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Resumo 

O estágio curricular representa a última etapa do curso em Ciências Farmacêuticas, mas não só: 

representa também o primeiro passo na vida profissional como farmacêutico. Como tal, é da maior 

importância. Foi durante estes sete meses de estágio – quatro deles dedicados à farmácia comunitária 

e sobre os quais me debruço neste relatório – que pude aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo 

dos cinco anos, e adquirir muitos mais.  

Como estagiária da Farmácia Cristelo foi-me permitido aprender e desempenhar muitas das 

tarefas inerentes à atividade farmacêutica em farmácia comunitária, tais como execução e receção de 

encomendas, devoluções, gestão de stocks e de validades, dispensa de medicamentos, 

aconselhamento farmacêutico, entre outras. O farmacêutico comunitário – à sua maneira – é também 

um cuidador da comunidade a que serve. A descrição destas tarefas, bem como anotações de 

experiências pessoais em cada uma delas, encontra-se na primeira parte do presente relatório. 

Na segunda parte, são descritos os dois projetos que desenvolvi. O primeiro – Reposição do 

robot – surge da observação dos normais procedimentos da farmácia e potenciais melhorias, isto é: 

onde é que eu poderia intervir de forma a tornar algum dos processos internos mais eficiente. Assim, 

em resposta às constantes quebras no stock do robot – que não corresponde ao stock total da farmácia, 

stock este gerido de forma muito eficiente – decidi desenvolver um método que me permitisse gerar 

uma listagem de reposição, de forma a diminuir a ocorrência de quebra. Este projeto foi iniciado no 

segundo mês de estágio e foi constantemente atualizado de forma a dar resposta aos erros que fui 

encontrando no processo, pelo que durou até ao final do estágio. Por fim, sinto que foi uma ação que 

se mostrou útil para a FC. O segundo projeto – Proteção solar para miúdos – surge da enorme vontade 

que tinha em transmitir conhecimentos de saúde aos mais pequenos. Depois de vários temas terem 

sido discutidos com a equipa da FC, chegámos à conclusão que este seria o mais indicado: a época 

da maior exposição solar estava a aproximar-se, pelo que se justifica a pertinência do tema; e foi 

possível obter ajuda da principal marca de solares comercializados na FC – a Avène, que se 

disponibilizou em enviar materiais e amostras, de forma a enriquecer a experiência. Este projeto 

baseou-se numa apresentação oral de cerca de 30 minutos para crianças dos 5 aos 10 anos de idade 

e na distribuição posterior de um kit que continha: um panfleto informativo, amostras e informação 

pertinente à FC e à marca Avène. 

Além da aprendizagem constante no ambiente da farmácia comunitária, tive a oportunidade de 

atender algumas formações – a lista que as enumera encontra-se no Anexo I e os certificados para 

algumas delas no Anexo II. 
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PARTE I – FARMÁCIA CRISTELO 
1. Introdução 

A atividade farmacêutica expande os seus braços para muitos campos da saúde, sendo um deles 

a farmácia de oficina. Nesta, os farmacêuticos intervém ativamente na transmissão de informação sobre 

saúde, aconselhamento farmacêutico, dispensa de medicamentos, deteção de problemas relacionados 

com a prescrição, interação e administração de medicamentos, procurando sempre promover o uso 

responsável do medicamento e a adoção de um estilo de vida mais saudável. Sendo o farmacêutico 

muitas vezes a primeira procura dos utentes, é essencial que este possua os conhecimentos científicos 

mais cimentados e atualizados, podendo assim usá-los corretamente na sua profissão. Assim, 

academia e farmácia andarão sempre de mão dada, mesmo após o final desta etapa. E dada a 

importância da farmácia comunitária na sociedade, faz todo o sentido que o estudante de Ciências 

Farmacêuticas passe por este espaço, culminando a experiência académica num estágio curricular, 

permitindo ao mesmo contactar com uma nova realidade. 

Assim, entre 10 de dezembro de 2018 e 19 de abril de 2019, tive a oportunidade de realizar o 

estágio profissionalizante em farmácia comunitária na Farmácia Cristelo (Paredes), sob a orientação 

da Doutora Edite Sousa. 

As atividades desenvolvidas no âmbito deste estágio encontram-se descritas na Tabela 1. 

Tabela 1 Cronograma de atividades realizadas ao longo do estágio 

                     Semanas 
 

 Atividades 

Dezembro 
(10-31) 

Janeiro 
(1-31) 

Fevereiro 
(1-28) 

Março 
(1-31) 

Abril 
(1-19) 

2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Introdução ao 
funcionamento da FC 

                   

Receção de encomendas, 
armazenamento de 

produtos, marcação de 
preços 

                   

Gestão de prazos de 
validades 

                   

Organização dos 
receituários em lotes 

                   

Medição dos parâmetros 
fisiológicos e bioquímicos 

                   

Visualização de 
atendimentos 

                   

Realização de atendimentos 
com supervisão 

                   

Realização de atendimentos 
autónomos 

                   

Formações 
                   

Projeto I 
                   

Projeto II 
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2. Enquadramento geral da Farmácia Cristelo 

2.1. Farmácia Cristelo 

Esta farmácia conta com uma história de mais de meio século, sendo que só mais recentemente, 

ao haver mudança de instalações adquiriu o nome de Farmácia Cristelo (FC), anteriormente chamada 

Farmácia Moderna. 

2.2. Contexto geográfico e horário de funcionamento 

A FC localiza-se na rua Dr. Bernardo Pacheco Pereira Leite na freguesia de Cristelo, concelho 

de Paredes, Porto. Beneficia da proximidade à Extensão de Saúde Cristelo (Centro de Saúde 

Paredes/Rebordosa), à Clínica Médica de Cristelo e à Clínica Dentária de Cristelo. 

Durante a semana funciona em horário contínuo entre as 8h30 e as 22h, aos sábados das 9 às 

13h e das 14 às 20h e aos domingos e feriados abre da parte da manhã das 9h30 às 12h30. Para além 

do horário de abertura, funciona em acordo com as outras farmácias do concelho em regime de 

disponibilidade durante o período da noite. O horário está afixado na porta da farmácia de forma visível 

a todos os utentes, de acordo com a legislação (Artigo 28.º do DL n.º 171/2012, de 1 de agosto). [1] 

2.3. População abrangida 

A população a que serve a FC é muito diversa, contando em grande número com os habitantes 

da freguesia, utentes dos pontos de saúde próximos já referidos, mas também com utentes que se 

deslocam do centro de Paredes ou de Paços de Ferreira (a cerca de 10 minutos de distância de carro), 

o que mostra a procura pelo atendimento e serviços de excelência encontrados nesta farmácia. 

2.4. Presença nas redes sociais 

De modo a estar mais próxima da comunidade, nomeadamente das camadas mais jovens, a FC 

possui contas nas redes sociais Facebook e Instagram, onde são partilhadas imagens da farmácia e 

informações sobre rastreios, promoções, entre outros. 

2.5. Equipa 

A equipa da FC é constituída pelo Diretor Técnico (e proprietário), pela Diretora Adjunta, por três 

farmacêuticos, um Técnico de Farmácia e um Técnico Auxiliar de Farmácia. Conta ainda com um 

nutricionista, um funcionário que presta apoio à tesouraria e contabilidade e com um auxiliar de limpeza. 

Assim, a FC encontra-se em conformidade com os Artigos 22.º e 23.º do DL n.º 171/2012, de 1 de 

agosto. [1] 

2.6. Espaço físico 

2.6.1. Exterior 

Respeitando a legislação vigente (Art. 28.º do DL n.º 171/2012, 31 de agosto), a FC encontra-

se devidamente identificada com o vocábulo “farmácia” e pelo símbolo “cruz verde” (iluminado durante 

o horário de abertura), apresentando também uma placa de identificação do proprietário e do diretor 

técnico no exterior. Uma vez que se encontra num local ligeiramente elevado em relação ao nível da 

rua, existe uma rampa e uma porta automática para facilitar o acesso a todos os utentes. [1] 

Em ambos os lados da entrada principal, existem duas montras que são decoradas de acordo 

com a altura do ano e os produtos que a farmácia pretende promover. Do lado esquerdo após a entrada 

pela porta automática é possível ver um pequeno museu decorativo com artigos relativos à atividade 

farmacêutica antigos. 
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Figura 1 Exterior da Farmácia Cristelo 

2.6.2. Interior 

A FC tem uma zona de atendimento com cinco balcões (numerados de 1 a 5), três gondolas e 

diversas prateleiras que dispõem os produtos mais procurados por época sazonal e os produtos de 

bem-estar, dermocosmética e capilares, higiene pessoal, puericultura, higiene oral, entre outros.  

 
Figura 2 Interior da Farmácia Cristelo 

A partir da zona de atendimento é possível o acesso à zona de Ortopedia – onde estão produtos 

como cadeiras de banho, apoios de braço, cama articulada, canadianas e andarilhos – e aos gabinetes 

1 e 2, onde se realizam os serviços ao utente oferecidos pela FC, reuniões com delegados e ações de 

formação. 

De forma a dinamizar o serviço e a evitar a formação de fila até à porta, sendo esta uma farmácia 

com muito movimento, foi implementado no final do ano 2018 um sistema de senhas, onde se pode 

escolher uma das opções: A – atendimento, B – pagos e C – serviços. 

Na zona restrita ao utente, a FC conta com o back office onde se encontra o acesso ao robot 

que faz o armazenamento e o transporte dos medicamentos à zona de atendimento, prateleiras e 
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gavetas de arrumação de medicamentos e uma câmara frigorífica (armazenamento de medicamentos 

que requerem condições de temperatura especiais, tais como vacinas e insulinas) e onde se procede 

à criação e receção de encomendas, armazenamento dos produtos, marcação de preços, entre outras 

atividades. No back office existe uma porta para o exterior equipada com campainha por onde são 

recebidas as entregas pelos distribuidores. Existe um espaço para a verificação de receituário, uma 

pequena cozinha, laboratório – onde são produzidos os medicamentos manipulados, cashguard – um 

sistema que torna mais eficientes e seguros os pagamentos e o fecho de contas, sala de arrumos e 

instalações sanitárias. No piso de cima existem ainda dois escritórios, um deles dedicado à 

contabilidade. O armazém localiza-se no piso de baixo. As instalações da FC estão, portanto, em 

conformidade com a lei (Art. 29.º do DL n.º 171/2012, de 1 de agosto). [1] 

2.7. Cuidados de saúde prestados na farmácia 

Em 2018 foi publicada em Diário da República a Portaria n.º 97/2018 [2], que define os serviços 

farmacêuticos e outros serviços de promoção da saúde e bem-estar dos utentes que podem ser 

prestados nas farmácias comunitárias, sendo esta uma alteração à Portaria n.º 1429/2007, que definiu 

pela primeira vez o conjunto de serviços que as farmácias podem prestar aos utentes. Assim, desde 

2018 são incluídos na legislação serviços como consultas de nutrição, programas de adesão à 

terapêutica, preparação individualizada de medicamentos, entre outros. 

Nesta farmácia são prestados alguns serviços, tais como determinação de parâmetros 

bioquímicos, de índice de massa corporal e da pressão arterial, teste de gravidez, administração de 

injetáveis, recolha de medicamentos – VALORMED, produção de manipulados e de blísteres semanais 

e consultas de nutrição.  

2.7.1. Determinação de parâmetros bioquímicos 

Na FC é possível determinar os valores de glicémia, colesterol total e triglicerídeos. Pude durante 

estes quatro meses fazer estas medições aos utentes, tendo ganho destreza e à vontade não só na 

prática do ato médico, como também em colocar as questões mais indicadas aos utentes (de forma a 

tentar perceber o historial, histórico familiar, hábitos alimentares e se está medicado) e dar 

aconselhamento sempre que fosse justificado. Reparei ao longo do meu estágio que os utentes se 

preocupam maioritariamente em vigiar os valores de colesterol, principalmente quando estão 

medicados para tal. 

2.7.2. Massa corporal e índice de massa corporal 

A FC dispõe de uma balança automática que mede a massa corporal e a altura, calculando 

automaticamente o índice de massa corporal (IMC). 

O IMC é calculado através da fórmula: 𝐼𝑀𝐶 =
𝑚

ℎ2, em que m corresponde à massa corporal em 

quilogramas e h à altura em metros. O IMC é uma ferramenta que permite facilmente conhecer o estado 

nutricional em adultos. [3] 

Para adultos com mais de 20 anos, o IMC pode ser categorizado por: 

Tabela 2 Relação IMC - estado nutricional (Adaptado de [3]) 

IMC Estado nutricional 

< 18,5 Peso baixo 

18,5 – 24,9 Normal 

25,0 – 29,9 Pré-obesidade 

30,0 – 34,9 Obesidade tipo I 

35,0 – 39,9 Obesidade tipo II 

> 40 Obesidade tipo III 

As categorias de IMC são baseadas nos efeitos que o excesso de gordura corporal tem na 

morbilidade e mortalidade, sendo este um bom indicador de risco de doença: à medida que o IMC 

aumenta, também aumenta o risco de certas doenças, tais como doença cardiovascular, pressão 

arterial elevada, cancro e diabetes. [3] 
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Durante o meu estágio, foi-me requisitado muitas vezes que interpretasse o valor de IMC, o que 

me permitiu, quando apropriado, promover hábitos de alimentação saudável e a prática de atividade 

física. Pude também encaminhar um utente para o aconselhamento de nutrição da FC, já que se 

encontrava em elevado excesso de peso e mostrou vontade em adotar uma alimentação saudável, 

apesar de sentir muita dificuldade. 

2.7.3. Medição da pressão arterial 

O aparelho de medir a pressão arterial (PA) encontra-se junto à balança e área de ortopedia, ao 

dispor dos utentes da FC. Este é seguramente o serviço mais procurado na FC, o que mostra que a 

população de Cristelo está alerta para a importância do controlo dos valores de PA e da hipertensão 

arterial – um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular. 

Tal como para o peso e o IMC, foi-me pedido muitas vezes pelos utentes que interpretasse os 

resultados da medição da PA. A verdade é que muitas vezes estavam acima dos valores normais. O 

meu procedimento geralmente passava por colocar questões – como costumam estar os valores, 

hábitos alimentares, se pratica atividade física – e por recomendar alterações do estilo de vida, tais 

como restringir o sal, aumentar o aporte de frutas, legumes e saladas, praticar mais exercício físico 

(nem que seja uma caminhada ao final do dia), evitar o álcool e perder peso em caso de excesso. Por 

vezes, quando achei pertinente, encaminhei o utente para a consulta médica. 

2.7.4. Administração de injetáveis 

Quase toda a equipa da FC encontra-se capacitada para a administração de injetáveis, já que 

todos os farmacêuticos e a técnica de farmácia têm formação para o fazer. Deste modo, o utente que 

necessita deste serviço é atendido com maior rapidez. 

Com a autorização do utente, pude assistir a uma administração de Voltaren® 75 mg/3 ml – 

solução injetável. Acredito que a formação de administração de injetáveis é uma mais valia para o 

farmacêutico, possibilitando-o de prestar mais um serviço à comunidade. 

2.7.5. VALORMED e recolha de radiografias 

A FC participa nos programas de recolha de embalagens vazias e medicamentos fora de uso e 

de recolha de radiografias. 

A VALORMED tem a responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e 

medicamentos fora de uso. Esta disponibiliza às farmácias contentores de cartão para o depósito 

destes resíduos. Uma vez cheios, os contentores de recolha são selados e entregues aos distribuidores 

de medicamentos e por fim são transportados para um Centro de Triagem. No Centro de Triagem os 

resíduos são separados e classificados para, finalmente, serem entregues a gestores de resíduos 

autorizados responsáveis pelo seu tratamento, que se dá de duas formas: reciclagem (papel, plástico, 

vidro, entre outros) ou incineração segura com valorização energética dos restantes resíduos. [4]  
  Por outro lado, a responsabilidade da recolha de radiografias é feita pela AMI – Fundação de 

Assistência Médica Internacional. Esta associação, entre outras ações humanitárias e ambientalistas, 

promove todos os anos uma campanha de reciclagem de radiografias durante a qual a população pode 

contribuir deixando as suas radiografias, com mais de 5 anos ou sem valor de diagnóstico, nos sacos 

disponíveis em qualquer farmácia. Fora do período da campanha a FC continua a receber radiografias. 

 A reciclagem das radiografias permite evitar a sua deposição em aterro, minimizando a 

contaminação do ambiente, e obter a prata, reduzindo a sua extração na natureza. [5] 

Tive a oportunidade de receber medicamentos para VALORMED e registar no sistema 

informático os contentores cheios para entregar ao distribuidor responsável e ainda de receber 

radiografias e colocá-las no saco da AMI. 

2.7.6. Manipulados 

Um medicamento manipulado é qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico, seguindo as Boas Práticas de Fabrico de 

Medicamentos Manipulados. [6,7] A FC possui um laboratório que reúne as condições necessárias para 
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a preparação de medicamentos manipulados, sendo que serve não só os seus utentes, como a 

Farmácia do Marco, Farmácia Silva Rocha e outras farmácias. 

Constatei que cada matéria-prima e material de embalagem presente no laboratório apresenta 

uma ficha de registo e para cada manipulado é elaborado uma ficha de preparação, onde constam as 

matérias-primas utilizadas, cálculo das quantidades de excipientes, uma impressão do rótulo e rúbricas 

do profissional que executou a técnica e do seu supervisor.  

O preço de venda ao público de cada manipulado é calculado segundo uma fórmula legal descrita 

na Portaria n.º 769/2004. [8] 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de auxiliar na preparação de um manipulado – 

cápsulas de ivermectina a 12 mg (Anexo III.1) – e pude preparar de forma autónoma saquetas de 

borato de sódio de 30 mg (Anexo III.2). A ivermectina é um antiparasitário de largo espetro usado no 

tratamento de infeções da pele [9] – neste caso, foi prescrito na forma de cápsulas de 12 mg para o 

tratamento de sarna. 

2.7.7. Preparação individualizada da medicação 

Em junho de 2018 foi aprovada a Norma Geral para a “Preparação Individualizada da Medicação 

(PIM)”, que veio regularizar um serviço já prestado em muitas farmácias portuguesas, definindo os 

procedimentos para o prestar.  

Define-se o serviço de PIM como o serviço a partir do qual o farmacêutico faz a organização de 

formas farmacêuticas sólidas, para uso oral, de acordo com a posologia prescrita num dispositivo de 

múltiplos compartimentos, selado de forma estanque na farmácia e descartado após utilização. Inclui-

se ainda neste serviço a informação em relação ao uso responsável do medicamento, com objetivo de 

auxiliar o utente na correta administração dos medicamentos e promover uma melhor adesão à 

terapêutica. [10] 

 Este serviço é especialmente útil e recomendável para os pacientes crónicos polimedicados 
com quatro ou mais medicamentos e em que ocorram as seguintes circunstâncias: [10,11] 

• Pacientes com autonomia reduzida e dificuldade na gestão dos medicamentos 

• Pacientes a cargo de familiares e/ou cuidadores 

• Pacientes que têm prescrições complexas 

• Pacientes recomendados pelo médico 

• Pacientes incluídos nos programas concertados com as administrações de saúde 

A FC realiza este serviço, preparando blísteres todas as semanas para os utentes individuais, 

de lar ou de centro de dia. 

De forma a tornar o processo mais eficiente, à medida que a medicação de cada paciente é 

dispensada, é colocada em caixas individuais com o nome do mesmo. Estas caixas estão organizadas 

por local (lar, residencial e pacientes da FC) e por nome/conta de cliente.  

Sempre que uma nova caixa de medicamentos é dispensada, esta deve ser registada no 

software de PIM, no qual é necessário ler ou introduzir manualmente o código nacional do produto 

(CNP) e colocar o lote e o PV. 

O software e aparelho usados são da Medical Dispenser, uma marca do grupo Fagor. 

Os blísteres são semanais e estão organizados em alvéolos, divididos em sete cores que 

correspondem aos sete dias da semana e ainda por quatro alturas do dia: pequeno-almoço, almoço, 

jantar e ao deitar.  
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Figura 3 Blíster semanal produzido pela FC 

Na parte frontal constam os seguintes dados: logo da farmácia, identificação do utente, número 

de cliente, a data de preparação, a data de início e a data de fim, nome da farmácia e contacto telefónico 

e a medicação não incluída no blister – Figura 4. Esta última é particularmente importante, já que 

muitos esquemas terapêuticos incluem a toma de medicamentos à tarde, com o lanche, espaço não 

previsto nos alvéolos do sistema. Na parte de trás é incluída a informação “Medicação incluída no 

blister” – Figura 5. Ambos formam uma tabela com as informações: nome do medicamento, descrição 

e posologia. 

 

Figura 4 Frente do blíster 

 
Figura 5 Traseira do blíster 

Aquando da preparação de um blister, é impresso e anexado ao mesmo um documento 

informativo acerca de toda a medicação do utente – Figura 6. Assim, é entregue ao utente toda a 

informação necessária para a toma correta dos medicamentos. 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 

8 
 

  

Figura 6 Documento informativo anexado ao blíster 

A alteração da prescrição é um dos desafios à preparação de blísteres personalizados, pelo que 

a FC criou uma folha de pedido de alterações a ser usada sempre que o paciente deixa de tomar um 

medicamento, for introduzido um novo medicamento ou houver mudança na posologia – Figura 7. 

Estas alterações são sempre justificadas através da prescrição do médico. 

 

Figura 7 Requisição de alteração PIM 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 

9 
 

Ao longo do meu estágio, tive – com alguma pena minha – apenas duas oportunidades para 

assistir à preparação destes blísteres, sendo que numa destas oportunidades foi-me permitida a 

preparação de uma unidade. Pude constatar que o programa é de muito fácil uso, sendo os obstáculos 

que coloca à velocidade, tais como obrigatoriedade de inserir lote e validade, fazem todo o sentido, 

sendo indispensáveis para garantir a maior confiança e segurança. O preenchimento per se do blister 

é muito simples. Os utentes/cuidadores partilham com a equipa da FC uma estreita relação cujo objetivo 

é o serviço de maior qualidade aos utentes que usufruem deste. 

Por fim, considero este serviço uma grande mais valia para a Farmácia Cristelo e para os utentes 

a quem serve.  

2.7.8. Serviços de nutrição 

O aconselhamento de nutrição acontece todas as quartas-feiras, no gabinete 2, e é dado por 

uma nutricionista. A consulta pode seguir um de dois modelos: 1 – consulta de emagrecimento com o 

selo EasySlim® ou 2 – consulta de nutrição integrada. No primeiro modelo, para além de conselhos de 

nutrição para que o utente atinja o peso que deseja, são também sugeridos os produtos da gama 

EasySilm® da Farmodiética. Estas consultas duram cerca de 20 minutos. No segundo, trata-se de uma 

consulta de nutrição completa (dura entre 45 minutos a uma hora), em que são levados ao pormenor 

os hábitos de consumo do utente, se avalia as suas caraterísticas físicas (IMC, idade metabólica, entre 

outros) e em que se redesenha a sua dieta diária de forma a alcançar o objetivo, seja este ter uma vida 

mais saudável, o reforço da dieta para desportistas ou o ganho ou perda de peso. 

Durante o meu estágio, pude receber no balcão os utentes que, após a sua consulta, adquiriram 

os produtos EasySlim®, o que me permitiu conhecer melhor este tipo de produtos, como são usados e 

o feedback dos utilizadores. Em outras ocasiões, quando me pareceu adequado, divulguei e aconselhei 

as consultas de nutrição. 

3. Gestão em farmácia comunitária 

3.1. Sistema informático e equipamentos 

O sistema informático (SI) utilizado pela FC é o software Sifarma® 2000 criado pela Global 

Intelligence Technologies (Glintt). É uma ferramenta de gestão e atendimento que permite auxiliar quer 

nos processos de gestão, como a gestão de stocks e encomendas, quer no atendimento - onde os 

atalhos e o dicionário científico garantem que a atenção está focada no bom aconselhamento do utente. 

Embora nem sempre intuitivo, esforcei-me nestes quatro meses para aprender ao máximo a trabalhar 

de forma rápida e eficiente neste programa, por exemplo ao aprender os atalhos que ajudam na fluidez 

da utilização. Gostaria de destacar duas ferramentas que considero de grande importância: a ficha de 

utente onde é possível consultar todo o histórico de compras e prescrições (quando à venda estava 

associada uma receita eletrónica) anteriores e a informação científica que inclui composição, 

posologias, possíveis interações e efeitos secundários, ambos muito úteis especialmente quando o 

utente procura a farmácia para resolver qualquer problema de saúde, tem alguma alergia ou 

intolerância ou procura um medicamento ou produto que havia já adquirido. Cada colaborador tem um 

código de acesso, tendo-me sido atribuído um na qualidade de estagiária. 

A FC usa ainda um outro software da Glintt, o EasyGest: este permite uma gestão rigorosa das 

compras de farmácias individuais ou agrupamento de farmácias, permitindo fazer históricos de vendas 

e projeções de compra, sendo uma ferramenta muito útil.  

Por fim, como já foi referido no ponto 2.7.7. Preparação individualizada de medicação, a FC 

utiliza o programa Medical Dispenser para a preparação de blísteres semanais. Neste programa criam-

se as fichas dos utentes, onde se registam todos os medicamentos e respetivas posologias e se 

realizam as alterações ao esquema terapêutico. 

3.2. Gestão de stock 

As alterações drásticas que o setor da farmácia de oficina sofreu na última década exige que os 

farmacêuticos assumam cada vez mais o papel de gestores. A gestão de stock é um dos aspetos mais 

importantes no sucesso de uma farmácia. Tem que haver um equilíbrio entre os produtos que nesta 

entram e aqueles que são vendidos ao utente, já que um stock demasiado grande leva à perda de 
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produtos nomeadamente por ficarem fora de prazo e, por outro lado, um stock insuficiente pode não 

satisfazer as necessidades dos utentes. 

3.3. Realização de encomendas 

A aquisição de medicamentos e produtos de saúde constitui uma das etapas determinantes na 

subsistência e no sucesso de uma farmácia. Na FC, a encomenda de produtos é feita maioritariamente 

à Alliance Healthcare, S. A.. Esta farmácia pertence a um grupo de compras Alliance, tendo assim 

acesso a melhores condições de compra e menor necessidade de manter um grande stock em 

armazém dos produtos pertencentes à bolsa. São feitas também encomendas à Plural mas em muito 

menor volume. Além destes distribuidores, a FC também faz compras diretamente aos laboratórios, 

como é o caso da Bene, GSK, Sandoz, Farmodiética (EasySlim, Absorvit e Advancis), Farma+ 

(produtos de ortopedia) e Artsana (Control, Pic e Chicco). 

São realizadas encomendas diárias, instantâneas e Via Verde aos dois distribuidores que servem 

a FC ou quinzenais, mensais, trimestrais ou semestrais aos laboratórios.  

Na encomenda diária é gerada automaticamente no SI uma lista de produtos com base no stock 

(incluindo stock mínimo e stock máximo), rotatividade e preço de compra. O número de unidades 

adquiridas é decidido com base nas vendas dos últimos três meses e na necessidade consoante a 

altura do ano, no caso de produtos que apresentam alta rotatividade, como é o caso dos antigripais e 

dos anti-histamínicos tópicos. Para cada produto é selecionado o distribuidor que mais vantagens 

oferece: menor preço, maior desconto, data e hora de entrega. 

As encomendas instantâneas são normalmente efetuadas durante o atendimento, quando a 

farmácia não tem o produto procurado pelo utente. Regra geral, se a encomenda fosse feita até meio 

do dia chegaria à farmácia ao final do mesmo dia e se fosse feita na parte da tarde chegaria na manhã 

seguinte. Na encomenda instantânea, tal como na diária, avalia-se qual dos distribuidores oferece 

melhores condições.  

O projeto Via Verde do Medicamento tem como objetivo melhorar o acesso a medicamentos 

pertencentes à lista de medicamentos cuja exportação/distribuição intracomunitária é sujeita a 

notificação prévia ao INFARMED, I.P. (Anexo IV), consistindo numa via excecional de aquisição dos 

medicamentos abrangidos que pode ser ativada quando a Farmácia não tem stock do medicamento 

pretendido. Nestes casos, a Farmácia coloca a encomenda Via Verde ao Distribuidor aderente com 

base numa receita médica válida; o distribuidor satisfaz o pedido com o stock reservado para este 

canal, atribuído pelo titular de autorização de introdução no mercado (AIM) do medicamento. [12]  

Pude realizar encomendas instantâneas em várias ocasiões, sendo uma tarefa muito fácil e 

rápida de executar e normalmente o utente não se importava de regressar à farmácia para levantar o 

produto. Pude também realizar encomendas Via Verde durante o estágio. Apesar de não ter realizado 

encomendas diárias, pude observar várias vezes os farmacêuticos responsáveis a fazê-las e foi-me 

explicado todo o processo. 

3.4. Receção, verificações e devoluções de encomendas 

As encomendas são entregues na farmácia em contentores (banheiras) no horário pré-

estabelecido pelos distribuidores. A Alliance faz três entregas diárias à FC, enquanto que a Plural faz 

uma ou duas, dependendo das compras efetuadas. Os distribuidores acedem diretamente ao espaço 

de receção de encomendas por uma porta lateral da FC. Cada banheira é identificada com um código 

específico associado à fatura correspondente. Os produtos de frio são transportados em banheiras 

equipadas com isolamento térmico e placas de frio e são os primeiros produtos a serem rececionados 

e armazenados, de forma a manterem a temperatura. Dentro das banheiras vem sempre a fatura em 

duplicado contendo as seguintes informações: distribuidor, farmácia, número da fatura, contentor(es), 

produtos enviados, o CNP, o nome, quantidade, preço da fatura, fee, preço de venda ao público (PVP) 

quando aplicável, desconto e taxa de comercialização. 

No momento da receção deve ser verificado o número de unidades recebidas de cada produto 

passando a embalagem pelo leitor ótico, o preço de custo, o preço impresso na cartonagem (PIC) nos 

casos aplicáveis e se este corresponde ao PVP da fatura, as condições da embalagem e o prazo de 

validade. No caso dos medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), estes não possuem PIC 
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pelo que a farmácia decide o preço do produto. Este é estipulado com base na margem, no momento 

da receção. 

Na eventualidade de algum produto não constar na fatura, ter sido faturado a mais, caso o PVP 

indicado da fatura e o PIC não corresponderem ou a embalagem esteja danificada é feita uma 

comunicação ao distribuidor na forma de reclamação – no site do distribuidor – ou uma devolução – no 

SI. A regularização pode ser feita por envio do produto em falta ou nota de crédito. 

A primeira tarefa que me foi ensinada e das que mais executei na FC foi a receção de 

encomendas. Pude ainda em várias ocasiões proceder a reclamações e a devoluções. Sempre que 

tinha curiosidade ou dúvidas acerca de um produto, acedia à ferramenta “informação científica” do SI, 

ajudando-me assim a ir conhecendo os produtos. 

3.5. Armazenamento 

Após a receção da encomenda, é necessário armazenar os medicamentos e produtos de saúde 

de forma organizada e em condições adequadas de modo a garantir a sua correta conservação – 

vigiada periodicamente através de controlos de temperatura e humidade do ambiente do armazém, 

backoffice e frontoffice, utilizando termohigrómetros calibrados manualmente e cujos dados são 

sincronizados e guardados semanalmente. 

Os medicamentos de frio são imediatamente identificados ainda no processo de receção e são 

os primeiros a serem separados e armazenados num frigorífico cuja temperatura está compreendida 

entre os 2 e os 8ºC. Dado o grande stock de insulinas da FC, o stock excedente é armazenado no 

frigorífico do armazém, enquanto que é mantido algum no frigorífico do backoffice junto com os 

restantes produtos de frio, como vacinas e algumas gotas oftalmológicas. 

Uma grande porção dos medicamentos é armazenada no robot da FC, sendo que para se 

proceder à inserção no mesmo é necessária a leitura do código de barras e a seleção do prazo de 

validade. O robot posteriormente arruma as embalagens por dimensões. 

Os medicamentos de venda livre encontram-se maioritariamente arrumados nas prateleiras e 

nas gavetas do frontoffice atrás dos balcões. Os de maior rotatividade na altura em questão (por 

exemplo, os antigripais em dezembro/janeiro) estão mais próximos dos farmacêuticos de modo a tornar 

mais célere o atendimento. Os produtos de cosmética são também todos expostos em prateleiras ou 

gondolas. 

Por fim, os restantes produtos são arrumados em gavetas na zona do backoffice, nomeadamente 

xaropes, gotas, pomadas oftálmicas, medicamentos veterinários, ampolas, champôs medicamentosos, 

alguns manipulados, entre outros. 

No armazém são ainda guardados stocks excedentes do robot, como é o exemplo das marcas 

Sandoz, Krka e Zentiva, já que são encomendados em grandes quantidades, sendo demasiadas 

embalagens para colocar no interior do robot; fraldas, produtos cosméticos e de higiene corporal, 

puericultura e suplementos. 

Em qualquer um dos locais de armazenamento, este é feito respeitando o sistema: 

1º → First expired first out (FEFO) – as embalagens de validade mais curtas são escoadas 

em primeiro; e 

2º → First in first out (FIFO) – para embalagens de validade igual, as primeiras a serem 

rececionadas na farmácia são as primeiras a serem vendidas. 

O armazenamento de produtos foi uma tarefa essencial no meu processo de aprendizagem, já 

que pude familiarizar-me com os produtos e os locais onde estes são arrumados, o que foi muito útil 

quando comecei a fazer atendimento ao balcão. 

3.6. Controlo de prazos de validade 

O controlo de prazos de validade (PV) é uma tarefa de grande importância no âmbito da farmácia. 

Este controlo é feito em dois momentos: o primeiro aquando da receção de encomendas; o segundo é 

realizado mensalmente através do SI. No SI é possível obter uma lista de medicamentos a expirar num 

determinado intervalo de tempo. Na FC, este controlo é feito mensalmente e para o mês atual e os três 

meses consequentes. Os produtos que de facto terminam a validade no período em questão são 

separados para devolução (quando possível) ou quebra; quando o PV é superior, esta é posteriormente 

retificada no SI. Relativamente à verificação dos meses seguintes, os produtos separados são 
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colocados num armário exclusivo para o efeito, de forma a ser dado destaque e a equipa da FC tentar 

escoá-los. 

Durante a recessão de encomendas fui sempre retificando os PV. Tive ainda oportunidade de 

conferir as validades no mês de abril, ou seja, as listagens dos meses maio, junho, julho e agosto.  

3.7. Controlo dos medicamentos falsificados 

Os medicamentos falsificados contêm normalmente substâncias, incluindo substâncias ativas, 

fora da especificação ou falsificadas ou em dosagem incorreta ou sem nenhuma substância ativa, e 

são reconhecidos, globalmente, como uma ameaça à Saúde Pública. [13] 

Em 2011, o Parlamento Europeu e o Conselho publicaram a Diretiva 2011/62/EC – “Diretiva dos 
Medicamentos Falsificados”, a ser implementada até 9 de fevereiro de 2019 cujo principal objetivo é 
impedir a entrada no circuito de comercialização e venda ao público de medicamentos falsificados.  

Em cumprimento desta Diretiva foi aprovado o Regulamento Delegado (UE) 2016/161 da 
Comissão Europeia que detalha as regras e elementos informativos a colocar nas embalagens dos 
medicamentos para uso humano. Este Regulamento define as ações a tomar por todos os atores da 
cadeia de distribuição e venda ao público de medicamentos, incluindo os farmacêuticos.  

Em resumo, todas as empresas da indústria farmacêutica na UE passam a ser obrigadas a 

colocar um código de barras bidimensional que contem um número único e exclusivo para cada 

embalagem (Figura 8), assim como um selo de prevenção de adulterações, que permite revelar se a 

embalagem foi aberta ou alterada desde que saiu das instalações do fabricante (Figura 9). 

 
 

Figura 8 Código de barras bidimensional (adaptada de [14]) 

 
 

Figura 9 Selo de prevenção de adulterações (adaptada de [14]) 

De acordo com a legislação, o identificador único deve estar inserido no código de barras 
bidimensional, devendo ser visível na embalagem caso a dimensão da mesma seja igual ou superior a 
10 cm. Desta forma, o código de barras bidimensional irá conter a seguinte informação: CNP, número 
de série, lote, prazo de validade e número de registo de AIM. [14] 

O selo de prevenção de adulterações permite uma verificação visual de uma possível adulteração 

do medicamento. Este selo poderá ser de alumínio ou plástico, semelhante ao que já se encontra em 

alguns medicamentos. [14] 

O software de autentificação fará parte integral do SI das farmácias. 

Pode separar-se o processo em duas ações: a verificação e a autenticação. Estes são realizados 

utilizando os dados dos medicamentos contidos no repositório nacional que partilha estes dados com 

o sistema Europeu (European Hub), ao qual se ligam todos os países da União Europeia. [14] 

A verificação não sendo uma operação obrigatória, mas aconselhada, serve apenas para 
verificar se um medicamento se encontra registado no sistema nacional, não alterando o status do 
medicamento na base de dados. Esta ação pode ser feita em qualquer altura, sendo aconselhado o 
momento da receção de encomendas para a sua realização. A verificação na receção de encomendas 
pretende apenas identificar possíveis problemas com a embalagem do medicamento e evitar ter que 
lidar com uma situação de alerta no momento da dispensa. [14] 
 A autenticação é de caráter obrigatório e é feita durante o ato da dispensa de um medicamento 
ao público, no qual o mesmo terá de ser autenticado pelo scanner de leitura do código de barras 
bidimensional, de forma a ser confirmado que o medicamento está registado no sistema e que não está 
“marcado” como dispensado, expirado ou que se trata de um medicamento falsificado. O processo de 
autenticação faz com que o status do respetivo medicamento se altere, ficando registado como 
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“dispensado” e desativando o seu código de identificação único, ou seja, se o mesmo código for 
novamente lido pelo scanner, irá originar um alerta. [14] 

Os medicamentos que deverão ser dotados de dispositivos de segurança são 1) todos os 
Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) exceto os referidos no Anexo I do Regulamento 
Delegado (EU) 2016/161, de 2 de outubro de 2015 (Anexo V) e 2) os seguintes Medicamentos Não 
Sujeitos a Receita Médica (MNSRM): omeprazol na forma farmacêutica cápsula gastrorresistente 
dura e nas dosagens de 20 mg e 40 mg. [14] 

 Foi durante o meu estágio na FC que esta recebeu as informações e instruções devidas para 
a implementação desta nova medida de segurança. Foram adquiridos e instalados novos scanners de 
leitura e calibrados através do SI. Muitas embalagens chegam já à farmácia contendo o código 
bidimensional e o selo. Este processo está neste momento no período transitório. 

3.8. Gestão de faturação e receituário 

3.8.1. Regimes de comparticipação 

A comparticipação dos medicamentos é um valor suportado pelo Estado e/ou por outros 

subsistemas de saúde, permitindo que o utente pague apenas uma parte do PVP dos medicamentos. 

A maior parte das comparticipações em Portugal é efetuada pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

[15]  

A atual legislação prevê a possibilidade de comparticipação de medicamentos através de um 

regime geral e de um regime especial.  

No regime geral, que abrange a maioria dos portugueses, o estado é responsável por pagar 

uma percentagem do PVP dos medicamentos de acordo com os seguintes escalões: escalão A – 90%, 

escalão B – 69%, escalão C – 37%, escalão D – 15%. Os escalões de comparticipação variam de 

acordo com as indicações terapêuticas do medicamento, a sua utilização, as entidades que o 

prescrevem e, ainda, com o consumo acrescido para doentes que sofram de determinadas patologias. 

No regime especial de comparticipação, esta pode ser efetuada em função dos beneficiários 

ou em função das patologias ou grupos especiais de utentes, como os pensionistas. No primeiro caso 

as comparticipações são definidas por despachos, nas quais o médico deve colocar na receita aquando 

da sua prescrição para que seja possível efetuar a comparticipação no momento do aviamento. Por 

sua vez, no caso dos pensionistas, a comparticipação é acrescida de 5% no escalão A e de 15% nos 

escalões B, C e D, com uma ajuda extra para pessoas com baixos rendimentos e para as quais, muitas 

vezes, a medicação corresponde a uma grande parte das suas despesas. [16,17] 

Poderão ainda haver regimes de comparticipação a 100% em casos excecionais, como o que 

acontece, por exemplo, com os portadores de determinadas patologias como lúpus, hemofilia e 

hemoglobinopatias. [16] Existem ainda outros subsistemas de saúde que complementam, muitas 

vezes, a comparticipação efetuada pelo SNS, como é o caso do Serviço de Assistência Médico-Social 

(SAMS) do Sindicato dos Bancários, Seguradoras Unidas, S.A. e Fidelidade ou de programas criados 

pelos laboratórios para medicamentos específicos. No primeiro caso, aquando do aviamento das 

receitas, é necessário ter em atenção alguns procedimentos específicos, como fotocopiar a receita (no 

caso de ser receita materializada) e o cartão do subsistema de saúde. [17] 

3.8.2. Conferência do receituário 

De modo a garantir que a dispensa da prescrição foi feita de forma correta, todas as receitas 

devem ser corrigidas e verificadas antes de enviadas. 

A verificação das receitas consiste em aferir se as mesmas contêm todos os requisitos que as 

validam, isto é: se os medicamentos dispensados estão em conformidade com os prescritos (conferindo 

os códigos da impressão na parte de trás da receita, a dosagem, a forma farmacêutica, o tamanho e a 

quantidade de embalagens), se o regime de comparticipação está bem estabelecido, se as exceções 

e portarias estão bem assinalados, se a receita se encontra dentro da validade, se está carimbada, 

datada e devidamente assinada pelo médico, utente e farmacêutico. Até ao dia 10 do mês seguinte são 

enviadas para o centro de conferência de receitas as receitas e respetiva documentação. [18] As 

receitas eletrónicas não necessitam de confirmação, sendo automaticamente validadas pelo SI.  

De seguida, são organizadas de acordo com o organismo de comparticipação e lote, sendo que 

cada lote contém 30 receitas. Quando o lote está completo, imprime-se a partir do SI o “Verbete de 

Identificação do lote” que é carimbado, assinado e verificado a existência de 30 receitas no mesmo. Os 
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lotes, por sua vez, são enviados às respetivas entidades. No último dia de cada mês, a faturação é 

fechada. Imprime-se o “Resumo de lotes” e “Fatura” para cada organismo, inclusive das eletrónicas. O 

“Resumo de Lotes” é impresso em triplicado, sendo o original e o duplicado colocados junto do 

receituário, enquanto que o triplicado é arquivado na farmácia. A fatura por sua vez sai em 

quadruplicado, sendo a original e duplicada são anexados ao receituário, a triplicada é enviada pelo 

correio para a Associação Nacional de Farmácias (ANF) e a quadruplicada é enviada para a 

contabilidade da farmácia. Relativamente às receitas do SNS são ainda impressas guias dos CTT em 

triplicado: uma é assinada pelo funcionário dos CTT que recolhe as caixas e fica na farmácia e as 

restantes são colocadas juntamente com o receituário. São ainda enviadas juntamente eventuais notas 

de crédito de receitas anteriores que tenham sido devolvidas pelo Centro de Conferência de Receitas. 

Para a ANF é enviado o resumo/lista das entidades que complementam as comparticipações com o 

número da fatura emitida pela farmácia e o valor que lhe devem.  

No que concerne aos organismos que realizam complementaridade de comparticipação, o 

receituário é enviado por correio registado com aviso de receção para a ANF até ao dia 10 do mês 

seguinte. Para cada entidade segue a respetiva fatura e resumos de lote, ambos em triplicado. O 

quadruplicado da primeira vai para a contabilidade e o da segunda fica no arquivo da farmácia.  

No caso de ser detetado algum erro, as receitas em causa são devolvidas à farmácia com 

indicação do motivo da devolução, permitindo à farmácia efetuar a correção do erro. Se esta não for 

possível a farmácia assume o prejuízo das receitas em causa, uma vez que as comparticipações são 

perdidas. 

3.8.3. Fecho de mês/ano 

Diariamente, após o encerramento da farmácia, é feito o somatório dos pagamentos em 

multibanco e dos pagamentos em caixa. Este valor é registado na folha de fecho de dia, que é 

posteriormente impressa. São encerrados os multibancos e os computadores e são feitas as 

seguranças do sistema. 

Tive a oportunidade de estar presente e observar todos os procedimentos de fecho de ano, no 

dia 31 de dezembro de 2018. 

No final do ano, ocorre simultaneamente o fecho do dia, fecho do mês e fecho do ano. O fecho 

de dia passa pelos procedimentos já descritos e o fecho de mês realiza-se pelo fecho dos lotes das 

entidades e pela emissão das faturas correspondentes (o fecho de lotes neste dia em particular é 

automático, sendo que devem ser conferidas após, como referido no ponto 3.8.2. Conferência do 

receituário). Por fim, o fecho de ano passa pela obtenção de listagens, nomeadamente a de 

irregularidades e o congelamento do inventário. No final são feitas as seguranças. Algumas 

irregularidades previstas são os medicamentos manipulados, já que não são colocados em stock, mas 

são registados no atendimento, resultando num stock negativo.  

4. Dispensa de medicamentos e produtos de saúde 

4.1. Receita médica 

A receita médica é um meio de comunicação entre o médico e o farmacêutico, sendo 

indispensável para a dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica. Nestas prescrições, os 

fármacos devem estar listados segundo a denominação comum internacional (DCI) da substância ativa, 

seguida da forma farmacêutica, dosagem, apresentação, quantidade e posologia. Esta informação é 

codificada através do CNPEM (Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos), código 

que permite a pesquisa no SI de medicamentos do mesmo grupo homogéneo. A receita médica pode 

ser efetuada por via manual ou eletrónica, podendo ainda dividir-se esta última em materializada – caso 

seja impressa – ou desmaterializada – quando em formato eletrónico. [19]  

4.1.1. Receita manual 

De acordo com a portaria 224/2015 de 27 de julho, a prescrição de medicamentos passa a ser 

efetuada por via eletrónica podendo, em casos excecionais e devidamente justificados, ser efetuada 

por via manual. As exceções autorizadas para a prescrição manual contemplam: [19] 

• falência do sistema informático,  
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• inadaptação do médico prescritor, 

• prescrição ao domicílio e  

• outras situações até um máximo de 40 receitas por mês. 

Estas receitas têm uma validade de 30 dias e não podem conter rasuras, caligrafias diferentes 

ou ser escritas a lápis. O incumprimento de, pelo menos, um dos parâmetros acima mencionados 

inviabiliza a receita médica manual, impossibilitando a dispensa de medicamentos através da mesma. 

[18] Terminado o aviamento da receita, os utentes têm que assinar um documento impresso no verso 

da receita que menciona o que o utente levou e comprova que este exerceu o direito de opção. 

4.1.2. Receita eletrónica 

A legislação que suporta a prescrição foi alterada no sentido de promover a prescrição por DCI 

e através de sistemas eletrónicos. Estas medidas têm como objetivo centrar a prescrição na escolha 

farmacológica, visando a utilização racional dos medicamentos. [18]  

Nesse sentido, apesar de o medicamento poder ser identificado por DCI ou por marca, 

atualmente é obrigatório que a prescrição médica seja efetuada pelo DCI da substância ativa. A 

prescrição pelo nome comercial do medicamento ou do titular pode, excecionalmente, acontecer 

quando se trata de um medicamento de marca sem similar ou medicamento genérico (MG) similar ou 

quando existe alguma justificação técnica, nomeadamente: margem ou índice terapêutico estreito, 

reação adversa prévia e continuidade de tratamento superior a 28 dias. Nesta última exceção, o utente 

pode optar por um medicamento equivalente ao prescrito desde que seja de preço inferior. [18]  

As receitas eletrónicas podem ainda ser materializadas, se se realizar a impressão das mesmas, 

ou desmaterializadas. Comumente designadas por “receitas sem papel” (RSP), estas podem ser 

acedidas por meio de um equipamento eletrónico através de um código de acesso e de dispensa. [18] 

4.2. Validação da receita e dispensa 

A dispensa de medicamentos é uma das funções mais importantes executada pelo farmacêutico 

na farmácia comunitária, devendo ser sempre realizada de forma consciente e responsável, de modo 

a garantir a qualidade do serviço prestado. Sendo esta a última etapa do circuito do medicamento e, 

uma vez que o farmacêutico é o último profissional de saúde a contactar com o utente antes da dispensa 

do mesmo, este tem um papel fundamental na promoção da adesão à terapêutica, promoção do uso 

racional do medicamento, avaliação correta da prescrição, indicação, automedicação, informações 

acerca do modo de administração, precauções especiais, esclarecimento de dúvidas, entre outros. [19] 

Para que possa ser aceite a receita manual e seja feita a dispensa dos medicamentos nela 

contidos é necessário que inclua os seguintes elementos: número da receita, local da prescrição, 

identificação do médico prescritor (nome, número da cédula e especialidade, caso aplicável), 

identificação do utente, número de beneficiário e regime especial de comparticipação, se for o caso, 

representado pelas letras “R” (no caso de utentes pensionistas abrangidos pelo regime especial de 

comparticipação) ou “O” (no caso de utentes abrangidos por outro regime especial de comparticipação, 

identificado por menção ao respetivo diploma legal). As receitas manuais deverão, ainda, fazer-se 

acompanhar por uma vinheta identificativa do médico prescritor, vinheta identificativa do local de 

prescrição, se aplicável, e a especialidade médica, juntamente com o contacto telefónico do médico 

prescritor.  

No caso das receitas eletrónicas para se proceder à dispensa dos medicamentos, basta fazer a 

leitura do código de barras ou inserir manualmente o número da receita, inserir o código de acesso e 

dispensa e, caso seja necessário, o código de opção. [19] 

Durante os atendimentos que efetuei, pude familiarizar-me com os diferentes tipos de receita 

médica e o modo de validação e dispensa para cada uma delas. 

A FC possui impressoras de etiquetas de posologia, cuja finalidade é tornar mais clara a 

posologia de cada medicamento e evitar erros de toma, vindo a substituir o ato de escrever nas 

embalagens tão característico dos farmacêuticos. As impressoras estão ligadas ao SI, podendo 

colocar-se ou alterar-se o formato da posologia para posterior impressão na etiqueta durante o 

atendimento. Estas etiquetas contém as seguintes informações: nome do utente, nome do 

medicamento, data, posologia e nome da farmácia. 
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4.3. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) englobam todos os medicamentos que 

necessitem, tal como o nome indica, de uma prescrição médica para que sejam dispensados. São 

assim classificados por constituírem um risco para a saúde do utente, caso sejam utilizados sem 

vigilância médica. Também estão incluídos todos aqueles que são administrados por via parentérica 

ou que contenham substâncias cuja atividade ou reações adversas seja necessário aprofundar. [20]  

Dentro dos MSRM poderemos encontrar diferentes categorias: medicamentos de receita médica 

não renovável, quando não é possível emitir mais vias da receita (e.g. antibacterianos); medicamentos 

de receita médica renovável, usados em tratamentos prolongados e que podem ser novamente 

adquiridos sem necessidade de nova uma prescrição (e.g. anti-hipertensores); medicamentos de 

receita médica especial, aplicados a substâncias que poderão provocar dependência, como o caso de 

psicotrópicos ou estupefacientes (ex: fentanilo) e os medicamentos de receita médica restrita, 

reservados a locais especializados como, por exemplo, os que se destinam a uso exclusivo hospitalar. 

[20, 21] 

4.3.1. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos contendo substâncias estupefacientes ou psicotrópicas estão sujeitos a um 

controlo especial, sendo regulados pelo Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, seguindo as mesmas 

regras dos restantes medicamentos. [22]  

Devido à especificidade deste tipo de medicamentos e à capacidade de provocarem 

dependência física e psíquica, torna-se fundamental o seu controlo rigoroso desde o momento de 

receção na farmácia até ao ato de dispensa no balcão. Estes medicamentos são prescritos em receitas 

manuais ou eletrónicas identificadas por “RE” e a aquisição dos medicamentos pode ser realizada pelo 

próprio doente ou não, sendo obrigatória a apresentação de um documento de identificação.  

Em todos os casos, durante a dispensa destes medicamentos, o farmacêutico tem que registar 

informaticamente os seguintes elementos: dados referentes ao médico prescritor, nome e morada do 

doente, bem como nome, morada, número de identificação, data de nascimento, idade e data de 

validade do cartão de cidadão do adquirente. No caso das receitas materializadas, após a finalização 

da venda é necessário fotocopiar a receita e anexá-la a um talão de faturação impresso em duplicado 

e devidamente assinado pelo adquirente, para posterior arquivamento na farmácia durante 3 anos. [18] 

4.4. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM correspondem a medicamentos que não contemplam as condições supracitadas 

para serem classificados como MSRM. Não contém PIC, pelo que o PVP é definido pela farmácia. 

Geralmente não são comparticipáveis, salvo raras exceções, ficando sujeitos a um regime de preços 

estabelecido tal como acontece com os MSRM. [20]  

É com este grupo de medicamentos que se sentem mais recorrentemente os fenómenos de 

automedicação. Nesse sentido, são uma ótima oportunidade para o farmacêutico intervir com o seu 

aconselhamento e complementar com as medidas não farmacológicas mais apropriadas, possibilitando 

diferenciar a sua dispensa versus um local que não a farmácia onde se vendam estes produtos, 

fidelizando assim os utentes. 

Durante o tempo que estive no atendimento ao utente, muitas foram as pessoas que me pediram 

aconselhamento. Esta foi, sem dúvida, a área que mais me desafiou uma vez que diariamente me 

surgiam situações com as quais nunca me tinha deparado ou me sentia menos à vontade. No entanto, 

tentei sempre esclarecer todas as minhas dúvidas com a equipa da farmácia, assim como pesquisar 

sobre os diversos temas, fazendo com que me sentisse mais à vontade e mais confiante ao longo do 

estágio e, assim, superando os obstáculos por vezes encontrados. 

4.5. Outros produtos de saúde 

A FC comercializa outros produtos de saúde, tais como produtos de cosmética e dermofarmácia, 

puericultura, produtos dietéticos e suplementos alimentares, produtos homeopáticos, de uso 

veterinário, medicamentos manipulados e dispositivos médicos. 
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4.5.1. Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são definidos como instrumentos destinados à mesma finalidade dos 

medicamentos, distinguindo-se destes por não utilizarem ações farmacológicas, metabólicas ou 

imunológicas. [22] 

Pude durante o meu estágio dispensar vários dispositivos médicos, como produtos de penso, 

meias de descanso, pulsos elásticos, termómetros, preservativos e dispositivos intra-uterinos, testes 

de gravidez, soluções de limpeza nasal, soluções de limpeza de lentes de contato, e ainda produtos 

destinados à medição de valores bioquímicos, tais como lancetas, tiras-teste e agulhas. 

4.5.2. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Define-se medicamento de uso veterinário como aquele que possui propriedades curativas ou 

preventivas de doenças e sintomas em animais. [23] Podem ser ou não sujeitos a receita médica. 

Os medicamentos e produtos de uso veterinário que mais dispensei durante o meu estágio foram 

desparasitantes internos e externos, produtos de limpeza e pílulas contracetivas animais. Dado o meu 

pequeno conhecimento nesta área, tive muitas vezes que pedir auxílio à equipa da FC, tendo agora 

mais capacidade de aconselhamento nesta área. 

4.5.3. Medicamentos homeopáticos 

Na FC, o único medicamento homeopático comercializado é o Stodal, um xarope indicado no 

tratamento da tosse. Do que pude observar, a procura por este tipo de produtos na FC é mínima. 

4.5.4. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Um produto cosmético é qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com 

as partes externas do corpo humano ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva 

ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom 

estado ou corrigir os odores corporais. [24] 

A FC possui um vasto leque de produtos cosméticos de várias marcas, tais como cremes, 

emulsões, leites, geles e óleos para a pele, máscaras de beleza, produtos para maquilhagem e 

desmaquilhagem, sabonetes, sabões, desodorizantes e antitranspirantes, perfumes e águas de 

colónia, produtos de banho, depilatórios, produtos capilares, produtos para os cuidados dentários e 

bucais, produtos para o cuidado das unhas, produtos para a proteção solar e pós-solar, para o 

bronzeamento sem sol ou para branquear a pele e produtos antirrugas. As principais marcas 

comercializadas na FC são: Avène, Galénic, Caudalie, Klorane, Elancyl, Ducray, Elgydium e Isdin. 

Durante o meu estágio sinto que desenvolvi muito o meu conhecimento nestas áreas, 

absorvendo tanto quanto podia a informação partilhada pela equipa da FC e atendendo a algumas 

formações, nomeadamente sobre os produtos da Avène, Klorane, Ducray, Elancyl e Elgydium. Passei 

de não conseguir aconselhar este tipo de produtos de saúde para conseguir aconselhá-los de forma, 

por vezes, independente.  

4.5.5. Puericultura e nutrição infantil 

Os produtos de puericultura são todos os produtos destinados aos bebés e crianças, como 

papas, leites, produtos de higiene, fraldas, chupetas, biberões, tetinas, bombas de amamentação, entre 

outros.  

Existem na FC as seguintes marcas de produtos de puericultura: Klorane Bebé, Mustela, 

Primalba (A-Derma), Chicco, Nuk e Libero. 

O aconselhamento deste tipo de produtos foi um dos meus maiores desafios durante o estágio, 

já que nunca tinha contactado com o mundo da puericultura. Aproveitei todas as oportunidades em que 

a equipa da FC estava a aconselhá-los para aprender um pouco mais. Durante o estágio, 

principalmente quando se tratava de produtos da marca Chicco ou Nuk, ia tentando perceber as 

pequenas diferenças entre os tipos de chupetas, tetinas ou biberões, ficando a conhecer o vasto leque 

de produtos dentro desta área e ia aos poucos familiarizando-me com estes. 
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Uma das situações mais recorrentes a nível do atendimento era o pedido de cremes para a 

queimadura da fralda.  

Gostaria de recordar uma situação particular e que considero de alguma importância para a 

minha aprendizagem acerca da puericultura: uma senhora grávida (já muito perto do final da gestação) 

dirigiu-se ao meu balcão e pediu “os artigos básicos” para levar para o hospital na mala de maternidade 

que havia já adquirido com produtos de higiene e cuidado da pele. Inicialmente não sabia por onde 

começar mas com alguma ajuda fui pegando nos artigos necessários: discos de amamentação, pensos 

e cuecas descartáveis para a futura mãe, kit de limpeza do cordão umbilical, gaze estéril, chupetas, kit 

de unhas do bebé, escova de cabelo e fraldas. No final sugeri ainda uma cinta pós-parto. 

4.5.6. Suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares são considerados géneros alimentícios, ainda que apresentem 

algumas especificidades, como o facto de se apresentarem com formas doseadas. Constituem fontes 

concentradas de nutrientes ou outras substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou 

combinadas. Destinam-se a complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal, não devendo 

ser utilizados como substitutos de uma dieta variada. [25] 

Na FC são comercializados na forma de comprimidos, cápsulas e soluções orais. Algumas das 

marcas de suplementos presentes nesta farmácia são Advancis, Absorvit e EasySlim (Farmodiética). 

Estas incluem produtos cujo objetivo é: auxiliar no sono, melhorar o trânsito intestinal, melhorar o 

aproveitamento cognitivo, adjuvar no controlo de peso, entre outros. Além destes, são também 

vendidos produtos de suplementação alimentícia como os produtos da marca Fresubin. 

Durante o período em que observei e realizei atendimentos pude aprender e dispensar com 

alguma frequência produtos de suplementação alimentar, já que são muito procurados pela população. 

4.5.7. Medicamentos manipulados 

Como referido no ponto 2.7.6. Manipulados, são produzidos na FC medicamentos manipulados 

(e.g. solução oral de trimetropim 1%) e produtos manipulados (e.g. solução de minoxidil 5%). 

Pude durante o meu estágio observar a preparação de cápsulas de ivermectina (12 mg) e 

preparar saquetas de borato de sódio (30 mg), como também referido no ponto 2.7.6. 
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PARTE II – PROJETOS DESENVOLVIDOS AO LONGO DO ESTÁGIO 

PROJETO I – REPOSIÇÃO DO STOCK DO ROBOT 

1. Introdução 

Cerca de 70% das farmácias comunitárias na Dinamarca usam tecnologias de dispensa de 

medicamentos automatizadas ou robóticas. Esta percentagem baixa drasticamente (cerca de 30 a 40) 

quando se observa o restante quadro europeu. Muitas farmácias não compreendem os benefícios que 

estes aparelhos trazem, incluindo maior eficiência de tempo e de poupança de custos. [26,27] 

Estes sistemas são também usados em larga escala em farmácias hospitalares no norte da 

Europa. [28] 

A pressão a que as farmácias são submetidas tem vindo a aumentar – esta década foi marcada 

pela crise das farmácias comunitárias que levou ao encerramento de muitas – por problemas como 

aumento de custos, baixa dramática das margens e falhas na produção e distribuição de 

medicamentos. Todos estes fatores mostram-se como desafios à gestão em farmácia comunitária, já 

que representam aumento nas responsabilidades dos membros das equipas, diminuição do tempo 

disponível para dedicar aos utentes e espaço de armazenamento limitado.  

Assim, é essencial que este setor farmacêutico considere os benefícios de incorporar novas 

tecnologias de forma a incrementar a eficiência, aumentado deste modo as hipóteses de sucesso. [27] 

Alguns dos benefícios deste tipo de soluções incluem: maior capacidade de armazenamento, 

dispensa mais rápida e mais eficiente de medicamentos, diminuição drástica do tempo de espera e do 

número de erros na dispensa. [27] 

“As farmácias devem ser progressivas e modernas, enquanto ao mesmo tempo se mantém fiéis 

ao seu valor histórico como uma profissão de cariz pessoal e cuidador.” – Janice Oman, da Associação 

Nacional de Farmácias escocesa. [27] 

Os robots de farmácia permitem aos farmacêuticos e técnicos que passem menos tempo a 

procurar os medicamentos e mais tempo com os pacientes, podendo assim exercer os seus 

conhecimentos clínicos. A libertação de espaço, redução de erros de dispensa e de tempo de espera 

são só algumas das formas em que os sistemas automatizados estão a mudar as farmácias de hoje. 

[27] 

Foi com a mudança de instalações que a Farmácia Cristelo fez a instalação de um robot de 

armazenamento e distribuição. Este é da Rowa® Technologies e tem capacidade para mais de doze 

mil embalagens. Estas são inseridas no aparelho através da porta de entrada após a leitura do código 

de barras e, quando aplicável, da inserção da data de validade, e armazenadas pela garra consoante 

as dimensões. Posteriormente, quando no atendimento se faz a “chamada” de um medicamento ou 

produto de saúde que esteja no stock do robot, este faz a dispensa para uma das três bandejas de 

saída (a mais próxima daquele ponto de atendimento) respeitando as regras da gestão de produtos: 1º 

FEFO e 2º FIFO. Os tempos de espera são curtos mesmo com a enorme afluência de utentes, os erros 

são muito raros e é pouco o tempo usado na arrumação das embalagens. 

2. Enquadramento 

Para o meu primeiro projeto tentei observar a farmácia e o seu funcionamento e identificar 

potenciais pontos de melhoria. A otimização de processos é um assunto que me desperta muito 

interesse pelo que quis intervir dessa forma na Farmácia Cristelo. Passadas algumas semanas na 

farmácia, apercebi-me que uma falha que ocorria com alguma frequência era a quebra de stock no 

interior do robot: esta quebra só era notada pelos funcionários da FC no momento da dispensa pelo 

que, quando ocorria, o atendimento se tornava demorado enquanto o funcionário se deslocava ao 

armazém para ir buscar um produto que deveria estar ao dispor dentro do robot. 

Esta falha apresenta-se não como uma falha do aparelho, mas da gestão deste como ferramenta 

da farmácia. 

Numa primeira fase do planeamento deste projeto, foquei-me nestes três pontos que considerei 

fulcrais ao sucesso do mesmo: primeiro necessitaria de descobrir uma fórmula de cálculo para obter 

uma listagem dos produtos a repor antes que ocorresse quebra tendo em consideração os movimentos 

de saída num período de tempo, o stock dentro do robot e o stock total da farmácia. Depois, era 

necessário arranjar uma forma viável de execução prática, sem perturbar o normal funcionamento do 
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espaço e que não demorasse muito tempo. Por fim, era essencial perceber com que frequência deveria 

esta ação ser tomada para evitar a quebra. 

3. Objetivos 

Com este projeto pretendi aumentar a eficiência do atendimento ao balcão e a dispensa de 

medicamentos através da diminuição do número de quebras de stock do robot da farmácia. Para tal, 

desenvolvi um método que me permitiu fazer a reposição do stock consoante as necessidades da 

farmácia. 

4. Métodos 

O primeiro passo do processo é a obtenção dos valores de stock de todas as referências 

presentes dentro do robot. 

4.1. Extração do stock total versus stock do robot 

De forma a obter a listagem de stocks (total e robot), usei o programa Sifarma. Na ferramenta 

Produtos, acedi a Contagens Físicas, de seguida a Listagem para contagem física do robot. Ao sair da 

tarefa, o programa guarda a lista. Depois, novamente em Produtos → Contagens Físicas, selecionei 

Listagens de diferenças, que ao escolher a lista anteriormente guardada, origina uma lista que contém 

as seguintes informações: 

CNP Nome 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑅𝑂𝐵𝑂𝑇 Diferença 

    𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 − 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑅𝑂𝐵𝑂𝑇 

De forma a encurtar esta lista, eliminei as linhas quando: 

a) 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 0 

b) 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 − 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑅𝑂𝐵𝑂𝑇 ≤ 0 

De seguida, usei os códigos CNP desta lista no programa EasyGest (passo 4.2). 

4.2. Obtenção da média de vendas 

O programa EasyGest, essencial execução deste projeto, permitiu-me a pesquisa do histórico 

de vendas das referências obtidas no ponto 4.1. 

Ao submeter, para os CNP selecionados e para o período selecionado, obtive um ficheiro Excel 

com o histórico de vendas dos últimos doze meses. No entanto, para efeito de cálculos, interessou-me 

apenas os últimos três meses. 

Assim, os dados desta lista eram as vendas do: 

CNP Nome Mês atual Mês A Mês B Mês C 

Sendo o mês A anterior ao mês atual, e assim por diante. 

4.3. Tratamento dos dados 

De forma a fazer corresponder à primeira lista os últimos movimentos de venda, usei a 

ferramenta “procv”, que permite procurar numa tabela os dados de outra. O resultado foi: 

CNP Nome 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑅𝑂𝐵𝑂𝑇 Diferença Mês atual Mês A Mês B Mês C 

A partir daqui, calculei a média de vendas dos últimos três meses: 

𝑚é𝑑𝑖𝑎 =
𝑚ê𝑠 𝐴 + 𝑚ê𝑠 𝐵 + 𝑚ê𝑠 𝐶

3
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De seguida, usei a fórmula 
𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑅𝑂𝐵𝑂𝑇

𝑚é𝑑𝑖𝑎
⁄ , que me permitiu compreender quais os códigos 

que estavam em falta ou excesso. Assim,  

a) Se 
𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑅𝑂𝐵𝑂𝑇

𝑚é𝑑𝑖𝑎
⁄ < 1, tal significa que o stock existente dentro do robot não é 

suficiente para responder às saídas em venda, pelo que é necessário repô-lo 

b) Se 
𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑅𝑂𝐵𝑂𝑇

𝑚é𝑑𝑖𝑎
⁄ ≥ 1, isto quer dizer que existe demasiado stock 

No caso de b) 
𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑅𝑂𝐵𝑂𝑇

𝑚é𝑑𝑖𝑎
⁄ ≥ 1, numa primeira fase do projeto retirei, no final do dia de 

trabalho de modo a perturbar no mínimo as operações normais da farmácia, algumas embalagens em 

excesso. Posteriormente, este critério serviu apenas para eliminar os artigos que não necessitavam de 

reposição. 

A seguir, para obter o número de unidades a repor, usei a fórmula: 𝑚é𝑑𝑖𝑎 − 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑅𝑂𝐵𝑂𝑇. Esta 

fórmula indica o número de embalagens a repor para cada CNP para o período de um mês. Tendo em 

conta que a reposição para um mês indicaria um elevado número de embalagens, tornando a tarefa 

morosa e por vezes impossível de completar, já que o robot tem um limite de espaço livre, resolvi fazer 

então o cálculo para porções do mês – fator x. 

𝑚é𝑑𝑖𝑎 − 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑅𝑂𝐵𝑂𝑇

𝑥
= 𝑛𝑒𝑒𝑑 

Assim, usei 𝑥 = 2 para períodos de duas semanas e 𝑥 = 4 para períodos de uma semana. 

O resultado final era então uma tabela – ver exemplo no Anexo VI – cujas colunas 

representavam: 

CNP Nome Need 

Por fim, manualmente recolhi as embalagens consoante o need e fiz a reposição física do robot. 

5. Resultados 

Nas primeiras semanas após o início e até ao final do projeto, fui questionando os funcionários 

da FC acerca da frequência das quebras. Pelo que pude recolher, o número de quebras diminuiu, tendo 

tido especial relevância nos fins-de-semana – período em que o número de entregas pelos 

distribuidores diminui, não sendo o stock vendido “compensado” pelas encomendas diárias. 

Para além do resultado observado ter sido positivo, a equipa da FC mostrou-se interessada no 

projeto, tendo acontecido pedirem-me para produzir uma folha de reposição em ocasiões como receção 

de encomendas grandes de determinados laboratórios e de medicamentos rateados.  

6. Discussão 

Este projeto, apesar do sucesso que considero ter tido, não passou sem falhas ou erros. 

Em primeiro lugar, um dos objetivos que lancei a mim mesma não foram alcançados: a definição 

da periodicidade ideal de reposição. Apesar de ter experimentado reposição semanal e quinzenal, 

nenhuma se mostrou superior à outra, já que a fórmula de cálculo tinha em conta o número de semanas 

para as quais se fazia a reposição. Assim, creio que a periodicidade ideal será definida não pelo método 

mas sim pela conveniência à equipa da farmácia caso o método fosse adotado. 

Em segundo lugar, penso que a forma com que procedi aos cálculos, apesar de numa fase inicial 

ser tida em conta a diferença entre os stocks robot e total (que representa o stock exclusivamente fora 

do robot e foi usada para eliminar linhas cuja diferença era zero), para o cálculo final do need já não 

era. Em algumas ocasiões, no momento da recolha das embalagens, aconteceu que o need era 

superior à diferença, não sendo assim possível repor as embalagens necessárias para aquele período 

de tempo. Assim será um ponto a melhorar, incluindo deste modo uma fórmula que permita conhecer 

o valor real de embalagens a entrar no robot. 

Por fim, outra situação muito recorrente era quando um produto tinha um need positivo na tabela 

obtida, mas a sua reposição não era possível por razões como stock errado ou quando existiam 

produtos com preços novos (só eram inseridos no robot quando fossem escoadas todas as embalagens 
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com preço antigo, obrigando assim à mudança do PVP no SI e evitando a dispensa por um preço 

errado). 

7. Conclusão 

Este foi sem dúvida um projeto que me deu muito gosto a fazer. Para além da possibilidade de 

aprender novas ferramentas do SI, aprender a trabalhar com um programa de gestão e de desenvolver 

um método cujo objetivo era o de aumentar a eficiência, sinto que foi valorizado pela equipa da FC. 
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PROJETO II – Proteção solar para miúdos 

1. Introdução 

Abundante no ambiente, a exposição à radiação proveniente do sol contribui para uma variedade 

de doenças da pele, tais como inflamação, envelhecimento degenerativo e cancro; dos olhos e do 

sistema imunitário. [29,32]. 

Historicamente, o ser humano expôs-se à radiação solar maioritariamente por razões 

ocupacionais. A exposição recreacional tem aumentado dramaticamente devido a atividades de lazer 

outdoor e ao bronzeado propositado por razões estéticas. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), quatro em cada cinco casos de cancro da 

pele podem ser prevenidos, já que o dano pela radiação é um fator evitável. [31] 

Programas que educam para a proteção solar são, segundo a mesma, urgentemente 

necessários para informar acerca dos riscos da radiação solar para a saúde e para atingir as mudanças 

de estilo de vida necessárias para inverter a tendência atual: o número de casos de cancro da pele tem 

vindo sempre a aumentar. Além dos benefícios em saúde, estes programas podem fortalecer as 

economias nacionais ao reduzir os custos financeiros dos sistemas de saúde causados pelo cancro da 

pele e os tratamentos às cataratas. [31,32] 

Assim, as escolas são um local de grande importância para promover a proteção solar. 

1.1. A pele 

Compreendendo cerca de 16% da massa corporal, a pele é o maior órgão do corpo humano. 

[29-31] É um órgão metabolicamente ativo com uma grande variedade de funções vitais e essenciais 

para manter a homeostasia e proteger o organismo e tem um papel importante na produção de vitamina 

D e na produção de péptidos antimicrobianos. Age como uma barreira física e química prevenindo a 

perda de fluídos e regulando a temperatura corporal. [29,30]  

A organização da pele não é consensual entre autores que definem primariamente duas 

camadas: a derme e a epiderme, sendo que alguns defendem ainda a definição de uma terceira 

camada constituída maioritariamente por adipócitos – tecido subcutâneo – comumente chamada de 

hipoderme [33,34] – Figura 10. Esta última confere isolamento térmico e proteção contra impactos 

(absorvendo-os) e age como repositório energético, possuindo capacidade endócrina. [29] A derme é 

mais espessa que a epiderme. Contém nervos e vasos sanguíneos, conferindo-lhe sensação e nutrição, 

e glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas e folículos pilares. Providencia suporte nutricional e 

estrutural à epiderme. [29] 

 

Figura 10 A pele (adaptado de [35]) 
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A epiderme é a camada mais externa e serve de ponto de contacto do organismo com o 

ambiente. [29,30,34] É constituída maioritariamente por epitélio escamoso estratificado e está em 

constante renovação. [29,30] Esta, por sua vez, é dividida nos estratos basal, espinhoso, granuloso e 

córneo (localizando-se entre estes dois últimos o estrato lúcido, na pele das palmas das mãos e dos 

pés). [36] O estrato basal é a camada mais profunda da epiderme e é neste que ocorre a divisão celular: 

onde se geram novos queratinócitos – principal grupo celular da pele – que, à medida que migram até 

à camada córnea, evoluem e se diferenciam através do processo de queratinização. [29,33,37–39] 

Além da criação de uma barreira física altamente efetiva, os queratinócitos também acumulam 

pigmentos de melanina à medida que maturam, que bloqueia a penetração de radiação ultravioleta 

(UV) na pele. Apesar da melanina ser encontrada em grande abundância nos queratinócitos, não é 

produzida por estes – a síntese de melanina é exclusiva dos melanócitos (5-10% da população celular 

da pele), células cujo corpo celular se encontra entre o estrato basal e a membrana basal (Figura 11) 

– membrana que separa a derme da epiderme – mas que se alongam através de processos dendríticos 

até aos estratos basal e córneo da epiderme, podendo cada célula estar em contacto com cerca de 

cinquenta queratinócitos. [29-34,40] Os pigmentos produzidos são transferidos através de 

melanossomas. [29,33,34] A melanina é acumulada funcionando como um fotoprotetor natural – 

protege a pele contra fotões UV, tendo também outras ações fisiológicas na regulação da temperatura 

e homeostase epidérmica, proteção contra radicais livres e stress oxidativo. [33,41,42]  

 

Figura 11 Corte da pele a) Corada por hematoxilina/eosina de pele normal. Núcleos dos queratinócitos coram de azul e a 
derme de rosa. Melanócitos (setas). b) Análise imuno-histológica do mesmo tecido humano (os núcleos dos melanóticos foram 

marcados) - adaptado de [41] 

Os melanócitos podem ainda ser encontrados nos folículos pilares e nos nevos (derme). Por 

serem a única fonte de pigmento na pele, doenças hereditárias relativas à pigmentação são 

tendencialmente causadas por defeitos genéticos nestas células. [33] 

O fototipo, que define a cor da pele e a facilidade de bronzeamento, não é determinado pelo 

número de melanócitos, mas sim pelo número, tamanho e distribuição dos melanossomas e ainda pela 

composição nos diferentes pigmentos de melanina: feomelanina (vermelha/amarela) e eumelanina 

(castanha/preta). A eumelanina – mais abundante e distribuída na pele de indivíduos de cor negra – é 

muito mais eficiente a bloquear os fotões UV do que a feomelanina, logo, quanto mais eumelanina 

contiver a pele, menos permeável é a epiderme à radiação. Indivíduos de pele clara são por isso mais 

sensíveis à radiação e têm um risco de cancro da pele superior já que possuem pouca eumelanina. Os 

níveis de feomelanina são similares em indivíduos de pele escura e de pele clara, pelo que é a 

eumelanina que define a cor da pele, sensibilidade à radiação e risco de cancro. [41,42] 

A exposição solar ativa a redistribuição dos melanossomas e estimula os melanócitos a produzir 

e transferir melanina – a este processo chama-se melanização adaptativa. [29,41,43,44] É deste 

processo que resulta o tão procurado bronze. Sujeitos com uma distribuição inicial reduzida mostram 

um maior aumento tanto na pele exposta como não exposta ao sol do que sujeitos com uma densidade 

inicial maior. Assim, indivíduos com menor densidade constituem um grupo de risco para o 

desenvolvimento de patologia. [45] 

Foi demonstrado que a interação pele-radiação induz a melanização adaptativa não só na pele 

exposta mas também em pele protegida. Assim, a exposição solar tem um papel no desenvolvimento 

de melanoma também na pele não exposta a esta. [45] 

Segundo a escala de Fitzpatrick, existem seis fotótipos (Tabela 3). 
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Tabela 3 Escala de Fitzpatrick (adaptado de [29]) 

Fototipo Fenótipo 
Eumelanina 
epidérmica 

Resposta cutânea à radiação 
UV 

Risco de 
cancro 

I 

Pele não exposta branca 
Olhos azuis/verdes 
Sardas (frequente) 

Origem europeia (norte) 

+/- 
Queima sempre 

Descama 
Nunca bronzeia 

++++ 

II 

Pele não exposta branca 
Olhos azuis, avelã ou castanhos 
Cabelo ruivo, loiro ou castanho 
Origem europeia/escandinávia 

+ 
Queima facilmente 

Descama 
Bronzeia minimamente 

+++/++++ 

III 

Pele não exposta clara 
Olhos castanhos 
Cabelo escuro 

Sul/centro da Europa 

++ 
Queima moderadamente 

Bronzeia 
+++ 

IV 

Pele não exposta castanha 
Olhos e cabelo escuros 

Origem mediterrânea, asiática ou 
latina 

+++ 
Queima minimamente 
Bronzeia facilmente 

++ 

V 

Pele não exposta castanha 
Olhos e cabelo escuros 

Indiano, americano nativo ou 
africano 

++++ 
Raramente queima 

Bronzeia facilmente e 
substancialmente 

+ 

VI 
Pele não exposta negra 
Olhos e cabelo escuros 

Origem africana ou aborígene 
+++++ 

Quase nunca queima 
Bronzeia facilmente e 

profusamente 
+/- 

A pele da criança 

As crianças estão num estado dinâmico de crescimento e por isto são mais suscetíveis a 

ameaças ambientais do que os adultos. Várias funções vitais como o sistema imunitário não estão 

totalmente desenvolvidas ao nascimento e ambientes inseguros podem interferir com o seu normal 

desenvolvimento. [31] 

A pele imatura não é protegida pela melanina, cuja produção e distribuição são ainda deficientes. 

Para além disto, o uso de produtos para a proteção contra o sol não é aconselhado em bebés até seis 

meses já que o mais provável seria a pele absorver os mesmos, em vez de permitir que estes a 

protejam. [31] 

1.2. Radiação solar e a relação com a pele 

O sol emite luz visível, radiação infravermelha e ultravioleta que chega à Terra. 

Fazendo parte do espetro eletromagnético, a radiação UV cobre o intervalo de comprimento de 

onda dos 100 aos 400 nanómetros, entre a luz visível e a radiação gama, e pode ser dividida em três 

bandas de energia crescente [29,46]: 

• UVA (315-400 nm) 

• UVB (280-315 nm) 

• UVC (100-280 nm) 

À medida que a luz solar atravessa a atmosfera, todos os raios UVC e cerca de 90% dos raios 

UVB são absorvidos pela camada de ozono, vapor de água, oxigénio e dióxido de carbono. A radiação 

UVA é menos afetada pela atmosfera. Assim, a RUV que chega à superfície da Terra é composta por 

fotões UVA e uma pequena quantidade de fotões UVB [46] – Figura 12.  
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Figura 12 Radiação solar 

Quando atingem a pele, os fotões podem sofrer reflexão, absorção ou scattering (espalhamento) 

[47] – Figura 13.  

 

Figura 13 Propagação da radiação nos tecidos (adaptado de [47]) 

Cada componente interage com a pele de acordo com o comprimento de onda – Figura 14 – e 

pode exercer uma variedade de efeitos nas células, tecidos e moléculas. Os raios UVA penetram mais 

profundamente na pele, chegando à derme, sendo muito eficiente a gerar espécies reativas de oxigénio 

(em inglês reactive oxygen species – ROS) que podem danificar o DNA através de reações indiretas 

de fotossensibilização. Em contraste, os raios UVB são quase completamente absorvidos pela 

epiderme, chegando muito pouco à derme, e são absorvidos diretamente pelo DNA, causando 

rearranjos moleculares e dando origem a fotoprodutos. Mutações e cancro podem resultam destas 

modificações à molécula de DNA. [29] 

 

Figura 14 Espetro eletromagnético – radiação UV e a interação com a pele. (adaptado de [29]) 
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A intensidade da radiação UV é influenciada por vários fatores, tais como [46]: 

• Altura do dia: quanto mais alto estiver o sol (quanto mais próximo do meio dia solar), mais 

elevado o nível de radiação 

• Latitude: quanto mais próximo do equador, maior o nível de radiação 

• Céu nublado: o nível de radiação UV é mais elevado em dias sem nuvens, no entanto mesmo 

em dias nublados este nível pode ser elevado devido à dispersão pelas moléculas de água e 

partículas na atmosfera 

• Altitude: a altitudes maiores, uma atmosfera mais fina filtra menos radiação UV (aumento de 

10-12% a cada 1000 metros de altitude) 

• Ozono: o ozono absorve alguma da radiação que, caso contrário, chegaria à superfície da 

Terra; os níveis de ozono podem variar ao longo do ano ou mesmo ao longo do dia 

• Reflexão do solo: a neve reflete perto de 80% da radiação, areia da praia cerca de 15% e 

espuma do mar 25% 

O nível de radiação UV é medido pelo índice UV. 

A destruição da camada de ozono já traz e agravará ainda mais os efeitos na saúde causados 

pela radiação UV. À medida que fica mais fina, o filtro protetor que esta camada confere é 

progressivamente reduzido. Consequentemente, seres humanos e o ambiente são expostos a níveis 

mais altos de radiação, especialmente UVB, que tem um maior impacto na saúde humana, animal, 

marinha e vegetal. [46] 

Apesar de muitas vezes ignorada, a radiação infravermelha pode também causar efeitos 

negativos no organismo. 

1.3. Benefícios da interação radiação-pele 

O Sol e a exposição a este trazem muitos benefícios. É essencial à vida na Terra já que fornece 

condições sem as quais esta não era possível, como a temperatura. 

Outras das vantagens da exposição solar incluem melhor qualidade de sono [48] e aumento na 

capacidade cognitiva, estando associado a estados de melhor humor e até mesmo na diminuição do 

número de estados depressivos – em países nórdicos é usada terapia de luz para tratar depressões 

sazonais – já que indivíduos deprimidos apresentam muitas vezes deficiência de vitamina D. [49,50] 

A principal e mais popular vantagem da exposição da pele ao Sol prende-se com o facto de 

estimular a produção de vitamina D. [51] Esta é essencial para a manutenção da mineralização óssea 

e a regulação da homeostase do cálcio e do fósforo, tendo também vários efeitos não relacionados 

com o esqueleto ósseo, relativamente nos sistemas imunitário, endócrino e cardiovascular. Está 

envolvida na regulação da diferenciação e crescimento celular ao ligar-se ao seu recetor, encontrado 

na maioria dos grupos celulares. [51] 

 

Figura 15 Síntese da vitamina D (adaptado de [51]) 

A vitamina D3 (colecalciferol) é ingerida na dieta ou sintetizada na pele a partir do 7-

dihidrocolesterol por estímulo da irradiação ultravioleta – a quantidade vitamina D3 obtida deste modo 

depende da intensidade da radiação UV [51-54] De forma a ser biologicamente ativa a vitamina D tem 

que ser convertida na sua forma ativa pelo fígado e pelos rins. [51,52,55,56] Para tal, o colecalciferol 
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entra na corrente sanguínea e é transportado para o fígado. Nos hepatócitos, este é hidroxilado para 

formar calcidiol (25-hidroxivitamina D), sendo a sua concentração no sangue um bom indicador da 

vitamina D total, já que é a forma de vitamina D mais prevalente, e da extensão da exposição solar. 

[51,54] O calcidiol sofre, por sua vez, hidroxilação (pela enzima 1-α-hidroxilase) que o converte em 

calcitriol (1,25-dihidroxivitamina D) [51,54] – Figura 15. A maioria dos efeitos biológicos exercidos pela 

vitamina D são relacionados com esta última forma da vitamina. 

1.4. Consequências da exposição solar desprotegida 

A irradiação tem muitos efeitos na fisiologia da pele com algumas consequências ocorrendo de 

forma aguda e outras de forma mais retardada. [29] 

1.4.1. Alergia e urticária solar 

Entre as várias doenças da pele que resultam da exposição solar, a mais frequente é a 

fotossensibilidade, conhecida como alergia ao sol, mas também chamada de fotodermatose. Esta é 

uma reação anormal da pele desencadeada ou agravada pela luz solar. [57,58] Estima-se que 5 a 10% 

das pessoas sofram de alergia ao sol, na sua maioria entre os 15 e 35 anos (95%), sobretudo do género 

feminino [58,59] e as zonas do corpo mais afetadas são geralmente as expostas ao sol durante o ano: 

rosto, braços, peito, pernas, ombros e pés. [58,60,61]. 

As fotodermatoses podem ser de causa desconhecida ou idiopática, doenças hereditárias, 

fotossensibilidade a substâncias químicas exógenas aplicadas na pele ou a medicamentos. [59-61] 

Entre as fotodermatoses idiopáticas, as mais frequentes são: 

• Urticária solar: surge alguns minutos depois da exposição solar e é caracterizada por pápulas 

grandes e vermelhas acompanhadas de comichão [57]; 

• Lucite estival benigna: ocorre maioritariamente na mulher jovem. No segundo ou terceiro dia 

de exposição solar surge nas zonas habitualmente protegidas do sol uma comichão intensa e 

a pele fica vermelha e com pequenas borbulhas que parecem tornar a pele irregular [58-61]; e 

• Erupção polimorfa solar: erupção cutânea pruriginosa (nódulos vermelhos acompanhados de 

intenso prurido) nas zonas expostas ao sol que aparecem após algumas horas ou dias de 

exposição solar. Mais comum em jovens adultos, surge principalmente em indivíduos que não 

se expõem regularmente ao sol, contudo tende a desaparecer quando a pessoa começa a 

expor-se com maior frequência: tem início na Primavera e melhora ao longo do Verão, 

desaparecendo quase por completo no Inverno [57-59,61]. 
 

1.4.2. Insolação 

A insolação – em inglês heat stroke (HS) – é uma situação de emergência médica séria e 
potencialmente mortal definida por uma temperatura corporal superior a 40,6ºC e por sintomas de 
disfunção cerebral [62]. É a forma mais grave de doença causada pelo calor. [62-64].  

HS ocorre quando o corpo não consegue perder calor com rapidez suficiente em condições de 
calor extremo e pode dividir-se em dois tipos: insolação clássica, que ocorre normalmente em crianças 
ou idosos, ou de esforço, mais comum em indivíduos fisicamente ativos. [62-64]  

Associadas ao aumento da temperatura corporal e à disfunção neurológica estão outras 
manifestações clínicas, tais como: fadiga extrema, cefaleias intensas, visão turva, pele seca e quente 
ao toque com ou sem perspiração intensa, náuseas, vómitos, diarreia, desorientação, tonturas, dores 
musculares, movimentos descoordenados e rosto avermelhado. [62,63] 

A insolação pode danificar de forma temporária ou permanente órgãos vitais como o coração, os 
pulmões, os rins, o fígado e o cérebro. As frequências cardíaca e respiratória aumentam, o indivíduo 
pode sofrer convulsões ou entrar em coma. Algumas das complicações relacionadas com HS são a 
falência renal aguda, coagulação intravascular, rabdomiólise, dificuldade respiratória aguda e perda da 
homeostasia. [62-64]  

Sequelas a longo termo ocorrem em aproximadamente 20% dos pacientes. O prognóstico é 
ótimo quando é feito um diagnóstico e tratamento precoces tomando medidas de arrefecimento e 
reposição de fluídos e de eletrólitos rapidamente. [63] 
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1.4.3. Envelhecimento 

Denomina-se o envelhecimento causado pela exposição solar de fotoenvelhecimento. [61,65] 

Este refere-se às alterações cutâneas, tanto microscópicas como visíveis, resultantes da 

exposição solar repetida e cumulativas às alterações derivadas à passagem do tempo. Indivíduos que 

se protejam da irradiação solar podem ter a pele lisa e uniforme, mesmo na terceira idade, revelando 

apenas perda de elasticidade e aprofundar das marcas de expressão. Por outro lado, pele 

fotoenvelhecida tem um aspeto seco, áspero e grosseiro, com textura de couro e superfície nodular 

amarelada com rugas profundas, sulcos cutâneos acentuados, pigmentação irregular, purpúrea e 

outras neoplasias (benignas, pré-malignas ou mesmo malignas). [61] 

Em contraste com a atrofia cutânea causada pelo envelhecimento cronológico, o 

fotoenvelhecimento – consequente da penetração dos raios UVA na epiderme e o seu alcance à derme 

– resulta na hipertrofia epidérmica com desarranjo dos queratinócitos e hipertrofia das glândulas 

sebáceas. O aumento da espessura da derme é causado maioritariamente pela presença de grandes 

quantidades de fibras elásticas que se tornaram grossas, desorganizadas, emaranhadas e degradadas 

que se degeneram formando uma massa amórfica (elastose). Há ainda uma diminuição do colagénio 

maturo e os pequenos vasos sanguíneos que fornecem esta camada da pele tornam-se dilatados, 

sinuosos e densos. [61,65] 

Um exemplo destas diferenças no envelhecimento são as irmãs gémeas Jeanne e Susan, de 61 

anos – Figura 16 [66]. 

 

Figura 16 Envelhecimento cronológico vs. fotoenvelhecimento: 
comparação dos efeitos em irmãs gémeas Jeanne e Susan 

(adaptada de [66]) 

 

Figura 17 Fotoenvelhecimento irregular do rosto: caso 
de um camionista cuja face esquerda (direita na imagem) 

foi exposta cronicamente ao sol (adaptada de [65]) 

Estima-se que a diferença no envelhecimento cutâneo destas duas irmãs seja de onze anos e 

três meses.  

A razão por detrás deste enorme contraste de aparência apesar da semelhança genética reside 

nas escolhas tomadas por cada uma delas. A Susan (direita), além de fumadora por 16 anos da sua 

vida – um outro fator preponderante no envelhecimento [67] – pesa menos cerca de 6,8 quilogramas e 

costuma apanhar sol. Desde os vinte anos que a Susan apanha sol sempre que pode (vive na costa 

este da Flórida, onde dias solarengos não faltam). A sua irmã, Jeanne (esquerda), teve uma abordagem 

totalmente contrária ao sol e evitou sempre a exposição ao mesmo. Podem observar-se no rosto de 

Susan, para além das manchas, descoloração local e sinais de envelhecimento, uma diminuição da 

elasticidade da pele, aumentando e vincando as rugas. [67] 

Gordon, et al (2012) descreveram o caso de um homem de 69 anos, condutor de camiões 

durante 28 anos, com um aumento gradual, irregular e assintomático da espessura e das rugas da pele 

no lado esquerdo do seu rosto – Figura 17 [65].  

A observação física mostrou hipertrofia epidérmica com cristas acentuadas, múltiplos comedões 

abertos e áreas de elastose nodular. A análise histopatológica revelou uma acumulação de material 

elastoítico na derme e a formação de mília – pequenos nódulos brancos – no interior dos folículos 

pilares do rosto. Estas descobertas são consistentes com o fenómeno de fotoenvelhecimento. Este é 
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explicado pelo facto de o indivíduo ser diariamente exposto à radiação solar, mesmo dentro do veículo, 

já que a radiação UVA tem a capacidade de atravessar o vidro da janela. [65] 

1.4.4. Danos oculares 

O olho humano é constantemente exposto à luz solar e à luz artificial. A transmissão de luz 

através do olho é fundamental para as suas funções biológicas únicas: a visão e o ritmo circadiano. 

Deste modo, a luz absorvida pelos olhos deve ser benigna, já que a exposição a radiação pode levar 

ao comprometimento da visão e cegueira temporária ou permanente [68]. 

Tanto a radiação UVA como a UVB são indutoras da formação de cataratas e não são essenciais 

à visão, apresentando-se como um fator de risco do dano da retina das crianças [68,69]. A remoção 

destes comprimentos de ondas da exposição ocular reduz potencialmente o risco de cataratas precoce 

e danos na retina. É possível bloquear a exposição a estes comprimentos de ondas pelo uso de óculos 

de sol com proteção 400 (contra radiação de comprimento de onda inferior a 400 nanómetros), no 

entanto o bloqueio nunca é total [68,69]. 

Existem dois grandes mecanismos para o dano ocular causado pela luz: uma resposta 

inflamatória e fotoxidação [68]. 

Uma exposição aguda a radiação intensa, como a exposição à luz solar refletida na neve, olhar 

de forma desprotegida eclipse ou olhar fixamente para uma luz artificial emissora de UVA ou UVB, 

causa uma queimadura no olho similar a uma queimadura solar na pele [68,70]. Isto resulta de uma 

resposta inflamatória no olho que pode danificar a córnea, o cristalino e a retina.  

O olho é privilegiado do ponto de vista imunitário, já que quando exposto a qualquer fator de 

stress comum, a sua resposta imunitária é suprimida [71]. No entanto, na presença de radiação visível 

e UV intensa, esta supressão é soterrada – há uma libertação de fatores inflamatórios e invasão de 

células T e macrófagos no local da irritação e subsequente libertação de ROS, que eventualmente 

danificam os tecidos oculares [68,72,73]. 

A exposição da radiação menos intensa provoca danos oculares através de reações de 

fotoxidação. Nestas, um pigmento no olho absorve luz, produz ROS e estas provocam dano oxidativo 

no tecido ocular [68,74]. 

1.4.4.1. Cataratas 

O cristalino é um órgão transparente localizado atrás da córnea e da íris – Figura 18 – e é 

rodeado por uma única camada de células epiteliais e uma membrana [68,75]. Estas células não se 

dividem exceto quando sofrem reparos. Algumas destas células perdem o seu núcleo ou outros 

organelos e transformam-se em células do cristalino – células preenchidas por uma solução proteica 

(30%) [68,76]. Devido ao baixo turnover destas células, o dano sofrido pela proteína acumula-se ao 

longo da vida [68,77]. 

 

Figura 18 Anatomia do olho (construído a partir do banco de imagens SMART – Servier Medical Art) 

A principal função do cristalino é focar a luz na retina. Apesar das propriedades de transmissão 

da luz de praticamente todos os componentes do olho serem estáveis ao longo da vida, estas 

propriedades no cristalino sofrem alterações. O cristalino é límpido nos primeiros três anos de vida e 

depois desenvolve pigmentos amarelos gradualmente – a 3-hidroxiquinurenina – pigmento protetores 

que absorvem radiação UV e dissipam a sua energia [78]. Enquanto este pigmento estiver presente, a 

radiação UV não atinge a retina, e, desta forma, a retina humana é protegida contra níveis normais de 
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radiação solar [68]. Já a retina das crianças está sob particular risco de danos, já que a radiação UV é 

diretamente transmitida [79].  

Exposição aguda intensa a radiação UV ou crónica leva à formação de cataratas – uma turvação 

do cristalino – e qualquer modificação na limpidez deste debilita a visão e tem um efeito dramático na 

função da retina [68,74,80]. 

O tipo mais comum de cataratas está relacionado com a idade, afetando mais de 50% dos 

indivíduos com mais de 65 anos, chegando aos 75% aos 75 anos [80]. A razão pela qual a formação 

de cataratas é quase universal e inevitável é que após a meia idade 3-hidroxiquinurenina é convertida 

enzimaticamente no cromóforo ácido xanturénico, que ao absorver radiação UV dá origem a ROS. 

Neste mesmo estágio da vida, há uma diminuição na produção de defesas antioxidantes que 

normalmente anulariam estas espécies reativas. Como resultado, ambas as células epiteliais do 

cristalino e a proteína cristalina são danificadas, resultando na turvação do cristalino [68,69,74,80]. 

1.4.4.2. Degeneração macular e da retina 

A retina é composta por células fotorrecetoras (CF; recebem a luz proveniente do cristalino) e 

por células nervosas (que transduz sinais luminosos através da retina até ao nervo ótico). Atrás das CF 

está o epitélio pigmentado da retina (EPR), cuja função é dar suporte nutricional e remover os detritos 

resultantes do dano causado pela luz nas CF. [81] 

As CF e a coróide contém melanina, que absorve fotões UV e protege a retina. Com a idade, a 

melanina ocular é fotodegradada, diminuindo a sua efetividade protetora [68,82]. Outros cromóforos 

também podem oferecer alguma proteção contra a degeneração da retina. 

As ROS resultantes do dano pela radiação UV deterioram o EPR, que dada a sua função, resulta 

na morte das CF, o que leva à perda de visão central – degeneração macular – a principal causa de 

cegueira irreversível nos idosos. [68,83,84] 

Uma retina jovem está em particular risco de dano pela exposição à radiação UV pois o cristalino 

ainda não sintetizou o pigmento que previne a transmissão desta. [68,79] A deterioração pelo UV no 

olho é cumulativo e pode aumentar a probabilidade de desenvolvimento de doenças oculares mais 

tarde na vida. 

1.4.5. Queimadura solar 

Sobreexposição aguda à luz solar pode causar queimaduras solares – “escaldões” – 

primariamente causados pela radiação UVB. Caracterizadas por eritema, edema – e sensibilidade da 

pele, as queimaduras solares representam danos tanto na epiderme como na derme. A maioria das 

células da pele sofrem estes efeitos, incluindo as dos vasos da derme e das glândulas sudoríparas. 

[61,85]  

Apesar do eritema ser o sinal mais evidente da reação cutânea, ocorrem outras alterações menos 

aparentes, como o comprometimento na termorregulação que pode durar até uma semana. [85,86] 

Alterações nas células incluem dano da membrana e perturbação na síntese de DNA, RNA e proteínas.  

Um dos efeitos mais óbvios da radiação UV na pele é a indução de processos inflamatórios. Esta 

induz uma cascata de citoquinas – mediadores vasoativos e neuroativos na pele que, em conjunto, 

resultam numa resposta inflamatória. Esta está por detrás dos sintomas da queimadura solar. [61,87] 

Após a exposição solar, o eritema estabelece-se dentro de 2 a 6 horas, chegando ao pico de 

reação entre as 15 e as 24 horas. [61,88] Se a dose de radiação ultrapassar o limite de resposta ao 

dano pelo organismo, os queratinócitos ativam vias apoptóticas e morrem [61], levando à descamação 

da pele. Esta ocorre nas primeiras 48 horas no caso de reações intensas ou mais tarde em reações 

mais leves. Quando uma grande porção da superfície do corpo sofre queimadura solar podem ocorrer 

efeitos sistémicos como febre, calafrios, náusea e prostração. [61] 

Após algumas horas da exposição e a baixa na resposta inflamatória, é estimulada a proliferação 

de queratinócitos, mediada por vários fatores de crescimento epidérmico. O aumento da divisão celular 

após a exposição conduz à acumulação de queratinócitos, levando ao aumento da espessura da 

epiderme – hiperplasia epidérmica. Esta, em conjunto com a melanização adaptativa da pele – bronze 

– são respostas do organismo para melhor proteger a pele contra a penetração UV e proteger contra a 

queimadura solar [61,89-91]. 

As queimaduras solares têm também um efeito cumulativo a longo prazo: quanto maior o número 

e mais severa a reação às queimaduras solares maior o risco de aparecimento de melanoma. [92,93] 
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1.4.6. Cancro da pele 

O cancro da pele é o cancro mais comum no mundo [94]. Estima-se que um em cada cinco 

americanos vão desenvolver cancro da pele durante a vida. Quando diagnosticado precocemente, é 

altamente tratável, contudo, a consciência pública sobre os sintomas é baixa, pelo que a deteção 

precoce é essencial. [94,95] É geralmente causado pela exposição excessiva aos rádios UV do sol, 

que penetram e danificam a pele ao longo do tempo. [94] Afeta todas as pessoas independentemente 

da cor da pele ou raça, verificando-se, no entanto, que indivíduos com a pele mais clara estão sob 

maior risco de queimaduras solares e, portanto, sob maior risco de desenvolver cancro da pele. [93,96] 

A neoplasia da pele define-se como um crescimento anormal das células cutâneas. Desenvolve-

se maioritariamente em zonas expostas à radiação (rosto, pescoço, costas, membros) [94,96] mas 

também em zonas não expostas [45]. É mais prevalente em indivíduos com mais de 50 anos. [94] 

Pode dividir-se o cancro da pele em dois grandes grupos: cancro da pele não melanoma, que 

inclui o carcinoma basocelular (CBC), carcinoma espinocelular (CEC) e queratose actínica (QA), 

e melanoma [94,96,97]. 

• Cancro da pele não melanoma 

A) Carcinoma basocelular [94,97] 

Esta é a forma mais comum de cancro da pele mas também a menos perigosa. 

Apresenta-se geralmente como uma protuberância saliente e colorida podendo adquirir um 

aspeto branco pérola brilhante, ou como uma ferida que não cicatriza, ou adquirir uma superfície rugosa 

que cresce lentamente. Pode ser facilmente confundido com pele seca, queratose actínica, eczema ou 

psoríase, mas não responde a cremes hidratantes ou a tratamento com esteroides tópicos. Se não for 

tratado, pode ulcerar e invadir tecidos mais profundos. 

    

Figura 19 Carcinoma basocelular (montagem de imagens adaptadas de [97]) 

B) Carcinoma espinocelular [94,98] 

Esta é a segunda forma mais comum de cancro da pele, ocorrendo em áreas da pele muito 

expostas ao sol como a cara e couro cabeludo. Surge como uma superfície mais elevada e com crosta, 

que pode crescer rapidamente e tornar-se ulcerada e pruriginosa. Pode espalhar-se rapidamente, 

especialmente nos lábios, orelhas, dedos das mãos e pés ou em pacientes imunossuprimidos. É 

essencial a remoção cirúrgica. 

    

Figura 20 Carcinoma espinocelular (montagem de imagens adaptadas de [97]) 

C) Queratose actínica [94,99] 

Em 10 a 15 % dos casos são lesões pré-cancerosas que podem evoluir para CEC, e, como tal, 

devem ser tratados para prevenir o seu progresso. Estas manchas ocorrem, na grande maioria, em 

indivíduos de meia idade e idosos, em áreas do corpo mais expostas, tais como o rosto, pescoço, 

orelhas, o dorso das mãos e couro cabeludo. Apresentam manchas de cor castanha-avermelhada e 

superfície áspera e escamosa. 
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Figura 211 Queratose actínica (montagem de imagens adaptadas de [97]) 

• Melanoma [94,100] 

É o tipo de tumor menos frequente, mas o mais perigoso. Pode afetar pessoas de qualquer idade 

ao contrário dos carcinomas anteriores que são mais comuns em pessoas mais idosas. Variam muito 

de aspeto podendo apresentar-se como uma lesão pigmentada que vai escurecendo e desenvolvendo 

contornos irregulares ou cores variadas, ao longo do tempo, ou como um nódulo rosa ou vermelho. 

Pode espalhar-se internamente, pelo que requer tratamento imediato. 

    

Figura 22 Melanoma (montagem de imagens adaptadas de [97]) 

A incidência de todas as formas de cancro da pele está a aumentar, apesar dos cancros não 

melanoma serem subnotificados nas estatísticas oficiais, mascarando os números reais sobre a 

incidência. [94] 

A vasta maioria das formas não-melanoma do cancro da pele resultam da exposição solar 

crónica ou intermitente intensa, assim como cerca de dois terços do melanoma. [60,101,102] 

O risco não está apenas associado à intensidade da exposição mas também à sua frequência. 

A ocorrência de cancro da pele está fortemente associada a exposição solar intermitente pois a 

proteção da pele conferida pela melanização adaptativa é perdida quando se cessa a exposição [93], 

enquanto que a exposição de baixa intensidade e de maior frequência confere à pele uma proteção 

semelhante à verificada em fotótipos mais altos. [92,93]  

A forma como a radiação UV está relacionada com a carcinogénese depende do comprimento 

de onda. Como referido anteriormente, o nível de penetração e o tipo de interação é diferente para os 

raios UVB e UVA. [91] A radiação UVB é um potente estimulador da inflamação e da formação de 

fotolesões no DNA enquanto que a UVA, menos ativa nestas ações, é um possante condutor de danos 

do DNA e de outras macromoléculas por radicais livres. Assim ambos podem contribuir para a 

carcinogénese por mecanismos diferentes. [91,65] 

A exposição solar crónica produz uma sequência de alterações nos queratinócitos que se iniciam 

com anormalidades celulares notadas na camada basal da epiderme – queratose actínica ou solar. 

Apesar de apenas um em cada mil casos por ano de QA se converter em CEC, a elevada prevalência 

desta serve como indicador de uma exposição cumulativa excessiva. Esta evolução dá-se pela invasão 

das células danificadas da QA na derme. [60] 

A incidência de CEC está altamente associada à latitude: quanto mais próximo do equador, maior 

a taxa de casos; e conta com cerca de cem mil novos casos por ano nos Estados Unidos da América. 

[60] 

Este número aumenta consideravelmente quando se fala de CBC: seiscentos mil novos casos 

anualmente. [60] Aparentemente, a indução de CBC é maior quando ocorre exposição solar aguda 

intermitente do que quando a exposição é mais continua. [104] A importância da exposição solar antes 

dos 20 anos de idade é muito elevada, já que, segundo Stern. et al, a incidência de CBC pode ser 

reduzida em 80% ao proteger as crianças da exposição UV excessiva até à idade adulta. [105]  

O mecanismo que dá origem ao melanoma não é claro, mas acredita-se estar ligado a fatores 

genéticos. [91,106] O fator de risco não genético principal é a exposição à radiação UV e a relação 

entre a ocorrência de melanoma e a radiação tem duas faces: exposição protegida e sem resposta 

inflamatória está associada a um risco reduzido (já que a melanização adaptativa protege a pele) 

enquanto que queimaduras solares podem duplicar o risco de melanoma. [91,107] A etiologia solar do 

melanoma cutâneo não é clara. Algumas das evidências que suportam esta associação são: [60] 
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• A incidência de melanoma aumenta com a proximidade ao equador; 

• O melanoma ocorre primariamente em caucasianos de fototipo baixo; 

• Estudos migratórios sugerem um aumento do risco em indivíduos que se movem para uma 

área de maior intensidade solar;  

• O risco de melanoma aumenta com o número de nevos melanocíticos (sinais de cor castanha 

cujo aparecimento é, em parte, induzido pelo sol); 

• A maioria dos casos ocorre em locais do corpo expostos intermitentemente ao sol; e 

• Pacientes com melanoma apresentam histórico cada vez mais extenso de queimaduras solares 

severas e fotossensibilidade. 

Entre as observações que contrariam esta relação estão: 

• Incidência mais baixa de melanoma em indivíduos que passam muito tempo outdoor quando 

comparada com indivíduos com ocupações indoor; 

• O melanoma não se expressa mais nas zonas expostas ao sol (como mãos e rosto) do que no 

restante corpo; e 

• Não é possível reproduzir melanoma em modelos animais apenas usando radiação UV. 

Apesar de não haver consenso, existe uma relação direta entre a exposição solar e o número de 

nevos melanocíticos e entre o número de nevos e o aumento de risco de melanoma [60], pelo que se 

poderá associar a luz solar ao aumento do número de potenciais lesões precursoras de melanoma. 

Como a exposição solar é um fator modificável com demonstrados efeitos negativos na pele, 

será prudente recomendar a diminuição desta de forma a tentar diminuir a incidência de todas as formas 

de cancro da pele. [60] 

1.4. Proteção solar e prevenção dos efeitos negativos da exposição 

Como já foi referido anteriormente, a intensidade da radiação UV é medida pelo índice UV.  

 

Figura 233 Índice UV (adaptada de [108]) 

Este índice é uma ferramenta indicativa das medidas protetoras a serem tomadas face ao nível 

de radiação solar – quanto mais elevado, mais medidas têm que ser tomadas de forma a evitar danos 

na pele e nos olhos – Figura 23 [61,108,109]. 

Algumas das medidas definidas pela Direção Geral de Saúde (DGS) e pela OMS são [110,111]: 

• Evitar a exposição solar durante o meio dia solar: os raios UV são mais intensos entre as 

11 e as 17 horas, sendo que deve evitar-se ao máximo a exposição ao sol durante este período; 

• Consultar o índice de UV: este recurso ajuda a planear atividades outdoor de forma a prevenir 

a sobreexposição ao sol tomando medidas práticas seguras de proteção solar; 

• Usar sabiamente a sombra: procurar sombra quando os raios UV são mais intensos, sem 

esquecer que estruturas que providenciam sombra, tais como árvores, guarda-sóis ou toldos 

de sol não conferem proteção total. Uma regra muito importante de seguir é a do tamanho da 

sombra: quando esta é mais pequena do que o objeto está na hora de evitar o sol; 
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• Usar roupa e acessórios protetores: sempre que andar ao ar livre, usar roupas que evitem a 

exposição direta da pele ao sol, particularmente nas horas de maior incidência solar. Roupa 

justa de malha fechada confere maior proteção. Usar chapéu de abas largas e óculos que 

ofereçam proteção contra a radiação UVA e UVB. Esta proteção aplica-se também às crianças; 

• Usar protetor solar: aplicar sempre um protetor solar de largo espetro com índice adequado 

à idade e ao tipo de pele e renovar a sua aplicação; 

• Evitar solários: provocam dano na pele e nos olhos e por isso devem ser inteiramente 

evitados; 

• Manter-se hidratado: deve aumentar a ingestão de líquidos, como água ou sumos de fruta 

naturais, e evitar bebidas alcoólicas e com elevados teores de açúcares; 

• Relativamente às crianças: crianças com menos de seis meses não devem ser sujeitas a 

exposição solar e deve evitar-se a exposição direta de crianças com menos de três anos. 

Protetores solares são preparações tópicas que reduzem os efeitos prejudiciais da radiação UV 

e que hoje contém mais do que um bloqueador de radiação para proteger contra uma maior 

percentagem e um espetro mais largo de comprimentos de onda [61,111]. Os protetores solares variam 

entre si segundo: 

• Tipo de protetor 

Os protetores solares podem ser divididos em dois tipos: minerais (físicos) e químicos. 

Os protetores minerais são normalmente formulações opacas com ingredientes que não 

absorvem seletivamente a radiação mas sim refletem e espalham toda a radiação visível e ultravioleta. 

Alguns exemplos destes ingredientes são: dióxido de titânio, talco, óxido de zinco, caolina e cloreto de 

ferro. Historicamente são conhecidos por serem mais difíceis de espalhar, mais evidentes e menos 

estéticos. No entanto conferem uma maior proteção. [61,111] 

Relativamente aos protetores químicos são facilmente espalháveis, tornando-se transparentes, 

e contém substâncias que absorvem a radiação, como o ácido para-aminobenzóico e os seus ésteres, 

benzofenonas (oxibenzona e dioxibenzona) e cinamatos. Apesar de mais agradáveis a nível cosmético 

são mais facilmente degradados pelo que a reaplicação cuidada é mandatória. [61,112] 

• Fator de proteção solar 

A maioria dos protetores solares com um fator de proteção solar (FPS) de 15 ou mais são 

bastante eficazes na proteção contra a radiação UVB. [111] 

O FPS é uma medida da relação entre a energia solar (radiação UV) é necessária para produzir 

queimadura solar em pele protegida (i.e. com protetor solar) e a quantidade de energia necessária para 

produzir dano em pele desprotegida no mesmo intervalo de tempo. [111,113] 

𝐹𝑃𝑆 =
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑛𝑜 𝑒𝑚 𝑝𝑒𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑛𝑜 𝑒𝑚 𝑝𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎
 

Assim, quanto maior o valor de FPS, maior a exposição solar necessária para causar dano. [8] 

Devido aos vários fatores que influenciam a quantidade de radiação solar e contrariamente ao 

que a maioria das pessoas acredita, o FPS não reflete tempo de sol. Isto é, o FPS não informa os 

consumidores acerca do tempo que podem passar ao sol sem sofrerem danos na pele, mas é sim uma 

medida relativa da quantidade de proteção contra o dano providenciada pelos protetores solares e 

serve como uma medida comparativa. [113] 

O protetor solar deve ser aplicado antes da exposição ao sol (preferencialmente antes de sair de 

casa), a cada duas horas e sempre que se nadar, transpirar ou limpar; e principalmente nas horas de 

calor intenso e radiação elevada [110]. 

A escolha do protetor solar deve ter em conta a idade e o tipo de pele, ser de largo espetro e 

resistente à água e possuir um FPS de pelo menos 15. [111,113] 

Um último passo importante na prevenção da doença causada pelo sol é rastrear o corpo de 

forma a procurar possíveis neoplasias.  

A American Academy of Dermatology (AAS) explica como se procede [95] – Figura 24:  
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1) Examinar o corpo à frente e atrás com o auxílio de um espelho, depois os lados direito e esquerdo 

com os braços levantados; 

2) Dobrar os cotovelos e olhar cuidadosamente para os antebraços, axilas e palmas das mãos; 

3) Sentado, olhar para a parte de trás das pernas e para os pés, os espaços entre os dedos e as 

solas dos pés; 

4) Examinar a parte de trás do pescoço e couro-cabeludo com um segundo espelho. Separar o cabelo 

em faixas para uma melhor observação; e 

5) Por último, verificar as costas e as nádegas com um espelho pequeno. 

 

Figura 24 Rastreio dos nevos (adaptado de [114]) 

Todos os sinais devem ser analisados através do sistema “ABCDE dos sinais”. Segundo este, 

deve-se investigar os seguintes sinais de alarme [113,115]: 

A) Assimetria – se as duas metades do sinal não forem idênticas; 

B) Bordas – se irregulares, recortadas ou mal definidas; 

C) Cor – se varia de uma zona para a outra; se tem tons de castanho ou preto, ou é vermelho, branco 

ou azul; 

D) Diâmetro – se maior do que 6 milímetros (tamanho da borracha de um lápis); e 

E) Evolução – se sofreu mudanças ao longo do tempo relativamente aos outros sinais, 

nomeadamente na forma, tamanho e cor. 

 

Figura 25 ABCDE dos sinais (adaptado de [115]) 

2. Objetivos 

Sensibilizar a população para os riscos da exposição solar sem proteção através dos mais 

pequenos, usando como recurso uma apresentação oral com suporte de imagem. 

3. Métodos 

A metodologia deste projeto consistiu na construção de uma apresentação em PowerPoint 

(Anexo VII), design de um panfleto informativo (Anexo IX) e na apresentação oral da informação a 

crianças do Centro de Atividades de Tempos Livres do Centro Escolar de Sobrosa, com idades 

compreendidas entre os 3 e os 10 anos. 

Ao longo da apresentação tentei sempre ir colocando questões, apelando sempre à participação 

das crianças, deste modo evitando distrações e garantindo o envolvimento na campanha. 

No final da apresentação estimulei-os a partilharem os conhecimentos adquiridos com a família 

e foram distribuídos sacos de oferta que continham no interior o panfleto criado para o efeito, o panfleto 

informativo da marca Avène, uma folha informativa das promoções a decorrer no mês de abril na FC e 

amostras Avène: protetor solar infantil FPS 50+, dispositivo médico Sunsimed® e kit da gama Xeracalm 

contendo óleo de banho e bálsamo. 
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4. Resultados 

Antes sequer do início da campanha, senti na chegada à escola uma energia das crianças ao 

mostrarem-se imediatamente interessadas por estar alguém “de fora” para falar com elas. Ao longo da 

apresentação mostraram-se sempre atentos e empenhados em absorver o máximo de informação que 

podiam. No final fui abordada por algumas destas crianças que queriam colocar dúvidas, o que me 

mostra que estiveram atentas. Sempre que coloquei questões a grande maioria sabia responder, 

mesmo quando questionava acerca de comportamentos negativos – por exemplo, se a mãe ou o pai já 

tinham apanhado algum escaldão – mostravam reconhecer que era uma situação negativa e que 

poderia ter sido evitada. 

5. Discussão 

Apesar do sucesso que considero ter alcançado com este projeto, aponto algum desânimo no 

facto de apenas as crianças de Sobrosa terem a oportunidade de participar neste projeto farmácia-

escola. A meu ver, de forma a ter algum impacto na saúde pública, deveria ter levado este projeto a 

mais salas e a mais crianças.  

6. Conclusão 

Para mim falar para um público foi desde sempre um desafio. Acredito que os vários trabalhos 

que apresentei ao longo do meu percurso na Faculdade me tenham treinado e acalmado a ansiedade 

que surge quando tenho de o fazer. No entanto e apesar desta resistência que ganhei ao longo dos 

últimos cinco anos, quando me vi na proximidade da data marcada para falar com os meninos do Centro 

Escolar de Sobrosa enchi-me de inseguranças: as crianças são imprevisíveis e brutalmente sinceras. 

Todos estes medos desvaneceram no momento em que o diálogo entre nós começou e foram 

ultrapassadas as minhas expetativas.  

Em gesto de conclusão, este projeto foi então também um desafio pessoal que considero 

alcançado, além de uma demonstração de como farmácia e comunidade estão interligadas e como 

este contacto pode (e deve) servir como forma de transmitir conhecimento em saúde. Espero que esta 

ligação – por mim reforçada – entre a Farmácia Cristelo e a sua comunidade continue a ser fortalecida, 

quer pela equipa quer pelos futuros estagiários.  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 

38 
 

Bibliografia 

1. Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto. Diário da República n.º 148/2012, 

Série I de 2012-08-01; 4030 – 4045. 

2. Ministério da Saúde. Portaria n.º 97/2018, de 9 de abril. Diário da República n.º 69/2018, Série I 

de 2018-04-09; 1556 – 1557. 

3. Body mass índex – BMI (WHO-Euro) http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-

prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi consultado a 27-02-2019. 

4. VALORMED. Processo dos contentores de recolha de embalagens vazias e medicamentos fora 

de uso. Disponível em http://www.valormed.pt/paginas/8/processo consultado a 27-02-2019. 

5. Reciclagem de radiografias (AMI) https://ami.org.pt/missao/reciclagem-de-radiografias/ consultado 

a 27-02-2019. 

6. Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 95/2004, 22 de abril. Diário da República n.º 95/2004, Série 

IA de 2004-04-22; 2439 – 2441. 

7. Ministério da Saúde. Portaria n.º 594/2004, 2 de junho. Diário da República n.º 129/2004, Série I-

B de 2004-06-02; 3441 – 3445. 

8. Ministério da Saúde. Portaria n.º 769/2004, 1 de julho. Diário da República n.º 153/2004, Série I-B 

de 2004-07-01; 4016 – 4017. 

9. Drugbank. Ivermectin. Disponível em https://www.drugbank.ca/drugs/DB00602 consultado a 17-

12-2018. 

10. Ordem dos Farmacêuticos. Norma Geral: Preparação Individualizada da Medicação. Disponível 

em https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/noticias/nova-norma-geral-sobre-preparacao-

individualizada-da-medicacao/ consultado a 17-12-2018. 

11. Medical Dispenser. Disponível em https://medical-dispenser.com/pt-pt/ consultado a 20-12-2018. 

12. INFARMED. Circular Informativa N.º 019/CD/100.20.200, de 15 de maio de 2015. 

13. INFARMED. Medicamentos falsificados. Disponível em 

http://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/medicamentos-uso-humano/medicamentos-

falsificados  consultado a 03-03-2019. 

14. INFARMED. Circular Informativa n.º 108/CD/100.20.200 de 1 de setembro de 2017. 

15. Diário da República. Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio – Regime geral de 

comparticipações do Estado no preço dos medicamentos. 

16. SNS. Comparticipação de medicamentos. Disponível em https://www.sns.gov.pt/sns-saude-

mais/medicamentos/ consultado a 07-03-2019. 

17. Diário da República: Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de outubro. Medidas justas no acesso aos 

medicamentos, combate à fraude e abuso na comparticipação de medicamentos. Diário da 

República n.º n.º 192/2010, 1º Suplemento, Série I de 2010-10-01; 4372-(2) a 4372-(5). 

18. INFARMED. Normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos de saúde. Disponível em 

http://www.infarmed.pt/documents/15786/17838/Normas_Dispensa/4c1aea02-a266-4176-b3ee-

a2983bdfe790 consultado a 14-03-2019. 

19. Ministério da Saúde. Portaria n.º 224/2015, 27 de junho. Diário da República n.º 144/2015, Série I 

de 2015-07-27. 

20. Diário da República. Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto. Regime jurídico de medicamentos 

de uso humano. Diário da República n.º 167/2006, Série I de 2006-08-30. 

21. Diário da República. Decreto-Lei n.º 20/2013, de 14 de fevereiro – Regime jurídico de 

medicamentos de uso humano. Diário da República n.º 32/2013, Série I de 2013-02-14. 

22. INFARMED: Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro - Regime jurídico do tráfico e consumo de 

estupefacientes e psicotrópicos. Diário da República n.º 18/1993, Série I-A de 1993-01-22; 234 – 

252. 

23. Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 314/2009, de 28 de outubro. Diário da república nº 209/2009, 

série I; 8106 – 8215. 

24. Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 115/2009, de 18 de maio. Diário da República n.º 95/2009, 

Série I de 2009-05-18. 

25. INFARMED. Suplementos alimentares: o que são e como notificar reações adversas. Boletim da 

Farmacovigilância. Lisboa, Volume 21, Número 13, março de 2017. 

26. Pharmacy Magazine. Robots are coming… 27-09-2017. Disponível em 

https://www.pharmacymagazine.co.uk/the-robots-are-coming... consultado a 20-03-2019 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi
http://www.valormed.pt/paginas/8/processo
https://ami.org.pt/missao/reciclagem-de-radiografias/
https://www.drugbank.ca/drugs/DB00602
https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/noticias/nova-norma-geral-sobre-preparacao-individualizada-da-medicacao/
https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/noticias/nova-norma-geral-sobre-preparacao-individualizada-da-medicacao/
https://medical-dispenser.com/pt-pt/faq-maquina-SPD/#paciente
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/medicamentos-uso-humano/medicamentos-falsificados
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/medicamentos-uso-humano/medicamentos-falsificados
https://www.sns.gov.pt/sns-saude-mais/medicamentos/
https://www.sns.gov.pt/sns-saude-mais/medicamentos/
http://www.infarmed.pt/documents/15786/17838/Normas_Dispensa/4c1aea02-a266-4176-b3ee-a2983bdfe790
http://www.infarmed.pt/documents/15786/17838/Normas_Dispensa/4c1aea02-a266-4176-b3ee-a2983bdfe790
https://www.pharmacymagazine.co.uk/the-robots-are-coming...


Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 

39 
 

27. Journal of mHealth. How Robots are Changing Community Pharmacy. 15-08-2018. Disponível em 

https://thejournalofmhealth.com/how-robots-are-changing-community-pharmacy/ e consultado a 

20-03-2019  

28. The Pharmaceutical Journal. Pharmacy robots in UK hospitals: the benefits and the implementation 

issues. Volume 280. 17 de maio de 2018; 599-602. Disponível em https://www.pharmaceutical-

journal.com/download?ac=1065210&firstPass=false consultado a 20-03-2019 

29. Fenner, J., & Clark, R. A. (2016). Anatomy, physiology, histology, and immunohistochemistry of 

human skin. Skin tissue engineering and regenerative medicine, 1, 1-17. 

30. Telser, A.G., Young, J.K., Baldwin, K.M. (2007) Elsevier’s integrated histology. Philadelphia (PA): 

Mosby, Inc. 

31. World Health Organization (WHO). Sun protection. Disponível em 

https://www.who.int/uv/sun_protection/en/ consultado a 2-04-2019. 

32. World Health Organization (WHO). Protecting children. Disponível em 

https://www.who.int/uv/intersunprogramme/activities/uv_protectchildren/en/index1.html 

consultado a 2-04-2019. 

33. D’Orazio, J., Jarrett, S., Amaro-Ortiz, A., & Scott, T. (2013). UV Radiation and the Skin. 

International Journal of Molecular Sciences, 14(6), 12222–12248. 

34. Ovalle, W. K., & Nahirney, P. C. (2007). Netter's Essential Histology E-Book. Elsevier Health 

Sciences. 

35. The Conversation. The skin is a very important (and our largest) organ: what does it do? 18-03-

2018. Disponível em http://theconversation.com/the-skin-is-a-very-important-and-our-largest-

organ-what-does-it-do-91515 consultado a 5-04-2019. 

36. Kumar, V., Abbas, A.K., Fausto, N., Mitchell, R.N. (2012). Robbins basic pathology. Elsevier Health 

Sciences. 

37. Weston, W. L., Lane, A. T., & Morelli, J. G. (2007). Color Textbook of Pediatric Dermatology E-

Book. Elsevier Health Sciences. 

38. Marks, J. G., & Miller, J. J. (2013). Lookingbill and Marks' Principles of Dermatology. Elsevier 

Health Sciences. 

39. Shetty, S., & Gokul, S. (2012). Keratinization and its disorders. Oman medical journal, 27(5), 348. 

40. Wasmeier, C., Hume, A. N., Bolasco, G., & Seabra, M. C. (2008). Melanosomes at a glance. J Cell 

Sci, 121(24), 3995-3999. 

41. James, W. D., Elston, D., & Berger, T. (2011). Andrew's Diseases of the Skin E-Book: Clinical 

Dermatology. Elsevier Health Sciences. 

42. Lin, J. Y., & Fisher, D. E. (2007). Melanocyte biology and skin pigmentation. Nature, 445(7130), 

843–850. 

43. Bayerl, C., Taake, S., Moll, I., & Jung, E. G. (1995). Characterization of sunburn cells after exposure 

to ultraviolet light. Photodermatology, photoimmunology & photomedicine, 11(4), 149-154. 

44. Mitra, D., & Fisher, D. E. (2009). Transcriptional regulation in melanoma. Hematology/Oncology 

Clinics, 23(3), 447-465. 

45. Stierner, U., Rosdahl, I., Augustsson, A., & Kågedal, B. (1989). UVB irradiation induces melanocyte 

increase in both exposed and shielded human skin. Journal of investigative dermatology, 92(4), 

561-564. 

46. World Health Organization (WHO). Ultraviolet radiation and health. Disponível em  

https://www.who.int/uv/uv_and_health/en/ consultado a 2-04-2019. 

47. Wolff, K., Goldsmith, L. A., Katz, S. I., Gilchrest, B. A., Paller, A. S., & Leffell, D. J. (2008). 

Fitzpatrick’s dermatology in general medicine. Transplantation, 85(654). 

48. Lee, H., Kim, S., & Kim, D. (2014). Effects of exercise with or without light exposure on sleep quality 

and hormone reponses. Journal of exercise nutrition & biochemistry, 18(3), 293. 

49. Kent, S. T., McClure, L. A., Crosson, W. L., Arnett, D. K., Wadley, V. G., & Sathiakumar, N. (2009). 

Effect of sunlight exposure on cognitive function among depressed and non-depressed 

participants: a REGARDS cross-sectional study. Environmental Health, 8(1), 34. 

50. Benedetti, F., Colombo, C., Barbini, B., Campori, E., & Smeraldi, E. (2001). Morning sunlight 

reduces length of hospitalization in bipolar depression. Journal of affective disorders, 62(3), 221-

223. 

51. Oregon State University. Linus Pauling Institute. Vitamin D. Última atualização em outubro de 2017. 

Disponível em https://lpi.oregonstate.edu/mic/vitamins/vitamin-D consultado a 10-04-2019. 

https://thejournalofmhealth.com/how-robots-are-changing-community-pharmacy/
https://www.pharmaceutical-journal.com/download?ac=1065210&firstPass=false
https://www.pharmaceutical-journal.com/download?ac=1065210&firstPass=false
https://www.who.int/uv/sun_protection/en/
https://www.who.int/uv/intersunprogramme/activities/uv_protectchildren/en/index1.html
http://theconversation.com/the-skin-is-a-very-important-and-our-largest-organ-what-does-it-do-91515
http://theconversation.com/the-skin-is-a-very-important-and-our-largest-organ-what-does-it-do-91515
https://www.who.int/uv/uv_and_health/en/
https://lpi.oregonstate.edu/mic/vitamins/vitamin-D


Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 

40 
 

52. Christakos, S., Ajibade, D. V., Dhawan, P., Fechner, A. J., & Mady, L. J. (2012). Vitamin D: 

Metabolism. Rheumatic Disease Clinics of North America, 38(1), 1–11. 

53. Webb, A. R., Kline, L., & Holick, M. F. (1988). Influence of season and latitude on the cutaneous 

synthesis of vitamin D3: exposure to winter sunlight in Boston and Edmonton will not promote 

vitamin D3 synthesis in human skin. The journal of clinical endocrinology & metabolism, 67(2), 373-

378. 

54. Spustova, V., & Dzurik, R. (2004). Vitamin D: synthesis, metabolism, regulation, and an 

assessment of its deficiency in patients with chronic renal disease. Vnitrni lekarstvi, 50(7), 537-543. 

55. Prosser, D. E., & Jones, G. (2004). Enzymes involved in the activation and inactivation of vitamin 

D. Trends in biochemical sciences, 29(12), 664-673. 

56. Omdahl, J. L., Morris, H. A., & May, B. K. (2002). Hydroxylase enzymes of the vitamin D pathway: 

expression, function, and regulation. Annual review of nutrition, 22(1), 139-166. 

57. Farmácias Portuguesas. Alergia ao sol? Disponível em 

https://www.farmaciasportuguesas.pt/menu-principal/bem-estar/alergia-ao-sol.html consultado a 

02-04-2019. 

58. Lusíadas. Alergia ao sol: como prevenir e tratar. Disponível em 

https://rotasaude.lusiadas.pt/doencas/sintomas-e-tratamentos/alergia-ao-sol-como-prevenir-e-

tratar/ consultado a 02-04-2019. 

59. Atlas da Saúde. Alergias solares. 30-06-2014. Disponível em 

https://www.atlasdasaude.pt/publico/content/alergias-solares consultado a 02-04-2019. 

60. Millard, T. P., & Hawk, J. L. M. (2002). Photosensitivity Disorders. American Journal of Clinical 

Dermatology, 3(4), 239–246. 

61. Taylor, M.D, C. R., & Sober, M.D, A. J. (1996). SUN EXPOSURE AND SKIN DISEASE. Annual 

Review of Medicine, 47(1), 181–191. 

62. MSD Manual: consumer version. Heat stroke. Última revisão/alteração completa a novembro 2017. 
Disponível em https://www.msdmanuals.com/en-pt/home/injuries-and-poisoning/heat-
disorders/heatstroke consultado a 20-04-2019. 

63. Yeo, T. P. (2004). Heat Stroke A Comprehensive Review. AACN Advanced Critical Care, 15(2), 

280-293. 

64. Glazer, J. L. (2005). Management of heatstroke and heat exhaustion. American Family 

Physician, 71(11), 2133-2140. 

65. Gordon, J. R. S., & Brieva, J. C. (2012). Unilateral Dermatoheliosis. New England Journal of 

Medicine, 366(16), e25. 

66. NBC News. Effects of smoking, sun and stress on the skin of twins. 21-10-2009. Disponível em 

https://www.nbcnews.com/slideshow/effects-smoking-sun-stress-skin-twins-33418710 consultado 

a 30-03-2019. 

67. Nicita-Mauro, V., Balbo, C. L., Mento, A., Nicita-Mauro, C., Maltese, G., & Basile, G. (2008). 

Smoking, aging and the centenarians. Experimental gerontology, 43(2), 95-101. 

68. Roberts, J. E. (2011). Ultraviolet Radiation as a Risk Factor for Cataract and Macular Degeneration. 

Eye & Contact Lens: Science & Clinical Practice, 37(4), 246–249. 

69. Taylor, H. R., West, S. K., Rosenthal, F. S., Muñoz, B., Newland, H. S., Abbey, H., & Emmett, E. 

A. (1988). Effect of Ultraviolet Radiation on Cataract Formation. New England Journal of Medicine, 

319(22), 1429–1433. 

70. Sliney, D. H. (2005). Exposure Geometry and Spectral Environment Determine Photobiological 

Effects on the Human Eye. Photochemistry and photobiology, 81(3), 483-489. 

71. Streilein, J. W. (2003). Ocular immune privilege: the eye takes a dim but practical view of immunity 

and inflammation. Journal of leukocyte biology, 74(2), 179-185.  

72. Klein, R. S., Werth, V. P., Dowdy, J. C., & Sayre, R. M. (2009). Analysis of compact fluorescent 

lights for use by patients with photosensitive conditions. Photochemistry and photobiology, 85(4), 

1004-1010. 

73. R. Sliney, D. H. (1997). Optical radiation safety of medical light sources. Physics in Medicine & 

Biology, 42(5), 981. 

74. Roberts, J. E. (2002). Screening for ocular phototoxicity. International journal of toxicology, 21(6), 

491-500.  

75. Kuszak, J. R., Peterson, K. L., Sivak, J. G., & Herbert, K. L. (1994). The interrelationship of lens 

anatomy and optical quality II. Primate lenses. Experimental eye research, 59(5), 521-535. 

https://www.farmaciasportuguesas.pt/menu-principal/bem-estar/alergia-ao-sol.html
https://rotasaude.lusiadas.pt/doencas/sintomas-e-tratamentos/alergia-ao-sol-como-prevenir-e-tratar/
https://rotasaude.lusiadas.pt/doencas/sintomas-e-tratamentos/alergia-ao-sol-como-prevenir-e-tratar/
https://www.atlasdasaude.pt/publico/content/alergias-solares
https://www.msdmanuals.com/en-pt/home/injuries-and-poisoning/heat-disorders/heatstroke
https://www.msdmanuals.com/en-pt/home/injuries-and-poisoning/heat-disorders/heatstroke
https://www.nbcnews.com/slideshow/effects-smoking-sun-stress-skin-twins-33418710


Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 

41 
 

76. Bassnett, S., & Mataic, D. (1997). Chromatin degradation in differentiating fiber cells of the eye 

lens. The Journal of cell biology, 137(1), 37-49. 

77. Andley, U. P. (2008). The lens epithelium: Focus on the expression and function of the α-crystallin 

chaperones. The international journal of biochemistry & cell biology, 40(3), 317-323. 

78. Dillon, J., & Atherton, S. J. (1990). Time resolved spectroscopic studies on the intact human 

lens. Photochemistry and photobiology, 51(4), 465-468. 

79. ZA. Barker, F. M., Brainard, G. C., & Dayhaw-Barker, P. (1991). The direct spectral transmittance 

of the excised human lens as a function of age. US Food and Drug Administration Report. 

80. Roberts, J. E. (2001). Ocular phototoxicity. Journal of Photochemistry and Photobiology B: 

Biology, 64(2-3), 136-143. 

81. Ripps, H. (2010). Light to sight: milestones in phototransduction. The FASEB Journal, 24(4), 970-

975. 

82. Hu, D. N., Simon, J. D., & Sarna, T. (2008). Role of ocular melanin in ophthalmic physiology and 

pathology. Photochemistry and photobiology, 84(3), 639-644. 

83. Lee, P. P., Feldman, Z. W., Ostermann, J., Brown, D. S., & Sloan, F. A. (2003). Longitudinal 

prevalence of major eye diseases. Archives of Ophthalmology, 121(9), 1303-1310. 

84. Friedman, D. S., O’Colmain, B. J., Munoz, B., Tomany, S. C., McCarty, C., De Jong, et al. (2004). 

Prevalence of age-related macular degeneration in the United States. Archives of 

Ophthalmoogyl, 122(4), 564-572. 

85. Pandolf, K. B., Gange, R. W., Latzka, W. A., Blank, I. H., Kraning 2nd, K. K., & Gonzalez, R. R. 

(1992). Human thermoregulatory responses during heat exposure after artificially induced 

sunburn. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative 

Physiology, 262(4), R610-R616. 

86. Independent. Ouch! This guy’s sunburn resulted in some serious swelling. 07-12-2017. Disponível 

em https://www.independent.ie/world-news/and-finally/ouch-this-guys-sunburn-resulted-in-some-

serious-swelling-36388513.html consultado a 05-05-2019. 

87. Pandolf KB, Gange RW, Latzka WA, et al. 1992. Human thermoregulatory responses during cold 

water immersion after artificially induced sunburn. American Journal of Physiology. 262:617–23 

88. Soter, N. A. (1990, March). Acute effects of ultraviolet radiation on the skin. In Seminars in 

dermatology (Vol. 9, No. 1, pp. 11-15). 

89. BBC News. Heatwave sunburn: 220 people treated in NI hospitals. 20-07-2018. Disponível em 

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-44808082 consultado a 28-04-2019 

90. Soter, N. A. (2017). Acute effects of ultraviolet radiation on the skin. In Clinical Photomedicine (pp. 

75-93). Routledge.  

91. Hoel, D. G., Berwick, M., de Gruijl, F. R., & Holick, M. F. (2016). The risks and benefits of sun 

exposure 2016. Dermato-Endocrinology, 8(1), e1248325. 

92. Dennis, L. K., Vanbeek, M. J., Beane Freeman, L. E., Smith, B. J., Dawson, D. V., & Coughlin, J. 

A. (2008). Sunburns and Risk of Cutaneous Melanoma: Does Age Matter? A Comprehensive Meta-

Analysis. Annals of Epidemiology, 18(8), 614–627. 

93. Armstrong, B. K. (1988). Epidemiology of malignant melanoma: intermittent or total accumulated 

exposure to the sun?. The Journal of dermatologic surgery and oncology, 14(8), 835-849. 

94. Euromelanoma. Cancro da pele. Disponível em https://www.euromelanoma.org/portugal/cancro-

da-pele consultado a 20-03-2019. 

95. American Academy of Dermatology. Detect Skin Cancer. Disponível em 

https://www.aad.org/public/spot-skin-cancer/learn-about-skin-cancer/detect consultado a 24-03-

2019. 

96. American Association of Dermatology. Types of skin cancer. Disponível em 

https://www.aad.org/public/spot-skin-cancer/learn-about-skin-cancer/types-of-skin-cancer 

consultado a 21-03-2019. 

97. American Association of Dermatology. Basal cell carcinoma. Disponível em 

https://www.aad.org/public/diseases/skin-cancer/basal-cell-carcinoma consultado a 21-03-2019. 

98. American Association of Dermatology. Squamous cell carcinoma. Disponível em 

https://www.aad.org/public/diseases/skin-cancer/squamous-cell-carcinoma consultado a 21-03-

2019. 

99. American Association of Dermatology. Actinic keratosis. Disponível em 

https://www.aad.org/public/diseases/scaly-skin/actinic-keratosis consultado a 21-03-2019.   

https://www.independent.ie/world-news/and-finally/ouch-this-guys-sunburn-resulted-in-some-serious-swelling-36388513.html
https://www.independent.ie/world-news/and-finally/ouch-this-guys-sunburn-resulted-in-some-serious-swelling-36388513.html
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-44808082
https://www.euromelanoma.org/portugal/cancro-da-pele
https://www.euromelanoma.org/portugal/cancro-da-pele
https://www.aad.org/public/spot-skin-cancer/learn-about-skin-cancer/detect
https://www.aad.org/public/spot-skin-cancer/learn-about-skin-cancer/types-of-skin-cancer
https://www.aad.org/public/diseases/skin-cancer/basal-cell-carcinoma
https://www.aad.org/public/diseases/skin-cancer/squamous-cell-carcinoma
https://www.aad.org/public/diseases/scaly-skin/actinic-keratosis


Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 

42 
 

100. American Association of Dermatology. Melanoma. Disponível em 

https://www.aad.org/public/diseases/skin-cancer/melanoma consultado a 21-03-2019.   

101. Bikle, D. D., Nemanic, M. K., Gee, E., & Elias, P. (1986). 1, 25-Dihydroxyvitamin D3 production 

by human keratinocytes. Kinetics and regulation. The Journal of clinical investigation, 78(2), 557-

566. 

102. Franklin, W. A., & Haseltine, W. A. (1986). The role of the (6− 4) photoproduct in ultraviolet light-

induced transition mutations in E. coli. Mutation Research/DNA Repair Reports, 165(1), 1-7. 

103. Medscape. Bowen Disease Clinical Presentation. Última atualização a 30-09-2016. Disponível 

em https://emedicine.medscape.com/article/1100113-clinical consultado a 23-04-2019. 

104. Kricker, A., Armstrong, B. K., English, D. R., & Heenan, P. J. (1995). Does intermittent sun 

exposure cause basal cell carcinoma? A case‐control study in Western Australia. International 

journal of cancer, 60(4), 489-494. 

105. Stern, R. S., Weinstein, M. C., & Baker, S. G. (1986). Risk reduction for nonmelanoma skin cancer 

with childhood sunscreen use. Archives of dermatology, 122(5), 537-545. 

106. Nelson, A. A., & Tsao, H. (2009). Melanoma and genetics. Clinics in dermatology, 27(1), 46-52. 

107. Gandini, S., Sera, F., Cattaruzza, M. S., Pasquini, P., Picconi, O., Boyle, P., & Melchi, C. F. 

(2005). Meta-analysis of risk factors for cutaneous melanoma: II. Sun exposure. European journal 

of cancer, 41(1), 45-60. 

108. Animas Surgical Hospital. The UV Index (and Why You Should Care About It). Disponível em 

https://www.animassurgical.com/the-uv-index-and-why-you-should-care-about-it/ consultado a 

27-03-2019. 

109. Insituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A radiação solar: cuidados a ter. Disponível 

em http://www.ipma.pt/pt/enciclopedia/amb.atmosfera/uv/index.html?page=cuidados_ter.xml 

consultado a 27-03-2019 

110. Direção Geral de Saúde (DGS). Saúde ambiental – calor. Verão em segurança. Proteja-se do 

sol. Disponível em https://www.dgs.pt/saude-ambiental-calor/verao-em-seguranca/proteja-se-

do-sol.aspx  consultado a 6-04-2019 

111. Skin Cancer Foundation. Sunscreens explained. 22-05-2012. Disponível 

https://www.skincancer.org/prevention/sun-protection/sunscreen/sunscreens-explained 

consultado a 27-03-2019. 

112. TEDEd. Why do we have to wear sunscreen? - Kevin P. Boyd. Disponível em  

https://ed.ted.com/lessons/why-do-we-have-to-wear-sunscreen-kevin-p-boyd consultado a 16-

03-2019. 

113. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Sun Protection Factor (SPF). 14-07-2017. Disponível 

em https://www.fda.gov/about-fda/center-drug-evaluation-and-research/sun-protection-factor-spf 

consultado a 27-03-2019. 

114. City of Hope. Check yourself: a visual guide to skin cancer self-exams. Disponível em 

https://www.cityofhope.org/breakthroughs/a-visual-guide-to-skin-cancer-self-exams consultado a 

29-03-2019. 

115. American Academy of Dermatology. What to look for: ABCDEs of melanoma. Disponível em 

https://www.aad.org/public/spot-skin-cancer/learn-about-skin-cancer/detect/what-to-look-for 

consultado a 27-03-2019. 

  

https://www.aad.org/public/diseases/skin-cancer/melanoma
https://emedicine.medscape.com/article/1100113-clinical
https://www.animassurgical.com/the-uv-index-and-why-you-should-care-about-it/
http://www.ipma.pt/pt/enciclopedia/amb.atmosfera/uv/index.html?page=cuidados_ter.xml
https://www.dgs.pt/saude-ambiental-calor/verao-em-seguranca/proteja-se-do-sol.aspx
https://www.dgs.pt/saude-ambiental-calor/verao-em-seguranca/proteja-se-do-sol.aspx
https://www.skincancer.org/prevention/sun-protection/sunscreen/sunscreens-explained
https://ed.ted.com/lessons/why-do-we-have-to-wear-sunscreen-kevin-p-boyd
https://www.fda.gov/about-fda/center-drug-evaluation-and-research/sun-protection-factor-spf
https://www.cityofhope.org/breakthroughs/a-visual-guide-to-skin-cancer-self-exams
https://www.aad.org/public/spot-skin-cancer/learn-about-skin-cancer/detect/what-to-look-for


Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 

43 
 

Anexos 

Anexo I: Lista de formações realizadas durante o estágio 

Formação Local Data 

Apresentação de produtos Fresubin® Farmácia Cristelo 10-01-2019 

Perturbações do sono Plataforma Enforma (Angelini) 19-01-2019 

Gripes, Constipações, Rinites, ... e muito + Plataforma Enforma (Angelini) 19-01-2019 

Farmacovigilância Unidade de Farmacovigilância do Porto 22-02-2019 

Avène: Hidratação Rosto e Corpo Pierre Fabre Porto 12-03-2019 

Curso Cancro e Nutrição EPGSG* 12-03-2019 

Curso Geral Avène Pierre Fabre Porto 14-03-2019 

CHC Pierre Fabre Porto 15-03-2019 

Curso Geral Klorane Pierre Fabre Porto 19-03-2019 

Elancyl: Rituais Adelgaçantes Pierre Fabre Porto 20-03-2019 

Apresentação de produtos Colgate® Farmácia Cristelo 26-03-2018 

Ducray: Cuidados Capilares e Pele Pierre Fabre Porto 28-03-2019 
*Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão 

 

Anexo II: Certificados de algumas formações realizadas durante o estágio 
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Anexo III: Manipulados 

III.1. Saquetas de borato de sódio (30 mg) 

  

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 

46 
 

III.2. Cápsulas de ivermectina (12 mg) 
a) Prescrição médica 

 

b) Ficha de preparação 
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c) Ficha de cálculo do preço 
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Anexo IV – Lista anexa à Deliberação n.º 1157/2015, de 4 de junho 

 

 

Anexo V – Anexo I do Regulamento Delegado (EU) 2016/161, de 2 de outubro de 2015 

• Medicamentos homeopáticos;  

• Geradores de radionuclídeos;  

• Kits;  

• Precursores de radionuclídeos;  

• Medicamentos de terapia avançada que contêm ou consistem em tecidos ou células;  

• Gases medicinais;  

• Soluções para alimentação parental com um código ATC que começa por B05BA;  

• Soluções que afetam o equilíbrio dos eletrólitos com um código ATC que começa por B05BB;  

• Soluções que produzem diurese osmótica com um código ATC que começa por B05BC;  

• Aditivos de soluções intravenosas com um código ATC que começa por B05X;  

• Solventes e agentes de diluição, incluindo soluções de irrigação, com um código ATC que 
começa por V07AB;  

• Meios de contraste com um código ATC que começa por V08;  

• Testes para doenças alérgicas com um código ATC que começa por V04CL;  

• Extratos de alergénios com um código ATC que começa por V01AA.  
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Anexo VI – Exemplo de folha de reposição do robot 

 

Anexo VII – Apresentação: Proteção solar para miúdos 
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Anexo VIII – Panfleto: Proteção solar para miúdos 
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Anexo IX – Conteúdo do saco de oferta Proteção solar para miúdos 
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Resumo 

Sendo o estágio curricular o último passo para a conclusão dos estudos em 

Ciências Farmacêuticas, é também uma oportunidade para os alunos contactarem 

com a realidade profissional. Considero-me imensamente sortuda por ter tido a 

oportunidade de, como parte desta minha última etapa, fazer um estágio profissional 

noutro país da União Europeia. 

O programa Erasmus+ é uma iniciativa cujo objetivo se baseia em «melhorar a 

qualidade e fortalecer a dimensão europeia da educação superior fomentando a 

cooperação transnacional entre universidades, estimulando a mobilidade na Europa e 

melhorando a transparência e o pleno reconhecimento académico dos estudos e 

qualificações em toda a União». 

Em conjunto com o Serviço de Relações Internacionais da Universidade do Porto 

e a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e com o enorme apoio do 

Professor Agostinho Almeida, pude embarcar nesta aventura. No final de agosto de 

2018 mudei-me para Palermo, Itália. O estágio que iria concluir então seria na 

farmácia do Ospedale Cervello – um dos maiores serviços hospitalares de Palermo. 

Com a orientação do Doutor Igor Aleo e da Doutora Gemma Cippola, aprendi acerca 

da legislação em saúde italiana, gestão de stocks de fármacos de uso hospitalar e os 

gerais procedimentos em farmácia hospitalar tanto em ambulatório, onde nos deram 

total confiança para tratar da dispensa e de esclarecer qualquer dúvida dos utentes, 

mesmo quando a barreira linguística ainda parecia demasiado alta para ultrapassar; 

como na validação de prescrições para o tratamento de oncologia, onde pude 

contactar com inúmeros fármacos, as exigências que cada um impunha a nível de 

formulação e que tratamentos eram aplicados. Pude ainda, durante este percurso, 

aprender uma língua até então desconhecida para mim. A Universitá degli Studi di 

Palermo facilita aos alunos internacionais um curso básico de italiano – Anexo I. 

Ainda, como parte do programa de mobilidade, é dado acesso e exigido aos alunos 

que realizem um exame que avalia a evolução linguística entre o início e o fim do 

período, no qual obtive nível B2 – Anexo II. 

À medida que o tempo passou, fui compreendendo cada vez melhor como esta 

máquina funcionava, fui falando melhor a língua e fui conhecendo melhor as pessoas 

que no regresso, em dezembro de 2018, vieram comigo na bagagem. 

Neste relatório, descrevo o mais sucintamente possível o que observei, aprendi e 

realizei ao longo dos três meses de estágio. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
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OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO 

Palermo, Itália 

Programa ERASMUS+ 

Estágio em Farmácia Hospitalar 

I. Introdução 

Localizado na Via Trabucco, o Ospedale Vincenzo Cervello é um dos maiores 

centros médicos de Palermo. Promovido e fundado por Vincenzo Cervello – 

farmacologista da Università di Palermo – e originalmente desenhado pelo arquiteto 

Ernesto Basile, foi construído entre 1905 e 1909 e era referenciado como uma das 

primeiras unidades de tratamento de doenças respiratórias como a tuberculose. Com o 

compromisso da aristocracia siciliana, o hospital foi sendo atualizado, renovado e 

enriquecido. [1] 

Albergando a atividade de sanatório até ao final dos anos 60, viu-se obrigado a 

atualizar-se com a diminuição de casos de tuberculose nos anos 70 – o hospital foi 

remodelado e foram inaugurados novos serviços. Nos anos 80, foram construídas 

unidades cirúrgicas que contribuíram para a transição de hospital de especialidade 

para hospital geral, tendo sido nesta altura classificado como o centro de emergência 

de segundo nível da rede médica siciliana. [1,2] 

Em 2009, após uma reorganização dos serviços médicos de Palermo, o hospital 

foi reunido com o Ospedale Villa Sofia-CTO e o hospital Casa del Sole, dando origem 

à atual Azienda Ospedaliera: Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello. [1] 

Atualmente, conta com oito especialidades: Dipartimendo di Chirurgia, 

Dipartimento Materno-Infantile, Dipartimento di Ematologia e Oncologia, Dipartimento 

Cardiovasculo-Respiratorio, Dipartimento di Emergenza e Neuroscienze, Staff 

Direzione Aziendale, Staff Direzione Sanitaria e Dipartimento di Medicina. É neste 

último que está incluída a Farmacia – o serviço de farmácia hospitalar do 

agrupamento, que está constantemente em contacto com as unidades – de menor 

dimensão – dos outros hospitais do agrupamento. [3] 

II. Farmácia do Ospedale Cervello e serviços prestados 

A equipa da farmácia do Ospedale Cervello é constituída por farmacêuticos, 

enfermeiros e administrativos e é liderada pelo Doutor Igor Aleo. 

Das atividades realizadas neste serviço, é possível enumerar algumas: [4] 

• Serviço de farmácia de ambulatório, com distribuição de medicação crónica e a 

doentes em recuperação nos primeiros 30 dias após alta hospitalar; 

• Elaboração, receção e organização de encomendas; 

• Farmacovigilância; 

• Gestão do uso de dispositivos médicos; 

• Preparação de sacas de nutrição parentérica; 

• Preparação de formulações galénicas; 

• Verificação e preparação de esquemas terapêuticos de fármacos 

antineoplásicos; 

• Participação do Comité de Ética e comissões de terapêutica hospitalar, 

dispositivos médicos, do bom uso do sangue e sobre infeções hospitalares; 

• Área técnico-administrativa. 
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A farmácia está situada no edifício A do hospital e é dividida em dois pisos: no 

piso superior encontra-se a sala de preparação de sacas de nutrição parentérica; no 

piso térreo é onde se encontra a parte mais extensa e na qual se encontram os 

restantes departamentos da farmácia: o armazém, a secção de dispositivos médicos, a 

secção de validação de esquemas quimioterápicos, os serviços administrativos e a 

farmácia de ambulatório onde é feita a distribuição ao público. 

III. Dispensa ao público 

A distribuição de medicamentos em farmácia hospitalar – serviço de farmácia de 

ambulatório – tem algumas diferenças relativamente à dispensa na farmácia 

comunitária, não só no tipo de fármacos mas também na burocracia necessária à 

dispensa. O circuito do medicamento em Itália é gerido, regulamentado e vigiado pela 

Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) [5], muito em paralelo com a ação do INFARMED 

em Portugal.  

Ao utente são sempre pedidos: o documento de identificação – o número de 

identificação é copiado para a receita, a sua assinatura e a data do dia. 

Existem dois tipos de receita médica: receita do Servizio Sanitario Nazionale 

(SSN) e receita interna do hospital, que são divididas em File F e File H, 

respetivamente – Figura 1, após a assinatura do utente e a colagem das vinhetas.  

 

Figura 1 Sistema de organização das receitas após dispensa 

a) Receitas do File F 

A receita – Figura 2 – contém as seguintes informações: nome e morada do 

utente, código único da receita, código que identifica o utente (construido com base no 

nome, data de nascimento, localidade onde reside e sexo), cidade (PA→Palermo) e 

código que identifica a zona da cidade, fármaco receitado (por vezes vem indicada a 

patologia para que é prescrito e, caso seja uso off-label, é aqui que é indicado 

também) e número de embalagens, assinatura do médico prescritor e carimbo – inclui 

o nome do hospital e a especialidade, data da prescrição, número de embalagens, 

local onde são coladas as vinhetas das embalagens no momento da dispensa, data da 

dispensa, número de identificação do utente (em falta neste exemplo) e assinatura do 

utente. 
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Figura 2 Exemplo de receita do Servizio Sanitario Nazionale 

As receitas do File F abrangem os fármacos de dispensa exclusiva em hospital e 

comparticipados totalmente pelo SSN, como o Exjade® (usado no tratamento da 

sobrecarga de ferro pós-transfusão sanguínea ou da talassemia B major), o Brilique® 

(ticagrelor, um inibidor da agregação plaquetária, usado na prevenção de eventos 

trombóticos, muitas vezes em combinação com ácido acetilsalicílico 100mg), o 

Jakavi® (tratamento de esplenomegalia com mielofibrose) ou vários medicamentos de 

tratamento antirretrovírico, tais como o Kaletra®, o Kivexa® e o Isentress®. De forma 

a serem dispensados, o utente deve trazer juntamente com a receita médica um plano 

terapêutico contendo as informações do paciente e do esquema terapêutico. 

Os fármacos para tratamento da hepatite C, como o Zepatier® e o Exviera®, 

para o tratamento da hipertensão pulmonar e em casos de cateterismo pulmonar, por 

exemplo o Revatio®, usados no tratamento da retocolite, como o Humira® e o 

Simponi®, e, por fim, os antineoplásicos Imbruvica®, Zydelig® e Xtandi®, requerem 

para a sua dispensa outro documento além da receita: a carta AIFA, que permite um 

registo mais controlado destas substâncias pela entidade competente. O registo dos 

fármacos submetidos a esta monitorização representa uma ferramenta para a gestão 

dos gastos com os mesmos e da adequação das prescrições e o registo informático no 

portal da AIFA é da responsabilidade do farmacêutico responsável pelo ambulatório. 

b) Receitas do File H 

Este tipo de receita – Figura 3 – abrange os medicamentos da fascia A e aplica-

se aos doentes após alta hospitalar, que têm direito ao primeiro ciclo de terapia, 

correspondente ao período de trinta dias, comparticipado pelo SSN. Em casos que o 

esquema terapêutico de recuperação pós-alta médica exceda um mês, os restantes 

medicamentos ficam ao encargo do utente, que terá de os comprar numa farmácia 

comunitária. 
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Figura 3 Receita de medicamentos da Fascia A 

No caso de prescrições para a profilaxia da trombose venosa profunda em que 

são usados anticoagulantes injetáveis, como a nadroparina sódica, a receita deve vir 

acompanhada de um anexo – allegato A, que sem o qual a dispensa não é possível – 

Figura 4. 

Certos medicamentos requerem que a sua comparticipação seja justificada. Esta 

justificação cabe ao médico, por meio de “notas AIFA”, que são números 

correspondentes a patologias. Por exemplo, quando é prescrito um inibidor da bomba 

de protões (omeprazol ou pantoprazol), ao lado do nome do fármaco na receita deverá 

vir o número 1, que refere a prevenção de complicações graves do trato 

gastrointestinal superior, ou o número 48, quando a prescrição deste tipo de fármacos 

tem como objetivo o tratamento de úlceras com mais de quatro semanas. Caso a nota 

esteja ausente, pede-se ao paciente para retornar à especialidade para que o médico 

prescritor faça a justificação da prescrição ou, em alternativa, que apresente a receita 

numa farmácia comunitária, ficando o encargo dos medicamentos à responsabilidade 

do utente. 

Um exemplo muito recorrente durante o estágio foi a receção de receitas para 

ceftriaxona injetável (antibiótico). Neste caso, além da receita com a nota 55, é 

necessária também uma folha com a autorização à prescrição de ceftriaxona – Figura 

5. 
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Figura 4 Formulário do Allegato A Figura 5 Folha de autorização da prescrição de 

ceftriaxona 

Há casos de medicamentos que pertencem à fascia A que podem ser prescritos 

por receitas do File F, como o Brilique®, para o período de um ano, sendo a prescrição 

inicial feita para um mês e depois para dois semestres (total de 13 meses de 

tratamento), apesar de o utente apenas poder levantar no máximo duas caixas por 

visita à farmácia. As receitas de seis embalagens permanecem na farmácia na caixa 

dos “suspensos” até a sua total dispensa – Figura 6. 

 

Figura 6 Receitas "suspensas" – organizadas por ordem alfabética de forma a facilitar a sua procura 

Por fim, relativamente aos fármacos para o tratamento de distúrbios endócrinos 

(hidrocortisona – Idrocortisone®, fludrocortisona – Florinef® e propiciluracilo – 

Propycil®), a dispensa e a burocracia necessária à mesma são diferentes. Nestes 

casos, como são medicamentos importados e que têm para a farmácia do hospital um 

retorno monetário quase total do estado italiano, além da receção da receita, é 

necessária uma fotocópia desta já que o utente deve guardar o original, que tem que 

ser enviada para o laboratório que fornece o fármaco (Sanofi, Aspen Pharma e BGF 

Products, respetivamente) e para a AIFA, e só quando se recebe a confirmação de 

receção pelas duas entidades é que se pode proceder ao arquivamento da receita, 
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anexada das duas confirmações de receção. Esta informação é guardada de forma a 

garantir o retorno ao serviço. 

Relativamente à prescrição, esta é feita em número de comprimidos e não em 

número de caixas. Por exemplo, cada receita de hidrocortisona serve a dispensa de 

100 comprimidos do fármaco (que, neste caso, corresponde a quatro caixas de 25 

comprimidos). Tal como nas outras receitas, para haver dispensa deve ser apontada a 

data e o número de comprimidos dispensados e recolhida a assinatura do utente. 

c) Estupefacientes 

A distribuição de fármacos estupefacientes é sujeita a um controlo rigoroso e 

cuidado. Não estão disponíveis para dispensa de primeiro ciclo de terapia, sendo o 

seu uso exclusivo do hospital. 

De forma a registar a encomenda deste tipo de fármacos, existe um livro próprio 

para o efeito: o Stupefacenti e Sostanze Psicotrope: Buoni d’Acquisto. Neste é 

registado o nome do fármaco, a dose, o número de caixas e o laboratório. 

O registo de entradas e saídas destes produtos na farmácia é feito num outro 

livro. Neste, cada substância ativa tem uma página própria, de forma a permitir melhor 

organização e controlo – Figura 7. 

   

Figura 7 Registo de entrada e saída de produtos da farmácia 

Por fim, a farmácia possui ainda outra forma de registo interno: cada caderno 

corresponde a uma especialidade (Figura 8). 
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Figura 8 Registo interno da farmácia 

Para que as unidades de saúde do hospital possam fazer requisições de 

estupefacientes à farmácia, é usado um outro tipo de registo. Este é dividido em três 

partes: a primeira permanece no serviço, como registo da encomenda; a segunda fica 

para a farmácia; e a terceira para os serviços administrativos. Figura 9 

   

Figura 9 Formulário de requisição de fármacos pelas especialidades à farmácia 

IV. Unità Farmaci Antitumorali 

A Unità Farmaci Antitumorali (UFA) do hospital Vincenzo Cervello foi criada para 

dar resposta à necessidade de tratamento dos pacientes oncológicos da zona. Serve o 

Dipartimento di Ematologia e Oncologia, que inclui as unidades Ematologia I e II – 

onde se faz o tratamento de cancros hematológicos, como linfomas e leucemias, e 

vários tipos de talassemias; a unidade de Ematologia UTMO (Unidade de Transplante 

de Medula Óssea), que tem como objetivo a preparação dos pacientes para o 

transplante de células hematopoiéticas; e a unidade de Oncologia Medica, onde são 

tratados cancros de órgãos diversos: rim, mama, ovários, pulmões, cólon-retal, 

estômago e pele. 

Como esta unidade se encontra ainda em fase de remodelação, a preparação 

propriamente dita dos fármacos está neste momento a decorrer na unidade 

farmacêutica do hospital Civico, no centro de Palermo. Assim sendo, na UFA faz-se a 

receção, verificação e validação dos esquemas terapêuticos, que depois são enviados 

para o outro hospital onde são preparados, sendo enviados posteriormente para a 

UFA e distribuídos pelos serviços prescritores.  

Assim, cabe aos farmacêuticos responsáveis por esta tarefa a receção dos 

esquemas terapêuticos, que chegam à unidade por fax (Oncologia Medica), correio 
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eletrónico (serviço de urologia – hospital Villa-Sofia) ou através do Euristic – programa 

exclusivo dos serviços de Ematologia I e UTMO. Recentemente, o serviço de 

Oncologia Medica adotou também um programa – o Dossier – que possibilita que a 

prescrição e a validação sejam feitas no mesmo programa, tornando o processo 

menos burocrático e mais fluído. No entanto, como se trata ainda de uma fase inicial 

do uso desta ferramenta, os esquemas terapêuticos desta unidade continuam a ser 

enviados em papel. Após a receção das prescrições, o farmacêutico deve verificá-las: 

os fármacos devem estar de acordo com a patologia em particular, a reconstituição e 

diluição devem estar ajustadas para cada tipo de fármaco, tratamento e paciente, e, 

por último, devem ser garantidas as condições ótimas para a conservação do fármaco 

reconstituído. 

a) Legge 648/96 

A Lei 648, que entrou em vigor a 23 de dezembro de 1996, permite a 

comparticipação pelo SSN de certos medicamentos, sujeita a opinião da Commissione 

consultiva Tecnico Scientifica da AIFA [6]: 

1. Caso não haja alternativa terapêutica válida, como é o caso de medicamentos 

inovadores comercializados noutros países mas não em território nacional, 

medicamentos ainda não autorizados mas já submetidos a ensaios clínicos, e 

medicamentos a utilizar para uma indicação terapêutica diferente da 

autorizada; 

2. Quando há uma alternativa terapêutica válida, para medicamentos a serem 

utilizados para uma indicação terapêutica diferente da autorizada, desde que 

esta indicação seja conhecida e de acordo com a pesquisa realizada dentro da 

comunidade médico-científica nacional e internacional, segundo parâmetros 

económicos e de adequação (relação entre a patologia e o uso correto dos 

recursos para o seu tratamento). 

A lista de fármacos a que se refere a Legge 648/96 está em constante 

atualização, permitindo todos os anos a integração de cada vez mais alternativas 

terapêuticas para o tratamento de patologias de caráter neoplásico. 

b) Supervisão dos esquemas terapêuticos oncológicos, 

elaboração de esquemas de preparação e verificação da 

correta reconstituição de fármacos 

Como referido anteriormente, as prescrições dos serviços chegam à farmácia de 

diferentes modos (fax, e-mail ou através dos softwares partilhados). Na folha de 

prescrição é possível obter as seguintes informações: nome do paciente, data de 

nascimento e idade, número de contribuinte (necessário para a comparticipação do 

tratamento), serviço onde é acompanhado, médico prescritor, patologia e esquema 

terapêutico. No esquema estão incluídos todos os fármacos a ser administrados ao 

paciente, a dosagem e a posologia, mas só se faz a verificação dos anticancerígenos, 

sendo necessário apenas perceber se há alguma incompatibilidade com a restante 

medicação. Ainda na folha vem indicado qual o ciclo de terapia, a data para a qual 

deve ser preparada aquela prescrição em particular e a data da prescrição. 

Estas informações devem ser então cruzadas com as do software em uso. 
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Programa Euristic/UFA2012 

No caso do Euristic, é necessário, após a verificação da conformidade do 

esquema terapêutico, a elaboração do esquema de preparação numa extensão deste 

programa: o UFA2012 – Figura 10. Neste, inserem-se as informações do doente, os 

fármacos que vão ser preparados e as respetivas doses e como deve ser feita a 

diluição, isto é, em que solvente(s), em que tipo de embalagem (por exemplo: saca ou 

seringa) e os cuidados de conservação. Os fármacos antineoplásicos devem ser 

diluídos conforme a bibliografia existente de modo a obter-se a concentração desejada 

e a estabilidade certa. Para tal, deve-se usar como veículo soro fisiológico ou solução 

de glucose a 5%, sendo que existem fármacos que devem ser preparados em seringa, 

quando a concentração desejada é muito baixa ou em elastómero, se se pretender 

uma libertação prolongada (na maioria dos casos, de 44 horas). São ainda indicados 

os dias para a terapia e o horário de administração. 

 

Figura 10 Extensão UFA2012 do programa Euristic, usados pelas especialidades Ematologia I e UTMO 

Depois da aprovação de preparação, é impressa a receita de preparação 

quimioterápica e a respetiva etiqueta – Figura 11. 
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Figura 11 Receita de preparação quimioterápica de Ematologia I e etiqueta (em duplicado) 

Por fim, o esquema de preparação e as respetivas etiquetas são enviadas para o 

serviço que faz a produção, reconstituição e diluição dos fármacos. Estas são da 

responsabilidade dos enfermeiros especialistas de farmácia, sendo o papel do 

farmacêutico nestas fases o de supervisão. 

Quando prontos, os fármacos são transportados para a farmácia do hospital 

Cervello onde, à entrada, se faz a verificação de forma a identificar quaisquer 

discrepâncias entre o que foi prescrito e o que foi entregue. No caso de algum erro, 

deve fazer-se a correção no programa UFA2012 de modo a acertar os stocks. Estando 

tudo correto, pode então, no mesmo programa, dar-se a entrada do fármaco como 

utilizado e validado. 

Programa Dossier 

O programa Dossier está em fase de instalação no hospital, pelo que, quando se 

trata da verificação de esquemas quimioterápicos, a receção da informação faz-se de 

duas formas: pelo programa e por fax, permitindo assim a deteção de qualquer 

problema de comunicação do programa entre os serviços da Oncologia Medica e da 

farmácia. 

Quando se abre o programa deve selecionar-se o dia para o qual vão ser 

preparados os esquemas terapêuticos. São geralmente preparados para o dia 

seguinte, exceto à sexta-feira, em que se faz a verificação para a segunda-feira 

seguinte. O programa apresenta-se como uma lista de pacientes e as respetivas 

substâncias ativas que fazem parte do esquema terapêutico individual – Figura 12. 
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Figura 12 Programa Dossier 

Deve abrir-se cada ficha individualmente (mesmo quando se apresentam mais 

de um fármaco para o mesmo paciente) e proceder-se à verificação da prescrição. 

Esta verificação é feita então em paralelo entre o programa e a informação chegada 

por fax. Deve verificar-se – Figura 13: 

• A adequação da prescrição, isto é, se o fármaco usado é indicado para a 

patologia em concreto. Quando não o é, o seu uso deve ser suportado pelo 

médico prescritor (por exemplo, pela legge 648/96); 

• O veículo: os veículos mais usados para a preparação deste tipo de 

medicamentos são o soro fisiológico e solução de glucose 5%, mas algumas 

patologias (como a diabetes) e fármacos exigem a utilização de veículos 

específicos: a carboplatina é mais estável em solução de glucose mas no caso 

de pacientes diabéticos é diluída em cloreto de sódio (menor estabilidade, já 

que o fármaco reage com iões de sódio); o oxiplatino deve ser preparado 

sempre em solução de glucose a 5% enquanto que a doxorrubicina não pode 

ser diluída neste veículo; 

• O volume: pode selecionar-se costante ou aumentato – isto define se o 

fármaco é adicionado após o ajuste do volume do veículo para se obter um 

volume final desejado (subtrai-se o volume do fármaco ao veículo antes da sua 

preparação, obtendo-se assim o volume definido na prescrição) ou a um 

volume fixo de veículo sem ajuste prévio. Para alguns fármacos e formas de 

administração é necessário que o volume final seja respeitado, como o 

paclitaxel em albumina, o trastuzimab e a gemcitabina quando administrados 

por via sub-cutânea e o fluoruracilo quando em veículo elastómero. Por fim, 

pode ainda ser necessário alterar o volume final, quando o prescrito não é o 

mais adequado à preparação em causa, sendo estas alterações justificadas 

sempre com suporte bibliográfico; 

• O tipo de embalagem: saca, elastómero ou seringa; 

• O estado de preparação: no final da verificação o farmacêutico aprova a 

preparação ao mudar o estado de I – inviato para P – in preparazione; 

• A data de preparação: é necessário que seja definida. 
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Figura 13 Formulário de verificação e ajuste do esquema terapêutico 

Após este processo, o farmacêutico fecha o módulo de alterações e valida a 

preparação em Valida Farmaci Seleionati. Nesta altura, por vezes, é necessário a 

escolha da matéria-prima. Isto acontece quando o hospital adquire várias doses de 

fármaco ou a mesma dose de laboratórios diferentes. Assim, o farmacêutico deve 

escolher a dose/laboratório mais apropriado, tendo como base da sua decisão uma 

ponderação de caráter económico. 

Por fim, é impressa a folha de trabalho – Figura 14 – e a etiqueta 

correspondente – Figura 15. No caso dos fármacos fotossensíveis, como o 

fluoruracilo, são impressas duas etiquetas: uma para o saco e outra para a proteção 

exterior. 

 

Figura 14 Exemplo de folha de trabalho de 
Oncologia Medica 

 

 

Figura 15 Exemplo de etiqueta de Oncologia 
Medica 

Quando prontos, tal como para os medicamentos antineoplásicos das outras 

especialidades, são transportados para a farmácia do hospital Cervello, onde são 

verificados e é dada a sua entrada. O ajuste no stock, para este caso, é feito pelo 

diretor farmacêutico da farmácia do hospital, mas futuramente será feito pelo 

farmacêutico operador tal como para o primeiro caso. 
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V. Nutrição parentérica 

A farmácia do Ospedale Cervello conta ainda com o serviço de preparação e 

distribuição de sacas de nutrição parentérica. Das diversas especialidades podem 

chegar três tipos de prescrição: 

1. Prescrizione di supporto nutrizionale 

A prescrição de suporte nutricional (Figura 16) é desenhada e personalizada 

para ir de encontro às necessidades nutricionais individuais do paciente, e inclui 

informação como: número do utente, volume da saca, calorias, proporção calórica 

glucose/lípidos, azoto (indicador da quantidade total em aminoácidos), tipo de 

aminoácidos e eletrólitos. 

2. Prescrizione di soluzioni infusionali 

Este tipo de receita segue uma prescrição interna standard para soluções para 

infusão, não sendo específica para um paciente. A receita – Figura 17 – indica: a 

quantidade de sacas, o volume, calorias, proporção calórica e concentração de sódio e 

cloro. 

 

Figura 16 Exemplo de prescrição para saca de 
suporte nutricional 

 

Figura 17 Prescrição standard interna para sacas de 
soluções para infusão. São seis tipos de saca standard 

3. Sacos para solução para infusão standard, semelhantes aos anteriores mas que 

não são produzidos na farmácia mas sim adquiridos por esta a um laboratório 

externo – Figura 18. 
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Figura 18 Receita standard de aquisição externa à farmácia (na foto, a especialidade de Pediatria faz um 
pedido de 20 sacas com as caraterísticas indicadas) 

O tratamento destas prescrições pela farmácia começa pelo registo dos dados 

no programa AbaMIX – Figura 19 e 20 – software próprio para o cálculo de 

formulações de nutrição parenteral e gestão do sistema SIFRAMIX. 

 

Figura 19 Lista de formulações parentéricas no 
programa AbaMIX 

 

Figura 20 Formulário onde se introduz os requisitos da 
prescrição, como aporte calórico e volume 

VI. Gestão de stock 

Uma das primeiras ações de gestão de stock que pude realizar foi a receção e 

arrumação de encomendas. A farmácia conta com 3 locais de arrumação: o armazém 

propriamente dito, os frigoríficos (localizados entre o armazém e a zona de dispensa 

ao público) e quatro colunas de prateleiras numa zona mais próxima do balcão de 

atendimento. Nestas prateleiras, na grande maioria, localizam-se medicamentos de 

prescrição pelas receitas do File F de dispensa exclusiva no hospital. Nos frigoríficos 

encontram-se os medicamentos que necessitam de ser convervados a uma 

temperatura entre 0 e 5 ºC, como é exemplo o Nucala®, usado no tratamento da asma 

eosinofílica. Na zona entre os frigoríficos e o armazém são arrumadas os 
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anticoagulantes injetáveis, como o Arixtra® (fondaparinux sódico), usados na 

prevenção de tromboses venosas profundas, como já foi referido anteriormente. 

Finalmente, no armazém encontram-se os restantes medicamentos, regra geral de 

dispensa não exclusiva ao hospital, mas por vezes comparticipados, nomeadamente 

no primeiro ciclo de terapia pós-alta médica. 

A receção de encomendas de produtos pertencentes ao armazém é 

maioritariamente da responsabilidade dos enfermeiros do serviço. Já a arrumação dos 

medicamentos nos frigoríficos e na zona de ambulatório é da responsabilidade dos 

farmacêuticos de serviço. Os medicamentos são arrumados por ordem alfabética, de 

dosagem, de validade – respeitando a regra first expired first out, e, finalmente, por 

ordem de chegada – first in first out. 

Sempre que chega uma encomenda nova, é necessário verificar as receitas que 

estão “em suspenso”, de forma a perceber se é necessário colocar algum dos 

medicamentos recém-chegados de lado. De vez em quando é necessário fazer um 

inventário aos medicamentos da zona de atendimento e verificar todas as receitas em 

suspenso, de modo a detetar alguma incongruência: caso haja medicamento mas não 

tenha sido colocado em suspenso → colocá-lo no sítio reservado aos suspensos; caso 

haja medicamento em suspenso sem receita equivalente → colocar o medicamento no 

seu local normal de arrumação. 

Ainda como medida de gestão do stock, sempre que seja detetado que um 

medicamento está a acabar (por exemplo, só restam três caixas, ou em caso de 

medicamentos de grande saída, como o Brilique®, dez caixas) qualquer farmacêutico 

que estivesse de serviço no balcão de atendimento ambulatório tem o dever de 

apontar numa folha designada para o efeito o nome deste mesmo medicamento e a 

respetiva dosagem, para que a Doutora Gemma pudesse proceder à encomenda, 

evitando assim falhas nos dias consequentes. 
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VII. Conclusão 

Durante estes três meses de estágio pude avaliar e aplicar aquelas que são as 

competências de um farmacêutico hospitalar, sendo o seu papel da maior importância 

para uma boa gestão do hospital e uma prestação de cuidados de saúde adequada. 

Tendo no passado a oportunidade de fazer um estágio extracurricular num 

hospital português (Hospital Padre Américo, Penafiel) concedeu-me uma visão 

comparativa das realidades muito diferentes destes dois países, nunca esquecendo 

que Sicília, relativamente a Itália continental, se encontra muito atrasada, 

nomeadamente no que concerne ao desenvolvimento tecnológico. 

De facto, o Ospedale Cervello ainda tem muito que crescer a nível tecnológico, 

já que toda a comunicação, seja interna, como é o caso da comunicação médico-

farmacêutico, ou externa, com outras unidades de saúde, é feita com base no telefone 

e no fax. Numa era em que a troca que informação é facilitada por ferramentas como 

software de uso médico e o correio eletrónico – que permitem uma resposta imediata, 

o uso destes meios – que por vezes nos parecem de tempos ancestrais – parece 

persistir e não se observam grandes esforços para a mudança. 

No entanto, e apesar das suas limitações – que afetam largamente os utentes 

deste serviço – as pessoas que nele trabalham compensam por estes atrasos, com 

uma dedicação ao seu trabalho e à população que servem inigualável. É a 

disponibilidade e o conhecimento demonstrado que fazem com que os utentes do 

hospital Cervello confiem nos os funcionários desta farmácia. 

Termino este estágio com um maior conhecimento dos procedimentos em 

farmácia hospitalar, seja esta em Portugal ou em Itália.     K,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Anexos 

Anexo I – Certificado do curso de italiano (Università degli Studi di Palermo) 

 



Relatório de Estágio Erasmus+ | Farmácia Hospitalar 
 

19 
Jéssica Delgado Amorim          2018/2019 

Anexo II – Resultados da avaliação linguística pelo OLS (Online Linguistic Support) – 

ferramenta incluída no programa Erasmus+ 
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