
I 
 

  



II 
 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Farmácia Serpa Pinto  

 

Maio de 2019 a Agosto de 2019 

 

 

 

Vânia Andreia Neves Romualdo 

 

Orientador : Dr.a Joana Quevedo 

 

Tutor FFUP: Prof. Doutora Maria Helena da Silva de Vasconcelos 

Meehan 

 

 

 

setembro de 2019

https://sigarra.up.pt/ffup/pt/func_geral.formview?p_codigo=311604
https://sigarra.up.pt/ffup/pt/func_geral.formview?p_codigo=311604


II 
 

 

Declaração de Integridade 

Declaro que o presente relatório é de minha autoria e não foi utilizado previamente 

noutro curso ou unidade curricular, desta ou de outra instituição. As referências a 

outros autores (afirmações, ideias, pensamentos) respeitam escrupulosamente as 

regras da atribuição, e encontram-se devidamente indicadas no texto e nas 

referências bibliográficas, de acordo com as normas de referenciação. Tenho 

consciência de que a prática de plágio e auto-plágio constitui um ilícito académico.  

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 9 de setembro de 2019 

 

Vânia Andreia Neves Romualdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

Agradecimentos 

Na reta final deste percurso académico marcado por bons momentos, mas também 

momentos intensos de grande trabalho e, por vezes, complicado começo por 

agradecer aqueles que desde sempre estiveram comigo e me apoiaram. Começo, 

então, por dedicar um especial agradecimento aos meus pais que sempre me 

apoiaram em tudo e sempre fizeram tudo o que estava ao seu alcance para eu obter 

o sucesso que tanto queria e me sentir apoiada em todos os momentos. 

De seguida agradeço a todos os meus amigos e família que sempre me apoiaram 

nos bons e maus momentos, especialmente aos meus amigos de faculdade que 

percorreram comigo este percurso académico, por vezes penosos, mas que nunca 

me desampararam sempre que necessitava deles. 

Nesta reta final tenho um especial agradecimento a fazer a uma grande equipa 

que se tornou como uma família. Agradeço, portanto, a toda a equipa da farmácia 

Serpa Pinto pela forma carinhosa com que sempre me receberam. Esta equipa que 

sempre me apoiou em tudo, sempre me esclareceu todas as dúvidas que me surgiram 

durante as várias atividades que desenvolvi durante o meu estágio e se demonstrou 

sempre interessada na minha aprendizagem. Agradeço por toda a amizade de todos 

os colaboradores de equipa, pelas gargalhadas, boa disposição, apoio incondicional 

que recebi desta grande família. 

Agradeço, também á minha tutora da faculdade, a Dra. Helena Vasconcelos. 

Por último, agradeço a todos os professores e colegas com quem contactei durante 

estes cinco anos no Mestrado de Ciências Farmacêuticas por todo o conhecimento 

transmitido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

Resumo 

O estágio realizado na farmácia comunitária constitui o término de um longo 

período do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Este estágio representou 

o primeiro contacto com o mundo profissional ao fim de 5 anos de estudo. O meu 

período de estágio ocorreu desde o dia 2 de maio a 31 de agosto na Farmácia Serpa 

Pinto. Durante este período observei e realizei todas as atividades que um 

farmacêutico comunitário realiza, pondo em prática os conhecimentos adquiridos 

durante os 5 anos de Faculdade. 

O presente relatório pretende, desta forma, descrever todas as atividades 

realizadas no dia-a-dia da FSP apresentando também os temas aplicados na farmácia 

desenvolvidos com maior profundidade. 

Este relatório encontra-se, então, dividido em duas partes. A primeira parte 

consiste no relato de todas as atividades desenvolvidas na farmácia comunitária 

desde a receção e encomenda de medicamentos e seu armazenamento, dispensa de 

medicamentos, aconselhamento farmacêutico, medição de parâmetros bioquímicos e 

também a preparação de medicamentos manipulados. 

A segunda parte deste relatório é referente aos projetos de intervenção na 

comunidade. O primeiro tema a ser desenvolvido foi referente á classificação do tipo 

de pele uma vez que era recorrente os pedidos de aconselhamentos sobre os mais 

variados produtos cosméticos que estariam mais adaptados para a pele em questão, 

onde realizei um pequeno rastreio na farmácia onde a pessoa era elucidada sobre o 

seu tipo de pele e aconselhada no uso dos melhores produtos. O segundo projeto foi 

referente á rinite alérgica. Durante o meu período de estágio, devido á época em que 

foi realizado, foram muitos os casos de pessoas que procuravam anti-histaminicos. 

Desta forma, decidi elaborar um panfleto informativo que conteria toda a informação 

sobre a rinite alérgica desde a prevenção ao seu tratamento. 

Desta forma, considero que o presente relatório constitui uma forma de 

apresentação das experiências vividas ao longo de quatro meses. Meses de muito 

trabalho, mas também muito enriquecedores do ponto de vista tanto pessoal como 

profissional. 
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas na Farmácia Serpa Pinto 

 

1. Introdução 

 

O Mestrado em Ciências Farmacêuticas permite a entrada para o mercado de 

trabalho para uma panóplia de áreas profissionais. Ainda assim, as áreas que detêm 

maior número de farmacêuticos são a Farmácia Comunitária e a Farmácia Hospitalar, 

no entanto, também é comum encontrar farmacêuticos em diversas áreas como 

Distribuição Farmacêutica, Ensino, Assuntos Regulamentares, Análises Clínicas, 

Indústria Farmacêutica e Investigação. 

A Farmácia Comunitária é, no entanto, a área que mais carateriza o trabalho do 

farmacêutico. Nesta, o farmacêutico tem o dever de prestar um serviço completo e 

personalizado ao utente dando resposta aos seus problemas e questões de saúde. O 

farmacêutico comunitário atua principalmente na prevenção e controlo de certas 

doenças, principalmente doenças crónicas como hipertensão arterial, diabetes 

mellitus e colesterolémia, também deve promover estilos de vida saudáveis e, 

principalmente, atua como intermediário na prescrição médica para a dispensa de 

medicamentos ao utente.  

O meu estágio decorreu desde o dia 2 de maio a 31 de agosto, sob supervisão da 

Dra. Joana Quevedo. Todas as atividades que desenvolvi na FSP durante os meus 

quatro meses de estágio estão descritas na tabela a seguir. 

Atividades desenvolvidas maio junho julho agosto 

Reposição de stocks     

Armazenamento de produtos 

farmacêuticos 

    

Receção de encomendas     

Preparação de manipulados     

Determinação de parâmetros 

bioquímicos 

    

Atendimento ao publico     

Devoluções a fornecedores     

Conferência de receituário     

Formações (anexo 1)     
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Controlo de prazos de validade     

Projeto 1     

Projeto 2     

 

2. Farmácia Serpa Pinto 

 

A farmácia Serpa Pinto foi criada a 6 de fevereiro de 1959 e encontra-se em serviço 

desde então na Rua Serpa Pinto no Porto. Está, neste momento sob direção técnica 

da Dra. Ana Quevedo, e apresenta uma variedade de serviços e uma equipa muito 

dinâmica e qualificada para promoção da saúde da comunidade. Os serviços que a 

farmácia dispõe são, em primeiro lugar, a dispensa de medicamentos sujeitos a 

receita médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), 

preparação de manipulados tanto para uso humano como veterinário, podendo os 

mesmos ser pedidos por utentes ou outras farmácias. Também promove a venda de 

medicamentos veterinários, produtos cosméticos, de higiene pessoal, e também 

produtos dietéticos. Esta oferece, também, a medição de parâmetros bioquímicos 

como a pressão arterial (PA), glicemia, triglicerídeos, colesterol, peso, altura e índice 

de massa corporal.  

  

2.1. Localização 

 

A farmácia Serpa Pinto (FSP) encontra-se localizada na Rua Serpa Pinto, 

pertencente á freguesia de Paranhos no centro da cidade do Porto. Encontra-se 

também, próxima da Unidade de Saúde Familiar Serpa Pinto, lar residencial, clínica 

de reabilitação e clínica veterinária. 

Portanto, pode-se considerar que a FSP apresenta um elevado número e uma 

diversidade de utentes com as mais variadas necessidades.  

 

2.2. Caraterização e composição do espaço 

 

A farmácia Serpa Pinto encontra-se localizada no rés-do-chão de um prédio sendo 

facilmente identificável pela cruz verde acesa e pelo letreiro que tem descrito 

“Farmácia Serpa Pinto”. A apresentação exterior é formada por várias publicidades a 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos, que vão sofrendo alterações de 
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acordo com a introdução de novos produtos no mercado e com o tipo produtos mais 

utilizados e procurados de acordo com as diferentes épocas do ano. No exterior 

também podemos encontrar a janela de atendimento noturno sendo usada durante o 

serviço permanente. 

 

2.3. Horário de funcionamento 

 

A FSP encontra-se aberta ao público todos os dias, nos quais estão incluídos os 

fins-de-semana e feriados, das 9h as 24h. Esta informação encontra-se afixada na 

montra da farmácia de forma a ser rapidamente visível pelo publico.  

Durante o meu estágio, o horário que habitualmente realizei foi das 9h as 18h, 

apresentando uma hora de almoço que ocorria das 13h as 14h ou, nalguns dias, 

quando necessário, das 12h as 13h. No entanto, também tive oportunidade de 

realizar, pontualmente o horário da tarde, das 13h as 20h, horário noturno que se 

realizava das 17h as 24h e fins-de-semana. Desta forma, tive a oportunidade de 

estagiar durante os mais variados horários de funcionamento da farmácia, o que me 

permitiu contactar com diversos utentes e com as mais variadas situações. 

 

2.4. Recursos Humanos 

 

A FSP é formada por uma equipa dinâmica e multidisciplinar que trabalha com 

vista á promoção de um serviço de melhor qualidade para todos os utentes que 

procuram os serviços da FSP, tentando suprir todas as suas necessidades. 

Fazem parte da equipa da FSP a farmacêutica e proprietária Dra. Lídia Quevedo, a 

diretora técnica Dra. Ana Quevedo, uma farmacêutica-adjunta a Dra. Joana Quevedo, 

o Dr. Rui Cordeiro, a Dra. Ana Rita Secca, o Dr. Manuel Reis, a Dra. Patrícia Ferreira, 

a Dra. Vera Duarte e a Dra. Ana Rita Barros, também constituem a equipa duas 

técnicas superiores de Diagnóstico e Terapêutica a D. Eduarda Pinto e a D. Ana Vales, 

e ainda duas auxiliares responsáveis pela limpeza da farmácia a D. Olinda Oliveira e 

a D. Manuela .  

Todos estes funcionários da farmácia trabalham devidamente identificados com 

um cartão que contém o seu nome, fotografia e título profissional que possuem. 
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2.5. Utentes 

 

Os utentes que recorrem á FSP constituem um grupo bastante heterogéneo de 

várias faixas etárias. Contudo, a maioria dos utentes são idosos que vivem nas 

proximidades da farmácia e já se encontram fidelizados na mesma há vários anos. 

Estes utentes são principalmente polimedicados e apresentam as co-morbilidades 

mais comuns como Diabetes Mellitus, Hipercolesterolemia, Hipertensão Arterial, 

recorrendo á farmácia, principalmente, para obtenção da medicação crónica e controlo 

dos parâmetros bioquímicos. Muitos dos utentes também recorrem á FSP devido ao 

facto da mesma possuir um laboratório, o que permite a comercialização dos mais 

variados medicamentos manipulados. 

 

3. Gestão da farmácia 

3.1. Sistema Informático 

 

O Sistema Informático (SI) utilizado da FSP é o Sifarma 2000. Este sistema 

informático foi criado pela Glint e permite a realização de todas as tarefas que fazem 

parte do dia-a-dia de uma farmácia de forma bastante simples e intuitiva.  

O Sifarma 2000 apresenta inúmeras funcionalidades tais como a receção e realização 

de encomendas, gestão de stocks, controlo dos prazos de validade dos produtos, 

consulta do histórico das vendas a das compras dos diferentes produtos na farmácia, 

atualização do PVP (preços de venda ao publico) dos diferentes medicamentos, 

permite também a pesquisa de medicamentos através do nome comercial do 

medicamento ou substância ativa. O Sifarma 2000 também permite a dispensa de 

medicamentos através do receituário ou mesmo a dispensa de medicamentos e 

produtos farmacêuticos de venda livre. Para além de todas estas funcionalidades que 

ajudam o farmacêutico na realização das suas tarefas diárias, este programa também 

permite a pesquisa de algumas informações como a indicação terapêutica de cada 

medicamento e produto farmacêutico, contra-indicações, reações adversas, 

constituição, doses e posologia. 

 

3.2. Gestão de Stocks 

A gestão de stocks é uma das funções farmacêuticas mais importantes para que 

a farmácia apresente rentabilidade e estabilidade financeira. 
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É fundamental que os stocks sejam regulados de modo a dar resposta ás 

necessidades dos utentes sem que para isso os mesmos sejam tão grandes que 

provoquem a estagnação dos produtos com consequente empate e perda financeira 

ou falta de produtos que impede a resposta, no momento do atendimento, ás 

necessidades do utente. 

Desta forma, na FSP a gestão de stocks é realizada tendo em consideração o tipo 

mais comum de utente que frequenta a farmácia, o seu poder de compra, as 

patologias mais comuns na sociedade, os produtos mais requisitados 

correspondentes a diferentes épocas do ano, as prescrições médicas, preço dos 

produtos e condições oferecidas pelos fornecedores, campanhas promocionais, entre 

outros. 

O SI é, então, indispensável para a gestão e manutenção de stocks ideais uma 

vez que este permite a compra e venda dos produtos assim como a consulta do 

histórico das suas movimentações. 

O SI contém informações como, por exemplo qual o stock momentâneo do produto 

naquela altura, quais as entradas (receção) e saídas (venda, quebra ou devolução) 

do mesmo. Também está definido no SI o stock mínimo e máximo para cada produto, 

para este sugerir a realização de encomenda do produto quando este atingir um dos 

limites. 

Neste sentido, a gestão de stocks na FSP segue é realizada tendo em conta 

fatores como o tipo de utente que se dirige à farmácia, as patologias mais comuns, a 

sazonalidade de algumas doenças e promoções de laboratórios. É também de realçar 

que todas as etapas do circuito dos medicamentos e produtos de saúde passam pelo 

SI, desde a sua compra até à sua venda, o que permite que os stocks informáticos 

sejam o mais próximos possível dos stocks reais. O SI disponibiliza informação sobre 

o histórico de movimentações de um dado produto, propondo, para os produtos 

assinalados, uma encomenda automática no momento em que o stock deste atinge o 

valor mínimo pré-estabelecido (ponto de encomenda), deste modo evitando que 

ocorram ruturas de stocks. 

 

3.3. Encomendas 

3.3.1. Realização de encomendas 

Existem 3 tipos de encomendas que podem ser realizadas, são elas as 

encomendas diárias, as instantâneas e as que são realizadas diretamente ao 
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fornecedor via telefónica. A encomenda diária é a mais comum, esta é realizada 

diretamente aos fornecedores com o auxílio do SI da farmácia, no caso da FSP, é 

realizada com o auxílio do Sifarma 2000.  

Na FSP, os fornecedores mais usuais são, em primeiro lugar, a Alliance 

Healthcare, e em segundo, a Cooprofar, em casos pontuais, esta também pode 

recorrer à OCP e Empifarma. A FSP faz parte do grupo de compras da Alliance 

Healthcare, tal permite que a farmácia possa beneficiar de bónus, ou seja, oferta de 

produtos devido à compra de um determinado número de produtos ou descontos, ou 

seja, a redução do preço unitário dos produtos encomendados em encomendas 

grandes. 

As encomendas instantâneas são efetuadas ao longo do dia em situações em que 

há falta de um determinado produto ou medicamento observado durante um 

atendimento. Estas encomendas são realizadas diariamente, maioritariamente, à 

Cooprofar e à Alliance healthcare, sendo estes os fornecedores mais usuais da 

farmácia. Estas encomendas podem ser realizadas recorrendo ao SI que nos dá o 

preço unitário que a farmácia terá de pagar ao fornecedor pelo produto encomendado 

o que permite que o farmacêutico possa escolher o fornecedor que lhe dá mais 

vantagem. Outra forma de realizar esta encomenda é por via telefónica, por vezes os 

produtos ou medicamentos podem estar temporariamente indisponíveis ou estarem 

esgotados no fornecedor o que impossibilita a encomenda através do SI, neste caso, 

por vezes, o fornecedor pode ter algumas unidades do produto armazenadas nalgum 

dos seus armazéns. Neste caso, a farmácia pode contactar o fornecedor que 

informará da existência ou não de algumas unidades que poderá disponibilizar. A 

maior parte destes casos, são reservas de produtos para o utente, portanto, se for 

realizada a encomenda e a respetiva reserva, os produtos são normalmente entregues 

em separados permitindo assim fazer a receção da encomenda e pôr de parte a 

respetiva reserva. 

Podem também ser efetuadas encomendas diretamente ao laboratório, estes 

casos ocorrem frequentemente quando os delegados visitam a farmácia e apresentam 

o produto e a proposta ao diretor técnico (DT). 
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3.3.2. Receção de encomendas 

 

Na FSP, as encomendas são entregues quatro vezes ao dia, as 10:00h, 14:30h e 

18:00h e 20:00h, sendo acondicionados em contentores específicos ou caixas de 

cartão, também os produtos que se destinam a ser acondicionados em condições 

especificas como vacinas, insulinas ou mesmo alguns colírios que necessitam de 

estar a 2ºC e 8ºC são, então acondicionados no frigorifico sendo transportados em 

contentores á parte específicos. As encomendas são sempre acompanhadas da fatura 

e seu duplicado, este último serve para validar a receção da encomenda e o original 

para a contabilidade da FSP. 

A fatura deve apresentar a identidade do fornecedor da encomenda e da farmácia 

para a qual a encomenda se destina, deve apresentar o número de fatura, todos os 

produtos discriminados que fazem parte da encomenda assim como a quantidade de 

cada um, o preço pago por unidade PVP, o PVA que é o preço pago pelo utente pelo 

produto, o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) ao qual cada produto se encontra 

sujeito ( 6% ou 23%) , a data de emissão da fatura, valor total da encomenda que a 

farmácia pagou ao fornecedor, IVA e valor fee que é um valor acrescentado pelo 

fornecedor pelo transporte da encomenda.  

Aquando da receção da encomenda o primeiro passo consiste em retirar os 

produtos do frio dos contentores e colocá-los no frigorifico, separados dos outros 

produtos e identificados com o número da encomenda. De seguida, deve-se confirmar 

se a encomenda já foi criada e, portanto, se existe no SI na parte destinada á receção 

de encomendas, se tal não tiver sido realidade deve-se, então, proceder á criação 

manual da mesma. Na receção da encomenda começa-se por identificar com o 

número e com o valor total da encomenda, procede-se á leitura dos códigos dos 

produtos, confirmação e atualização dos preços unitários praticados pelo fornecedor, 

confirmação do PVP dos MSRM e atualização do preço dos MNSRM e outros produtos 

farmacêuticos. No final deve-se confirmar se o número total de unidades e o valor total 

da encomenda a pagar é igual ao que está discriminado na fatura.  

Por vezes podem ocorrer erros nas encomendas como, por exemplo a faturação e 

não envio de um determinado produto, caso tal aconteça deve ser efetuado o registo 

da reclamação que deve ser realizado em documento próprio, o seu envio pode ser 

realizado via telefónica ou então por e-mail ao fornecedor. 
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Nas encomendas realizadas diretamente ao fornecedor recorre-se á nota da 

encomenda para verificar se a fatura ou guia de remessa da encomenda realmente 

corresponde ao que foi encomendado ao vendedor e de seguida realiza-se a sua 

receção. 

 

3.3.3. Armazenamento 

 

Existem produtos que necessitam de condições de armazenamento específicos. 

Estes produtos são refrigerados a temperatura rigorosa de 2 a 8ºC, são estes produtos 

alguns colírios, vacinas, insulinas e outros. Existem também outros medicamentos 

designados por medicamentos especiais controlados, estes medicamentos são 

armazenados em locais específicos sofrendo um controlo rigoroso como os 

psicotrópicos que se encontram num local específico no cardex. Os restantes produtos 

são de armazenamento geral, sendo armazenados a temperatura ambiente de 25 ºC 

a humidade relativa de 60%. Durante o armazenamente dos produtos é necessário 

seguir o princípio (FEFO) “Frist Expired, First Out”, de modo que os medicamentos 

com prazos de validade mais curtos sejam os primeiros a serem dispensados. 

Os medicamentos são inicialmente armazenados nas gavetas por ordem alfabética 

do nome comercial relativamente aos medicamentos de marca ou, no caso dos 

medicamentes genéricos, armazenados por ordem alfabética de SA, sendo também 

divididos por dosagem e mesmo por número de unidades por embalagem. Os 

medicamentos sólidos como comprimidos, cápsulas e saquetas, são então 

armazenados nas gavetas e no kardex. Outros produtos como xaropes, colírios, 

champôs, injetáveis, ampolas bebíveis, elixires armazenados nos armários de correr 

localizados na parte superior das gavetas são armazenados em locais específicos 

segundo a sua forma farmacêutica. Os produtos como cremes, geles, pastas e 

pomadas são colocados numa estante dividida com várias prateleiras colocada ao 

lado do kardex. O kardex, para além dos excedentes das gavetas também armazena 

as reservas pagas e não pagas, os medicamentos psicotrópicos, produtos 

veterinários, soluções de conforto ocular, de higiene íntima, de diabetes, 

multivitamínicos, rehidratantes e produtos intestinais e excedentes dos produtos que 

se encontram na área de atendimento. Por conseguinte, a área de atendimento 

apresenta os produtos de higiene oral, dermocosmética, puericultura organizados por 

gamas e marcas e encontram-se também alguns MNSRM, a qual a sua exposição vai 
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sofrendo rotatividade dependendo dos produtos mais procurados segundo a 

sazonalidade. 

 

3.3.4. Devoluções 

 

Os fornecedores aos quais a farmácia Serpa Pinto mais recorre são a Alliance 

Healthecare e a Cooprofar. Por vezes também recorre á Empifarma e á OCP em casos 

esporádicos. Em situações pontuais torna-se necessária a devolução de produtos ou 

medicamentos ao mesmo fornecedor. Tais situações são observadas quando a 

embalagem do produto entregue se encontra danificada, case tenha ocorrido engano 

ou troca do produto, em situações em que há um pedido por parte da Autoridade 

Nacional do Medicamento e produtos de saúde (INFARMED) para a remoção de 

certos produtos ou lotes de um determinado produto do mercado, ou mesmo quando 

há um pedido por parte do detentor da Autorização de Introdução do Mercado (AIM) 

do produto.  

Para a efetiva realização da devolução de um produto, recorre-se ao SI para a 

emissão de uma nota de devolução ao fornecedor. Nesta nota de devolução deve 

estar toda a informação como a identificação da farmácia, o número da guia de 

transporte, o nome e código do produto, a quantidade que está a ser devolvida e o 

motivo da devolução. A nota de devolução é impressa em triplicado, sendo as três 

copias carimbadas e assinadas, de seguida, uma das cópias é arquivada na farmácia 

enquanto que as outras duas são entregues ao fornecedor e seguem com o produto 

que está a ser devolvido. 

Por último, é da competência do fornecedor aceitar ou não a devolução do produto. 

Se tal acontecer, o fornecedor emite uma nota de crédito ou envia um produto em 

substituição, caso contrário, é feita uma quebra do produto de modo a não ter de se 

pagar o IVA do mesmo retorna á farmácia onde é colocado no ValorMed para posterior 

eliminação. 

 

3.4. Prazos de validade 

 

Os prazos de validade de todos os produtos em stock na FSP devem, 

mensalmente serem inspecionados e, caso se verifique algum produto com prazo de 

validade expirada este deve ser rapidamente retirado. Deste modo previne-se que 
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sejam dispensados produtos com PV expirado e também a possibilidade de ser feita 

uma devolução atempada dos mesmos. Assim, através do SI, o responsável por esta 

tarefa emite uma lista com todos os produtos em que o PV termina dentro de três 

meses. Após a impressão da listagem, procede-se à procura dos produtos nos 

respetivos locais de armazenamento e à separação dos mesmos. Durante o processo 

há uma verificação das datas e são atualizadas as quantidades que ficam em stock e 

a respetiva data de validade. 

Os produtos cujos PV expiram brevemente devem ser identificados com uma 

etiqueta que diz “Prazos de validade a expirar”, devendo ser colocados na prateleira 

ou local correspondente, mas numa posição mais visível possível para que, quando 

aquele produto é procurado, seja o primeiro a ser dispensado. Tal impede que seja 

dispensado o mesmo produto, mas com PV superior antes do produto com PV inferior. 

Se a sua dispensa não ocorrer, a sua posição facilita a retirada do produto, sendo este 

colocado no ValorMed, dando-se baixa do mesmo. 

  

4. Fontes de informação 

 

O mestre em Ciências Farmacêuticas tem o dever e o direito de estar em constante 

atualização para, desta forma, dar uma melhor resposta aos problemas de cada 

utente. O farmacêutico pode ser exposto a inúmeras situações do dia-a-dia dos 

diversos utentes e muitas vezes pode não se encontrar capacitado de toda a 

informação necessária de modo a fornecer uma melhor resposta ás mesmas. Como 

tal, torna-se imperativo que o farmacêutico se vá atualizando procurando comparecer 

a formações que as várias empresas fornecem sobre novos produtos que vão 

expondo para o mercado ou mesmo recorrendo a inúmeras fontes literárias que se 

encontram á sua disposição. 

A farmácia apresenta uma pequena “biblioteca” sendo composta por diversas 

edições de farmacopeias portuguesas como a mais recente Farmacopeia Portuguesa 

9.0, a farmacopeia IV (última farmacopeia a apresentar as formulações dos 

manipulados), o Formulário Galénico Português, o Prontuário Terapêutico 2013, o 

Formulário nacional Britânico, o Formulário Nacional Brasileiro, o Índex Merk, o livro 

Martindale, e The Extra Farmacopeia. Também é usual consultar sites de 

fornecedores de matérias primas como Acofarma e Fragron assim como sites de 



11 
 

laboratórios de estudos farmacêuticos da ANF e da EMA, principalmente para a 

pesquisa de informação destinada à realização de produtos manipulados. 

 

 

5. Dispensa de medicamentos 

5.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

 

Os medicamentos sujeitos a receita médica são aqueles que necessitam da 

apresentação de uma receita médica para poderem ser dispensados ao doente. Estes 

medicamentos necessitam deste controlo uma vez que podem constituir um perigo 

para a saúde do utente se forem usados sem a vigilância médica devida. Eles são 

formados por substâncias que, mesmo sendo usadas para o fim para o qual foram 

desenvolvidas podem provocar reações adversas e mesmo apresentar interações 

com outros medicamentos, desta forma estes medicamentos necessitam de uma 

monitorização constante. 

 

5.1.1. Receita médica 

 

A implementação do Decreto-Lei nº 11/2012 obrigou a que a prescrição de um 

medicamento passasse a ser realizada pela apresentação da DCI (denominação 

comum internacional) da sua ou das suas substâncias ativas, forma farmacêutica, 

dosagem, quantidade e posologia. No entanto, ainda se apresentam em vigor algumas 

exceções que permitem a apresentação do nome comercial do medicamento 

acompanhado da DCI sendo, normalmente, apresentada entre parenteses. Essas 

exceções ocorrem quando: 

a) Índice terapêutico é estreito, apresentando a receita menção á “Exceção 

a) do nº 3 art 6º”; 

b) Reação adversa prévia a outro medicamento apresentando a “Exceção 

b) do nº 3 art 6º- reação adversa prévia”; 

c) Continuidade do tratamento superior a 28 dias, fazendo menção á 

“Exceção c) do nº3 art 6º - continuidade do tratamento superior a 28 dias”.[1] 

Atualmente podem ser aceites três modelos diferentes de receitas médicas. A 

receita manual que é cada vez menos usada e que neste momento apenas tem 

permissão para ser utilizada em situações especificas como em caso de: falência do 
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SI (sistema informático); inadaptação do prescritor; prescrição ao domicílio; até um 

máximo de 40 receitas por mês.[2] 

Esta exceção deve ser apresentada na receita manual para que possa ser aceite 

pelo farmacêutico. O modelo mais utilizado atualmente é a receita eletrónica. Esta 

pode ser apresentada em formato de receita materializada, ou seja, em papel, ou 

então apresentar-se na forma desmaterializada, sendo os códigos que possibilitam a 

consulta da receita enviados para o telemóvel ou e-mail do utente.[3] 

As receitas eletrónicas devem apresentar os dados e a identificação relativa ao 

utente, identificação do médico prescritor, a entidade financeira responsável e o 

número de receita. Neste tipo de receita só é aceite um medicamento por linha, 

podendo ser descritas no máximo 2 caixas por medicamento ou, excecionalmente, 6 

caixas por medicamento caso se trate de medicação crónica ou então corresponda a 

um tratamento prolongado. [3] 

A receita manual, para além da identificação do utente deve, também, apresentar 

a vinheta do médico assim como a sua assinatura, a entidade responsável, a exceção 

assinalada e a data de prescrição. Neste tipo de receitas apenas podem ser prescritos, 

no máximo, quatro medicamentos diferentes, não podendo ser ultrapassado o máximo 

de duas embalagens por produto num máximo de quatro embalagens por receita, ou 

quatro embalagens por produto caso se trata de um medicamento em doses unitárias. 

[2] A receita eletrónica desmaterializada tem vindo a ganhar cada vez mais destaque 

apresentando, no entanto, tanto vantagens como desvantagens. Por um lado, a 

diminuição do uso de receitas em papel vai ter efeitos benéficos a nível da 

preservação no meio ambiente, mas, por outro lado, apresenta várias desvantagens 

das quais tive perceção durante o meu estágio. Uma delas deve-se ao facto de, por 

vezes, o utente desconhecer a medicação apresentada na receita ou mesmo 

apresentar mais que uma receita eletrónica e não ter conhecimento de em qual das 

receitas se encontra disponível a medicação que pretende. Nestes casos o 

farmacêutico pode necessitar de consultar as várias receitas apenas para conseguir 

perceber em qual se encontra a medicação pretendida, tornando a dispensa da 

mesma muito mais morosa.   
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5.2. Sistemas de comparticipação 

 

Existem vários sistemas de comparticipação dos medicamentos, tanto públicos 

como privados. Os regimes de comparticipação associados ao Estado podem ser 

divididos em dois grupos: Regime geral de comparticipação e Regime especial de 

comparticipação. Relativamente ao regime geral de comparticipação, o estado paga 

uma percentagem do correspondente preço de venda ao publico de cada 

medicamento de acordo com o escalão correspondente. Se o utente for detentor do 

escalão A, então o Estado comparticipa 90% do preço, se lhe for atribuído o escalão 

B, é comparticipado 69% do preço de venda ao publico, caso seja detentor de 

escalão C, a comparticipação cinge-se apenas a 15% do preço de venda ao publico 

dos medicamentos.[4] 

Relativamente ao regime especial de comparticipação, este destina-se a 

determinados grupos e subgrupos farmacoterapêuticos. O valor da comparticipação 

vai estar dependente do rendimento do utente, da existência de doenças especificas 

ou dirigida a grupos especiais de doentes. Na comparticipação em função dos 

rendimentos, este está dirigido para pensionistas como reformados, viúvos ou órfãos, 

nos quais o “rendimento total anual não excede 14 vezes a retribuição mínima mensal 

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

sociais em vigor quando se ultrapassa aquele montante”. Nestes casos é 

acrescentado 5% ao escalão A e 15% aos escalões B e C.[5] 

Caso este regime seja dirigido a uma patologia especifica ou a um grupo especial 

de doentes, então as prescrições médicas devem ser prescritas pelo médico 

especialista ou fazerem-se acompanhar das portarias correspondentes. Nestas 

patologias estão incluídas a hemofilia, o lúpus, paramiloidose e hemoglobinopatias, 

os medicamentos destinados a estas doenças são comparticipados pelo SNS a 100%. 

Noutros casos, a comparticipação não é realizada pelo SNS, mas sim por 

entidades privadas se o utente for beneficiado de um subsistema de saúde. Estes 

subsistemas podem ser a Caixa Geral de Depósitos, Serviços de Assistência Médico-

Social do Sindicato dos Bancários (SAMS), entre outros. Para que estes subsistemas 

sejam usados aquando da dispensa de um receituário, é necessário que o utente se 

faça acompanhar do cartão de beneficiário. Após o término da dispensa, é impresso 

um papel que deve ser assinado pelo próprio utente. 
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Estes documentos são, então, separados por diferentes organismos de 

comparticipação e reunidos por ordem de dispensa de modo a estarem protos a ser 

enviados ao subsistema específico. Tal ocorre no término do mês aquando da 

faturação do receituário. 

 

5.3. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica são produtos farmacêuticos ou 

medicamentos que no momento da dispensa não necessitam da apresentação de 

uma receita médica, sendo, portanto, também designados por medicamentos de 

venda livre. Estes produtos, para além do local de dispensa mais usual ser a farmácia, 

podem também ser adquiridos noutros locais de venda autorizada que não seja a 

farmácia comunitária. São exemplos destes locais as parafarmácias, e mesmo os 

supermercados, que, por sua vez, para além de também poderem realizar a venda 

destes produtos conseguem fazê-lo praticando preços mais baixos. Desta forma a 

farmácia comunitária sente necessidade de competir com estes locais fornecendo ao 

utente não apenas o produto que pretende, mas também um aconselhamento e 

acompanhamento personalizado usufruindo, portanto do conhecimento farmacêutico 

de modo a tornar a farmácia no local de aquisição de produtos de venda livre mais 

desejável. 

 

5.4. Medicamentos genéricos (MG) 

 

Os medicamentos genéricos apresentam a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica, dosagem e indicação terapêutica do medicamento de marca que serviu 

como referência para a sua produção.  Estes medicamentos estão dispensados de 

apresentar ensaios pré-clínicos e clínicos desde que tenha sido demonstrada a sua 

bioequivalência por meio de estudos de biodisponibilidade, ou, caso estes sejam 

inadequados, devem demonstrar equivalência terapêutica com base em estudos de 

farmacologia clínica.[6] 

A sua identificação é bastante fácil uma vez que apresentam as siglas MG na 

embalagem exterior do medicamento, eles são descritos pelo DCI da sua ou suas 

substâncias ativas, seguida da sua forma farmacêutica e dosagem. [6] 
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Estes medicamentos apresentam inúmeras vantagens para o utente sendo a mais 

apontada os valores de PVP que são mais baixos, e nalguns casos, substancialmente 

mais baixos que o PVP do medicamento de referência. Tal é explicado pelo facto de 

não ser necessário realizar testes pré-clínicos e clínicos o que traria custos 

substancialmente elevados para as indústrias produtoras, desde que demonstrada a 

sua bioequivalência por teste de biodisponibilidade segundo apresentado no Decreto-

Lei nº 176/2006 de 30 de agosto. São normalmente moléculas que já existem no 

mercado á vários anos e, portanto, existe uma maior garantia da sua efetividade sendo 

bem conhecido o seu respetivo perfil de segurança, o que permite uma maior rapidez 

na obtenção de AIM para a sua rápida comercialização. 

 

5.5. Medicamentos manipulados 

 

Os medicamentos manipulados são medicamentos preparados nas farmácias de 

oficina ou serviços farmacêuticos hospitalares e são da direta responsabilidade do 

farmacêutico. Estes podem ser preparados segundo uma fórmula magistral ou oficinal. 

Um medicamento manipulado segundo uma fórmula magistral é preparado 

segundo uma receita médica que especifica tanto as substâncias ativas como os 

excipientes que o manipulado deve conter, para além disso também especifica o 

doente para o qual o medicamento se destina. Aquando da prescrição de um 

medicamento magistral, o médico prescritor tem o dever de se certificar se o 

medicamento é seguro e eficaz para o doente verificando também a possibilidade de 

interações que coloquem em causa tanto a eficácia do medicamento como a 

segurança do doente.[7] 

São usadas a Farmacopeia ou Formulário Terapêutico para a realização do 

manipulado que deverá ser exclusivamente elaborado pelo farmacêutico. [7] Neste 

caso, o manipulado destina-se a ser dispensado aos vários doentes que recorrem á 

farmácia em causa ou serviços farmacêuticos hospitalares. Também poderá ser 

obtido o pedido de realização de manipulados por parte de outras farmácias. Estes 

estabelecimentos enviam a prescrição por fax ou via e-mail e, caso a FSP tenha 

possibilidade de realização do manipulado, este é feito e enviado para a farmácia 

requisitória pelo fornecedor.  
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5.6. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos necessitam de uma atenção 

muito mais especializada aquando da sua dispensa ao utente. Tal deve-se ao facto 

deste tipo de medicamentos estar associado a riscos graves tanto para a saúde do 

utente como da população, uma vez que atuam diretamente sobre o sistema nervoso 

central, podendo atuar como depressores ou estimulantes. Há também casos de 

tolerância principalmente quando estes são associadas a um uso abusivo, para além 

disso também podem estar associadas á aquisição para posterior tráfico elícito das 

mesmas.[8] Como tal, o INFARMED realiza um controlo muito mais rigoroso destas 

substâncias. 

Desde a encomenda destes medicamentos ao fornecedor que se observa um 

controlo muito mais rigoroso. A sua encomenda vem acompanhada do duplicado da 

sua requisição e do número de registo interno. A requisição original deve ser 

armazenada na farmácia, sendo o duplicado assinado e carimbado para que possa 

ser enviado ao fornecedor.[9] Aquando da sua receção na farmácia, estes 

medicamentos devem ser armazenados separadamente dos restantes medicamentos 

e produtos farmacêuticos num local específico. Aquando da dispensa do medicamento 

estupefaciente, o farmacêutico tem de registar no SI informações obrigatórias como 

os dados pessoais do utente ( identificação, morada e data de nascimento), caso a 

pessoa que esteja a levantar a receita não seja o utente para o qual foi prescrita 

também é necessário proceder á recolha dos seus dados pessoais, assim como os 

dados pessoais do médico prescritor.[8] 

Receitas com medicamentos estupefacientes não devem conter outro tipo de 

medicamentos. No caso de se tratar de uma receita manual, é necessário que o utente 

assine o verso da mesma para comprovar em como foi dispensada e , seguidamente, 

esta receita é digitalizada para o arquivo informático da farmácia onde permanece três 

anos, esta, depois de digitalizada, deve ser enviada ao INFARMED até ao dia 8 do 

mês seguinte.[9] 

 

5.7. Outros produtos farmacêuticos 

5.7.1. Produtos dermocosméticos e de higiene corporal 

Os produtos dermocosméticos são definidos como produtos formados por uma 

substância ou mistura de substâncias que se destinam a serem colocadas nas partes 
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externas do corpo humano como epiderme, lábios, sistema capilar e piloso ou mesmo 

órgãos genitais externos. No entanto também se podem enumerar alguns produtos 

inseridos nesta categoria que sejam aplicados nos dentes ou mucosa bocal tendo, 

contudo, a função de limpeza, perfumar, proteger e corrigir odores corporais. Nestes 

produtos também podemos encontrar os produtos de higiene corporal como geles de 

banho, sabonetes, pastas dentífricas, desodorizantes ou champôs e também produtos 

de beleza como maquilhagem, vernizes ou tintas capilares.[10] 

A legislação para o controlo de tais produtos está descrita no decreto-Lei n.º 

189/2008, de 24 de setembro.[11] Estes produtos estão a ganhar um destaque cada 

vez maior ao nível da farmácia comunitária uma vez que os utentes procuram cada 

vez mais produtos dermocosméticos e de higiene corporal que melhor se adequa ao 

seu tipo de pele. Com a variada gama de produtos dermocosméticos existentes e que 

estão constantemente a ser introduzidos no mercado, assim como o facto de 

constituírem um importante rendimento para a farmácia, dada a sua margem 

comercial superior á dos medicamentos, cabe ao farmacêutico o papel de conhecer 

estes produtos, de se atualizar constantemente acerca das novidades do mercado. 

Desta forma, o farmacêutico vai conseguir aconselhar o produto mais apropriado 

a cada utente em particular satisfazendo, assim, as necessidades do utente. Como 

tal, é necessário que o farmacêutico esteja dotado de informações acerca da marca 

dos cosméticos, respetivas gamas e para que fins específicos cada um se adequa. 

Na FSP existe uma variada gama de produtos dermocosméticos de diferentes marcas 

como Eucerin, Filorga, La Roche-Posay, Uriage, Vichy, Mustela e muitas outras. 

 

5.7.2. Produtos de uso veterinário 

Medicamentos e produtos de uso veterinário podem ser definidos como produtos 

usados para proteção da saúde e bem-estar dos animais contribuindo, desta forma, 

na prevenção da transmissão de doenças do animal para o homem. O decreto-Lei nº 

184/97 de 26 de julho estabelece o regime jurídico que permite a introdução no 

mercado, fabrico, importação, comercialização e utilização deste tipo de produtos 

cada vez mais procurado pelo consumidor nas farmácias comunitárias.[12] 

Durante o meu estágio foi frequente a abordagem relativa a estes produtos por 

parte dos consumidores, destacando-se os desparasitantes externos como pipetas de 

uso externo e desparasitantes internos do que são exemplos mais frequentes os anti-

helmínticos. É fundamental, na dispensa dos produtos de uso veterinário o 
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aconselhamento do correto uso dos mesmos tendo em consideração a informação 

relativa ao animal como o tipo de animal a que se destina e o seu peso. A maior parte 

destes medicamentos são produtos de venda livre, no entanto existem medicamentos 

de uso humano sujeitos a receita médica que podem ter uso veterinário e são 

dispensados para este fim caso o utente se faça acompanhar de uma receita médico-

veterinária.[13] 

Na FSP, estes produtos encontram-se armazenados num local próprio no interior 

do kardex, sendo requisitados com pouca frequência. 

 

5.7.3. Dispositivos médicos 

Segundo o Decreto-Lei nº145/2009 de 17 de julho, um dispositivo médico é 

descrito como um instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo 

usado para fins de diagnóstico e terapêuticos sendo o principal efeito pretendido no 

corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos. Por sua vez, os dispositivos médicos destinam-se ao “diagnóstico, 

prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença ou compensação de 

uma lesão ou de uma deficiência, estudo, substituição ou alteração da anatomia ou 

de um processo fisiológico e controlo da conceção."[14]Os DM podem ser classificados 

em três classes (I,II,III) de grau crescente de risco, estando dependente do grau e 

duração da invasão, dos riscos associados ao uso de DMs e anatomia afetada. Fazem 

parte dos DM de classe I materiais como fraldas, meias de compressão, sacos de 

incontinência, sacos coletores de urina e sacos de ostomia. Á classe IIa pertencem 

material como pensos e compressas de gaze esterilizadas e não esterilizadas, da 

classe IIb fazem parte as soluções de conforto ocular e preservativos. Por último, 

materiais como pensos para cessação tabágica e dispositivos intrauterinos (DIU). 

Também fazem parte dos DM frascos para colheita de fezes e urina, tiras-testes para 

determinação da glicémia e testes de gravidez, sendo estes destinados a diagnóstico 

in vitro.[14] 

5.7.4. Suplementos Alimentares 

Os Suplementos Alimentares podem ser designados como géneros alimentícios 

que constituem fontes de diversos nutrientes e de outras substâncias que apresentam 

efeitos fisiológicos e nutricionais. Estes produtos destinam-se á suplementação ou 
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complementação de um regime alimentar normal e não devem, em momento algum 

substituir uma dieta variada. Estes suplementos são normalmente apresentados na 

forma de comprimidos, cápsulas, drageias, saquetas e em muitas outras formas 

farmacêuticas o que pode provocar confusão na distinção entre medicamento e 

suplemento alimentar. Pois, apesar dos seus efeitos benéficos para a saúde do 

consumidor, estes produtos não podem ser considerados medicamentos pelo que 

apresentam uma série de restrições que devem ser respeitadas para aprovação da 

sua comercialização. Como tal, o seu rótulo e a publicidade desenvolvida em torno do 

suplemento não podem fazer menção a qualquer propriedade profilática, de 

tratamento e cura de doenças.[15] [16] 

Para a sua colocação no mercado, é necessária uma autorização da autoridade 

competente, a DGAV, não necessitando de ensaios de segurança sendo, esta, da 

responsabilidade da ASAE que deve, periodicamente, fazer auditorias a farmácias e 

locais que comercializem este tipo de produtos.[15] 

5.7.5. Produtos fitoterapêuticos 

Segundo o Decreto-Lei nº176/2006 de 30 de agosto, os medicamentos á base de 

plantas podem ser descritos como qualquer medicamento que tenha uma ou mais 

substâncias ativas exclusivamente á base de plantas, uma ou mais preparações á 

base de plantas de uma ou mais substâncias derivadas de plantas associadas com 

umas ou mais preparações á base de plantas.[18] 

Durante o meu estágio observei que o utente procura cada vez mais este tipo de 

produtos, sendo os mais procurados os produtos á base de valeriana e passiflora 

usados em casos de ansiedade e dificuldade em dormir, produtos para emagrecer 

como chá verde, sene e muitos outros. O aumento da procura deve-se principalmente 

à ideia que o utente tem que, sendo estes produtos à base de plantas, então serão 

mais seguros que outros medicamentos. Desta forma, é da responsabilidade do 

farmacêutico o aconselhamento do produto mais adequado para o fim pretendido pelo 

utente quando este demonstra interesse neste tipo de produtos. O farmacêutico tem 

o dever de elucidar o utente que, apesar de serem derivados de plantas, estes 

produtos também podem apresentar efeitos adversos. 
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5.7.6. Produtos Homeopáticos 

Um medicamento homeopático é um medicamento que pode ser obtido por 

matérias-primas homeopáticas ou stocks, estando o processo de fabrico descrito na 

farmacopeia europeia ou na farmacopeia usada no estado membro, podendo conter 

vários princípios ativos.[19] Na FSP estes medicamentos apresentam pouca procura, 

existindo, ainda assim, no stock alguns produtos como HOMEOGENE. 

OSCILLOCOCINUM, HOMEOVOX, STODAL, CAMILIA e SEDATIF PC. 

 

6. Serviços farmacêuticos e outros serviços prestados na FSP 

Na atualidade, as farmácias oferecem os mais variados serviços para além da 

dispensa dos medicamentos. Estas prestam os mais variados serviços que têm como 

principal função promover o bem-estar do utente. 

Com este fim, na FSP são prestados serviços como determinação da pressão 

arterial, da glicemia, do colesterol total, triglicerídeos e também determinação do peso, 

altura e IMC. Durante estas medições, o utente deve-se encontrar nas condições 

necessárias para a realização destes testes, sendo, de seguida registados no cartão 

da farmácia. Para além destes serviços, a farmácia também permite a administração 

de injetáveis, realização de testes de gravidez. 

A FSP também oferece aos seus clientes outros serviços como consultas de 

podologia e massagens terapêuticas. 

 

7. ValorMed 

A ValorMed é uma identidade sem fins lucrativos criada em 1999. O seu principal 

trabalho consiste na consciencialização ao nível da sociedade de que é necessário 

realizar a gestão dos resíduos tanto dos MSRM como MNSRM que se encontram fora 

do prazo de validade. Como tal, todas as farmácias devem apresentar um contentor 

ValorMed onde são depositados todos os medicamentos e produtos farmacêuticos 

fora do prazo de validade que os utentes entregam na farmácia. Tal impede que estes 

resíduos sejam depositados no lixo comum trazendo vantagens tanto para o meio 

ambiente como para o utente. A FSP apresenta o contentor ValorMed na parte de trás 

da farmácia junto ao laboratório, pelo que o utente tem de entregar a sua medicação 

com prazo expirado aos colaboradores da farmácia, que os depositam no contentor. 

Quando este se encontra cheio, o ValorMed é pesado, selado e entregue ao 

fornecedor sempre acompanhado por uma guia de transporte que o SI fornece.[19] 
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Parte II- Temas e projetos desenvolvidos durante o estágio 
 
Tema 1- Identificação dos diferentes tipos de pele 
 
1. Enquadramento 

 

Os produtos de dermocosmética podem ser designados como “qualquer 

substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as diversas partes 

superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, 

unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com 

a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu 

aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais”.[20]  

O uso destes produtos remonta á antiguidade sendo mais notável no século XIX 

onde os cosméticos ganharam uma notável importância no quotidiano das pessoas. 

Ainda assim, a referência a este tipo de produtos remonta a civilizações mais antigas 

como Antigo Egipto onde eram usados óleos e pomadas para limpar e embelezar o 

corpo e eram adicionadas tintas a gorduras para colorir partes do corpo, 

principalmente olhos.[21] 

Também a Grécia Antiga se sobressaiu neste campo com o desenvolvimento de 

substâncias para atenuar manchas de pele e a civilização romana que valorizava os 

produtos usados nas termas e banhos.[22] 

Na Atualidade tem vindo a ser cada vez mais notório e recorrente a procura por 

produtos de dermocosmética e cosmética pelo utente ao nível da farmácia 

comunitária. 

Este já não procura a farmácia apenas por questões de saúde, mas por toda uma 

panóplia de motivos entre eles o aconselhamento mais adequado para o cuidado da 

sua pele. Como tal, o farmacêutico deve estar equipado de todos os conhecimentos 

científicos gerais e específicos de modo a guiar e a aconselhar o utente, da forma 

mais correta e eficaz. 

O utente reconhece, portanto, no farmacêutico um profissional de saúde com 

aptidões para o aconselhar ao nível não só de problemas de saúde, mas também ao 

nível desta área. 

Para além disto, o profissional de saúde não só é detentor de conhecimentos ao 

nível dos MNSRM como também deve ser capaz de realizar a interpretação de 
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prescrições dermatológicas assim como de proceder á preparação de medicamentos 

manipulados destinados ao tratamento de problemas dermatológicos, não sendo 

apenas visto como um mero profissional que realiza a venda de medicamentos e 

produtos farmacêuticos.  

Por este motivo, fui abordada várias vezes, durante o meu estágio, sobre 

aconselhamento de produtos em específico, principalmente cremes de dia ou mesmo 

o que fazer para melhorar o aspeto da pele. Senti, então necessidade de aprofundar 

mais o assunto o que me levou á escolha deste tema.  

 

2. A pele 

 

A pele é o maior órgão do nosso corpo sendo formada por três camadas, a 

epiderme, derme e hipoderme que apresentam funções especificas. Esta tem um 

papel vital para a manutenção do bem-estar do individuo pois constitui uma barreira 

protetora contra infeções e agentes agressores externos. É também através desta 

barreira que nós conseguimos ter a perceção do calor e do frio, distinguir diferentes 

texturas e consistências, sentir dor, manifestar carinho ao toque.[23][24] 

 

2.1. Camadas constituintes da pele 

 

A epiderme é a camada mais externa da pele e forma uma barreira protetora do 

corpo, protegendo o mesmo contra danos externos e microorganismos.  

A epiderme é formada por tecido queratinizado, pavimentoso, estratificado e não 

vascularizada. Na epiderme podemos encontrar os melanócitos, sendo estas as 

células que produzem melanina, um pigmento que dá cor á pele. Esta também é 

responsável por dar origem aos pelos, unhas, glândulas sebáceas e sudoríparas.  

Esta camada apresenta variações de espessura, sendo, portanto mais espessa 

nas palmas das mãos e plantas dos pés, uma vez que são regiões sujeitas a maior 

pressão, e menos espessas nas regiões como pálpebras e genitais.  

 As células que se encontram mais á superfície possuem queratina, apresentando-

se achatadas. Esta queratina é, então, produzida por células designadas 

queratinócitos que são produzidos na camada basal, de seguida, vão sofrendo 

alterações de posição passando-se a encontrar a um nível mais superior na camada 

onde formam junções, designadas desmossomas, permitindo assim a produção da 
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queratina. Seguidamente, estas células modificam a sua morfologia acabando por 

morrer e serem libertados por descamação.[24] 

 

A Derme é a camada intermediária da pele, formada por fibras de colágeno, 

elastina e gel coloidal, que conferem e dão tonicidade, elasticidade e equilíbrio à pele, 

apresentando uma grande quantidade de vasos sanguíneos e terminações nervosas. 

Essas terminações nervosas recebem os estímulos do meio ambiente e os transmitem 

ao cérebro, através dos nervos. Estes estímulos são traduzidos em sensações, como 

dor, frio, calor, pressão, vibração, cócegas e prazer. É na derme que estão localizados 

os folículos pilosos, os nervos sensitivos, as glândulas sebáceas, responsáveis pela 

produção de sebo, e as glândulas sudoríparas, responsáveis pelo suor.[24][25] 

 

A hipoderme ou camada subcutânea é uma camada localizada diretamente abaixo 

da derme tendo como principal função ligar a pele ao tecido fibroso dos músculos e 

ossos. Esta camada não é realmente considerada uma parte da pele apesar de ser 

difícil distinguir onde termina a derme e começa a hipoderme. Esta última é, então, 

formada por tecido conjuntivo bastante vascularizado e por tecido adiposo que 

apresenta na sua constituição adipócitos, células que permitem o armazenamento de 

gordura. Desta forma a gordura permite a manutenção da temperatura corporal, 

impede perdas de calor e protege os tecidos internos de choques externos. [24] 

 

3. Tipos de pele 

 

A pele pode ser classificada em normal, seca ou oleosa dependendo das 

caraterísticas do filme hidrolipídico de cada pessoa. O filme hidrolipídico pode, então, 

ser encontrado na parte mais externa da epiderme sendo formado por duas frações: 

a fração hidrossolúvel (água que se forma a partir do suor) e fração lipossolúvel 

(lípidos). Este tem como principal função a manutenção do pH cutâneo em 5,5, impedir 

a perda excessiva de água através da pele e proteger contra agentes externos. [26] 

Sendo o tipo de pele ainda dividido em vários subtipos, podemos classificá-la em: 

 

• Pele normal ou eudérmica: Pele com caraterísticas finas, textura 

aveludada, poros pequenos e finos. Apresenta um tom rosado devido á boa 
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circulação sanguínea e normalmente não apresenta manchas. A zona T (testa, 

queixo e nariz) pode por vezes ser um pouco oleosa, no entanto, o sebo global 

e a humidade estão em equilíbrio.[26] 

Apesar do termo “normal” ser quase sempre usada para caraterizar este 

tipo de pele, o termo científico é eudérmica.[26] 

• Pele oleosa: Pele que, contrariamente á pele seca, produz excesso de 

sebo. Este excesso de produção de sebo pode estar associado a vários fatores 

como: desequilíbrios e alterações hormonais, fatores genéticos, stress, uso de 

alguma medicação ou recorrência a cosméticos comedogénicos.[29] 

A pele oleosa pode ser caraterizada em: 

1. Seborreica: Pele brilhante que normalmente apresenta manchas 

e pontos fechados, comedões abertos e poros dilatados e bem 

visíveis.[27] 

2. Desidratada: Pele com escasso brilho, devido á produção 

excessiva de sebo, apresenta os poros vem visíveis, aumentados e 

irregulares. Pessoas com a pele desidratada têm tendência a apresentar 

uma pele com espinhas, comedões e mesmo acne. No entanto perde 

facilmente água o que vai fazer com se a pele fique mais sensível, 

irritada e com sinais de fragilidade e vermelhidão.[27][28] 

• Pele seca: 

1. Constitucional: Pele frágil, intermediária entre pele seca e pele 

normal. É também caraterizada por ser muito fina e suscetível a agentes 

externos. Ela, normalmente sofre descamação, tem tendência a formar 

rugas, e apresenta as secreções sebáceas e sudoríparas diminuídas.[24] 

2. Adquirida: Pele que se apresenta seca devido a uma exposição 

continuada a fatores externos como o sol, calor, frio, vento e humidade; 

a agentes químicos como detergentes, solventes ou mesmo a certo tipo 

de medicação como medicação tópica com retinoides.[24] 

• Pele mista: Este tipo de pele apresenta um aspeto baço. A zona T, 

constituída pela testa, queixo e nariz, tem caraterísticas oleosas, sendo, 

normalmente, caraterizada pela presença de comedões e quistos, enquanto 

que a pele localizada na zona das bochechas tem um aspeto seco, ficando 

facilmente irritada e sensível.[26] 
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No entanto, para além da identificação das caraterísticas da pele que são 

reconhecidas a partir da elaboração de um questionário ao utente, e identificação por 

via visual ou tátil, existem outras caraterísticas que devem ser analisadas para a 

completa caracterização do tipo de pele.  

Desta forma, propriedades como a hidratação, pH, perda de água transepidérmica, 

cor, elasticidade, fototipo e composição lipídica usando para tal técnicas e 

metodologias biofísicas. 

Depois de uma correta avaliação do tipo de pele, deve-se proceder a uma correta 

escolha dos produtos cosméticos apropriados a cada utente. Para que os resultados 

obtidos sejam os pretendidos é necessário proceder ao tratamento da pele que 

assenta em quatro etapas fundamentas. Como tal, o correto tratamento da pele passa 

por uma correta limpeza, tonificação, hidratação e proteção UV. [30] A limpeza é 

importante para a remoção da sujidade, suor e oleosidade produzidos durante o dia 

ou a noite e mesmo remoção da maquilhagem, de modo a permitir uma correta 

absorção dos produtos dermatológicos aplicados posteriormente.[30] 

Os produtos de limpeza devem ser escolhidos segundo o tipo de pele de modo 

serem eficazes sem que para isso provoquem ressecamento da pele.  

No caso de uma pele oleosa ou mista, os produtos de limpeza mais adequados 

são os geles, uma vez que são produtos com uma composição mais leve, oil-free, que 

permitem a remoção da oleosidade.[30]  

Caso se trate de uma pele seca ou normal, deve-se dar preferência ás águas 

micelares ou leites de limpeza, pois normalmente são formados por poderosos 

agentes hidratantes que combatem a perda excessiva de água caraterística da pele 

seca. [31] 

A tonificação nem sempre necessita de ser realizada, mas esta torna-se uma etapa 

importante na medida que permite a remoção completa da maquilhagem, refresca a 

pele e permite restaurar o pH natural da pele. 

De seguida, deve-se recorrer á aplicação de um creme hidratante sendo 

particularmente importante na pele seca. A hidratação permite a reposição da água 

perdida pela pele. Durante esta etapa, no caso da pele seca, deve dar-se preferência 

a cremes hidratantes que tenham na sua composição humectantes e emolientes como 

a glicerina ou ácido hialurónico vão combater a perda de água.[27] 

Já no caso de uma pele oleosa deve-se dar preferência a cremes matificantes ricos 

em compostos que permitem regular o excesso de oleosidade e brilho da pele. 
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Também é importante a presença de compostos com ação cicatrizante, antissética, 

anti-inflamatória e queratolítica, como por exemplo, o ácido salicílico, de modo a 

impedir, controlar ou tratar o aparecimento de imperfeições como comedões, cravos 

e nódulos.[27]  

Por últimos, deve-se proceder á aplicação de um protetor solar indicado para cada 

tipo de pele caso se antecipe a exposição solar. Este, para além da proteção contra 

raios UV, impede o envelhecimento precoce da pele, provocada pela continua 

exposição solar, e impede o aparecimento de manchas. 

Em suma, todos os produtos aplicados devem ser não comedogénicos e não 

oclusivos dando-se preferência a produtos que não apresentem álcool na sua 

constituição. 

 

4. Aplicações na farmácia 

 

Como forma de desenvolvimento deste projeto, na farmácia, e, aproveitando 

campanhas promocionais que a mesma realizou relativamente a vários produtos 

cosméticos, decidi proceder á realização do rastreio “Descubra o seu tipo de pele” 

tendo elaborado um cartaz (anexo 2) para a sua promoção. Durante este dia, o que 

realizei, juntamente com a equipa da farmácia, não foi apenas um aconselhamento 

sobre o tipo de pele. Por vezes o utente pretendia aconselhamento sobre um produto 

específico ou sobre a rotina diária da pele, como tal decidi recorrer à apresentação de 

quatro casos específicos dos vários aconselhamentos realizados naquele dia uma vez 

que nestes obtive os vários dados que pretendia com este projeto. Também senti 

necessidade de proceder à elaboração de um folheto informativo (anexo 3) que foi 

entregue a casa utente depois do aconselhamento e, nos dias seguintes sempre que 

o mesmo procurava um cosmético. 

Foram, então, retirados dados de quatro utentes que usufruíram deste serviço: 

 

 Caso 1: 

 

Senhora com cerca de 30 anos, apresenta uma pele sem brilho, avermelhada e 

com pequenas rugas. Afirma que sente uma sensação de repuxado e a pele fica 

facilmente irritada. Quando questionada sobre a sua rotina diária afirmou que realiza 
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a limpeza com sabonete normal a, de seguida aplica um creme hidratante destinado 

a todos os tipos de pele e não aplicava protetor solar. 

Conclusão: A pele da utente foi então caraterizada como pele seca, e a mesma foi 

aconselhada a realizar a limpeza não com um sabonete normal que tem normalmente 

na sua constituição agentes tensioativos que ressecam ainda mais a pele mas sim um 

leite de limpeza que apresenta na sua constituição agentes humectantes como o 

gluco-glicerol, e ácido hialurónico que vai atuar impedindo a perda de água mantendo 

a pele hidratada por mais tempo. De seguida, foi aconselhado o uso de um creme 

hidratante rico em glicerina e glucoglicerol. De seguida foi aconselhado o uso de um 

protetor solar de rosto 50+. 

 

Caso 2: 

 

Rapariga com cerca de 23 anos, apresenta uma pele muito oleosa, comedões 

abertos, poros aumentados e irregulares, por vezes espinhas e acne. No final do dia 

observa um excesso de brilho e desbotamento da maquilhagem, aplica 

esporadicamente protetor solar.  

Conclusão: Podemos caraterizar a pele da utente como sendo uma pele oleosa. 

Desta forma foi aconselhado o uso de um gel de limpeza micelar pois tem uma 

composição mais leve oil-free, com agentes surfactantes. Depois aconselhou-se um 

creme matificante que apresentava na sua constituição ácido salicílico para 

desobstruir os poros, licocalcone A e pantenol para acalmar a inflamação. De noite, 

após a limpeza do rosto, aconselhou-se o uso de um creme hidratante para o combate 

das imperfeições á base de ácido glicólico, ácido salicílico e polihidroxilados. 

 

Caso 3: 

 

Senhora de 30 anos apresenta uma pele com a zona T (testa, queixo e nariz) com 

grande oleosidade, apresenta poros aumentados, no entanto na zona das bochechas 

apresenta uma pele baça. Utiliza gel de limpeza, no entanto, de seguida coloca um 

BB-cream normal, portanto no final do dia sente que a testa se encontra muito oleosa 

e a pele nas zonas da bochecha encontra-se seca. Precisa de conselhos para um 

creme hidratante específico. 
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Conclusão: Podemos caraterizar este tipo de pele como sendo uma pele mista. Foi 

aconselhado um gel-creme com toque seco para a parte oleosa, de modo a diminuir 

o brilho criado. Por outro lado, é rico em compostos como glicerina para hidratar a 

pele, este gel creme também apresenta FP50+ uma vez que a senhora procurava um 

creme que lhe fornecesse proteção UV sem que para isso tivesse que usar mais um 

produto. 

 

Caso 4: 

Senhora com cerca de 45 anos apresenta pele ressecada, tem sensação de 

repuxado e apresenta algumas rugas que pretende combater.  

Conclusão: Para além de um leite creme próprio para limpeza da pele seca com 

complexos hidratantes na sua composição, foi também aconselhado o uso de um 

creme hidratante de dia rico em ácido hialurónico e outros concentrados antioxidantes 

como vitamina E para o combate das linhas de expressão. Também foi aconselhado 

um creme de noite rico em ácido hialurónico e dexpantenol para regenerar a pele 

durante a noite. 

 

5. Conclusão do projeto 

 

Durante o aconselhamento, no rastreio “Descubra o seu tipo de pele” (anexo 4), a 

perceção obtida foi que, na sua generalidade os utentes usam produtos relativamente 

adequados para o seu tipo de pele. No entanto muitos não conheciam a rotina que 

deviam ter adotado de modo a obter os resultados esperados.  

Muitas vezes o elevado preço destes produtos também se torna um obstáculo ao 

tratamento adequado da pele. E, desta forma, o utente tenta, muitas vezes, informar 

se sobre um produto específico não demonstrando tanto a intenção de obtenção dos 

vários produtos necessários para o tratamento da pele. Como tal, cabe ao 

farmacêutico o dever de aconselhar o produto ou produtos que mais se adeque tanto 

á fisionomia da pele como ás possibilidades económicas de cada utente. 

Relativamente aos folhetos distribuídos sobre o mesmo tema, o feedback recebido 

pelos utentes foi bom. Muitos deles, preferencialmente mulheres, tinham diversos 

produtos cosméticos em casa e admitiram não estar a aplicá-los de forma e ordem 

correta após uma breve leitura do folheto informativo. Outros utentes retornaram á 

farmácia sobre, por exemplo, informações sobre leites de limpeza, pois no seu 
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cotidiano usavam sabão normal de marca branca pensando limpar na mesma forma, 

nunca se tendo questionado sobre produtos específicos para cada etapa da rotina 

diária da pele.  

 
 
Tema 2 – Rinite Alérgica 
 
1. Enquadramento 

 

A rinite alérgica é considerada um problema de saúde publica. Ela afeta cerca de 

10 a 25 % da população mundial, no entanto, muitas vezes os utentes não 

reconhecem os sintomas da doença e, portanto, esta prevalência pode estar 

subavaliada.  

Esta apresenta maior incidência em crianças, mas é quase inexistente nos 

lactentes e normalmente não se manifestam até ao primeiro ano de vida.  

Os casos de rinite alérgica, nos últimos tempos tem vindo a aumentar a níveis 

preocupantes, esta doença não tem uma ação severa, no entanto, por vezes pode 

fazer variar a qualidade de vida do doente, a sua vida social e profissional, pelo que 

se torna de elevada importância a educação da população acerca da mesma. 

Em Portugal, a rinite alérgica é uma das doenças mais subavaliadas e 

consequentemente há uma constante falha de tratamento que se traduz, por vezes, 

na exacerbação da doença.[32] 

Uma vez que o meu estágio foi realizado numa altura de grande ocorrência de 

alergias, estive constantemente em contacto com este tipo de produtos e prescrições 

médicas destinadas ao tratamento da rinite alérgica. Como tal, tive a necessidade de 

aprofundar mais os meus conhecimentos de modo a fazer o melhor aconselhamento 

relativamente aos diferentes casos.  

 

2. Definição 

 

A Rinite Alérgica é uma doença ou condição nasal caraterizada por inflamação que 

é mediada pela imunoglobulina E (IgE) e resultou do contacto entre o alérgeno e o 

individuo sensibilizado. A rinite alérgica pode, então, ser caraterizada por três 

sintomas principais espirros, obstrução nasal e muco, sendo que os sintomas são 

evidentes quando o individuo é exposto ao alérgeno.[32] 
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A resposta ao alérgeno que provoca a rinite alérgica pode ser dividida em duas 

fazes, resposta imediata ou tardia. 

Na primeira, quando o alérgeno entra em contacto com o individuo sensível, ocorre 

a estimulação dos mastócitos que, por sua vez, libertam histamina, prostaglandinas e 

leucotrienos. Estes mediadores atuam, seguidamente, nos vasos sanguíneos que 

libertam parte do seu conteúdo, levando á ocorrência de rinorreia. A congestão nasal 

também ocorre nesta fase devido á produção de mucoglicoconjugados por parte das 

glândulas, que provocam a dilatação dos vasos sanguíneos. Para além disto, também 

ocorre estimulação dos nervos sensitivos, despoletando o espirro, congestão e prurido 

nasal.[33] 

Na resposta tardia observa-se a libertação de citosinas que estimulam a produção 

de neutrófilos e eosinófilos, assim como da IgE e ativação dos mastócitos. A mucosa 

fica, então, inflamada, aumentando de espessura. Ocorre uma maior resistência ao ar 

inspirado, levando á obstrução das vias nasais e á hiperreatividade nasal associada, 

principalmente, á inflamação da mucosa.[33] 

 

3. Tipos de rinite alérgica 

 

A rinite alérgica pode ser classificada em dois diferentes tipos dependendo da 

duração e altura do ano em que mais frequentemente se manifestam, são elas a rinite 

alérgica sazonal e perene. A rinite alérgica sazonal ocorre normalmente durante a 

primavera e o outono e deve-se a uma resposta aos alérgenos externos como o pólen. 

A rinite alérgica perene ocorre durante todo o ano e é provocada, principalmente por 

ácaros e pelo de animais, estando associada ao ambiente interno. Para além desta 

classificação, a rinite alérgica também pode ser classificada em ligeira ou moderada, 

intermitente ou persistente, segundo a gravidade dos sintomas e a duração dos 

mesmos, respetivamente.[34] 

Desta forma, segundo a duração dos sintomas, RA é então classificada em: 

• Intermitente – Se os sintomas se manifestarem por um período inferior 

a quatro dias ou uma semana, ou com duração de quatro dias consecutivos. 

• Persistente – Se os sintomas se manifestarem num período superior a 

quatro dias por semana e mais de quatro semanas consecutivas. 

 

Segundo a classificação por gravidade de sintomas, a RA é classificada em: 
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• Leve – Em que normalmente a pessoa não sofre distúrbios durante o 

sono e não ocorre comprometimento das atividades diárias tanto profissionais 

ou escolares, apesar dos sintomas da RA serem persistentes; 

• Grave – Quando os sintomas são tão intensos que impedem um 

descanso normal e comprometem a realização das atividades diárias. 

 

4. Fatores de risco da rinite alérgica 

 

O risco de desenvolvimento de rinite alérgica encontra-se aumentado em 

indivíduos que apresentam histórico familiar de rinite ou apresentam outras condições 

como asma ou eczema tópico. São vários os fatores externos a que o individuo pode 

estar sujeito que podem piorar esta condição, tais como:[35] 

• Poluição; 

• Fumo do tabaco; 

• Queima de madeira; 

• Temperaturas baixas; 

• Uso de perfumes e lacas; 

• Humidade; 

• Produtos químicos. 

 

5. Diagnósticos da rinite alérgica 

 

O diagnóstico desta doença deve se iniciar, desde logo, com a descrição da 

história clínica do doente. Uma série de questões devem ser elaboradas de modo 

percecionar se a sintomatologia caraterística da RA está presente. Ainda neste 

momento torna-se importante o conhecimento da história familiar do utente. A 

presença de comorbilidades como asma, rinite, eczema e urticária pode ser um forte 

indicador de possível predisposição para o aparecimento da doença.[50] 

De uma forma mais especifica, existem estudos alergológicos que podem ser 

realizados para identificação do alérgeno causador da doença, sendo eles o teste 

cutâneo e o teste RAST.[50] 

O teste cutâneo que se baseia na escolha de um prick teste aplicados na epiderme 

do utente. Este teste deve ser realizado rotineiramente de modo a se identificar o 
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alérgeno causador da doença. Os alérgenos que constituem o prick test devem ser 

escolhidos consoante a história clínica do paciente, a sua idade, exposição 

habitacional e ocupacional. O alérgeno é aplicado na pele do doente e o teste é 

considerado positivo quando ocorre a formação de uma pápula com cerca de 3 mm.  

Este tipo de teste apresenta vantagens como baixos custos, rapidez e facilidade 

de execução. Por outro lado, este teste não pode ser aplicado em utentes que tomem 

IECAS, β-bloqueadores, antidepressivos tricíclicos e mesmo anti-histamínicos H1 sem 

possibilidade de interrupção de terapêutica e doentes com doença de pele. Poderá 

mesmo provocar anafilaxia em doentes suscetíveis e pode, também, produzir 

resultados equívocos.[36] 

O teste RAST, que quantifica os níveis de IgE total específicos no plasma, é 

aplicado em casos em que o teste cutâneo é negativo, mas apresenta resultados 

equívocos. Este teste, contrariamente ao teste cutâneo não apresenta risco de 

ocorrência de anafilaxia, no entanto é um teste dispendioso e não tão sensível como 

o anterior.[34] 

 

6. Tratamento da rinite alérgica 

 

O tratamento da rinite alérgica tem sofrido avanços notórios ao longo dos anos, 

levando a um controlo bastante satisfatório da doença e mesmo a prevenção da 

sintomatologia da doença. 

O primeiro passo para controlo da doença consiste na identificação do alérgeno a 

qual o doente é suscetível. Tal vai permitir a adaptação da melhor terapêutica para o 

tratamento da doença. 

O tratamento da RA passa, então por evitar a exposição ao alérgeno causador, 

escolher a melhor farmacoterapia para cada caso e, se necessário, recorrer á 

imunoterapia, ou mesmo, em alguns casos, á cirurgia.[46] 

 

6.1. Educação do paciente 

 

Antes de iniciar qualquer tratamento farmacológico para a rinite alérgica, a 

prevenção e tratamento da mesma passa por educar o doente sobre o que é a doença.  

Este deve conhecer as causas, mecanismos, sintomas e os tratamentos que estão 

disponíveis assim como as comorbilidades e complicações a que pode estar exposto. 
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Só desta forma o doente se pode prevenir não estando completamente desprotegido 

caso seja exposto ao alérgeno causador permitindo, assim uma melhoria da sua 

qualidade de vida. 

 

6.2. Evicção Alérgica 

 

A evicção alérgica é muito importante para a redução dos alérgenos ofensivos. 

Esta vai permitir o controlo de sintomas da rinite alérgica pela implementação de 

medidas de prevenção da exposição da rinite alérgica. [47] 

Estas medidas podem ser: 

• Evitar os alérgenos a que é suscetível, tenteando controlar a exposição 

ambiental e principalmente a exposição a fungos e ácaros; 

• Evitar o contacto com pelo de animais de estimação; 

• Lavar frequentemente os lençóis e cobertores com água quente; 

• Evitar animais de estimação ou mantê-los fora de casa; 

• Evitar fumo de tabaco, odores fortes, vapores irritantes, humidades elevadas e 

temperaturas frias. 

 

6.3. Tratamento farmacológico 

 

Nos dias de hoje existem inúmeras terapêuticas para o tratamento e prevenção de 

cada tipo de rinite alérgica, no entanto, antes de iniciar qualquer uma delas é 

necessário ter em consideração alguns fatores como o tipo de RA, idade do paciente, 

sintomas e a severidade da doença. Relativamente aos fármacos existentes deve-se 

considerar o custo para o doente, a preferência do doente entre medicação oral ou 

intranasal, o tempo de ação de cada fármaco, potenciais benefícios e efeitos 

secundários. Desta forma, existe uma vasta gama de fármacos que podem ser usados 

como os anti-histamínicos de 2ª geração orais, intranasais e intramusculares, 

corticosteroides, descongestionantes intranasais e orais, anticolinérgicos, 

antileucotrienos e muitos outros. (O algoritmo de tratamento pode ser consultado no 

anexo 5 do presente relatório). 

6.3.1. Anti-histamínicos H1 

 

A histamina é o principal mediador associado ao desenvolvimento da RA e os 

principais recetores nos quais esta substância atua são os recetores H1 pelos quais 
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os AH competem como antagonistas. Os anti-histamínicos H1 são eficazes para o 

controlo de sintomas como espirros, prurido e rinorreia, pois diminuem a reação do 

organismo ao alérgeno, a vasodilatação e permeabilidade capilar e permitem o 

controlo do vómito e vertigens.[48] 

Os anti-histamínicos de 1ª geração como a hidroxizina e fenotiazina, atravessam 

a barreira hematoencefálica, uma vez que são moléculas muito lipofílicas, pelo que se 

vão ligar aos recetores H1 existentes no SNC provocando sedação[49], apresentam 

também efeitos anticolinérgicos e tempos de semi-vida curtos e, portanto, não devem 

ser os escolhidos como primeira linha para o tratamento da RA. Por conseguinte, os 

AH mais recentemente recomendados pelo ARIA (Rinite alérgica e o seu impacto na 

asma) são os anti-histamínicos H1 de 2ª geração uma vez que não apresentam efeito 

sedativo nem interações com o citocromo P450.[38]  

 

6.3.2. Corticosteroides intranasais 

 

Os corticosteroides intranasais diminuem a inflamação e hiperreatividade nasal, 

atuando por inibição das citocinas e quimiocinas produzidas aquando da cascata de 

inflamação. Permitem, também a diminuição da ação das células apresentadoras de 

antigénios, linfócitos T, eosinófilos e mastócitos na mucosa nasal.[39] 

O primeiro corticosteroide intranasal a ser introduzido na terapêutica em 1973 foi 

a beclometasona tendo o grupo aumentado com a introdução da budesonida, 

propionato, fluorato de mometasona e muitos outros. 

Devem ser administrados nas doses recomendadas, pois se a técnica de 

administração for mal executada podem surgir alguns efeitos adversos como irritação 

nasal, hemorragias e formação de crostas ou mesmo secura e perfuração do septo 

nasal. 

Estes fármacos apresentam um início de ação mais lento que os anti-histamínicos, 

necessitando de algumas horas para o início do efeito terapêutico e sendo este 

máximo ao fim de duas semanas.[42] 

Como tal, os corticosteroides intranasais não são a melhor opção para situações 

de urgência, no entanto, constituem a primeira linha terapêutica para tratamento da 

RA perene e sazonal com sintomas persistentes moderados a graves ou em casos de 

falência terapêutica dos AH.[39] 
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6.3.3. Descongestionantes 

 

Os descongestionantes vão atuar ao nível dos recetores adrenérgicos, 

promovendo a vasoconstrição. 

Dentro desta classe temos agonistas α1-adrenergicos como a fenilefrina, 

agonistas α2-adrenergicos como a xilometasolina, inibidores da recaptação de 

noradrenalina como a fenilpropanolamina e libertadores de noradrenalina como a 

efedrina.[45] 

 

6.3.3.1. Descongestionantes orais 

 

Os descongestionantes orais são agonistas α-adrenérgicos que podem ser usados 

devido aos seus efeitos benéficos como promoção da redução da congestão nasal e 

pelo facto de não provocarem efeito “rebound” após a sua suspensão. No entanto, 

têm alguns efeitos secundários associados como insónias, hipotensão, irritabilidade, 

perda de apetite e palpitações e podem até mesmo interagir com alguns fármacos 

pertencentes á classe dos antidepressivos, cada vez mais usados nos dias de hoje. 

Normalmente não são recomendados devido á sua diminuída eficácia (menor que 

dos anti-histamínicos e descongestionantes intranasais), por não apresentarem 

benefícios quando associados a anti-histamínicos e apresentarem inúmeros efeitos 

secundários, estando contraindicados para gravidas e crianças com menos de 6 anos 

de idade.[40] 

 

6.3.3.2. Descongestionantes intranasais 

 

Os descongestionantes intranasais são principalmente usados para tratamento da 

congestão nasal não devendo ser usados por longos períodos de tempo (máximo 5 

dias). 

Os descongestionantes estão divididos em duas classes farmacológicas, as 

aminas simpaticomiméticas e os imidazois. 

Das aminas simpaticomimeticas fazem parte a efedrina, pseudoefedrina, 

fenilpropanolamina, benzedrina, fenilefina, entre outros, e os imidazois como a 

tetraidrozolina, oximetazolina e xilometasolina. Estes últimos, ao promovem a 

vasoconstrição, permitindo a desobstrução das narinas. No entanto, o seu uso 
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continuado pode provocar o efeito rebote, levando ao aparecimento de edema na 

mucosa nasal. Uma vez que provoca a constrição dos vasos sanguíneos pode 

provocar arritmias cardíacas e hipertensão. Por este motivo, tais medicamentos estão 

contraindicados para doentes hipertensos, diabéticos, que apresentem patologias 

cardíacas ou hiperplasia benigna da próstata.[41] 

 

6.3.4. Anticolinérgicos intranasais 

 

Os anticolinérgicos nasais são usados, preferencialmente, para tratamento da 

rinorreia. Estes atuam por bloqueio dos recetores muscarínicos das glândulas nasais, 

promovendo a vasoconstrição e impedido a formação das secreções aquosas. 

São apropriados para o tratamento da RA episódica uma vez que tem ação ao fim 

de 15 a 30 minutos. Têm eficácia comprovada a longo pravo na RA perene e o seu 

efeito pode ser potenciado se combinados com anti-histamínicos H1 ou 

corticosteroides intranasais. Não apresentam praticamente efeitos adversos, podendo 

provocar ocasionalmente secura nasal. No entanto, não são uma classe de fármacos 

muito escolhida dado não promoverem alterações noutros sintomas da RA para além 

da rinorreia.[42] 

 

6.3.5. Antileucotrienos 

 

Os antileucotrienos podem ser divididos em 2 grupos, os recetores de antagonistas 

de leucotrienos como, por exemplo, o montelucaste (muito usado) e os inibidores da 

sua síntese. Os antagonistas dos recetores de leucotrienos têm uma eficácia 

semelhante aos anti-histamínicos H1 orais e, no caso do montelucaste, pode ser 

usado para o tratamento da RA sazonal em adultos e crianças e RA perene nas 

crianças menores de 6 anos. É também benéfico para doentes que apresentam RA e 

asma. No entanto, apresentam um elevado custo e apesar de serem bem tolerados, 

podem provocar alguns efeitos secundários como cefaleias, sintomas gástricos e 

exantemas.[43] 
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6.3.6. Cromolina sódica 

 

A cromolina sódica apresenta ação anti-inflamatória, inibindo a desgranulação dos 

mastócitos. Estes fármacos apresentam um perfil de segurança bem tolerado uma vez 

que têm uma absorção tópica diminuta. No entanto, necessitam de ser aplicados 4 

vezes ao dia, apresenta um início de ação lento (2 a 4 semanas). Para além disso, 

não tratam a congestão nasal, principal sintoma que os utentes manifestam, o que 

pode dificultar a adesão á terapêutica. No entanto é seguro o seu uso na grávida. [50] 

 

6.4. Imunoterapia  

 

A imunoterapia consiste na administração repetida, a nível subcutâneo de alérgeno 

com vista á redução dos sintomas da rinite alérgica. Este tratamento tem inúmeras 

vantagens uma vez que pode permitir a remissão da doença a longo prazo, reduz o 

risco de desenvolvimento de asma e diminui a ocorrência de sensibilidades a 

alérgenos. As vacinas administradas devem apenas ser formadas por estratos 

purificados e estandardizados dos alérgenos de modo a garantir a eficácia das 

mesmas. Estas vacinas devem ser sempre administradas por pessoal qualificado 

sendo o doente monitorizado cerca de 20 minutos.[50][51] 

 

• Imunoterapia especifica subcutânea 

A imunoterapia subcutânea é aplicada em doentes que não apresentam um 

controlo satisfatório da rinite alérgica pela farmacologia convencional ou em casos em 

que o doente deseje evitar a farmacoterapia de longa duração. Os principais 

beneficiadores desta terapia seriam os indivíduos sujeitos a alérgenos de animais, 

picadas de insetos, pólen e ácaros. 

Este tratamento também é muitas vezes preferível á farmacologia convencional 

uma vez que apresenta custos semelhantes e não apresenta um limite de idades.[42] 

 

• Imunoterapia intranasal  

 

Ação comprovada para a rinite alérgica nasal. Muitas vezes usada depois da 

cromolina sódica. E é indicada para adultos e crianças com alergias a pólenes.[42] 
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• Imunoterapia sublingual 

Terapia demonstra-se segura e eficaz, apresentando, no entanto, alguns efeitos 

secundários como prurido e efeitos gastrointestinais.[50] 

 

7. Cirurgia 

 

Quando a melhoria dos sintomas não é alcançada recorrendo á farmacoterapia 

habitual e á imunoterapia, o utente pode ser mesmo submetido a cirurgia. Antes do 

utente ser submetido á intervenção cirúrgica deve-lhe ser realizada uma avaliação 

pré-operatória e, caso esteja a fazer medicação que promovem a coagulação 

sanguínea, esta deve ser suspensa.[52] 

 

8. Aplicações na farmácia 

 

Durante o meu estágio fui várias vezes abordada sobre situações que careciam de 

aconselhamentos de produtos que aliviassem rapidamente sintomas que, após uma 

breve conversa com o utente, se denotavam estarem associados á rinite alérgica. 

Grande parte dos sintomas consistiam, maioritariamente, em congestão nasal e 

espirros. Para o alívio rápido destes sintomas, a farmácia tem uma panóplia de 

MNSRM que eram aconselhados ao doente. Os mais indicados para diminuir a 

congestão nasal eram os descongestionantes intranasais como o cloridrato de 

oximetazilina (Rinerge) e o cloridrato de xilometazolina (VibrocilActilon), devido á sua 

rápida ação eram bem recebidos pelos utentes que, muitos deles já tinham 

conhecimento dos produtos a partir de publicidades ou porque já tinha sido 

recomendado anteriormente e o resultado tinha sido satisfatório. Por outro lado, 

também era muitas vezes aconselhado o uso de anti-histamínicos H1 de 2ªgeração 

cetirizina (zyrtec) para alívio de espirros e a rinorreia (muitas vezes descritas como 

pingo no nariz).  

No entanto, muitas vezes denotei que, apesar de os utentes aceitarem bem este 

tipo de medicamentos e de já ser habitual o seu uso, não era normal do seu quotidiano 

a implementação de medidas não farmacológicas que pudesse evitar o aparecimento 

dos sintomas associados á rinite alérgica. 

Como tal, foi elaborado um folheto informativo (anexo 6) e o mesmo entregue a 

utentes sempre que estes recorriam á farmácia com sintomas como espirros, rinorreia, 
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congestão nasal e prurido. Este folheto tinha como função, não tanto aconselhar o 

tratamento farmacológico para a doença, mas sim definir alguns fatores que deveriam 

ser evitados ou mesmo hábitos que deviam ser adquiridos pelo utente. 

 

9. Conclusão 

 

Podemos concluir, então que a Rinite alérgica é uma doença cada vez mais 

demarcada na nossa população. Desta forma, passa a ser responsabilidade do 

farmacêutico educar a população para a sua prevenção. Se tal não for possível é, 

também, da índole do bom farmacêutico o conhecimento das mais variadas 

terapêuticas e aconselhar a mais adequada a cada utente. 

Relativamente ao folheto informativo, considero que, no geral o mesmo foi bem 

aceite, tendo alguns utentes retornado á farmácia chegando mesmo a comentar que 

tinham implementado algumas das medidas descritas no folheto. Medidas não 

farmacológicas estas que a curto prazo podem não apresentar logo os resultados 

esperados, mas que a longo prazo vão contribuir para a diminuição de casos de rinite 

alérgica. 
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Anexos 

Anexo 1- Certificado da Formação Biorga Dermatologie: Manhãs Biorga 
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Anexo 2 – Cartaz “Descubra o seu tipo de pele” 
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Anexo 3-Panfleto “Descubra o seu tipo de pele” 
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Anexo 4- Exposição do cartaz na farmácia 
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Anexo 5 – Abordagem terapêutica da Rinite Alérgica [44] 
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Anexo 6 - Panfleto “Rinite Alérgica O que é, quais os sintomas e como tratá-la?” 
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a prática da sua profissão no futuro. 
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efetuei durante dois meses no Hospital Privado da Boa Nova. Durante o estágio foi 

me explicado as várias funções do farmacêutico dos serviços farmacêuticos do 

hospital em questão. Este estágio permitiu-me, então, compreender de melhor forma 

o papel que um farmacêutico desempenha numa unidade hospitalar permitindo 

também a consolidação dos conhecimentos teóricos que adquiri durante estes cinco 

anos.  
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1. Grupo Trofa Saúde 

 

O Grupo Trofa Saúde (GTS) é uma cadeia de hospitais que se encontra de 

constante crescimento, sendo atualmente uma referência a nível nacional no que 

respeita à área da saúde. O primeiro hospital do grupo, o Hospital Privado da Trofa 

(HPT), foi fundado a 8 de março de 1999.[1] A partir desta data, o número de 

hospitais do grupo fundados foi aumentando sendo constituído, na atualidade por 

mais seis unidades hospitalares dos quais fazem parte o Hospital Privado de Alfena-

Valongo (HPAV), o Hospital Privado de Gaia (HPG), o Hospital Privado de Boa Nova 

(HPBN), Hospital Privado de Braga (HPB), o Hospital Privado de Braga Centro 

(HPBC) e o Hospital Senhor do Bonfim.  

Para além das unidades hospitalares, o GTS também é constituído por três 

hospitais de dia como o Hospital de Dia de Famalicão (HDF), o Hospital de Dia da 

Maia (HDM) e o Hospital de Dia de São João da Madeira (HDSJM).[2] Esta é uma 

rede de hospitais que atualmente já serve uma população superior a 2,5 milhões de 

habitantes e que se encontra em constante expansão sendo que, no ano corrente, 

irão ser inaugurados dois hospitais, o Hospital Privado de Vila Real e o Hospital 

Privado de Guimarães. Está também prevista a abertura do Hospital Privado de 

Barcelos em 2019 e um hospital no Porto em 2020.   

Todos os hospitais pertencentes ao GTS, exceto o Hospital de Dia do TSH, 

apresentam serviços farmacêuticos que estão sob responsabilidade de um/a 

farmacêutico/a que é também o/a diretor/a técnico/a do serviço. Contudo, todos os 

serviços farmacêuticos se encontram sob supervisão de uma farmacêutica 

especialista. 

Para além das unidades hospitalares e dos hospitais de dia, o GTS também é 

constituído por um Armazém Central localizado HPAV que recebe as encomendas 

feitas por todas as unidades hospitalares do GTS e envia-as para as respetivas 

unidades. 
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2. Hospital Privado da Boa Nova 

 

O HPBN iniciou funções a 30 de março de 2009.[3] Está localizado na Rua 

Armando Vaz, nº225 em Perafita, Matosinhos. Apresenta fácil acesso, e como não 

se encontra localizado na zona cosmopolita da cidade mas sim nos arredores, 

distancia-se do trânsito característico da cidade, possibilitando um melhor e mais 

rápido acesso.  

Esta unidade hospitalar apresenta vários serviços como o Bloco Operatório, 

Bloco de Partos, Análises Clínicas, Consulta Externa, Fisioterapia, Internamento, 

Unidade de Cuidados Intensivos, Unidade de Cuidados Intermédios, Exames 

Complementares de Diagnostico, Fisioterapia, Genética Médica, Unidade de 

Medicina do Sono e Urgências.[1]                 

 

3. Organização dos Serviços Farmacêuticos do HPBN 

 

3.1. Localização dos SF 

 

Os SF do HPBN encontram-se no piso -1 do referido hospital. Esta é uma 

localização estratégica uma vez que no mesmo piso encontram-se localizados o 

Bloco operatório, Bloco de partos, Endoscopia, Oftalmologia, Esterilização e 

Fisioterapia.  

A proximidade que apresenta relativamente ao bloco operatório permite um 

rápido e fácil fornecimento deste serviço que se baseia maioritariamente em soros. 

 

3.2. Horário de funcionamento 

 

Estes serviços funcionam de segunda-feira a sexta-feira das 9h até 18h, 

apresentando uma hora para almoço que decorre das 13h as 14h.  

Quando algum serviço do HPBN necessita de medicação ou qualquer produto 

farmacêutico para além deste horário de funcionamento ou durante o fim de 

semana, os enfermeiros do serviço em questão poderão levantar a medicação. No 

entanto, sempre que o fazem devem registar a medicação retirada assim como a 

quantidade num documento específico (registo de levantamento da medicação) que 

se encontra disponível na Farmácia.  

https://www.hpbn.pt/servicos/análises-clínicas/
https://www.hpbn.pt/servicos/análises-clínicas/
https://www.hpbn.pt/servicos/unidade-de-cuidados-intensivos/
https://www.hpbn.pt/servicos/unidade-de-cuidados-intensivos/


3 
 

Este registo é necessário para que o Dr. André tenha conhecimento do que foi 

retirado de modo a fazer o registo e o acerto do stock. 

 

3.3. Recursos Humanos 

 

Os recursos Humanos do Hospital Privado da Boa Nova são compostos por uma 

equipa bastante especializada nas diversas áreas de saúde.  

O administrador do HPBN é o Dr. Ricardo Rodrigues, já o Dr. Bento Bonifácio 

desempenha o papel de Diretor Clínico do hospital.[3] 

Os Serviços Farmacêuticos encontram-se ao encargo do Dr. André Azevedo, que 

é o diretor técnico e também o único farmacêutico do hospital.  

De modo a articular uma melhor comunicação entre os vários serviços, o Dr. 

André reúne-se periodicamente com os responsáveis pelos outros serviços para 

discutir melhores abordagens ou terapêuticas benéficas aos mesmos. 

 

3.4. Funções 

 

A Farmácia desempenha diversas funções, entre elas, o fornecimento das várias 

unidades e a preparação das doses unitárias. 

 Uma vez que o Hospital de Dia da Maia não apresenta serviços farmacêuticos 

fica, então, ao encargo do HPBN o fornecimento da medicação a este hospital. 

Os Serviços farmacêuticos detêm as funções de distribuição da medicação a 

todos os serviços clínicos do hospital, distribuição e controlo de estupefacientes, 

hemoderivados e psicotrópicos, gestão e controlo de stocks, controlo de prazos de 

validade, temperatura e humidade, realização da encomenda dos produtos 

farmacêuticos e sua receção e controlo dos gases medicinais. 

 O dia-a-dia da farmácia encontra-se apresentado no cronograma abaixo, 

encontrando-se, também, afixado na sala dos SF.   

 

 

 

 

 

 

https://www.hpbn.pt/servicos/genética-médica/
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Segunda-

feira 

Manhã – Débito da medicação individual correspondente às altas 

clínicas que ocorreram durante o fim-de-semana, satisfação dos 

vários pedidos de soros e medicação para o serviço de urgência. 

 

Tarde – Satisfazer os pedidos de medicamentos do Internamento; 

satisfação dos pedidos de medicamentos e soros do bloco operatório 

e endoscopia. 

Terça-

feira 

Manhã – Satisfação dos pedidos de medicamentos do Bloco 

operatório. 

 

Tarde – Satisfação dos pedidos do Hospital de dia da Maia; gerar e 

satisfazer pedidos de soros do Bloco de Partos e Neonatologia. 

Quarta-

feira 

Manhã - Gerar e satisfazer pedidos de medicação, soro e 

embalagens vazias do Internamento; gerar kits para o Bloco 

Operatório. 

 

Tarde – Satisfazer pedidos de medicação de serviços de Imagiologia 

e Esterilização, Consultas Externas e Medicina Dentária; realizar o 

inventário dos diferentes serviços. 

Quinta-

feira 

Manhã – Gerar e satisfazer pedidos de medicamentos, soros e 

embalagens vazias da Urgência, do Bloco Operatório e da 

Endoscopia. 

 

Tarde – Gerar e satisfazer pedidos de medicamentos da 

Hemodinâmica. 

Sexta-

feira 

Manhã – Gerar e satisfazer pedidos de medicamentos, soros e 

embalagens vazias dos Internamentos; realizar a encomenda 

semanal à Farmácia Central. 

 

Tarde – Preparação da Dose Individual de Medicação para sexta-

feira e fim-de-semana, debitar a Dose Individual de Medicação 

referente unicamente a sexta e satisfazer pedidos da Imagiologia. 
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3.5. Sistema Informático 

 

Em todos os hospitais do GTS são usados os sistemas informáticos para as 

diversas tarefas.  

O Sistema informático mais usado nos SF do GTS é o CPC/HS gerado pela 

Glintt. 

Este sistema permite ao farmacêutico fazer a gestão de stock, gerir os pedidos 

dos diferentes serviços, realizar e validar as prescrições médicas e ainda a elaborar 

encomendas.  

Quando o Armazém Central envia as encomendas para as várias Unidades 

Hospitalares ou quando, por exemplo, o HPBN envia a medicação necessária para o 

Hospital de Dia da Maia, é necessário que a medicação se faça acompanhar pelas 

guias de transporte. Como tal, estas são elaboradas por outro programa, o PHC, 

depois de satisfeito o pedido no CPC. Para a emissão das guias de transporte 

correspondentes é usado o sistema Intranet. 

 

3.6. Espaço físico constituinte da farmácia 

 

Os SF do HPBN são formados por três salas.  

A primeira sala é onde se encontra a secretária com um computador, os arquivos 

e todos os registos necessários da farmácia, sendo também a divisão que apresenta 

o lugar onde ocorre a entrega e a receção de encomendas.  

A segunda sala é onde se pode encontrar toda a medicação, é também o local 

de desempacotamento das encomendas e onde se prepara a medicação unidose ou 

qualquer medicação que for pedida pelos vários serviços que o hospital apresenta. 

A terceira sala é mais pequena que as anteriores e é onde se encontram 

armazenados todos os soros que os serviços farmacêuticos recebem.  

A limpeza destes espaços é realizada diariamente, sendo registado num 

documento próprio que se encontra afixado na parede dos SF. 
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4. Distribuição de medicamentos 

 

4.1. Introdução 

 

A distribuição da medicação está subdividida em vários tipos, sendo eles a 

distribuição clássica e da dose unitária, existindo condições especiais para 

estupefacientes e derivados do plasma. 

 

4.2. Distribuição clássica 

 

A distribuição clássica da medicação consiste no fornecimento da mesma aos 

vários serviços clínicos existentes no HPBN. Tal função encontra-se a encargo dos 

serviços farmacêuticos do mesmo.  

A reposição de stock é previamente acordada pelo enfermeiro responsável por 

cada um dos serviços tendo em consideração o stock informático existente. 

Posteriormente o stock é então reposto pelo farmacêutico responsável.  

 

4.3. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (SDIDDU) 

 

O SDIDDU é um sistema que tem como principal propósito o fornecimento da 

medicação individual diária de cada doente. Esta tem como base a prescrição 

médica informática elaborada e disponibilizada através do CPC, sendo 

responsabilidade do médico. 

Todas as unidades presentes na prescrição devem ser apresentadas segundo a 

sua Designação Comum Internacional (DCI), lote e prazo de validade.[4] Após a sua 

elaboração, a mesma é interpretada, procedendo-se á construção de um perfil 

farmacoterapêutico que se encontra sob responsabilidade do farmacêutico. Caso o 

farmacêutico compreenda que a terapêutica não se encontra em conforme, o 

mesmo alerta o médico prescritor sobre a necessidade de adaptação da medicação. 

No caso da terapêutica aplicada se encontrar em conformidade, esta é validade pelo 

farmacêutico que procede á preparação individual da terapêutica e, de seguida, à 

sua entrega nos vários módulos (serviço de internamento, bloco operatório, 

urgências…).[4]  
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O farmacêutico em conjunto com o enfermeiro responsável de cada serviço 

procede à conferência dos módulos de dose unitária, com base no perfil 

farmacoterapêutico e folha cardex.  

Se forem observadas incorreções na dispensa da dose unitária, é preenchido o 

modelo de “Não conformidade”. Uma vez observada a conformidade entre as 

prescrições e a distribuição, o enfermeiro rubrica a respetiva guia de forma a 

assumir a responsabilidade da mesma. 

 

4.4. Distribuição de estupefacientes e psicotrópicos 

 

O stock de estupefacientes que é distribuído a cada serviço do HPBN encontra-

se pré-definido sendo o mesmo estabelecido pelo farmacêutico e pelo responsável 

do serviço. 

 Sempre que se procede à administração de um estupefaciente a um doente, tal 

é registado num impresso próprio (modelo nº1509, anexo 2). Este impresso é então 

preenchido com a identificação do serviço, medicamento (DCI), forma farmacêutica 

e dosagem, o nome do doente, cama/processo/GTS e quantidade a ser 

administrada. Seguidamente é assinada e rubricada pelo enfermeiro que administrou 

a medicação e, por último, é enviada para os Serviços Farmacêuticos.[5] 

A função do farmacêutico passa por verificar se o modelo se encontra 

devidamente preenchido e assinado pelo diretor do serviço. Por conseguinte, o 

mesmo valida a quantidade administrada, numera as requisições por sequencia e 

regista a quantidade que se fornece (esta deve ser escrita por extenso e numerário).  

Por último, o modelo deve ser assinado com a data e número mecanográfico 

pelo farmacêutico, por quem faz a entrega e por quem receciona. 

Toda a distribuição de estupefacientes deve ser registada pelo farmacêutico, em 

folha de Excel para controlo do Infarmed. 

 

4.5. Distribuição de Derivados do Plasma 

 

Os hemoderivados são produtos derivados do plasma e, como tal podem 

constituir veículos responsáveis pela transmissão via sanguínea de algumas 

doenças. Desta forma são considerados medicamentos que necessitam de um 

controlo especial. 
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Aquando da aquisição dos produtos hemoderivados, estes são submetidos a 

estudos analíticos que permitem fazer o despiste de certas doenças que poderão ser 

transmitidas por tais produtos. Desta forma, para que estes produtos possam ser 

comercializados, o Infarmed emite o certificado de autorização de utilização de lote 

(CAUL). 

Sempre que no HPBN são usados hemoderivados é feito o seu registo do 

modelo nº1804 anexo 3, devendo referir o serviço para que se destina, identificação 

do doente, DCI do hemoderivado, justificação para o seu uso, dose e duração do 

tratamento.  

Este documento é constituído por duas vias, sendo que a via Farmácia, ou 

seja, a original, fica arquivada nos SF num dossiê que se deve apresentar 

devidamente identificado e por ordem de requisição, e o duplicado ou Via Serviço 

que é cedido ao serviço clínico requisitante, e posteriormente, arquivado por um 

enfermeiro.  

Após o modelo ser preenchido pelo médico e farmacêutico, o hemoderivado é 

enviado para o Serviço que realizou a requisição e juntamente com a guia de 

transferência é feita uma copia do modelo já preenchido. A copia é colocada em 

dossier próprio até que retorne aos SF, encontrando-se assinada pelo enfermeiro e 

arquivada por um período de 5 anos.[6]  

No HPBN os hemoderivados mais usados são Albumina Humana, 

Imunoglobulina Anti-D (Anti-Rhesus) e fibrinas.  

A distribuição destes medicamentos abrange os serviços de Internamento, 

Urgência, Bloco Operatório e Consultas. 

 

5. Empréstimos 

 

Quando algum hospital necessita de algum tipo de medicação ou produtos 

farmacêuticos antes de poder realizar a encomenda quinzenal, poderá pedir o que 

necessita a outros hospitais do grupo.  

Anteriormente, o hospital fornecedor fazia uma transferência para a unidade 

hospitalar que tinha realizado o pedido e esta não tinha posteriormente de enviar de 

volta a medicação que tinha pedido. No entanto atualmente, quando um hospital faz 

um pedido a outro, é obrigado a enviar o pedido estando este acompanhado com a 

guia de saída. 
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6. Sugamadex 

 

O Sugamadex, uma γ-ciclodextrina modificada, é um agente seletivo de ligação 

relaxante usado para reverter o bloqueio neuromuscular que é provocado pela 

anestesia geral quando se pretende realizar uma cirurgia.  

Este agente é recomendado para reverter o relaxamento induzido pelo 

rocurónio e vecurónio em pacientes adultos e idosos e pelo rocurónio em pediatria 

(dos 2 aos 17 anos de idade).[7] 

Observou-se um uso cada vez mais recorrente de Sugamadex uma vez que 

este medicamento apresenta a vantagem de reverter o efeito da anestesia em 

cerca de 1 a 5 minutos comparativamente à neostigmina que reverte o feito da 

anestesia em cerca de 15 a 50 minutos. No entanto, apresenta a desvantagem de 

ter um custo muito mais elevado do que os tradicionalmente usados o que acarreta 

custos adicionais para o hospital sempre que é usado.  

Como forma a controlar a despesa de Sugamadex e limitar o seu uso a casos 

estritamente necessários foi criado um documento com cinco justificações do seu 

uso. Tal documento (anexo 4) é então elaborado e assinado pelo anestesista, 

sendo, posteriormente, arquivado nos SF (Serviços Farmacêuticos). [8]  

 

7. Mala cardíaca 

 

A mala cardíaca (anexo 5) é uma mala que contém medicação de emergência 

usada em casos em que ocorram complicações em cirurgias cardíacas de 

emergência. Como tal, a mesma deve ser preparada e levada para o bloco 

operatório no dia anterior ou na manhã do dia da cirurgia.  

Após o uso de qualquer medicamento disponível nesta mala, este deve ser 

imediatamente reposto, evitando assim que se encontre em falta no caso de ter de 

ser novamente usado. 

A lista seguidamente representada, apresenta os fármacos que devem estar 

presentes na mala cardíaca: 
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Fármacos  Fármacos 

adrenalina 1mg/mL SC/IV AMP noradrenalina 1mg/mL 10 mL IV AMP 

efedrina 50 mg SC/IM AMP nitroprussiato de sódio 50 mg 

injetável 

dopamina 200 mg IV AMP ácido aminocapróico 250 mg/mL IV 

AMP 

protamina 1400 U.I IV AMP digoxina 0,5 mg IM/IV AMP 

dinitrato de isossorbito 1 mg/mL 10 

mL AMP 

adenosina 8 mg/2mL AMP 

heparina 25000 U.I/8mL FR gluconato de cálcio 10% 10 mL AMP 

aminofilina 240 mg IV AMP lidocaína 1% 20 mL FR 

mitoprolol 5 mg/5 mL AMP sulfato de magnésio 20mg IM/IV AMP 

fenilefedrina 10 mg/mL AMP cloreto de potássio 7,5% 10mL AMP 

esmolol 100mg/mL AMP papaverina 100mg/5mL AMP 

 

8. Circuito de compras da medicação 

 

A elaboração de encomendas para a farmácia de unidades hospitalares deve ser 

realizada tendo em consideração stocks de medicação estabelecidos e baseados 

num uso correto e racional da medicação requisitada. Todo o stock de medicação 

pré-estabelecido deve basear-se na medicação contida no Formulário Hospitalar 

Nacional do Medicamento (FHNM).  

É da responsabilidade do farmacêutico a elaboração um stock correto e que 

permita colmatar as necessidades do hospital. Este deve ser elaborado de forma a 

que não se verifique em nenhuma altura falta de medicação ou, por outro lado, que o 

stock não seja excessivo relativamente às necessidades do hospital, de modo a 

evitar desperdício excessivo que podem ocorrer caso se verifique vários 

medicamentos fora de validade. Como tal, os SF’s locais fazem um pedido quinzenal 

á Farmácia Central, normalmente sexta-feira, tendo por base o stock pré-definido e 

as necessidades previstas para a semana seguinte. O pedido é, então, analisado 



11 
 

pela Diretora Técnica, que realiza um pedido Intranet para o Departamento de 

Compras e, por sua vez, este reenvia para os fornecedores num prazo de 24 horas.  

Após a receção da encomenda nos SF’s da Farmácia Central, estes reembalam 

e etiquetam a medicação quando tal é necessário e dão entrada dos produtos no 

sistema informático PHC. Por último, distribuem a mesma medicação para as várias 

Unidades Hospitalares do GTS, satisfazem o pedido via Intranet, sendo entregue 

pelo serviço de transporte GTS.[9] 

Por fim as encomendas são então entregues nos SF’s de HPBN pelo motorista 

do TSH. Esta são verificadas a partir da guia de saída que deve sempre 

acompanhar as encomendas. Após a sua verificação, deve ser arrumada nos 

respetivos lugares dando prioridade aos produtos que são acondicionados no 

frigorifico, de modo a evitar que as suas propriedades sofram alteração.  

Depois da encomenda ser verificada deve então proceder-se á atualização de 

stocks. 

 

8.1. Reembalamento e Etiquetagem 

 

8.1.1. Reembalamento 

 

São reembalados os fármacos orais que não apresentem o prazo de validade 

e o lote no verso de cada unidade e os medicamentos que não cumpram os 

requisitos de segurança e boas práticas exigidos numa correta distribuição da dose 

unitária. Desta forma, estes medicamentos são reembalados automaticamente e 

registados num modelo próprio. 

 

8.1.2. Etiquetagem 

 

São etiquetados todos os medicamentos que se destinem ás urgências e bloco 

operatório com exceção daqueles que apresentam reduzidas dimensões. Contudo, a 

etiqueta nunca deve tapar qualquer informação relativa ao prazo de validade e lote. 
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8.2. Fracionamento de medicamentos 

 

O fracionamento é realizado quando a dosagem do medicamento prescrito para 

a medicação unitária é inferior à que se encontra disponível no mercado. Esta 

operação é realizada com o auxílio a uma ferramenta de corte própria que se 

encontra disponível nos Serviços Farmacêuticos.  

Depois do fracionamento dos comprimidos, os mesmos são registados, 

novamente embalados e etiquetados com o nome do medicamento, validade e 

quantidade fracionada da dose total. 

 

8.3. Circuito Especial da compra de medicamentos 

 

8.3.1. Medicamentos de Autorização de Utilização Especial (AUE) 

 

Para que um medicamento possa ser comercializado em Portugal tem de 

obrigatoriamente possuir uma autorização de introdução no mercado (AIM). No 

entanto, o hospital poderá necessitar de um medicamento que não contenha AIM e, 

neste caso, será solicitado uma AUE ao Infarmed, sendo esta pedida por um período 

de 3 anos. Tal pedido deve ser apresentado pelo responsável dos SFs, arquivado 

por um período igual ou superior a 5 anos e facultado ao Infarmed sempre que o 

mesmo é solicitado.[10] 

 

8.4. Estupefacientes 

 

A aquisição dos estupefacientes é igual aos restantes medicamentos, no entanto, 

a encomenda deve-se fazer acompanhar do modelo VII, a nota da encomenda deve 

também ser assinada pelo farmacêutico responsável e carimbada, sendo necessário 

o modelo original e um duplicado.  

Quando a encomenda é realizada, a farmácia tira uma fotocopia da mesma 

arquivando-a. Por sua vez, o modelo é enviado para o aprovisionamento que realiza 

a encomenda e envia o modelo original e o duplicado para o laboratório.  

O modelo original assinado pelo laboratório é, então, arquivado na farmácia.[9] 
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9. Armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos 

 

9.1. Condições base de armazenamento 

 

No HPBN, a medicação e outros produtos farmacêuticos encontram-se 

armazenados de forma ordenada, encontrando-se devidamente identificados e por 

ordem alfabética, existido várias secções ou áreas que se destinam a ampolas, 

comprimidos, soluções orais, dentária, pomadas, medicamentos estupefacientes, 

medicação termolábil e soros. Este armazenamento deve proporcionar condições 

adequadas de temperatura, luminosidade e humidade. 

Os prazos de validade são controlados pelos SF’s, a partir de um documento em 

Excel onde se encontra a medicação em que o prazo de validade expira no mês 

vigente.[11] 

 

9.2. Condições especiais de armazenamento 

 

Alguns medicamentos ou produtos farmacêuticos, por alguma razão física ou 

química, necessitam de ser armazenados em condições especiais. Nestes casos 

temos os medicamentos termolábeis que devem ser armazenados no frigorifico 

(anexo 6), apresentando este um sistema de controlo e registo da temperatura.  

Os medicamentos fotossensíveis devem ser armazenados em locais protegidos 

da luz e acondicionados em embalagem apropriada.  

O carro de emergência deve conter a medicação e material necessário de forma 

a estar sempre disponível a ser usado em situações de emergência. Este carro 

deve-se encontrar sempre selado e sempre que algum medicamento é retirado deve 

ser rapidamente reposto antes que o carro seja de novo selado. 

Por último, os estupefacientes e benzodiazepinas devem ser colocados em cofre 

(anexo 7) com fechadura de segurança e com prateleiras para facilitar o correto 

acondicionamento dos mesmos.  
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10. Farmacotecnia 

 

A Farmacotecnia consiste na preparação de medicamentos que sejam 

necessários a nível hospitalar e que não se encontram disponíveis comercialmente 

nas doses desejadas.  

No HPBN não se realiza a preparação de manipulados, pois estes são 

preparados nos SF’s de HPAV (Hospital Privado de Alfena) e a partir daqui 

transportados para todos os hospitais do grupo. A preparação de manipulados no 

HPAV permite ter medicamentos em doses individualizadas e nas quantidades 

desejadas permitindo dar resposta a faltas de medicação por parte da indústria.  

Nenhum dos hospitais do GTS executa as preparações de medicamentos 

estéreis, sendo encomendadas bolsas de nutrição quando necessárias. 

 

10.1. Preparação de medicamentos manipulados  

 

A preparação de manipulados é realizada na Farmácia Central localizada no 

HPAV, fornecendo todos os hospitais do GTS, como já referido anteriormente.  

Em geral, são preparadas soluções aquosas que se destinam a uso externo. 

Sempre que estes manipulados são preparados, a sua ficha de preparação é 

arquivada em dossiê próprio, devendo estar, todas as preparações de acordo com o 

Decreto-Lei nº95/2004 de 22 de abril.[13] 

 

10.2. Preparação de medicamentos citotóxicos 

 

Os medicamentos citotóxicos são preparados pelo farmacêutico numa câmara de 

fluxo de ar laminar vertical.  

Tais medicamentos devem ser preparados a temperatura, humidade e pressão 

constantemente monitorizadas de modo a garantir a qualidade de todos os 

processos. 

Em caso de haver excedentes, os mesmos devem eliminados através de 

incineração.[14] 

De modo a proteger o farmacêutico durante a preparação destes manipulados, o 

local de preparação consiste em três salas: uma antecâmera, uma sala cinzenta e 
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uma sala de preparação, onde existe um sistema de comunicação com a 

antecâmera.  

 

11. Formulário Hospitalar 

 

O formulário hospitalar apresenta todos os medicamentos que se encontram 

disponíveis nos hospitais pertencentes ao GTS (Grupo Trofa Saúde), o qual foi 

criado a partir de uma adaptação realizada do formulário nacional dos 

medicamentos.[15]  

No entanto, devido à constante evolução e aparecimento de novas terapêuticas e 

tratamentos assim como o constante aparecimento de novos medicamentos, o 

médico pode sentir necessidade de prescrever um medicamento que ainda não se 

encontre neste formulário. Caso tal aconteça o médico terá de preencher a 

“Justificação de receituário de medicamentos extra-formulário” que deverá ser 

analisado pelo farmacêutico e aceite pela comissão da farmácia e terapêutica do 

GTS.[15] 

 

12. Reposição de stocks dos diferentes Serviços 

 

A reposição de stocks é realizada semanalmente e consoante as necessidades 

de cada serviço.  

Os serviços de internamento e urgência são aqueles que normalmente 

necessitam de ser repostos com maior frequência. Estes serviços são aqueles que 

dão resposta às necessidades de maior número de doentes e consequentemente 

poderão apresentar algumas disparidades entre o stock real e o informático.  

Como tal, este deve ser corrigido, se possível, reposto. Em caso de não existir 

stock de um medicamento em questão na farmácia, o mesmo deve ser apagado 

aquando da satisfação de pedidos a nível informático 
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13. Controlo de qualidade 

 

13.1. Prazos de validade 

 

O controlo dos prazos de validade da medicação é um processo comum na 

farmácia hospitalar uma vez que é um dos parâmetros importantes para garantir a 

qualidade e viabilidade dos fármacos.  

Os prazos de validade são verificados duas vezes por ano e o farmacêutico 

anota os medicamentos em que os prazos de validade terminam no ano corrente, 

anotando também o mês em que a validade termina. Os prazos de validade que 

expiram no mês corrente são transferidos para uma folha de Exel.  A medicação em 

que o prazo de validade expira num prazo de dois meses é identificada com uma 

etiqueta onde está escrito “Validade a expirar”.  

Todos os meses se faz a remoção da medicação que apresenta a validade 

expirada. 

 

 

13.2. Controlo de parâmetros físicos (temperatura e Humidade) 

 

O controlo dos parâmetros físicos como a temperatura e humidade é uma 

responsabilidade do farmacêutico, de modo a garantir as condições ambientais 

adequadas para o correto armazenamento da medicação. Como tal a temperatura 

deve ser inferior a 25 ºC, humidade abaixo de 60 % e deve-se proteger da luz solar 

direta, sendo que, para a maioria dos produtos farmacêuticos, estas condições são 

suficientes para garantir a sua qualidade.[16] 

Para medicação que necessita de refrigeração, as condições de armazenamento 

são mais rigorosas. Estes fármacos são armazenados numa câmara frigorifica na 

qual a temperatura deve estar entre 2ºC a 8ºC. Esta câmara deve apresentar um 

sistema de controlo e registo da temperatura e caso a temperatura se encontre fora 

dos parâmetros tabelados, o sistema de refrigeração deve apresentar um alarme 

sonoro que indique quando os parâmetros não estão a ser respeitados.[16] 
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14. Gases Medicinais 

 

Os gases medicinais são medicamentos usados para oxigenar, ventilar ou 

anestesiar o doente, podem também ser usados para tratar infeções respiratórias 

agudas ou mesmo para aliviar a dor quando o paciente é sujeito a um ato doloroso. 

Outros gases como azoto medicinal líquido e dióxido de carbono medicinal não 

são considerados medicamentos, mas sim dispositivos médicos, não sendo portanto 

alvo de controlo por parte dos serviços farmacêuticos do HPBN. 

Todos os gases medicinais que contenham oxigénio são considerados 

medicamentos pelo Infarmed e como tal necessitam de controlo por parte dos SF.  

O fornecimento dos gases medicinais é feito por parte da Air Liquid, sendo os 

mesmos recebidos pela manutenção. Desta forma, a manutenção de cada hospital 

também realiza a encomenda dos gases e faz a substituição dos mesmos, existindo 

sempre uma garrafa de gás suplente.  

No entanto, assim que uma garrafa de gás termina, é feita uma nova encomenda 

que é entregue no espaço de dois dias de modo a impedir que ocorra falta de O2 no 

hospital.  

Para se proceder ao controlo dos gases recebidos é preenchida uma guia que 

apresenta a data de entrega do gás por parte da Air Liquid, a data em que a garrafa 

de gás foi ligada e a data em que foi desligada, assim como a data em que foi 

entregue de novo à Air Liquid, que ocorre no dia que esta entrega a nova 

encomenda. Por último deve apresentar a rubrica do farmacêutico.[17]  

Este controlo é muito importante caso se detete um problema em algum lote pois 

permite saber em que dias o gás pertencente a esse lote esteve a fornecer oxigénio 

ao Hospital e, portanto, quais os doentes que poderão ter sido afetados pelo lote em 

questão.  

 

15. Conclusão 

 

Em formato de conclusão destes dois meses de estágio em farmácia hospitalar, 

considero que tal experiência foi gratificante para o meu desenvolvimento como 

futura profissional de saúde. 
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 Esta oportunidade de estágio permitiu-me compreender melhor tanto as várias 

valências que um farmacêutico dispõe na sua generalidade, como as suas 

competências e funções, em específico, na área da Farmácia Hospitalar. 

Durante o mesmo realizei atividades como receção de encomendas, 

farmacotecnia, aprovisionamento dos diversos serviços, validação de prescrições 

médicas assim como muitas outras.  

Percecionei, também, o importante papel que o farmacêutico apresenta na 

gestão dos SF’s do HPBN para que todos os serviços não apresentem falta de 

medicação e outros produtos farmacêuticos. Por último, gostaria de referir o bom 

ambiente e comunicação que observei entre os vários serviços que, na minha 

perspetiva, era fulcral para o ambiente harmonioso que se fazia sentir. 
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Anexos 

 

Anexo 1 – Folha de registo de levantamento da medicação 
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Anexo 2 – Modelo 1509 

  

 

 

Anexo 3 – Modelo 1804 
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Anexo 4 – Documento usado para Autorização de Utilização de Sugamadex 
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Anexo 5 – Mala cardíaca.  

 

 

Anexo 6 – Frigorifico. 
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Anexo 7 – Cofre.  

 

 

 

Anexo 8 – Documento de controlo de fornecimento de Gases Medicinais. 
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Anexo 9 – Documento de registo de fracionamento de comprimidos. 
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