800 portugueses, cerca 

de uma pessoa a cada 50 minutos, 9263 dos quais do sexo masculino. Nesse mesmo ano, as 

principais causas de morte associadas ao tabagismo foram doenças oncológicas (5545 mortes), 

doenças respiratórias crónicas (3119 mortes), doenças cerebrais e cardiovasculares (2165 

mortes) e infeções respiratórias (805 mortes). [59] 

Ainda em 2016, em Portugal, o consumo de tabaco foi responsável por 46,4% das 

mortes causadas por doença pulmonar obstrutiva crónica, por 19,5% das mortes relativas a 

cancro, por 12,0% das mortes por infeções respiratórias do trato inferior, por 5,7% das mortes 

por doenças cérebro-cardiovasculares e por 2,4% das mortes relacionadas com diabetes. [60] 

Quando queimado, um cigarro liberta mais de 7000 substâncias e 70 destas são consideradas 

carcinogénicas.[61] O consumo de tabaco é um fator causal de 12 tipos de cancros.[59, 62] 

De acordo com o Inquérito Nacional de Saúde de 2014, a prevalência de consumos foi 

maior na faixa etária dos 25 aos 34 anos. Comparando os resultados do inquérito de 2014 com 

os de 2005, houve uma redução de aproximadamente 1% do número de fumadores com idades 

dos 15 aos 74 anos. O consumo diário também diminuiu cerca de 2% mas o consumo ocasional 

subiu 1%.[60] 

Para além das sequelas a longo prazo mais conhecidas como o cancro e doenças 

cardiovasculares, os efeitos do consumo de tabaco fazem-se sentir logo nas primeiras semanas. 

[62]  Um fumador começa a manifestar sintomas respiratórios como tosse, aumento da 

produção de fleuma (catarro), sibilo e dispneia. Outros, tais  como diminuição da capacidade 

de cicatrização e maior vulnerabilidade imunológica também são decorrentes, mas mais tardios. 

Para além desta sintomatologia, decorrem várias alterações bioquímicas causadas pela alteração 

do perfil lipídico e indução de um estado de stress oxidativo e de inflamação.[62] 

Um “trago” de um cigarro contém mais de 1015 radicais livres que rapidamente geram 

um estado de stress oxidativo com consequências ao nível molecular, tais como degradação de 

proteínas, DNA e lípidos e uma diminuição da concentração de antioxidantes no organismo. 

Também se verifica um aumento dos biomarcadores, como por exemplo, do composto 8-

hidroxideoxiguanosina (biomarcador de dano oxidativo no DNA), que apresenta uma 
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concentração de 20% maior nos leucócitos nos indivíduos fumadores do que nos não 

fumadores.[62] A nível imunológico, os fumadores apresentam um maior nível de 

biomarcadores inflamatórios como Proteína C reativa e leucócitos, o que propicia o 

desenvolvimento de doenças crónicas e potencia também a formação de oxidantes, agravando 

o stress oxidativo.[62] 

Acrescentando aos efeitos carcinogénicos, o fumo do tabaco produz uma ação 

inflamatória também nas mucosas respiratórias que, quando continuada, provoca alterações 

histológicas estruturais e funcionais, tais como a diminuição do número de cílios e a 

estimulação da produção de muco. Estes fatores são responsáveis pelo desenvolvimento da 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC). A obstrução progressiva das vias respiratórias 

é responsável por grande parte das morbilidades associadas ao tabagismo. O quadro clínico 

evolui de tosse crónica e expetoração para dificuldades na respiração, cansaço e menor 

resistência física, podendo até mesmo causar a morte.[62, 63]80% das mortes por DPOC estão 

associadas ao consumo de tabaco.[62]Estas alterações morfológicas e a inflamação crónica 

debilitam as vias respiratórias, tornando os fumadores mais suscetíveis a infeções respiratórias 

como pneumonia ou tuberculose.[62]  

Comparativamente a um não fumador, um fumador apresenta uma maior concentração 

sanguínea de triglicerídeos e LDL-colesterol, uma menor concentração de HDL-colesterol e 

uma tensão arterial elevada, traduzindo-se num aumento de risco de um evento cardiovascular. 

Apesar de, num estado inicial não apresentarem manifestações clínicas, estas alterações 

bioquímicas são fatores que assumem um papel importante no agravamento do quadro clínico 

a longo prazo.[62]  

 A nicotina, substância presente no tabaco, é responsável pelo aumento da pressão 

arterial e da frequência cardíaca nos fumadores contribuindo para um maior esforço coronário, 

No entanto, o aumento da demanda de nutrientes e oxigénio a nível coronário não é 

compensada, pois a inflamação sistémica causada por substâncias presentes no tabaco causa 

disfunções endoteliais nos vasos sanguíneos, o que altera os mecanismos de regulação do tónus 

vascular, aumentando, a constrição dos vasos e resultando num estado de isquémia coronária. 

A disfunção do endotélio também se reflete na cascata de coagulação, culminando num 

aumento da atividade trombótica, potenciando a formação de trombos. As inflamações 

vasculares aliadas às alterações lipídicas anteriormente referidas são precursores da 

aterosclerose. [64] 

 O efeito altamente aditivo da nicotina torna a cessação tabágica difícil. No que se refere 

ao abandono do tabaco, em 2014, cerca de 1 em cada 5 residentes em Portugal, com 15 ou mais 
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anos, tinha deixado de fumar (21,7%).Entre 2005/06 e 2014 a proporção de ex-fumadores 

aumentou 6 pontos percentuais.[59] Os benefícios que advêm da cessação são fortes 

argumentos para deixar de fumar. No curto prazo de 8 horas, os níveis de monóxido de carbono 

no organismo baixam e os de oxigénio aumentam; passadas 72 horas, a capacidade pulmonar 

aumenta; a tosse e expetoração diminuem; há melhoria do paladar e do olfato, a pessoa sente-

se mais energética e há melhor bem-estar geral. A longo prazo, com cinco anos de abstinência 

do tabaco, reduz para metade o risco de cancro da boca e do esófago; ao final de dez anos, o 

risco de cancro do pulmão diminui para metade quando comparado com fumadores. Após 15 

anos de abstinência, o risco de doença cardiovascular é igual ao de um não fumador do mesmo 

sexo e idade. 

O tabaco constitui uma séria ameaça à saúde pública, sendo necessário alertar a 

população para os riscos que o tabagismo acarreta. Com este objetivo em mente e no âmbito do 

“Dia mundial sem tabaco” (31 de Maio), decidi dinamizar a página de Facebook da farmácia 

com uma publicação didática. Nesta abordei não só os efeitos nefastos do tabaco, mas também 

os benefícios da cessação tabágica. (Anexo 6) 

O tabaco afeta tanto a saúde individual como a saúde pública. Por esta razão os esforços 

para a prevenção e tratamento do tabagismo devem ser partilhados pelos fumadores mas 

também pelo resto da comunidade. Para este fim, ao longo dos anos foram sendo implementadas 

várias políticas como colocação de imagens chocantes nos maços, taxação de produtos de 

tabaco, comparticipação de medicamentos de auxílio à cessação tabágica, implementação de 

consultas de cessação tabágica no SNS, restrição das zonas para fumadores, rastreios de DPOC 

e campanhas de sensibilização como o “dia do não fumador”. O meu projeto integra assim o 

esforço na promoção da literacia em saúde e em capacitar a comunidade com conhecimentos 

que lhe permita zelar melhor pela saúde.[65]  

2.3. Hidratação, a grande defesa contra o calor!  

 No verão, a temperatura corporal eleva-se aquando de uma exposição solar intensa, 

podendo resultar de cãibras, “golpe de calor” e “esgotamento devido ao calor”. Assim, decidi 

alertar as pessoas, de uma forma simples, sobre os perigos do calor e como agir em situações 

mais graves. Desenvolvi uma publicação intitulada de “Hidratação, a grande defesa contra o 

calor!”. (Anexo 7) 

 No caso das cãibras, acontecem espasmos dolorosos resultantes da atividade física 

intensa aliada a grande transpiração e hidratação ineficaz. [66]Já o golpe de calor é uma situação 

de alarme em que o corpo não arrefece, pois houve uma desregulação no controlo da 

temperatura, podendo atingir rapidamente temperaturas elevadas provocando danos cerebrais e 
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até a morte, caso não haja intervenção médica. Os seus sintomas são febre alta, rubor, pele seca, 

sem transpiração, pulso forte, cefaleias, náuseas, tonturas, confusão e perda de consciência. 

Neste caso é importante contactar o número europeu de emergência, mover a pessoa em questão 

para um lugar fresco, aplicar toalhas húmidas e manter o local bem ventilado.[66] 

 Relativamente ao “esgotamento devido ao calor”, este acontece quando o corpo 

perde muita água pela transpiração. É característico haver sede intensa, suor excessivo, 

fraqueza, cefaleias, vómitos e desmaio. O grupo de risco são os hipertensos e os idosos.[66] 

 Na generalidade, aquando de calor excessivo, deve-se usar roupas leves e frescas, 

ingerir líquidos excetuando álcool e bebidas gasificadas, refeições leves e evitar a exposição 

nas horas de maior calor. De salientar, que é preciso especial cuidado com crianças, pessoas 

com idade superior a 65 anos, portadores de doenças crónicas, pessoas isoladas e de carência 

económica, pessoas que pelas atividades diárias estejam muito expostos ao calor e os 

desportistas.[66] 

 A água é parte fundamental do organismo, aliás 60% do peso corporal, no caso do 

sexo masculino, é constituído por água. A hidratação ajuda na lubrificação das articulações, no 

transporte de nutrientes para o cérebro tornando este órgão mais alerta; também a hidratação é 

um importante termorregulador, pois redistribui o calor pela pele através da transpiração como 

forma de baixar a temperatura. [67] 

 A hidratação para além de ser fundamental para o coração, os músculos, o sistema 

digestivo e a pele, é extremamente importante para a remoção dos resíduos através da urina, 

ajudando no normal funcionamento dos rins. Os rins ajustam a quantidade de água que existe 

no corpo através da urina que é excretada, e controla também os níveis de sódio. Ao filtrar 

muita água, é reabsorvido muito sódio, evitando, também, a sua perda excessiva. [67] 

2.4.Dia Mundial do Dador de Sangue   

  O sangue é fundamental para o organismo, a existência de transfusões sanguíneas 

quer para desordens ou condições sanguíneas como anemia, hemofilia, leucemia, linfoma, 

mieloma, entre outros[68], quer para eventuais casos de urgência, conduz à extrema 

importância das doações de sangue a nível mundial. Celebra-se a 14 de junho o dia do dador de 

sangue para sensibilizar a população da importância de dar sangue. A par desta celebração 

decidi expor os requisitos básicos para ser dador de sangue e um apelo à comunidade. (Anexo 

8)[69] [70] 

 Primeiramente, é preciso compreender que a doação de sangue é um ato livre e não 

renumerado. Para ser dador de sangue é necessário ter entre 18 e 65 anos, ter mais de 50kg, ser 
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saudável e não estar em jejum, é aconselhado, tomar uma refeição leve, beber muita água meia 

hora antes da dádiva de sangue e não fumar 2 horas antes e depois.[71]  

 De salientar que existem vários métodos de dádivas de sangue, a homóloga, em que 

o dador doa sangue para outra pessoa (recetor), a autóloga, em que o dador e o recetor são a 

mesma pessoa, isto acontece quando uma pessoa vai realizar uma intervenção cirúrgica 

planeada e vai necessitar de transfusões sanguíneas; e finalmente, a dádiva por aférese que é a 

colheita de certos componentes do sangue total do dador por um equipamento específico, e o 

que não é colhido é devolvido ao dador. [71] 

 Após a inscrição como dador de sangue e registo de dados, há um questionário sobre 

a saúde, estilo de vida, viagens e tudo o que seja pertinente para certificar a dádiva como segura. 

É de realçar que todos os dadores de sangue são sujeitos a um hemograma para poder ser 

admitido a dador. O processo da colheita do sangue é feito após aprovação médica, através de 

punção venosa para o saco de colheita com auxílio de um garrote. Também se extrai para um 

tubo para posteriormente o sangue ser analisado. No total estima-se que a quantidade de sangue 

doado é entre os 405 e 495 mL por cada dádiva. Por fim, após a colheita, é necessário descansar 

e hidratar, beber muitos líquidos e é extremamente desaconselhado fumar, beber álcool e 

praticar exercício físico intenso.[71] 

 Posteriormente, o sangue será testado para saber qual a sua fenotipagem do sistema 

ABO e pelo sistema Rh, e realiza-se o despiste da infeção pelo vírus da Hepatite B, da Hepatite 

C, do HIV- vírus da Imunodeficiência Humana, do HTLV- Vírus Linfotrópico das células-T 

Humanas, do CMV- Citomegalovírus; e faz-se, também, pesquisa de anticorpos irregulares, 

isto é, por exemplo, pesquisa de anticorpos responsáveis pela doença hemolítica do recém-

nascido. [72] 

 Passados os testes às amostras, o sangue é processado para ser utilizado e 

conservado, podendo ou ser utilizado o sangue total ou ser separado em componentes 

“eritrocitários” (conservados tem a duração de 35 a 42 dias), “plaquetários” (baixa duração, 

apenas 5 dias, são de elevada procura!), “plasma e crioprecipitado” servindo para indivíduos 

com problemas de hemorragias, podendo durar entre 3 meses até 3 anos. [71] 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde, nos países desenvolvidos, as dádivas de 

sangue são usadas em cirurgias de transplantes cardiovascular, em acidentes ou para tratamento 

de neoplasias do sangue. Já nos países em desenvolvimento é mais utilizado em complicações 

relacionadas com a gravidez e anemia nas crianças.[73] Estima-se que até 2013, no mundo, 

houve um total de 112,5 milhões de dádivas em 180 países.[73] Segundo o relatório de 2017 

do IPST-Instituto Português do Sangue e da Transplantação, o número de dadores tem vindo a 
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diminuir desde 2009, bem como o número de dádivas, descendo de 415 522 para 324 053 em 

2017. [74]Atendendo a estes números, é cada vez mais importante a sensibilização para a 

doação de sangue. 

2.5.Higiene do Sono  

 Dormir é um processo vital e normal para o bom funcionamento do nosso 

organismo, desenvolve funções específicas de regulação, manutenção e reparação. Para um 

sono com qualidade e quantidade, é necessário que este inclua 5 a 6 ciclos específicos 

correspondentes a vários ciclos REM (“rapid eye movement”) e NREM (“non-REM”) durante 

7 a 9 horas. Sempre que um ciclo é interrompido compromete o rejuvenescimento do cérebro e 

do corpo. Estas interrupções devem-se a múltiplos fatores tais como a falta de higiene do sono 

e/ou problemas de saúde.[75, 76] 

 Foram contabilizados 3 estados do ciclo NREM (N1 a N3), o N1 corresponde ao 

estado mais leve de sono com as ondas de maior frequência na EEG-Eletrencefalograma, à 

medida que desce até ao sono mais profundo, N3, as ondas são mais lentas. No ciclo NREM 

verifica-se redução do tónus dos músculos esqueléticos, um aumento dos barorecetores que 

conduzem a uma diminuição da pressão arterial e da frequência cardíaca, preparando para a 

alteração de ciclo para o REM em que ocorre a reparação e maturação do cérebro, bem como a 

racionalização de emoções. Estas transições de ciclos ocorrem a cada 60-90 minutos e são 

regulados pelo Sistema Nervoso Central.[75-77] 

 Durante o sono, ocorre a libertação de hormonas como a TSH- (“Thyroid- 

Stimulating Hormone”), prolactina (que se encontra em baixa quantidade durante o dia e 

aumenta durante a noite), a hormona de crescimento, que é influenciada pelos estados do sono. 

O estado N3 leva à sua secreção, aumentando a sua taxa de secreção, conduzindo à diminuição 

da sensibilidade à insulina. Consequentemente há um aumento dos níveis de glicose durante a 

noite, influenciando a diabetes tipo II.[75]Também o cortisol é libertado, tendo o seu pico no 

final do sono. Como com o aumento do cortisol, há a inibição de insulina, então verifica-se um 

aumento dos níveis de glicose no final do sono/início do dia.[76] 

 Se um sono deficiente leva a uma menor reparação e rejuvenescimento do corpo e 

do cérebro, conclui-se que a falta de higiene do sono conduz a problemas de saúde. Vários 

estudos indicam que há uma correlação entre a Hipertensão Arterial, Doença Cardiovascular e 

os Acidentes Vasculares Cerebrais com a higiene do sono. O ciclo NREM é o maior e como 

anteriormente descrito, há uma diminuição da pressão arterial (fenómeno dipping), sendo aqui 

que se dá a reparação do sistema cardiovascular. Quando há uma diminuição da quantidade de 

horas de sono, há menos tempo de NREM, havendo uma menor reparação cardiovascular. 
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Consequentemente, menos dipping, a pressão arterial não diminui e o risco de acidente vascular 

cerebral aumenta.[77] 

 De salientar que, diversos medicamentos quer para a Hipertensão arterial, quer para 

distúrbios da tiróide, antidescongestionantes, entre outros podem produzir dificuldades em 

adormecer ou em manter o sono.[75] 

 O ciclo circadiano corresponde a um ciclo biológico inerente a cada pessoa, 

responsável por regular funções biológicas durante 24 horas. Este ciclo inclui o apetite, 

regeneração celular e a produção de hormonas como a melatonina, que se encontra baixa na 

presença de luz solar e durante a noite a sua produção aumenta, deixando a pessoa com sono. 

Cada ciclo circadiano é único e se for desregulado pode ter consequências negativas para a 

saúde como acima descritas. Uma forma de desregulação é o jet lag originado pelas alterações 

de fuso horário que, por inerência, desregula os horários de sono.[78] 

 Respeitar os ciclos circadianos, dormir bem em quantidade e qualidade é o que faz 

uma boa higiene do sono e, assim, evitar as desordens do sono como insónia, narcolepsia, 

Síndrome das Pernas Inquietas e a apneia do sono.[79] Todos os anos a Associação Portuguesa 

de Sono, sensibiliza a população a não menosprezar os hábitos de sono e a dormir bem como 

forma de prevenir e evitar certas doenças.[80]  

 Atendendo à importância do sono e às consequências que traz, decidi introduzir o 

conceito de higiene do sono, e elaborei um conjunto de medidas orientadoras para uma boa 

noite de descanso. (Anexo 9) 

 Finalmente, para uma boa higiene do sono devemos seguir as recomendações da 

“World Sleep Society”:[81] 

 Estabelecer um horário fixo para acordar e dormir; 

 Se fizer uma sesta durante o dia, não deve ter uma duração superior a 45 

minutos; 

 4horas antes de dormir não deve beber álcool nem fumar; 

 Evitar a café, chá, refrigerantes, chocolates 6 horas antes de dormir; 

 Não deve ir para aa cama com fome, é aconselhado fazer um lanche leve, 

refeições pesadas é de evitar; 

 Exercício físico é bom, evitar ser antes de dormir; 

 A cama deve ser um lugar confortável para ficar relaxado; 

 A temperatura deve ser a adequada; 

 O quarto deve ser silencioso, com pouca luz, bem ventilado, sem distrações; 
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 Finalmente, a cama deve ser usado apenas para dormir, evitar trabalhar ou 

realizar atividades de lazer. 

2.6.Hipertensão Arterial  

 A prevalência a nível global da Hipertensão Arterial, em 2015, foi de 1,13 bilhões 

de pessoas. Independentemente de ser um país desenvolvido ou não, estes números 

permanecem elevados. Com a idade, a pressão arterial tem tendência a aumentar, afetando mais 

de 60% na população acima dos 60 anos de idade. Apesar destes números já serem elevados, 

estima-se que até ao ano 2025 o número de pessoas com HTA aumentará de 15-20%. [82] 

Atendendo a estes números, achei pertinente abordar este tema e explicar a HTA, os seus fatores 

de risco e sensibilizar para a medição da PA. (Anexo 10) 

 A HTA é um problema de saúde multifatorial que representa um fator de risco 

para doenças cardiovasculares. Para o seu diagnóstico é necessário, para além das medições 

repetidas da PA e da avaliação do risco cardiovascular total (RCV), determinar a causa da 

HTA, analisar o historial clínico e familiar e realizar exames laboratoriais e exames físicos. A 

medição da PA pode ser feita dentro do consultório ou fora deste, através da auto medição da 

PA e da Monitorização ambulatória da PA.[83] Estamos perante HTA se pressão arterial 

sistólica (PAS) é igual ou superior a 140 mmHg e/ou a pressão arterial diastólica (PAD) igual 

ou superior a 90 mmHg.[84] A HTA pode ser classificada em 3 graus como demonstra a 

tabela 1: [83] 

Tabela 1- Classificação dos níveis de PA no consultório (em mmHg) (Retirado de: Sociedade Portuguesa de Hipertensão 

(2014). Guidelines de 2013 da ESH/ESC para o Tratamento da Hipertensão Arterial. Revista Portuguesa de Hipertensão e  

Risco Cardiovascular;) 

 

 Recentemente, a abordagem terapêutica para o tratamento da HTA passa, para além 

das medições de PA, pela caracterização do RCV, utilizando o modelo Systematic Coronary 

Risk Evaluation (SCORE)[82] que é o risco absoluto de falecer com uma doença cardiovascular 
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nos próximos 10 anos, baseando-se no sexo, idade, hábitos tabágicos, colesterol total e PA, 

deve ser aplicado em utentes entre os 40 e os 65 anos.[85, 86] O RCV categoriza-se conforme 

os graus de PA lesão nos órgãos, doença renal crónica, diabetes, doença cardiovascular e os 

fatores de risco (como ser do sexo masculino, homens com mais de 55 anos e mulheres com 

mais de 65 anos, hábitos tabágicos, colesterol total elevado, obesidade, história familiar de 

doença cardiovascular).[83] 

 No consultório, os instrumentos de medida mais usados são o esfigmomanómetro 

semi-automático ou automático usando método auscultatório ou oscilométrico. É extremamente 

recomendado que se tenham alguns cuidados para fazer uma medição correta: aconselhar o 

utente a estar em repouso de 3 a 5 minutos antes da medição da PA, medir duas vezes, se os 

valores forem muitos discrepantes é imperativo medir uma terceira vez; deve-se usar uma 

braçadeira normal de 12 a 13 cm de largura e 35 cm de comprimento, no entanto, deve ter 

sempre uma braçadeira maior e outra mais pequena para abranger todos os pacientes; ter sempre 

o braço ao nível do coração. Na primeira consulta deve-se medir a PA nos dois braços para se 

verificar diferenças entre eles, se acontecer passa-se a usar o braço com a PA mais alta.[82, 83]  

 Relativamente à PA fora do consultório é extremamente vantajosa pois fornece uma 

avaliação da PA mais realista num ambiente mais calmo e familiar que o consultório médico. 

Quando os valores de PA são elevados no consultório e normais em casa, estamos perante o 

fenómeno de “Hipertensão da Bata Branca”(HBB),[87] isto se o individuo em questão não faz 

qualquer tratamento farmacológico. Se o individuo é hipertenso e os valores estão mais 

elevados na presença do médico do que em casa, denomina-se “Efeitos da Bata Branca”. Pode 

por vezes, acontecer o efeito contrário: um individuo apresenta valores normais de PA na 

presença do médico e mais altos em casa, é designado de “Hipertensão Mascarada”.[88] 

 No caso da “Hipertensão da Bata Branca”, a prevalência é maior no sexo feminino, 

em obesos e tem tendência a aumentar com a idade. Existem autores que classificam a HBB 

como um estado intermediário entre os normotensos e os hipertensos, uma vez que há um estudo 

que aferiu a maior probabilidade, quando comparado com um normotenso, de alguém com HBB 

ser hipertenso pois apresentam um RCV maior.[88] É considerado um baixo risco 

cardiovascular, no entanto, não deve ser menosprezado nem desconsiderado.  

 De forma a esclarecer e a melhor definir a PA, o médico pode aconselhar à 

monitorização ambulatória da PA (MAPA) e a auto medição da PA (AMPA). No caso da 

MAPA, é colocado um dispositivo de medida, em geral, no braço não dominante que regista os 

valores durante 24horas, dando valores das atividade normais e durante o sono. O doente não 

deve fazer exercício físico intenso e no momento da insuflação deve parar, não falar e colocar 
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o braço quieto ao nível do coração para uma correta medição. As medições são feitas de 15 em 

15 minutos e durante a noite de 30 em 30 minutos. Quanto à AMPA, deve ser realizada com 

um instrumento adequado, diariamente e em dias consecutivos. O doente deve estar sentado 

num espaço silencioso, relaxado, de costas e braço apoiado e repetir a medição passados 2 

minutos. Existem algumas vantagens e desvantagens na utilização de cada um dos métodos 

descritos e diferenças entre eles. Para um diagnóstico inicial, o AMPA é a melhor opção. Para 

obtenção de valores da PA noturna, sem dúvida que o MAPA é mais útil. Ambas as técnicas 

podem ser usadas quando se desconfia de HBB, Efeito da Bata Branca ou de Hipertensão 

Mascarada. O MAPA, por ser mais específico, pode ser usado para avaliar o dipping 

(diminuição da PA durante a noite) e a as diferenças de PA durante o dia.[83] 

 Só através da medição da PA é que é possível diagnosticar a HTA, pois geralmente 

não apresenta quaisquer sintomas nos primeiros anos de doença, sendo apelidado de “assassino 

silencioso”.[89] Em alguns casos, apresenta sintomas como cefaleias, tonturas, dor de peito ou 

falta de ar, no entanto, estes sintomas são iguais a outras doenças.[90] 

 Segundo a norma nº. 026/2011, da Direção-Geral de Saúde, a terapêutica anti 

hipertensora pretende diminuir a PA de forma rápida para valores inferiores a 140/90 mmHg. 

Inicialmente, e após diagnóstico de HTA, são indicadas alterações no estilo de vida como 

adoção de uma alimentação mais variada e equilibrada, restringir o uso de sal, praticar exercício 

físico regularmente, cessar hábitos tabágico, diminuir o uso de álcool e controlar o peso para 

um índice de massa corporal entre os 18,5 e os 25.[91] 

 Para a terapêutica farmacológica da HTA, é preciso definir o risco absoluto e 

estratifica-lo nas quatro categorias de risco acrescido. Para as duas primeiras categorias de risco 

acrescido “baixo” e “moderado” é atribuído o tratamento de primeira linha em monoterapia 

com: diurético tiazídico ou análogo; ou inibidor da enzima de conversão da angiotensina 

(IECA); ou antagonista do recetor da angiotensina (ARA); ou bloqueador da entrada de cálcio 

(BCC) com ação longa; Aos últimos graus, designados de “risco acrescido alto” e “muito alto”, 

utiliza-se ou um diurético tiazídico ou análogo + IECA ou ARA; ou um BCC com IECA ou 

ARA.[91] 

2.7.Considerações Finais 

 Sobre o meu projeto “Literacia em Saúde nas redes sociais”, aferi através do 

aumento do alcance das publicações na página do Facebook e por comentários durante os 

atendimentos por parte dos utentes habituais. Mencionaram que gostaram da estética e 

salientaram que os temas além de pertinentes e atuais, enquadravam-se com a farmácia e 

apresentavam informação importante de forma bastante clara.  
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 Tenho conhecimento que é uma forma pouco convencional de expor temas 

relacionados com a saúde, no entanto, pelo feedback bastante positivo que recebi, concluo que 

é um bom método para captar a atenção da população e fazê-las adquirir uma postura mais ativa 

no que toca à sua saúde.  
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Resumo 

No âmbito da conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, os estudantes têm 

a oportunidade de realizar um estágio profissionalizante na área da Farmácia Hospitalar por um período 

de 2 meses. Desta forma, durante o período compreendido entre 1 de março e 30 de abril, o nosso 

grupo escolheu como local de estágio o Centro Hospitalar e Universitário do Porto- Hospital de Santo 

António. 

Durante o nosso estágio, sob a orientação da Dr.ª Bárbara Santos, foi-nos permitido conhecer 

o funcionamento, de uma forma geral, dos serviços farmacêuticos e os diferentes setores que os 

constituem. Com efeito, durante o período que tivemos nos diversos setores, podemos verificar a 

polivalência de funções de que está incumbido o Farmacêutico Hospitalar, permitindo-nos uma maior 

consciencialização da vertente prática da profissão. Desta forma, o estágio profissionalizante realizado 

permitiu o nosso contato, como estudantes no período antecedente à entrada no mercado de trabalho, 

com profissionais da área. 

Como foi mencionado anteriormente, aquando do estágio, acompanhamos e participamos nas 

atividades diárias dos vários setores que compõem os serviços farmacêuticos, sendo que cada 

estagiária permaneceu num determinado setor durante uma semana. 

O relatório que elaboramos está dividido em capítulos, em que cada um corresponde aos 

serviços nos quais permanecemos durante o estágio: 

 Armazém dos Produtos Farmacêuticos;  

 Farmacotecnia; 

 Sistemas de Distribuição de Medicamentos; 

 Ensaios Clínicos; 

 Cuidados Farmacêuticos. 

De uma forma geral, nos capítulos é apresentado o funcionamento de cada setor, as respetivas 

instalações e as atividades que tivemos a oportunidade de observar e, em alguns casos, desenvolver.  
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1. Introdução 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) são departamentos incluídos nos organismos 

hospitalares ou similares, com autonomia técnica e científica e que se regem pelas orientações dos 

Órgãos de Administração dos Hospitais, aos quais estão subordinados [1].  Este departamento tem 

como principal missão a garantia da manutenção da qualidade em todo o circuito do medicamento. 

1.1. Centro Hospitalar e Universitário do Porto 

O Centro Hospitalar do Porto, E. P. E.  foi criado pelo Decreto-Lei 326/2007, de 28 de setembro 

de 2007 e resultou da fusão do Hospital Geral de Santo António com o Hospital Central Especializado 

de Crianças Maria Pia e a Maternidade de Júlio Dinis e, posteriormente, passou também a integrar o 

Hospital Joaquim Urbano (2011) e o Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães (2013). 

Como Entidade Pública Empresarial, o CHUP é dotado de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, de acordo com o regime jurídico do setor público empresarial [2,3,4]. 

O CHUP é um hospital central, geral e universitário, com funções assistenciais de prestação 

de cuidados diferenciados, de ensino pré e pós-graduado e de investigação na área da saúde. É o 

hospital de primeira linha para a maior parte da população da cidade do Porto e hospital de referência 

para a população dos distritos de Bragança e Vila Real e para os concelhos de Amarante, Baião e 

Marco de Canaveses e concelhos a sul do Douro, pertencentes aos distritos de Aveiro e Viseu [5].  

1.2. Serviços Farmacêuticos 

Os SFH são os responsáveis por, em contexto hospitalar, assegurar a terapêutica 

medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, promover ações 

de investigação científica e de ensino e são parte integrante da equipa de cuidados de saúde. Também 

fazem parte das competências dos SFH a gestão de medicamentos e outros produtos farmacêuticos, 

a implementação e monitorização da política de medicamentos, definida no Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos e pela Comissão de Farmácia e Terapêutica; a gestão do medicamento 

experimental e dos dispositivos necessários à sua administração, assim como os demais 

medicamentos já autorizados necessários ou complementares à realização dos ensaios clínicos [1]. 

No CHUP, os SF são dirigidos pela Drª Patrocínia Rocha e estão divididos em 6 unidades de 

serviço: Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), 

Unidade de Produção, Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA), Distribuição Individual em Dose 

Unitária (DIDDU) e Ensaios Clínicos (EC); cada uma destas unidades segue diretrizes e instruções de 

trabalho específicas. Este serviço conta com 23 Farmacêuticos/Técnicos Superiores de Saúde, 27 

Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, 16 Assistentes Operacionais e 3 Assistentes 

Técnicos, sendo a qualidade do trabalho desenvolvido garantido pelo Sistema de Gestão da Qualidade 

de acordo com a norma ISO 9001:2015.  Os SF dispõem de um sistema informático denominado 

“Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia” (GHAF), no qual está centralizada toda a informação e 

comunicação, no que concerne ao circuito do medicamento, entre unidades farmacêuticas, serviços 

hospitalares e profissionais de saúde. 

Para além das funções inerentes aos  SF, os farmacêuticos também têm funções em algumas 

comissões multidisciplinares da organização do CHUP: na Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), 

é constituída equitativamente por médicos e farmacêuticos  e tem como principais missões a promoção 
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do uso racional do medicamento na instituição, bem como selecionar as alternativas terapêuticas 

previstas no Formulário Nacional de Medicamentos e a ser disponibilizadas pelo centro hospitalar e 

estabelecer e monitorizar o cumprimento das normas de utilização dos medicamentos  emitidas pela 

Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica; na Comissão de Ética e na Comissão de Controlo e 

Infeção Hospitalar, ambas com um farmacêutico [6].  

É, ainda, de salientar que o CHUP está acreditado pelo CHKS (Caspe Healthcare Knowledge 

Systems), como é possível comprovar através do Anexo 1 e que nove serviços do hospital, incluindo 

os SF, estão acreditados pelas normas ISO. 

1.3. Organização do Estágio 

O estágio decorreu nos meses de março e abril, em que foi cumprida uma rotação semanal 

entre cada unidade dos SF (Anexo 2). Na primeira semana, foram-nos apresentados os diversos 

serviços, bem como as suas funções e modos de funcionamento. Nas semanas subsequentes, a 

permanência nos diferentes serviços consistiu na observação das atividades desenvolvidas e na 

participação em algumas tarefas, sempre com supervisão de um farmacêutico.  Deste modo, foi-nos 

possibilitado conhecer o funcionamento de cada unidade e de contactar com as diferentes equipas de 

trabalho e, assim, uma melhor compreensão da dinâmica e da realidade dos serviços farmacêuticos de 

um hospital de grande dimensão. 

2. Circuito do Medicamento 

2.1. Armazém de Produtos Farmacêuticos 

APF-1001 é o armazém central de medicamentos e outros produtos farmacêuticos do hospital 

e é o local onde acontece a primeira etapa do Circuito do Medicamento (CdM). O APF tem como 

objetivo a aquisição de medicamentos e de produtos farmacêuticos (PF), bem como a sua receção, 

armazenamento, conservação, controlo de stocks e de prazos de validade (PV) [7,8]. 

Para a gestão e reposição de stock’s no APF utiliza-se o sistema Kanban. Este sistema de 

reposição funciona através de cartões, tal como demonstrado no (Anexo 3) que identificam o 

medicamento/PF através de uma breve descrição, o ponto de encomenda (o stock mínimo do produto 

no armazém até nova encomenda), a quantidade a encomendar após se atingir esse mesmo ponto de 

encomenda, o código de barras e a sua localização. Este cartão é retirado quando se atinge o ponto 

de encomenda e sinaliza a necessidade de um pedido ao fornecedor [9]. A cor do kanban varia com o 

produto [10], havendo também Kanbans específicos para a UFA (Anexo 4) e para a UFO, sendo: 

o   Kanban azul- Produtos antisséticos 

o   Kanban azul-claro Soros 

o   Kanban roxo- Nutrição 

o   Kanban bordeaux- Geral/APF 

o   Kanban vermelho- Estupefacientes 

o   Kanban cinzento- Produtos de contraste de R/X 

2.1.1 Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A aquisição de medicamentos e PF é conseguido através do sistema Kanban que quando 

atingem o ponto de encomenda são retirados e colocado no local designado de “produtos a 

encomendar” no APF. Seguidamente o farmacêutico responsável insere o código e a quantidade a 
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encomendar na lista comum (Anexo 5) e o Kanban é colocado na caixa “produtos encomendados” que 

se encontra no local de receção de encomendas. Esta lista comum é posteriormente partilhada ao SA 

que emite a nota de encomenda aos fornecedores habituais. De salientar que apenas podem ser 

encomendados produtos que estejam autorizados pelo CHUP e que estejam no FHNM e, caso hajam, 

exceções elaboradas pela CFT [8]. 

Para além de dos fornecedores habituais, podem também ser solicitados à Farmácia Lemos 

[11], manipulados, medicação esporádica e medicação que esteja em falta no CHUP por estar esgotado 

no fornecedor. Em situações mais urgentes, elabora-se um pedido de empréstimo de medicamentos 

que consiste num pedido de medicamento/PF ao exterior quando o mesmo não existe nos SF ou em 

qualquer serviço clínico do hospital. Nesta situação são emitidas duas vias: uma para a entidade de 

destino e outra é arquivada na pasta “Pedidos de empréstimo do hospital”, simultaneamente imprime-

se a guia de transporte. Da mesma forma que existe os pedidos de empréstimo, também existe o 

oposto, a cedência de medicamentos ao exterior [12, 13]. 

Adicionalmente, pode ainda ser fundamental adquirir medicamentos que não estejam quer no 

FHNM nem nas adendas, assim, e caso não exista AIM, é solicitada uma Autorização de Utilização 

Especial (AUE) ao INFARMED. 

2.1.2. Receção de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

A receção e conferência de encomendas (Anexo 6) garante que os produtos recebidos estão 

em conformidade com o pretendido. Quando chega a encomenda o AO prepara-a para conferência, 

colocando os medicamentos ou PF no local estipulado com o respectivo kanban, para ser conferida 

pelo TDT e anexa os documentos (guia de remessa, faturas e a respectiva nota de encomenda). 

Compete ao TDT responsável pela receção conferir se a encomenda pertence ao hospital, comparar a 

mercadoria entregue e faturada com a que foi pedida e constante na adjudicação (nota de encomenda), 

dando sempre prioridade aos produtos de frio. Seguidamente, o TDT verifica o lote e o PV dos 

medicamentos ou PF, o destino da encomenda (APF ou outros armazéns) e do estado de embalagem. 

De salientar que o prazo de validade é superior a 6 meses. Caso não se verifique esta condição, a sua 

receção pode não ser aceite, exceto se existir garantia de troca por produtos com um PV mais alargado. 

Por fim, coloca a etiqueta “CONFERIDO” e enviar a documentação para o SA para dar entrada no 

GHAF. 

Relativamente aos medicamentos derivados do plasma humano deve-se, aquando da sua 

receção, verificar a presença do certificado do INFARMED- Certificado de Autorização de Utilização de 

Lotes (CAUL), o qual deve ser digitalizado para uma pasta informática partilhada denominada por 

FARMAGERAL. As matérias-primas (MP) devem ser acompanhadas pelo Boletim de análise que 

comprova a qualidade do lote que será enviado para o responsável da produção que averigua a sua 

conformidade. Quanto aos Estupefacientes e Psicotrópicos, estes são enviados para o Farmacêutico 

responsável para serem armazenados em sala fechada própria (Anexo 7) com acesso restrito. 

2.1.3. Armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos 

No APF, os medicamentos/PF estão em estantes por ordem alfabética segundo a DCI, existindo 

um local destinado exclusivamente a manipulados, colírios, pomadas oftálmicas, gotas nasais e 

contrastes de raio-X, um local destinado a produtos de nutrição artificial, um local para o material de 
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penso e um local destinado ao excesso de stock da UFA. Para além disto, existe ainda uma sala 

fechada com acesso restrito (Anexo 7) para o armazenamento dos Estupefacientes, uma câmara 

frigorífica (Anexo 8) para medicamentos termolábeis e por fim uma zona destinada a produtos de 

grande volume (Anexo 9). Os CTX após receção vão diretamente para a UFO. O AO procede à 

arrumação [14] nos respetivos locais segundo a metodologia FEFO (First Expired First Out) (Anexo 10), 

primeiro vê a localização do produto e de seguida confere o PV, se for igual ao que está na prateleira 

arruma se for diferente, arruma o produto com PV mais curto à direita do restante, uma vez que as 

regras de aviamento [15] especificam que primeiro se deve retirar da direita para a esquerda e da frente 

para trás. No fim, colocar o Kanban no ponto de encomenda. 

2.1.4. Gestão de stocks 

A Gestão de stocks é um passo crucial para garantir que existe o medicamento certo, no momento 

certo para a pessoa certa para assim não se interromper o CdM. O controlo de PV é uma medida de 

gestão de stock, que indica que se deve elaborar uma listagem para verificação e controlo dos PV dos 

medicamentos/PF com pelo menos 3 meses de antecedência, na última semana de cada mês [16]. 

Aqueles cujo PV expirou devem ser devolvidos ao fornecedor, se não for aceite são incinerados por 

entidade própria [17]. 

Outras medidas envolvidas na gestão de stock são: reposição por Hospital Logistic System (HLS), 

que consiste na troca de caixas (SUC) vazias por caixas cheias, em que a reposição é feita no próprio 

local após contagem das unidades consumidas e a reposição por Kanban. Também o sistema 

informático, GHAF, contribui para a gestão de stock, em que é elaborado inventários que permitem 

comparar se o stock informático corresponde ao real [18,19]. 

2.1.5. Balanço do trabalho na unidade do APF 

Na nossa passagem pelo APF, tivemos oportunidade de dispensar hemoderivados e epoetinas 

e preenchemos a lista comum para enviar para o aprovisionamento. 

2.2. Sistemas de Distribuição de Medicamentos 

2.2.1. Unidade de Farmácia de Ambulatório 

A UFA permite a que um maior número de pessoas possa proceder ao seu tratamento em regime 

de ambulatório [20]. Um dos objetivos da UFA é garantir o acesso de PF’s de custo elevado e de alto 

risco a pessoas que tiveram alta precoce, permitindo, minimizar os custos de internamento e o risco de 

infeções nosocomiais para o paciente. Por outro lado, torna-se crucial que na altura do atendimento, o 

farmacêutico proceda a um acompanhamento do paciente de forma a controlar a terapêutica para assim 

evitar PRM e/ou RNM, permitindo para uma maior adesão à terapêutica [1]. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 288/2001, de 10 de novembro, todos os medicamentos 

distribuídos na UFA têm uma comparticipação de 100% e exige ao hospital que detenha condições 

apropriadas para a sua distribuição e confidencialidade [1,21]. 

i. Disposição da UFA 

A UFA apresenta (Anexo 11 e 12) uma sala de espera, uma zona de atendimento com 3 

balcões individualizados de modo a garantir a confidencialidade dos utentes, têm ainda um gabinete 

ao qual é atribuído o 4º balcão de atendimento. A UFA trabalha das 9h às 17h de segunda a sexta-
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feira, através de um sistema de senhas informatizado. É de salientar que os funcionários em serviço, 

quando devidamente identificados, têm atendimento preferencial [22]. 

Relativamente à organização da medicação (Anexo 13), esta encontra-se em gavetas dividida 

pelas patologias e dentro desta está organizada alfabeticamente segundo o DCI. Existe também 

medicação termolábil (Anexo 14) que se encontram guardada em frigoríficos, nutrição e anti-infeciosos 

guardados em estantes (Anexo 15) e uma prateleira com documentação. No gabinete de atendimento 

(Anexo 16) encontra-se um armário fechado com tratamento anti-viral  e para a hepatite C. A reposição 

de stock dos PF’s é feita segundo o sistema Kanbans. 

ii. Prescrição médica e validação 

Na UFA, os doentes ou os seus cuidadores (se preencheram o termo de responsabilidade) 

(Anexo 17) apresentam uma prescrição médica que será verificada pelo farmacêutico, para ver se 

cumpre as exigências necessárias à sua dispensa, segundo os diplomas legais e as autorizações da 

Direção Clínica, do Conselho de Administração, da CFT e da CES. No ato da validação, o farmacêutico 

deve verificar os seguintes critérios: prescrição eletrónica elaborada de acordo com as normas 

estabelecidas; modelo apropriado para a prescrição médica para a UFA; identificação do utente como 

o nome, número de processo, sistema de saúde e respetivo número; designação do medicamento pela 

sua DCI; forma farmacêutica, dose, frequência e via de administração; especialidade médica emissora 

da prescrição; data da próxima consulta; identificação e assinatura do prescritor e, por fim, identificação 

do diploma legal a que obedece a prescrição médica. A prescrição médica é válida até 1 mês após a 

sua emissão, se se detetar alguma inconformidade, não se pode proceder à dispensa de medicamentos 

sem se regularizar a situação [22,23]. 

No CHUP as prescrições são na maioria eletrónicas havendo, no entanto, algumas exceções 

como é o caso dos serviços de Gastroenterologia e Nutrição e a dispensa de medicamentos 

Hemoderivados (Anexo 18). Neste último a prescrição é efetuada em impresso modelo nº1804 

devidamente preenchido com o registo de lotes e CAUL [24]. 

iii. Dispensa de Medicamentos e PF 

A dispensa de medicamentos pela UFA ocorre nas seguintes situações: medicamentos cuja 

dispensa se encontra autorizada por diplomas legais, com ou sem restrições impostas pelo CHUP; 

medicamentos sem diplomas legais que autorizem a sua dispensa porém apresentam deliberações 

específicas, autorizados pelo Conselho de Administração do CHUP; medicamentos no âmbito de uma 

alta precoce com autorização pela Direção Clínica ou quando nem tem diplomas legais nem 

deliberações específicas é emitido um pedido à CFT e a autorização se dá “caso a caso” [25]. 

A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório obedece aos seguintes critérios: é 

fornecido qualquer medicamento até 3 meses, desde que não ultrapasse os 100€ para os residentes 

na área do Porto e até aos 300€ para utentes que residem fora do Distrito do Porto. Acima destes 

valores, será apenas fornecido para 1 mês. Relativamente aos doentes transplantados renais ou 

hepáticos, o fornecimento dos imunossupressores é até 3 meses. No entanto, o número de dias de 

tratamento, a embalagem e os stocks disponíveis também pesam na decisão. De salientar que qualquer 

exceção necessita de autorização pela Direção Clínica [26]. Caso a medicação não tenha sido toda 

dispensada, emite-se um documento com a medicação pendente. 
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A dispensa de medicamentos deve ser sempre acompanhada de um esclarecimento sobre a 

correta utilização do medicamento de forma a promover a adesão à terapêutica. Caso seja necessário, 

o farmacêutico fornece acessórios necessários à administração como seringas ou contentores de risco 

biológico e bolsas térmicas para o transporte de medicamentos de frio [27,28]. 

A UFA dispensa medicamentos de uso exclusivo hospitalar destinados ao tratamento de 

utentes externos ao CHUP seguidos em clínicas ou médicos particulares com artrite reumatóide, 

espondilite anquisolante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas 

[29]. 

iv. Venda de Medicamentos 

Segundo o Decreto-Lei nº 206/2000, de 1 de Setembro, as farmácias hospitalares podem 

dispensar medicamentos ao público, quando há circunstâncias que limitam o acesso ao medicamento, 

como risco de descontinuidade do produto, ou quando o atendimento em serviço de urgência hospitalar 

se mostre necessária a imediata acessibilidade ao medicamento. A venda ao público só é efetuada 

com a apresentação da respetiva prescrição médica, que deve apresentar pelo menos três carimbos 

de farmácias comunitárias que comprovem a rutura do medicamento [30,31]. 

v. Devolução de Medicamentos 

Os utentes podem devolver a medicação no ambulatório que será posteriormente guardada 

em local próprio denominado “Devolução de Medicamentos” com o nome de quem os recebeu, o dia e 

o número do processo do doente. Compete ao farmacêutico avaliar as condições dos medicamentos 

devolvidos e decidir se os aceita ou não segundo diversos critérios: averiguar a origem e as condições 

de conservação, verificar a embalagem primária e secundária, o PV, os medicamentos em unidose 

devem ter os blisters identificados com o DCI, FF, dosagem, lote e PV. São automaticamente rejeitados 

os medicamentos de frio, uma vez que não se pode garantir a sua conservação, e os medicamentos 

multidose como pomadas ou colírios. Quando rejeitados os medicamentos são colocados em 

contentores vermelhos e corretamente eliminados. A medicação com condições adequadas, mas que 

não é aproveitada pelos SF é doada aos “Médicos do Mundo” [32]. 

vi. Balanço do trabalho na unidade da UFA 

Na semana que passamos na UFA acompanhamos um farmacêutico no respetivo balcão de 

atendimento, observámos a validação de prescrições médicas e o seu aviamento, bem como todo o 

ato farmacêutico inerente. Tivemos a oportunidade de visualizar a dispensa de hemoderivados bem 

como a validação de algumas prescrições manuais, nutrição e de tratamentos com talidomida. Tivemos 

oportunidade de visualizar os pedidos para a produção dos SF. 

2.2.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

Nos SF do CHUP é realizada a Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) de 

medicamentos e produtos farmacêuticos para utentes que se encontram em regime de internamento 

nos Serviços Clínicos. Neste setor, o Farmacêutico tem como função a interpretação e validação da 

prescrição médica. O principal objetivo do mesmo é otimizar os resultados da farmacoterapia, 

potencializando a efetividade da mesma e minimizando ao máximo o risco de aparecimento de efeitos 

adversos [33].  Desta forma, os elementos desta equipa têm uma oportunidade de intervir ativamente 
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na maior segurança do CdM, evitando o aparecimento de PRMs, e permitindo uma maior racionalização 

dos custos [1,33]. 

Uma vez que as prescrições são dirigidas a utentes que se encontram internados, estas 

encontram-se em estado de atualização constante. Consequentemente, a DIDDU é realizada 

diariamente para as 24h horas seguintes, através do GHAF, o que possibilita a gestão das alterações 

de prescrições, com a exceção de sábados e vésperas de feriados em que as prescrições são 

preparadas e enviadas para 48 horas [1].  

As instalações do serviço da DIDDU comportam duas salas. Uma das salas constitui um 

gabinete onde se encontram os farmacêuticos. Neste são realizadas, através de computadores, as 

listas e etiquetas necessárias para a preparação da medicação. A outra sala é o local onde é preparada 

a terapêutica para cada doente pelos TSDT. 

i. Prescrições Médicas  

A prescrição médica varia de acordo com o tipo de medicação realizada pelos doentes internados 

nos serviços clínicos. Relativamente à medicação em geral, anti-infeciosos, nutrição artificial e 

antídotos em doentes internados com DIDDU, a prescrição é realizada de forma eletrónica no módulo 

de Prescrição Eletrónica do CdM. No entanto, nos antídotos, a prescrição do doente com DIDDU pode 

também ser realizada em impresso próprio (IM.SFRA.GER.013) (Anexo 19).  

No que diz respeito aos hemoderivados, material de penso e estupefacientes e psicotrópicos, 

a prescrição é sempre feita em impresso próprio. Para a prescrição de hemoderivados, que é válida 

por 24 horas, é utilizado o modelo nº 1804 da INCM (Anexo 18). Quanto ao material de penso, a 

prescrição é realizada no impresso IM.SFRA.GER.030 (Anexo 20) e é válida por um período de 8 dias 

[33]. Por fim, relativamente à prescrição de estupefacientes e psicotrópicos, o impresso utilizado é o 

modelo nº 1509 da INCM (Anexo 21), o mesmo deve vir assinado por um médico do serviço requisitante 

e vir acompanhado do impresso IM.SFAR.GER.113/0 (registo de Receção de Prescrições de 

Estupefacientes e Psicotrópicos nos Serviços Farmacêuticos) [34].  

ii. Validação e monitorização de prescrições médicas 

Quando as prescrições são enviadas pela via eletrónica, através do software GHAF, ficam 

agrupadas de acordo com o serviço de internamento de origem. Desta forma, os TSS iniciam a 

validação das prescrições médicas, cumprindo uma ordem de trabalho pré-estabelecida que indica os 

serviços de internamento que irão obter primeiramente a validação e consequente preparação da 

medicação [34]. No entanto, existem prescrições assinaladas como urgentes, possuindo estas 

prioridade face à ordem de validação previamente estabelecida [35]. Existe também o Portal Interno 

que permite uma interação mais eficaz e rápida entre farmacêuticos e enfermeiros, sendo que este é 

utilizado pelos últimos para a requisição de medicação não enviada ou não planeada. 

Todas as prescrições médicas devem ser validadas tendo em conta o Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos, a Adenda e as Deliberações da CFT. É através destas que se estabelecem 

as Políticas de Utilização de Medicamentos que melhor asseguram a segurança e eficácia da 

terapêutica farmacológica. Na prescrição médica, independentemente do seu formato, devem constar 

os seguintes dados:  identificação do doente (nome, nº do processo, Serviço, nº da cama); designação 

do medicamento pela Denominação Comum Internacional (DCI); forma farmacêutica, dose, frequência, 
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via de administração e duração do tratamento (quando aplicável); data e hora da prescrição e 

identificação do prescritor. Essencialmente, a validação de uma prescrição médica consiste em verificar 

se a farmacoterapêutica prescrita para o doente está adequada à sua condição , se o medicamento é 

necessário para a patologia que o doente apresenta; adequado, de modo a evitar, por exemplo, 

possíveis reações adversas ou interações medicamentosas; se a posologia está adequada ao doente 

em causa e se o mesmo tem condições de realizar a toma do fármaco em questão de forma correta. 

Cada vez que o farmacêutico tem a necessidade de intervir na farmacoterapia, a sua intervenção 

deverá ser efetuada através do CdM, pelo preenchimento do campo “Observações da Farmácia” 

(Anexo 22). Todas as intervenções devem ser impressas e arquivadas. Se a intervenção farmacêutica 

for relativa a uma prescrição em formato de papel, o farmacêutico deve registar a sua intervenção no 

impresso IM.SFAR.GER.012 [33]. 

iii. Dispensa de medicamentos e de produtos farmacêuticos 

Posteriormente à validação das prescrições médicas pela via GHAF ou manual,  

os TSS fazem o débito no software GHAF da medicação que irá ser dispensada por doente. São, então, 

realizadas listagens da medicação a ser dispensada para cada serviço de internamento após débito. 

Inicialmente, são emitidas listas com revertências, dado que a medicação dos doentes poderá sofrer 

alteração durante o dia. Com efeito, caso haja modificações na farmacoterapêutica entre o momento 

de aviamento e de entrega, imediatamente antes da entrega da medicação nos respetivos serviços 

clínicos, são efetuadas manualmente as alterações à unidose. Por outro lado, na eventualidade de se 

verificarem revertências e a medicação já ter sido dispensada, os TSS emitem novas listas sem 

revertências que incluem as alterações propostas, sendo simultaneamente impressas etiquetas com a 

medicação, que o TDT prepara e coloca em envelopes fechados que são colocados nas caixas SUC® 

(Anexo 23) do respetivo serviço e transportados pelos mensageiros [34]. O processo de aviamento da 

medicação é feito de forma manual e semiautomática pelos TDT a partir da lista realizada pelos TSS 

(salvo exceções) [33]. 

A dispensa manual do stock do serviço da DIDDU faz-se a partir da medicação que se encontra 

nas torres (medicamentos de menor rotatividade) (Anexo 24) e nas células (medicamentos de maior 

rotatividade) (Anexo 25) [36]. Quanto ao aviamento semiautomático, este realiza-se através de um 

dispensador automático de medicamentos, o Pharmapick® (Anexo 26), que é constituído por um 

conjunto de gavetas, em que cada uma possui um medicamento. A dispensa pelo Pharmapick® não é 

feito por pessoa, mas sim por medicamento, ou seja, quando é selecionado um fármaco, este vai ser 

distribuído para todas as pessoas que o têm no seu esquema terapêutico diário. Ambos os processos 

de aviamento terminam com colocação da medicação unitária em cassetes (gavetas), cada uma 

pertencente a um doente, estando estas identificadas com o serviço, número da cama, nome do doente 

e número de processo [35]. O conjunto de cassetes que estão destinadas ao mesmo serviço clínico 

constituem uma mala, sendo que um conjunto de malas compõem um carro (Anexo 27).  

No entanto, alguns serviços clínicos apresentam um stock de medicamentos e, nesse caso, 

mesmo havendo prescrição com posterior validação da mesma, a medicação não é enviada. Com 

efeito, para o Serviço de Cuidados Intensivos, Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente e Unidade 

de Cuidados Intermédios da Urgência, apesar da prescrição ser igualmente avaliada na globalidade, 
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apenas são enviados medicamentos anti-infeciosos, imuno-moduladores, nutrição artificial, material de 

penso, e outros medicamentos que não estejam presentes no stock do Serviço. No que toca às 

prescrições de insulinas, estas são validadas, mas não dispensadas pelo serviço da DIDDU, visto que 

são medicamentos de utilização generalizada nos Serviços Clínicos, que sofrem alterações frequentes 

na sua posologia, integrando normalmente os protocolos dos serviços [33]. 

A dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos assim como de medicamentos 

hemoderivados destinados aos doentes internados nos diferentes Serviços Clínicos, aos Blocos 

Operatórios e ao Serviço de Urgência é da competência do farmacêutico. A dispensa dos 

estupefacientes e psicotrópicos está regulada pelo Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de janeiro. O 

farmacêutico responsável recebe a prescrição dos medicamentos e realiza o débito dos 

estupefacientes/ psicotrópicos a dispensar no CdM. A partir das requisições emitidas no CdM, o 

farmacêutico realiza o aviamento. Posteriormente, efetua a conferência dos documentos e dos 

medicamentos aviados e procede à assinatura das requisições e das respetivas guias. 

A dispensa de medicamentos Hemoderivados é realizada ao abrigo do Despacho Conjunto nº 

1051/2000 (2ª série) de 14 de setembro dos Ministérios da Defesa Nacional e da Saúde. Não é 

realizada a dispensa de qualquer hemoderivado cuja prescrição não venha devidamente preenchida e 

acompanhada de autocolantes identificativos do doente em causa ou cujo doente não possua nº de 

processo.  Após a confirmação de que todos os requisitos necessários para o aviamento foram 

cumpridos, cada unidade de medicamento hemoderivado é dispensada com o autocolante identificativo 

do respetivo doente. A dispensa de medicamentos Hemoderivados é acompanhada do preenchimento 

do quadro C do impresso, sendo efetuado o registo do nº do lote dispensado, bem como do Certificado 

de Autorização de Utilização do respetivo lote (CAUL), de forma a assegurar a rastreabilidade dos lotes 

administrados a cada doente. Simultaneamente, o farmacêutico deve realizar o débito do medicamento 

hemoderivado dispensado no CdM de forma a garantir a rastreabilidade informática do mesmo [36]. 

iv. Balanço do trabalho na unidade da DIDDU 

Durante a semana que permanecemos neste serviço, tivemos a oportunidade de assistir e 

participar diariamente na validação de medicamentos e produtos farmacêuticos prescritos e, em alguns 

casos, verificar a intervenção farmacêutica pela deteção de erros ou levantamento de dúvidas relativos 

às prescrições. Validámos, também, requisições de estupefacientes/psicotrópicos e de hemoderivados, 

através do preenchimento dos impressos próprios. Relativamente ao processo de dispensa, realizamos 

o débito via GHAF de estupefacientes e psicotrópicos e, posteriormente, numa sala alocada no APF 

(Anexo 7), de acesso restrito a farmacêuticos, efetuamos o aviamento dos mesmos em caixas fechadas 

identificadas com o serviço clínico a que estavam destinadas (Anexo 28). Realizamos ainda uma visita 

à sala onde ocorre a dispensa manual e semiautomática, através do Pharmapick®, da medicação, onde 

nos foi explicado a dinâmica do aviamento elaborado pelos TDT. 

2.2.3. Distribuição Clássica 

A distribuição clássica consiste no fornecimento de medicamentos e de outros produtos 

farmacêuticos de modo a garantir a reposição de stock em quantidades previamente estabelecidas e 

por um determinado período de tempo, num serviço que tenha solicitado um pedido ao APF, em formato 

eletrónico ou manual. Encontra-se dividida em 3 circuitos de distribuição (A, B e C) que são 
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responsáveis pelo fornecimento ao CMIN, HJU, UFA, UFO, Blocos, Serviços Clínicos, Consultas e 

VMER.   

Esta reposição de stocks pode ser realizada de 3 modos:  

1. pelo HLS, que consiste numa troca de caixas vazias por caixas cheias, de acordo as 

quantidades estabelecidas entre os Serviços Clínicos e os Serviços Farmacêuticos;  

2. por reposição de stocks nivelados, que consiste na reposição das unidades 

consumidas; 

3. por reposição de stocks por Kanban. [18] 

A reposição do Pyxis Medstation® é também da responsabilidade do APF e é feita usando o 

método de reposição de stocks nivelados. O Pyxis é um sistema semiautomático de dispensa de 

medicamentos e onde os mesmos se encontram armazenados. De forma a tornar eficiente o acesso à 

medicação, este sistema encontra-se na Unidade de Cuidados Intensivos e no Bloco Central [37]. 

i. Balanço do trabalho na unidade de Distribuição Clássica 

Durante o período em que estivemos no APF, foi possível realizarmos a preparação de várias 

encomendas para diversos serviços, como por exemplo, o CMIN, UFA, entre outros; auxiliamos no 

aviamento de medicação para alguns serviços e participamos na reposição dos seus stocks, quer pelo 

sistema de Kanban quer pelo sistema Pyxis Medstation®.  

2.3. Farmacotecnia 

Os SF do CHUP possuem um sector designado por Farmacotecnia que consiste na produção 

de medicamentos. Este serviço tem como objetivos permitir a terapêutica de doentes individuais e 

específicos (ex: fórmulas pediátricas), a reembalagem de doses unitárias sólidas e a preparação de 

estéreis ou citotóxicos individualizados.  Com efeito, os manipulados produzidos a este nível são 

preparações estéreis, nomeadamente, bolsas de NP, medicamentos fracionados, intravítreos, colírios, 

medicamentos para Ensaios Clínicos (EC) e CTX (manipulados na UFO), e preparações não estéreis. 

Aquando da produção destas formas farmacêuticas (FF) são cumpridas as Boas Práticas de Fabrico 

de Medicamentos Manipulados, de modo a garantir a segurança e eficácia das mesmas, ao menor 

custo possível [1]. 

2.3.1 Produção de manipulados estéreis 

O fabrico de manipulados estéreis, nos quais estão incluídos os medicamentos estéreis, 

nutrição parentérica e citotóxicos, deve ser realizado em ambiente assético de forma a manter a sua 

esterilidade, sendo da responsabilidade do farmacêutico assegurar que tal ocorra [38]. No início e no 

final de cada sessão, o interior da CFLv e a mesa de trabalho devem ser limpos com compressas 

esterilizadas embebidas com álcool a 70º e deve-se também efetuar o controlo diário das pressões das 

salas, sendo as ações descritas da responsabilidade do TDT [39]. 

A. Produção de medicamentos estéreis  

Os medicamentos estéreis são produzidos para o setor Distribuição, para a DIDDU ou para a 

reposição de stocks de colírios fortificados, cefuroximas injetáveis intraoculares e morfinas (pedido para 

preparação via kanban), ou são cedidos a clientes externos.  

i. Espaço Físico 
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As instalações onde se realiza a produção dos medicamentos estéreis e também da nutrição 

parentérica são constituídas por uma sala negra (Anexo 29), onde se efetua a higienização asséptica 

das mãos e se coloca os sapatos de bloco operatório, touca e máscara. Posteriormente, há a sala 

cinzenta (Anexo 30), onde se é colocada a bata cirúrgica impermeável e feita a descontaminação das 

mãos com desinfetante apropriado, colocando-se depois as luvas na seguinte sala. Com efeito, por fim, 

temos a sala branca que possui uma câmara de fluxo laminar vertical (CFLv) (Anexo 31), sendo onde 

se preparam todos os manipulados estéreis [1]. É, também, importante referir que para maior eficiência 

na entrada e saída de material da sala branca, existe uma janela de duas portas, o “transfer” (Anexo 

32). 

ii. Processo de Produção de Medicamentos Estéreis 

Os pedidos de preparação são realizados via intranet, sendo aceites até às 12 horas do próprio 

dia. A partir dessa hora, os pedidos para a preparação ficam para o dia seguinte [40]. Inicialmente, o 

Farmacêutico valida a prescrição, sendo que deve confirmar se a formulação prescrita nunca foi 

realizada. Se for o caso de ser nova, compete ao Farmacêutico fazer uma revisão bibliográfica, 

consultar o LEF (Laboratório de Estudos Farmacêuticos da ANF) e recorrer a farmacêuticos de outros 

hospitais que tenham experiência na preparação em questão. Desta forma, obtém-se a nova 

formulação e regista-se a mesma no impresso “Registo da conceção, verificação e validação de novas 

formulações”. Note-se que é importante vigiar com maior atenção a administração da nova formulação 

no doente e eventuais efeitos [41]. 

Após a validação, há a emissão duma Ordem de Preparação (OP) informática (Anexo 33) e 

dos respetivos rótulos, sendo que o farmacêutico tem que confirmar a informação contida nos últimos, 

assim como outro elemento da equipa de trabalho [42,43]. É, simultaneamente, fornecido um lote de 

produção de acordo com metodologia indicada na IT.SFAR.GER.040/1 (Anexo 34) [44].   

As OP e rótulos são colocados no “transfer”, sendo utilizadas as OP como guias de auxílio à 

produção dos medicamentos, fornecendo informação sobre o material a usar, técnica de preparação, 

condições de armazenamento e ensaios de verificação.  

Na parte final da produção do manipulado, é da responsabilidade do Farmacêutico Supervisor 

verificar a viabilidade do produto acabado através dos ensaios: organolético I (incolor a amarelo 

transparente), organolético II (ausência de partículas em suspensão), organolético III (ausência de ar) 

e controlo gravimétrico (o peso da preparação pode apresentar um desvio superior ou inferior de até 

5% em relação ao valor rotulado). Caso o produto esteja conforme as especificações, o supervisor 

rubrica com as suas iniciais. Caso sejam identificadas não conformidades, estas são registadas na OP 

e deve executar-se uma nova preparação [45]. O produto final é rotulado, embalado e colocado numa 

arca frigorífica para posterior transporte e as OP são posteriormente arquivadas no gabinete de 

produção. Após a finalização deste processo, o farmacêutico responsável deve conferir e validar todo 

o trabalho realizado. 

B. Produção de bolsas de nutrição parentérica 

As bolsas de NP podem ser preparadas com os seguintes destinos: Serviço de Neonatologia 

do CMIN ou para o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa (CHTS), Cuidados Intensivos de Pediatria e 

Internamento Médico-Cirúrgico (CIP-IMC), UFA e Hospital de Dia [46].   
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i. Processo de produção de bolsas de nutrição parentérica 

As prescrições são realizadas via intranet (Anexo 35), sendo validadas pelo Farmacêutico. No 

ato de validação devem ser confirmados os dados de identificação e localização do doente, data e hora 

de prescrição, composição quantitativa e qualitativa da solução I (glucose, aminoácidos, oligoelementos 

e vitaminas hidrossolúveis) e solução II (lípidos e vitaminas lipossolúveis); identificação da unidade que 

emitiu a prescrição e assinatura ou autenticação eletrónica do respetivo médico. Após a validação, há 

a emissão da ordem de preparação (Anexo 36) e dos rótulos da solução I e da solução II [47]. O 

Farmacêutico terá, também, atribuir lotes às soluções produzidas, de acordo com a 

IT.SFAR.GER.035/3 (Anexo 37) [48]. 

As bolsas de NP são preparadas na CFLv localizada na sala branca, após a produção dos 

medicamentos estéreis. Na manipulação das bolsas de NP, o operador trabalha num circuito fechado, 

utilizando sempre filtração esterilizante. A solução I é preparada com recurso a uma bomba de 

enchimento automático acoplada a conetores, permitindo a medição rápida e rigorosa dos 

macronutrientes. Os micronutrientes hidrossolúveis são adicionados à solução de macronutrientes 

através de uma seringa luer-look. A solução II é preparada numa seringa, caso volume total preparado 

seja inferior a 50 mL, ou numa bolsa, se superior. Nesta preparação, primeiro há o enchimento da 

emulsão lipídica para a seringa ou bolsa, sendo depois adicionadas as vitaminas lipossolúveis [49]. No 

final da preparação, é realizada a verificação do produto acabado através de ensaios organoléticos (I, 

II e III) e gravimétricos, sendo esta ação da responsabilidade do farmacêutico supervisor [45]. Se tudo 

estiver conforme, no caso das bolsas de NP, procede-se primeiramente à rotulagem interna, com o 

rótulo correspondente à bolsa executada, sendo depois a mesma embalada com folha de alumínio para 

proteção da luz e coloca-se um rótulo externo sobre o material fotoprotetor (Anexo 38). Por outro lado, 

se elaboramos uma seringa de NP, esta é também imediatamente rotulada. As preparações destinadas 

ao mesmo doente, soluções I e II, são embaladas na mesma embalagem secundária [50]. 

É da responsabilidade do Farmacêutico ou TDT efetuar o pedido para a realização da análise 

ao Serviço de Microbiologia, registando o nome do doente, nº de processo e o nº de episódio. Neste 

caso, é feita uma análise à 1ª bolsa de cada sessão de trabalho e à última bolsa do dia [51]. 

C. Produção de citotóxicos  

A unidade de Farmácia Oncológica é responsável por assegurar a preparação e 

disponibilização de medicamentos citotóxicos e encontra-se centralizada na unidade de Hospital de Dia 

Polivalente, no serviço de Hematologia Clínica. A sua localização junto ao local onde é realizada a 

administração de CTX permite uma proximidade e comunicação eficiente entre todos os profissionais 

envolvidos no processo, incluindo Farmacêuticos, Médicos, Enfermeiros, TSDT e AOP, minimizando 

deste modo o risco de exposição ocupacional e contaminação ambiental inerente aos CTX e permitindo 

ainda uma preparação e disponibilização eficiente dos mesmos [52]. 

i. Espaço Físico 

A UFO encontra-se dividida em 3 áreas distintas: zona negra (exterior à zona de preparação), 

zona cinza e zona branca (Anexo 39). 

A zona negra encontra-se a uma pressão positiva e corresponde ao local de armazenamento 

de CTX e adjuvantes de quimioterapia (como é o caso dos antieméticos), bem como soluções de 
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diluição. A organização destes é feita por ordem alfabética, segundo a DCI, e pelo sistema FEFO. Os 

medicamentos com uma maior rotatividade, bem como as bombas de perfusão, encontram-se 

estrategicamente dispostos num armário junto ao posto dos farmacêuticos de forma a agilizar o 

processo (Anexo 40). O posto dos farmacêuticos é constituído por dois computadores que auxiliam os 

farmacêuticos na validação da prescrição médica, na emissão de OP bem como na elaboração de 

rótulos. Existe ainda uma janela de dupla porta (transfer) que permite a troca de material e produtos 

com a zona branca, e ainda um intercomunicador que permite a comunicação com a mesma (Anexo 

41). Nesta zona existe também um gabinete onde é feita essencialmente a dispensa de hemoderivados, 

a elaboração da lista de doentes previstos para o dia seguinte, bem como a respetiva lista de transporte, 

a emissão das ordens de preparação referentes aos doentes cuja prescrição foi feita manualmente, e 

é ainda o local onde se encontram os arquivos das ordens de preparação [53]. 

Na zona cinza (antessala), a pressão atmosférica é negativa e é o local onde se procede à 

lavagem assética das mãos e ao fardamento dos TDT que, de forma a garantir a sua segurança, 

deverão usar equipamento de proteção individual (EPI) [54]. 

  A zona branca, que corresponde à sala onde se procede à manipulação de CTX, dispõe de 

uma CFLv e encontra-se a uma pressão negativa (Anexo 42). 

É essencial que se mantenha este gradiente de pressão entre as diferentes salas de forma a 

evitar a saída de partículas e consequente contaminação ambiental e exposição dos operadores. 

ii. Funcionamento da UFO 

A equipa do setor é constituída por dois Farmacêuticos/TSS, que se encontram na zona negra, 

e por dois TSDT que operam na zona branca. 

Para que se dê início à preparação de um medicamente CTX tem que existir primeiramente 

uma prescrição médica. A maioria das prescrições já são emitidas em formato eletrónico através do 

GHAF no módulo do CdM, contudo algumas delas são ainda realizadas manualmente em papel com 

recurso a formulários próprios e distintos conforme se trate de doentes em ambulatório (impresso cor-

de-rosa) e doentes internados (impresso de cor verde) (Anexo 43). As prescrições médicas são 

realizadas de acordo com os Protocolos de Quimioterapia aplicados no CHUP que têm como base 

esquemas internacionais e que se encontram disponíveis no GHAF e que são periodicamente 

atualizados (Anexo 44) [55]. 

De forma a gerir todas as preparações diárias, no dia anterior, cruzando os dados de dois 

sistemas informáticos, o GHAF e o SAM, é elaborada pelo farmacêutico uma lista de doentes que irão 

realizar ciclos de quimioterapia organizados por hora de marcação, e uma lista de transporte das 

preparações que é assinada pelo AO quando levanta a preparação.  

Quando o doente chega ao Hospital de Dia é primeiramente realizada uma colheita de sangue 

para análise. Caso os valores se encontrem dentro dos limites esperados o hemograma é aprovado e 

a enfermeira emite uma “luz verde” no GHAF que permite ao farmacêutico que se encontra na sala 

negra, a partir deste momento, validar a prescrição médica eletrónica. Pode, contudo, ser emitida uma 

“luz vermelha” que significa que o hemograma não foi aprovado, não sendo possível fazer a validação 

pelo farmacêutico, ou ainda uma “luz amarela” que indica que se aguarda decisão médica. Na validação 

da prescrição o farmacêutico deve analisar a mesma de forma sistemática de modo a garantir o 
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cumprimento das normas aprovadas pelo CHUP e a promover a segurança e eficácia da terapêutica 

farmacológica instituída. Assim sendo, é confirmada a identificação do doente, peso, altura, superfície 

corporal, AUC (se aplicável), CTX prescritos por DCI, dose padrão do protocolo e dose ajustada ao 

doente, via de administração, data de realização do ciclo, serviço clínico, nome do prescritor e 

denominação do protocolo e patologia [55]. 

Validada a prescrição, o Farmacêutico emite as ordens de preparação, impressas sob a forma 

de rótulos. Um dos rótulos contém a técnica de preparação de forma simplificada (rótulo interno), ao 

contrário do rótulo de libertação (rótulo externo) que fica visível na preparação final. Nos fármacos não 

sujeitos a manipulação prévia em CFLv, o rótulo é colado pelo Farmacêutico diretamente na 

embalagem que é colocada no local apropriado para se proceder ao seu transporte [53]. 

Posto isto, o farmacêutico organiza as ordens imitidas priorizando a medicação que dispensa 

manipulação prévia, como é o caso de adjuvantes, bem como as primeiras preparações de cada ciclo, 

preparando um tabuleiro com o fármaco a manipular devidamente “descartonado”, a solução injetável 

de diluição, a ordem de preparação e o rótulo de libertação (Anexo 45) (Figura 1). No GHAF são 

realizados os débitos dos fármacos registando-se sempre o lote e o PV. 

Os tabuleiros são enviados através do transfer para a zona branca onde o TDST de apoio 

confirma se o material que se encontra no tabuleiro corresponde ao descrito na ordem de preparação 

e prepara todo o material consumível necessário. O TDST operador prepara o manipulado na CFLv, 

assegurando sempre a total esterilidade do processo. O TDST de apoio realiza também o controlo 

gravimétrico do produto final, sendo aceites desvios de ±5%, identifica a preparação com o rótulo de 

libertação, caso aplicável a preparação é protegida da luz e acondicionada em embalagem selada, e é 

enviada novamente pelo transfer. 

Novamente na zona negra, o Farmacêutico verifica se a preparação cumpre as especificações, 

faz a libertação do CTX, sendo de seguida colocada pelo farmacêutico na caixa correspondente aos 

cadeirões ou às camas, conforme a localização do doente [53]. Os AOPs designados realizam o 

transporte e assinam sempre a lista de transporte existente. O circuito é concluído quando os 

Enfermeiros responsáveis procedem à administração do medicamento. 

Nesta unidade podem ainda ser preparados e disponibilizados medicamentos experimentais 

que integram estudos de Ensaios Clínicos. 

Em semelhança com os restantes setores dos SF a gestão de encomendas e stocks da UFO 

é feita pelo sistema de Kanbans e as encomendas são efetuadas ao armazém 1001 no final do dia [56]. 

2.3.2 Produção de medicamentos não estéreis 

Como referido, no setor da farmacotecnia há a preparação de medicamentos não estéreis, 

obedecendo a mesma às Boas Práticas de Fabrico de Medicamentos Manipulados (Portaria 594/2004 

de 2 de Junho) [57].  

i. Espaço Físico 

A preparação deste tipo de fármacos é realizada numa sala (Anexo 46), cujas instalações 

comportam uma hotte, bancadas e armários onde se guardam as matérias-primas e o material 

envolvido na preparação e, em certos casos, no embalamento primário dos medicamentos (por 

exemplo, frascos de vidro âmbar para soluções e suspensões orais) (Anexo 47). 
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ii. Processo de Produção de medicamentos não estéreis 

O processo de preparação de medicamentos não estéreis inicia-se com um pedido que pode 

ser realizado de duas formas: através do sistema informático GHAF e, neste caso, as preparações têm 

como destino os serviços CMIN, DIDDU, UFA e UFO; ou pelo sistema de kanbans para reposição de 

stocks no APF [58]. Posteriormente, o Farmacêutico tem como função validar o pedido e a emissão da 

OP e dos respetivos rótulos, sendo que a emissão dos últimos pode também ser da responsabilidade 

do executante (TDT) [57, 59]. De seguida, estando na posse da OP e dos rótulos, o TDT irá proceder 

à preparação dos manipulados, utilizando bata própria, luvas, máscara e touca [60]. 

O rótulo deve estar em conformidade com a legislação em vigor, possuindo as seguintes 

informações: composição qualitativa e quantitativa; prazo de validade (sendo a atribuição deste feita 

pelo farmacêutico de acordo com a USP Pharmacists´ Pharmacopeia, 31-NF26LH795, pág.777) ; 

condições de conservação; instruções especiais para a utilização do medicamento (ex. Agitar antes de 

usar); via de administração; identificação do local de preparação; identificação do farmacêutico diretor 

técnico e o lote do manipulado (atribuição dos lotes realizada da mesma forma que a referida nos 

medicamentos estéreis) [59,61]. No caso de se tratar de uma formulação magistral e específica de um 

doente, o rótulo tem que, adicionalmente, possuir a identificação do utente (Nome, Serviço e nº de 

cama) e a posologia prescrita ao mesmo [59]. 

No que diz respeito à OP, a mesma tem de ter incluída nela a informação que se segue: 

características técnicas da preparação como as substância(s) ativa(s), forma farmacêutica, dosagem e 

apresentação; número de lote; identificação do operador e do supervisor; quantidade por unidade e o 

número de unidades a preparar; composição qualitativa e quantitativa da preparação; matérias-primas 

utilizadas, incluindo lote, origem e prazo de validade; técnica de preparação; ensaios de verificação da 

qualidade do produto final; exemplar do rótulo e validação do produto final, efetuada pelo supervisor 

(Anexo 48) [57]. 

Na etapa final da preparação de manipulados não estéreis, é necessário proceder ao controlo 

de qualidade e verificação do produto final. São, portanto, realizados ensaios 

específicos para cada preparação, estando estes incluídos na OP. Todavia, para cada FF existem 

ensaios realizados à totalidade dos lotes preparados (Tabela 1). O resultado do controlo é registado na 

OP com a expressão “Conforme/Não conforme”, sendo que deve ser registado o motivo caso a rejeição 

do produto [62]. 

O produto acabado é rotulado e armazenado em embalagem secundária, uma embalagem de 

plástico transparente (Anexo 49) [63]. Por fim, faz-se o débito das matérias-primas utilizadas no sistema 

informático e num impresso próprio e arquiva-se a ordem de preparação. De seguida, através do GHAF, 

dá-se entrada do medicamento não estéril e procede-se à transferência deste para o armazém. O 

farmacêutico é o responsável pela validação e supervisão do produto final. 

2.3.3 Fracionamento de Medicamentos 

Dentro do setor da farmacotecnia também se realiza o fracionamento de medicamentos.  O 

referido procedimento permite obter frações de determinado medicamento, o que permite o uso de 

doses não disponíveis no mercado e, ao mesmo tempo, a rentabilização de um fármaco para o máximo 

de doentes possível, para uma melhor gestão dos recursos. Neste processo não se interfere com as 
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propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas da formulação. Com efeito, o fracionamento só é 

realizado se no RCM da substância ativa estiver indicado que o mecanismo de libertação do princípio 

ativo não é afetado pelo processo, que há possibilidade de se poder obter uma fração do fármaco em 

causa ou a garantia de que a substância ativa não apresenta risco fisico-químico e/ou biológico na 

operação de fracionamento [64]. 

Os fracionamentos são realizados aquando da necessidade reposição de stocks via kanban ou 

em resposta a pedidos de medicamentos sem stock feitos no dia anterior, através de impresso próprio, 

sendo o controlo da existência destes pedidos responsabilidade do farmacêutico ou TDT. No ato de 

validação do “Pedido de Fracionamento de Medicamentos”, deverá ser verificado a data, o n.º do 

pedido, a identificação de quem pediu, o medicamento a fracionar, o laboratório produtor, o lote, o PV, 

a dose a preparar, a quantidade a preparar e prazo de entrega expectável [65].  

O Farmacêutico é o responsável por definir os procedimentos a adotar para o fracionamento dos 

diferentes medicamentos, de acordo com as suas formas farmacêuticas (comprimidos, pós ou líquidos). 

Com o objetivo de controlar a qualidade do processo e do produto final, devem ser realizados ensaios 

de verificação dos medicamentos fracionados, nomeadamente o controlo visual de caraterísticas 

organoléticas e o controlo do peso do produto final. Se o resultado não for conforme, é aberta uma 

notificação e o lote segregado, sendo-lhe atribuída uma etiqueta, na qual estará escrito “Lote não 

Conforme”, até ser tomada uma decisão pela Direção de Serviço [66]. Após fracionamento, os produtos 

são reembalados, sendo-lhes atribuído um lote de produção pelo farmacêutico e definido um prazo de 

validade de acordo com as recomendações da USP edição 2008-2009 [67]. 

2.3.4  Balanço do trabalho da unidade de Farmacotecnia 

Relativamente à produção de estéreis e de NP, foi-nos permitido observar, dentro da sala 

branca, o procedimento relativo à produção de seringas de morfina, assim como, o fracionamento de 

alguns colírios e ampolas, como, por exemplo, de hidroxocobalamina e adalimumab, e, também, à 

produção de bolsas/seringas de NP. Tivemos, também, a oportunidade de auxiliar na rotulagem e 

embalamento/reembalamento dos produtos finais. Na unidade de produção de medicamentos não 

estéreis pudemos preparar, com a supervisão e orientação do TDT responsável, diversos manipulados 

(Anexo 50). Procedemos ainda ao armazenamento em embalagem primária e respetiva rotulagem e, 

posteriormente, ao embalamento em acondicionamento secundário. Efetuamos, também, o registo das 

matérias primas gastas manualmente e assistimos ao registo do mesmo no sistema informático, assim 

como, à introdução e transferência do manipulado obtido (via GHAF) para o armazém. 

No período em que passamos pela UFO foi-nos dada a possibilidade de acompanhar as 

diversas funções aqui desempenhadas pelos farmacêuticos, tais como, validação e monitorização 

das prescrições médicas, emissão de ordens de preparação, confirmação dos doentes no programa 

SI_UFO, supervisão da manipulação de citotóxicos na sala branca, libertação dos CTX, entre outros. 

3. Ensaios Clínicos 

A Lei 21/2014 de 14 de abril aprova o regime jurídico aplicável à investigação clínica, que 

define como “todo o estudo sistemático destinado a descobrir ou a verificar a distribuição ou o efeito de 

fatores de saúde, de estados ou resultados em saúde, de processos de saúde ou de doença, do 

desempenho e, ou, segurança de intervenções ou da prestação de cuidados de saúde.”  Esta lei 
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abrange quer o regime da realização dos ensaios clínicos de medicamentos de uso humano, quer o 

regime da investigação clínica de dispositivos médicos.  Nos estabelecimentos de saúde integrados no 

SNS, os SF são responsáveis por todo o circuito do medicamento experimental- receção, 

armazenamento, preparação, dispensa, recolha e devolução ou destruição do medicamento 

experimental, tendo o dever de elaborar e atualizar toda a documentação correspondente às diversas 

fases do circuito [68]. 

3.1. Características dos EC 

Todos os EC deveriam cumprir os seguintes requisitos: ser prospetivo, incluir um grupo 

controlo, utilizar uma amostra significativa e, preferencialmente, ser randomizado e duplamente cego. 

Existem diversas classificações dos EC de acordo com a perspetiva adotada, ou seja, é possível 

classificar os ensaios segundo a sua finalidade, metodologia, procedimento para atribuição do 

tratamento, o desenho do estudo ou número de centros envolvidos. No entanto, o mais comum é 

classificar o EC de acordo com a sua finalidade, nomeadamente em EC de fase I, de fase II, de fase III 

e fase IV [69]. 

3.2. Intervenientes nos EC 

Os principais intervenientes na realização de um EC são o promotor, o investigador, o monitor, 

o coordenador. No entanto, para que um ensaio possa ser levado a cabo, são necessárias autorizações 

de diversas entidades. 

O promotor pode ser uma empresa farmacêutica, instituição académica ou investigador 

responsável pela conceção, realização, gestão ou financiamento dos ensaios clinicos.   No entanto, 

todo este trabalho pode ser adjudicado a uma entidade externa- Contract Research Organization.   É 

ao promotor, ou à CRO, que cabe submeter a proposta para o novo ensaio clínico às autoridades 

competentes, no caso INFARMED, I.P., à Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) e à 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), sendo necessária a aprovação das três entidades 

para que o ensaio possa ter início. Posteriormente, o promotor/CRO seleciona os centros de estudo 

clínico que se enquadram nas necessidades e exigências do ensaio, sendo que, mesmo que o centro 

seja selecionado, é ainda necessária aprovação por parte da Comissão de Ética para a Saúde (CES) 

e do Conselho de Administração da própria instituição.  

3.3.  Instalações dedicadas aos EC  

Nas instalações dos SF do CHUP, existem duas salas independentes destinadas aos EC, 

ambas com acesso restrito. Uma das salas é a sala de trabalho onde se realizam as tarefas burocráticas 

relacionadas com os EC, onde decorrem todas as reuniões com monitores e auditores e onde se 

encontra arquivada toda a documentação referente aos ensaios que naquele momento estão a ativos 

no CHUP. A sala contígua é onde está armazenada toda a medicação experimental e é nesta sala que 

é feito todo o controlo desta medicação, desde a dispensa aos pacientes recrutados até à devolução 

de medicação não usada ao promotor (Anexo 51). 

3.4. Receção, verificação e armazenamento 

Toda a medicação experimental que é entregue no APF é imediatamente direcionada para a 

unidade de EC, onde o farmacêutico responsável verifica a correspondência entre o que foi entregue e 

todos os dados do drug shipment receipt. Para além disso, a medicação de frio (2-8ºC)  vem 
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acompanhada de um data logger (Anexo 52) que regista as temperaturas a que a medicação esteve 

sujeita durante o transporte e, se houver algum desvio ao intervalo determinado, o promotor tem de ser 

notificado e toda a remessa fica em quarentena até ser decidida que pode ser utilizada ou se tem de 

ser rejeitada. Se tudo estiver conforme, é acusada e registada a receção da remessa e é feita a 

atualização do inventário da medicação experimental, segundo um protocolo que é específico de cada 

estudo. 

Após a verificação da conformidade de toda a medicação recebida, o farmacêutico tem de 

preencher os formulários de contabilidade da medicação do ensaio e dar conhecimento ao promotor 

da receção da medicação através do sistema IVRS/IWRS atribuído ao ensaio em questão. 

3.5. Prescrição, dispensa e devolução da medicação experimental 

Dada a especificidade dos EC, a medicação experimental segue um circuito próprio. A 

prescrição é exclusiva de médicos integrantes da equipa do ensaio e é realizada através de um 

impresso próprio, constituído por uma parte a preencher pelo prescritor e outra a preencher pelo 

farmacêutico no momento da dispensa. Tem, sempre, de ficar registados o medicamento experimental, 

a quantidade, o lote e o prazo de validade que foi dispensado ao participante do estudo e a prescrição 

tem de ficar arquivada no respetivo dossier. 

Quando se trata de de medicação que tem de ser manipulada previamente, nomeadamente a 

de administração subcutânea ou intravenosa, são também impressas ordens de preparação e os 

respetivos rótulos de identificação.  

Para além destas tarefas, também é parte do papel do farmacêutico disponibilizar ao doente 

toda a informação sobre a medicação que o doente vi iniciar ou já está a tomar, mais propriamente 

sobre a correta administração e conservação da medicação, monitorizar a adesão à terapêutica e 

alertar para a necessidade de devolver toda a medicação  que não foi usada. 

De uma maneira geral, toda a medicação não usada é devolvida ao promotor para que este 

proceda à sua destruição. No entanto, se tal ficar acordado no contrato assinado entre o centro de 

estudo e o promotor, a destruição pode ficar a cargo do CHUP. 

3.6. Visitas e auditorias 

A unidade de EC pode receber vários tipos de visitas. Desde visitas de seleção/qualificação, 

em que o monitor afere se o centro dispõem de todos os meios materiais e humanos para cumprir todas 

as etapas do protocolo;  visitas de início, quando já existem todos os pareceres e autorizações 

necessários, em que o monitor dá formação a toda a equipa que vai participar no EC, em que é 

apresentado o protocolo do estudo e é cedida toda a documentação e material de suporte, incluindo o 

dossier do estudo. Após a formação dada à equipa na visita de início, é elaborado um protocolo interno 

com todos os procedimentos a cumprir para o ensaio clínico em questão desde a receção de remessas 

do medicamento experimental, dispensa da medicação ao doente ou ao coordenador e devolução da 

medicação não usada. 

No decorrer do ensaio, o monitor responsável pelo ensaio faz diversas visitas de monitorização 

ao centro com o objetivo de verificar que o protocolo está a ser escrupulosamente cumprido e que toda 

a documentação está corretamente preenchida e atualizada. Estas visitas também incidem sobre o 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 
 

 

19 
 

controlo das condições de armazenamento da medicação e sobre o cumprimento dos objetivos 

traçados para o estudo. 

Por último, o ensaio é dado por terminado após a visita de fim durante a qual o monitor retifica 

e arquiva toda a documentação, que tem de ser guardada no centro durante o período mínimo de 15 

anos. 

No entanto, a qualquer momento do ensaio, podem acontecer auditorias por parte dos 

promotores e/ou das autoridades competentes, de modo a assegurar o cumprimento das boas prácticas 

e, assim, garantir a qualidade e integridade do ensaio e a proteção dos doentes envolvidos. 

3.7. Balanço do trabalho na unidade de EC 

Durante a semana que passámos na unidade de EC, tivemos a oportunidade de assistir a duas 

visitas de início (Ensaio ALN-TTR02-008 e ENVISAGE-TAVI AF) e a uma visita de monitorização 

(MOR208C204). De entre as tarefas que realizámos, incluem-se a elaboração de protocolos internos 

da farmácia para a dispensa de nova medicação experimental; preenchimento dos drug accountability 

log de diversos ensaios que correspondem aos formulários de contabilidade/registo da medicação que 

foi dispensada e da medicação que foi recebida pelos SF. 

4. Cuidados Farmacêuticos 

Cuidados farmacêuticos é uma prática profissional que visa aumentar a influência do 

farmacêutico na farmacoterapia, e que tem como principal objetivo garantir o uso do medicamento de 

forma segura e efetiva. 

  A função do farmacêutico recai sobretudo na prevenção ou deteção de alterações dos efeitos 

terapêuticos da farmacoterapia, em melhorar a saúde do doente e ainda na prevenção, identificação e 

resolução de Problemas Relacionados com o Medicamento (PRM) de forma a prevenir RNM 

(Resultados Negativos do Medicamento). Com o intuito de identificar PRMs, o farmacêutico avalia cada 

medicamento tendo em conta quatro parâmetros farmacoterapêuticos traduzidos no fluxograma do 

Anexo 53. Deste modo é possível identificar-se 4 tipos de PRM diferentes [70].  

No CHUP estão a ser desenvolvidos dois programas que vão de encontro com os objetivos dos 

Cuidados Farmacêuticos: o programa de conversão da terapêutica IV para oral, sendo esta uma via 

mais segura e económica; e programa de monitorização de parâmetros analíticos e de ajuste de dose 

que tem como objetivo a identificação de erros de medicação, a prevenção de RNMs, ajustes da dose 

com base nas funções (hepática e outras) do doente e otimização da terapêutica farmacológica [71]. 

Com o objetivo de promover a Educação para a Saúde e o uso racional do medicamento, o 

Farmacêutico deve desenvolver e fornecer material de apoio, melhorando assim o conhecimento do 

doente relativamente à sua doença e respetiva terapêutica, através, por exemplo, da disponibilização 

de folhetos informativos, à semelhança daquele que é cedido na UFA aquando o início de uma nova 

terapêutica (Anexo 54) [72]. 

5. Conclusão 

Os dois meses de estágio profissionalizante nos SF do CHUP foram cruciais para a conclusão 

do nosso curso na medida em que nos permitiu consolidar e complementar as valências adquiridas ao 

longo do nosso percurso académico. 
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Tratando-se do primeiro contacto profissional enquanto futuras farmacêuticas, permitiu-nos 

clarificar as noções relativas ao papel do farmacêutico em Farmácia Hospitalar, acompanhar o circuito 

do medicamento passando pelos diversos setores que constituem os SF e ainda compreender o 

impacto do farmacêutico na promoção do uso racional do medicamento e na adesão à terapêutica. 

Escolhemos realizar este estágio no CHUP dado se tratar de uma instituição de excelência que 

oferece um vasto leque de atividades desempenhadas nos Serviços Farmacêuticos o que nos 

proporcionou uma aprendizagem mais completa e enriquecedora. 

Durante o estágio adquirimos uma vasta gama de conhecimentos técnicos e científicos relativos 

às funções desempenhadas pelo Farmacêutico Hospitalar. Dado que o farmacêutico enquadra uma 

equipa multidisciplinar podemos ainda compreender a importância do trabalho em equipa que se revela 

crucial para garantir o bom funcionamento da farmácia hospitalar. 

Confrontadas com a realidade que decorre nos SF, e graças a uma equipa de profissionais 

dedicada e sempre disponível para nos auxiliar, desenvolvemos habilidades e competências 

transversais, como capacidade de gestão e organização. Ao depararmo-nos diariamente com situações 

sensíveis, próprias da área hospitalar, conseguimos desenvolver ainda a nossa capacidade de 

autonomia e de adaptação. 

Chegando ao fim de mais uma etapa, concluímos que foi uma experiência de aquisição e de 

aplicação de competências científicas bastante positiva, tanto a nível teórico como a nível prático, que 

nos proporcionou um crescimento profissional e pessoal e que, sem dúvida, nos preparou para 

ingressar no mercado de trabalho. 
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7. Anexos 

Anexo 1- Acreditação do CHUP pelo CHKS 

 

 
 

 
Anexo 2- Distribuição dos estagiários pelos diferentes setores durante o período de estágio 

 

 
* Produção de Medicamentos Estéreis, NP e Não estéreis 
 
 
 
 
 
 
 
  

                    Semana 

 

Estagiária 

1ª  

4-9 

Março 

2ª 

11-15 

Março  

3ª  

18-22 

Março 

4ª  

25-29 

Março 

5ª  

1-5 Abril 

6ª  

8-12 

Abril 

7ª  

15-19 

Abril 

8ª 

22-26 

Abril  

Ana Catarina Rocha  AMB DIDDU UFO PROD* EC APF  

Paula Rocha  AMB DIDDU PROD* UFO EC APF  

Joana Santos  DIDDU AMB EC APF UFO PROD*  

Ângela Cucu  DIDDU AMB EC APF PROD* UFO  A
p

re
se

n
ta

çã
o

 

El
ab

o
ra

çã
o
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o

 

R
el

at
ó

ri
o
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Anexo 3- Sistema Kanban  
      

 
 
 

Anexo 4- Kanban específico para a UFA 
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Anexo 5- Elaboração das encomendas através da Lista comum 
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Anexo 6- Zona de receção de encomendas no APF 
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Anexo 7- Sala reservada e fechada para os Estupefacientes e Psicotrópicos 

 
 

Anexo 8- Câmara Frigorífica do APF 
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Anexo 9- Zona de receção de grandes volumes 

 

 
 

Anexo 10- Explicação da metodologia FEFO (First Expired First Out) 
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Anexo 11- Sala de atendimento da UFA com o sistema de senhas informatizado. 

 

 

 
Anexo 12- Zona de atendimento da UFA 
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Anexo 13- Forma de organização da medicação nas gavetas 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 14- Armazenamento da medicação termolábil na UFA 
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Anexo 15- Estantes reservadas à nutrição  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16- Gabinete de atendimento privado 
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Anexo 17- Termo de responsabilidade fornecido na UFA para os cuidadores  
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Anexo 18- Requisição de Hemoderivados em impresso próprio (modelo nº1804 do INCM) 
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Anexo 19- Prescrição de Antídotos em impresso próprio (IM.SFAR.GER.013) 
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Anexo 20-Prescrição de material de penso em impresso próprio (IM.SFAR.GER.030) 
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Anexo 21- Requisição de substâncias psicotrópicas e estupefacientes (modelo nº1509) 
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Anexo 22- Exemplo de intervenção farmacêutica no setor DIDDU: Registada em “Observações da 

farmácia”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Observação da Farmácia: “Duplicação da Prescrição” 
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Anexo 23- Caixas SUC® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 25- Células de aviamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 24- Torre 
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Anexo 26- Pharmapick ® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 27- Carro 
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Anexo 28- Caixa de transporte de psicotrópicos e estupefacientes para o serviço clínico de 

Neurorradiologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 29- Sala negra do setor da produção de medicamentos estéreis e nutrição parentérica 
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Anexo 30- Sala cinzenta do setor da produção de medicamentos estéreis e nutrição parentérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 31- Sala branca do setor da produção de medicamentos estéreis e nutrição parentérica com a 

CFLv 
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Anexo 32- “Transfer” do setor da produção de medicamentos estéreis e nutrição parentérica 
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Anexo 33- Ordem de preparação de Ceftazidima col.5%/ 10 mL 
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Anexo 34- Procedimento de atribuição de lotes de produção de medicamentos estéreis e não estéreis 

 

O Lote de Produção é constituído por: 

- Inicial da forma farmacêutica: C- colírio, I- injectável, SO- Solução (X ou XX) 

- Inicial da designação do princípio ativo: CZ- Ceftazidima, VA- Vancomicina, FC- 

Fluconazol, TP- Alteplase, M- Morfina, CX- Cefuroxima, GE- Gentamicina, HDC- Hidrato Cloral (YY ou 

YYY) 

- Concentração do produto. Ex: 1,4 = 1,4% (ZZZ) 

- Nº da sessão de produção: atribuída automaticamente pelo sistema informático 

- Iniciais do nome e apelido do operador (dois dígitos). Ex: TM (AA) 

- Iniciais do nome e apelido do supervisor (dois dígitos). Ex: AM (BB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lote 

Estéreis: 

XYYZZZ000000AABB 

Não Estéreis: 

XXYYYZZZ00000AABB 
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Anexo 35- Prescrição de NP 
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Anexo 36- Ordem de preparação de mistura de NP e respetivo rótulo 
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Anexo 37- Procedimento de atribuição de lotes de produção de NP 

 

O Lote de Produção é constituído por: 

XXX- Tipo de preparação 

YYYYYYY- Nº processo clínico 

ZZ/ZZ/ZZ- Data de execução 

WW- Tipo de solução 

AA - Iniciais do nome e apelido do Executante 

BB - Iniciais do nome e apelido do Supervisor 

 

 

 

 

 

 

 

Quando a prescrição tem origem no cliente externo CHTS: 

 

XXX- Tipo de preparação 

YYYYY- Código automático atribuído pelo computador 

AA - Iniciais do nome e apelido do Executante 

BB - Iniciais do nome e apelido do Supervisor 

 

 

 

Lote: 

XXX YYYYYYY ZZ/ZZ/ZZ WW AA BB-I 

(Solução I) 

XXX YYYYYYY ZZ/ZZ/ZZ WW AA BB-II 

(Solução II) 

 

DT: ZZ-ZZ-ZZZZ Lote: XXXYYYYYAABB (Solução I) 

 

DF: ZZ-ZZ-ZZZZ Lote: XXXYYYYYAABB (Solução II) 
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Anexo 38- Bolsas de NP devidamente rotuladas e embaladas 

 

Anexo 39 - Layout das instalações da UFO  
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 Anexo 40 - Armário com produtos de maior rotatividade  
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Anexo 41 – Transfer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 42 – Zona branca com a CFLv na UFO  
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Anexo 43 – Prescrição de medicamentos de terapêutica programada (ambulatório) 

(IM.SFAR.GER.016) 
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Anexo 44– Exemplo de um Protocolo de Quimioterapia praticado no CHP (versão antiga)  
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Anexo 45– Exemplo de rótulo usado na preparação e disponibilização de CTX (Carboplatina 384 mg) 

e consequente confirmação da dose calculada informaticamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 mg   _______ 45 ml 

384 mg  _______ 𝑉1 

 

𝑉1 = 38,4 ml 

 

V total= 𝑉1+ 𝑉𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑒5% = 38,4 ml + 250 mL = 288,4 ml 

 

 

DOSAGEM CARBOXIPLATINA = 450 mg / 45 ml 
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Anexo 46- Sala de preparação de medicamentos não estéreis 
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Anexo 47- Armários que constituem a sala de preparação de medicamentos não estéreis  
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Anexo 48- Ordem de preparação de Frasco de 100 mL de suspensão oral de Metoprolol 10 mg/mL 
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Anexo 49- Frascos de 100 mL de suspensão oral de Metoprolol 10 mg/mL devidamente rotulados e 

embalados 
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Anexo 50-Medicamentos não estéreis preparados pelas estagiárias durante o período de estágio  

 

Hidrato de Cloral 100 % Fr. 50 mL e 100 

mL 
Colutório de Nistatina e Lidocaína 

Suspensão Oral Trimetoprim 10 mg/mL Fr. 

30 mL 
Citrato de Cafeína 10 mg/mL Fr. 10 mL 

Veículo para Citrato de Cafeína Fr. 500 mL Sacarose solução Oral 24% Fr. 30 mL 

Sildenafil Susp. Oral 2,5 mg/mL Fr. 80 mL Ácido Ursodesoxicolico Susp. Oral 1,5% Fr. 

100 mL 

Suspensão Oral de Captopril 1 mg/mL Fr. 

100 mL 
Substituto da Saliva Fr. 50 mL 

Topiramato 5 mg Permanganato Potássio 1:10 000 

Suspensão Oral de Captopril 1 mg/mL Fr. 

50 mL 
Dieta Modular Glucídica 1g 

Metoprolol 1% Susp. Oral Fr. 100 mL Gabapentina Susp. Oral 100 mg/mL Fr. 20 mL 

Citrato de Cafeína 20 mg/mL Fr.100 mL Espironolactona Susp. Oral 2mg/mL Fr. 100 

mL 

Sacarose solução Oral 24%  

Fr. 30 mL 

Suspensão Oral de Oseltamivir 15 mg/mL  

Fr. 50 mL 

Vaselina Líquida Fr. 250 mL Morfina Sol. Oral 0,02% Fr. 50 mL 

Loção de Alfazema Sirolimus 0,4% Pomada- 20 g 

Gele Cetamina 0,5% + Amitriptilina 2% 100 

g 
Suspensão Oral de Vigabatrina 50 mg/mL Fr. 

100 mL 

Tacrolimus 0,5 mg/mL Suspensão Oral 

Fr. 60 mL 
Ácido Acético 3% Sol. Aquosa Fr. 50 mL 

Ácido Acético 5% Solução Aquosa Fr. 50 

mL 
Solução Aquosa Iodo 5% (Sol. De Lugol) Fr. 

100 g 

Diazepam Susp. Oral 0,4 mg/mL Fr. 50 mL Sildenafil Susp. Oral 2,5 mg/mL Fr. 30 mL 

Propanolol 1 mg/mL Sol. Oral Fr. 80 mL Citrato de Sódio Sol. Oral 3% Fr. 100 mL 
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Anexo 51- Sala de armazenamento de medicamentos experimentais 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 52- Data logger 
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Anexo 53 – Fluxograma identificação de PRM. 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 
 

 

64 
 

Anexo 54- Termo de responsabilidade cedido ao utente na UFA 
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8. Figuras 

Fig. 1 – Cálculos para preparação de bombas de perfusão de 5-FU 

  

 

 

  

𝐶 =
𝑚

𝑉
  ó 𝑉5−𝐹𝑈 =

𝑚

𝑉
 = 4972

50
 = 99 ml de 5-FU 

𝑉𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿→     5ml _______1h 

  X ml _______46h 

X= 230 ml  

𝑉𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 230 ml + V residual = 230 ml + 8ml = 238 ml 

230 ml ________ 99 ml de 5-FU 

238 ml ________ X ml de 5-FU 

X= 102 ml de 5-FU 

 

𝑉𝑆𝑂𝐿𝑈ÇÃ𝑂𝐷𝐼𝐿𝑈𝐼ÇÃ𝑂= 238 ml – 102 ml = 136 mL 
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9. Tabelas 

 

Tabela 1- Ensaios de Verificação dos manipulados não estéreis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas Farmacêuticas Ensaio 

Sólidas Uniformidade de Massa 

Semi-Sólidas pH 

Soluções Transparência; pH 
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