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RESUMO 

Terminado o ciclo de estudos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, segue-se o 

Estágio Curricular em Farmácia Comunitária. De importância acrescida na formação do futuro 

Farmacêutico, esta unidade curricular tem como objetivo tornar prática a teoria apreendida ao longo do 

curso, formando uma ponte entre a vida universitária e o mundo de trabalho, a nível de Farmácia 

Comunitária.  

Talvez devido a uma maior proximidade com a profissão, a Farmácia Comunitária é encarada pela 

sociedade como a atividade que melhor representa o Farmacêutico. É de notar, no entanto, que o 

Farmacêutico é muito mais do que um simples dispensador de medicamentos e parte de nós não nos 

limitarmos a tal. É, portanto, da responsabilidade do Farmacêutico demonstrar e aplicar o vasto leque 

de funções inerentes à profissão. Assim sendo, o Farmacêutico deve, não só, promover o correto uso 

do medicamento, como também sensibilizar e educar a comunidade. Para além disso, é muitas vezes 

o Farmacêutico que contacta primeiramente com o doente, sendo em parte responsável pela evolução 

do tratamento, situação onde um bom acompanhamento farmacoterapêutico constitui uma mais-valia.  

O presente relatório resume a minha experiência durante o estágio realizado na Farmácia Aliança 

e encontra-se dividido em duas partes. A primeira retrata e descreve o quotidiano da farmácia, bem 

como as demais tarefas realizadas, sendo que a segunda parte remete para temas por mim 

desenvolvidos no âmbito da atividade farmacêutica, os quais tiveram como principal objetivo criar um 

impacto positivo, não só para os utentes como para a própria farmácia. Assim sendo, nesta parte 

apresento dois temas: um relativo ao acompanhamento farmacêutico a doentes oncológicos, 

nomeadamente a nível de cuidados dermatológicos a ter em consideração durante o tratamento por 

radioterapia e, um outro relativo à proteção solar e à sensibilização dos perigos da exposição solar 

desprotegida e inadequada. 
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PARTE 1 – FARMÁCIA ALIANÇA 

1. Introdução 

Uma vez terminado o ciclo de estudos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, segue-

se uma última etapa essencial ao curso, nomeadamente o Estágio Curricular em Farmácia Comunitária 

(FC). Esta unidade curricular é, de facto, fulcral à formação dos novos profissionais de saúde, uma vez 

que permite, não só, aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos durante os cinco anos de formação 

nas mais variadas situações práticas do quotidiano da FC, como também possibilita um primeiro 

contacto com o mundo de trabalho. Deste modo, servindo de transição entre a vida universitária e o 

mercado de trabalho, este estágio permite, por um lado, reforçar o conhecimento científico apreendido 

até então e, por outro, alargar a nossa experiência profissional, enquanto futuros Farmacêuticos.  

Este relatório pretende refletir a minha experiência enquanto estagiária da Farmácia Aliança (FA), 

bem como situações por mim vivenciadas. Este estágio teve a duração de três meses, tendo início a 

13 de maio e término a 13 de agosto, sendo que o horário era bastante flexível, variando entre manhãs 

(das 8h30 às 14h00) e tardes (das 14h00 às 20h00) e, casualmente, sábados (das 8h30 às 14h00). 

Relativamente às funções por mim desempenhadas ao longo deste período, estas encontram-se 

planificadas no Anexo I.  

2. Farmácia Aliança e o Grupo FastFarma, Farmácias Lda.  

A FA representa uma das farmácias mais antigas da baixa do Porto. Inicialmente de pequenas 

dimensões e com um restrito leque de serviços farmacêuticos, a sua abertura ao público remonta ao 

ano 1909. No entanto, apenas em 1984 é que passa a pertencer ao atual proprietário e Diretor Técnico 

(DT), o Dr. Carlos Cunha. Desde então, as alterações foram notórias, sendo que este desenvolvimento 

acompanhou, ao longo dos anos, a evolução e diversificação dos serviços prestados pelo 

Farmacêutico, o que demonstra a enorme preocupação do Dr. Carlos Cunha na inovação dos serviços 

oferecidos pela farmácia de forma a não só satisfazer as necessidades da sociedade como também 

diferenciar-se das demais farmácias.1 

Juntamente com a Farmácia Santo António, em rio Meão, e com o Espaço de Saúde Lionesa, a FA 

integra o Grupo FastFarma, Farmácias Lda., sendo que a mesma representa a sede deste grupo. Ao 

longo do meu estágio, pude verificar a constante comunicação entre os diferentes elementos deste 

grupo, tanto por contacto telefónico, como por estafeta, havendo uma cedência recíproca de 

medicamentos e outros produtos de saúde (MPS), o que se demonstra ser vantajoso, uma vez que 

possibilita fornecer um serviço mais completo e ir ao encontro das mais variadas necessidades dos 

utentes.  

3. Organização do Espaço Físico e Funcional da Farmácia Aliança  

3.1. Localização, público-alvo e horário de funcionamento 

Com localização central na cidade do Porto, a FA situa-se na Rua da Conceição 2-18, o que faz 

com que seja muito procurada. Para além disso, dada a privilegiada localização, esta procura é feita 

por um diversificado grupo de utentes, sendo constituído, na sua maioria, por turistas. Outra grande 

porção corresponde aos trabalhadores de negócios vizinhos e também a clientes fidelizados que 

procuram especificamente a FA devido não só à variada oferta de serviços farmacêuticos como também 

ao aconselhamento individualizado e especializado. Dada a heterogeneidade de utentes com que a FA 
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se depara diariamente, é de notar a preocupação demonstrada por parte da sua equipa em adaptar-se 

às novas tendências e necessidades da sociedade de modo a, por um lado, suprir todos os requisitos 

dos utentes frequentes e, por outro, cativar novos clientes, refletindo um dos conceitos base pelos quais 

a FA se rege: a inovação.  

Em relação ao horário de funcionamento, a FA cumpre as exigências descritas no Decreto-Lei (DL) 

nº53/2007, de 8 de março. Deste modo, a FA encontra-se aberta ao público das 8h30 às 22h00, de 

segunda-feira a sábado, cumprindo as 55 horas mínimas semanais impostas pelo mesmo DL. Este 

horário apenas difere quando a farmácia se encontra de serviço permanente, sendo que, nestes dias, 

planificados pela Associação Regional de Saúde (ARS) Norte, a farmácia mantém-se em 

funcionamento, desde o momento de abertura até ao momento de fecho do dia seguinte.2 

3.2. Descrição do espaço físico exterior 

A FA cumpre as normas gerais sobre as instalações descritas nas Boas Práticas Farmacêuticas 

(BPF) para a FC. Deste modo, a farmácia encontra-se claramente identificada pela caraterística cruz 

verde e apresenta acesso facilitado para todos os utentes. Para além disso possui, na sua entrada, 

uma placa com o nome da farmácia e do DT e informação relativa não só ao horário da FA como 

também à identificação e localização das farmácias em regime permanente. Por fim, a FA requisita os 

serviços de uma decoradora que elabora montras profissionais, alusivas à época sazonal em questão, 

onde se destacam, por um lado, artigos promocionais e, por outro, alguns dos serviços que a farmácia 

possui.3 Numa das montras, existe, também, um ecrã LED vertical, com o mesmo propósito das 

montras agora referidas.  

A FA encontra-se fisicamente dividida em duas secções, com duas portas de entrada: a primeira 

dá acesso à farmácia propriamente dita e a segunda a um espaço reservado a artigos de puericultura 

e ortopedia. Existe uma terceira porta de acesso ao armazém da farmácia que maioritariamente serve 

de contacto com os fornecedores, mas também possui uma janela onde se realiza o atendimento 

noturno em dias de serviço permanente.  

3.3. Descrição do espaço físico interior 

A FA encontra-se dividida em dois pisos. No piso zero encontra-se a zona de atendimento que, tal 

como a legislação em vigor indica, apresenta-se como uma área devidamente iluminada, ampla e 

acolhedora, promovendo, assim, uma boa interação entre o utente e a farmácia. Esta zona de cedência 

farmacêutica é constituída por quatro balcões e por vários expositores e lineares, onde se encontram 

expostos ao público diversos produtos, tais como Suplementos Alimentares (SA), produtos de higiene 

bucodentária, Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC), produtos de dietética, alguns 

produtos de uso veterinário, produtos de naturopatia e fitoterapia e, mais recentemente, uma linha de 

aromaterapia. É de notar que apenas têm acesso direto ao público produtos designados não 

medicamentos, tanto sujeitos a receita médica, como não sujeitos. Atrás do balcão, encontram-se 

alguns Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) mais apropriados à época. Num 

armário específico, também atrás do balcão, encontram-se os medicamentos homeopáticos, alguns 

encomendados e outros produzidos na FA. 

De localização mais reservada, existe a zona de atendimento personalizado, fisicamente separada 

das restantes áreas. Neste gabinete, encontra-se material diversificado, como esfigmomanómetro de 
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mercúrio, uma balança e um aparelho destinado à medição de vários parâmetros bioquímicos, sendo 

que todos seguem um plano adequado de manutenção e calibração. Assim sendo, neste espaço de 

apoio ao utente, para além da medição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, realiza-se não só a 

administração de injetáveis que não constam no Plano Nacional de Vacinação como também outros 

serviços de enfermagem, serviços estes prestados por enfermeiras integradas na equipa técnica da 

FA. Quando necessário, utiliza-se também este local para efetuar um atendimento mais confidencial 

com o utente.  

Ainda neste piso, existe o armazém onde se encontram os Medicamentos Sujeitos a Receita 

Médica (MSRM) que, na forma de comprimidos e cápsulas, estão organizados por ordem alfabética 

segundo a Designação Comum Internacional (DCI), sendo que os MSRM nas restantes Formas 

Farmacêuticas (FF), bem como os MNSRM e todos os excedentes estão dispostos por ordem segundo 

o nome comercial. Numa gaveta de acesso dificultado estão armazenados os psicotrópicos e 

estupefacientes. Para além destes produtos, estão também aqui armazenados vários MSRM de uso 

veterinário, produtos de higiene e Dispositivos Médicos (DM), sendo que os DM integrados no protocolo 

da Diabetes Mellitus possuem uma gaveta específica. Existe também um semipiso, localizado por cima 

do armazém, onde estão dispostos vários produtos e DM de menor rotatividade, bem como certos 

excedentes e produtos de nutrição específica. Os medicamentos que exigem ser armazenados a baixas 

temperaturas (2 a 8ºC) encontram-se no frigorifico, também localizado no armazém.  

Anexado ao armazém existe a zona onde se procede à gestão de stocks e à receção de 

encomendas, ao lado da qual está presente a porta de acesso à entrada de mercadoria.  

No piso superior da FA localizam-se as instalações sanitárias, o escritório do DT, o armazém onde 

se guardam os excedentes de produtos naturais e PCHC, um gabinete de estética e dermocosmética 

e, por fim, um laboratório, equipado com uma câmara de fluxo laminar vertical, no qual se preparam 

medicamentos manipulados e homeopáticos, sendo, estes últimos, uma área de destaque da FA.  

Por último, na loja de ortopedia e puericultura, para além da dispensa e aconselhamento relativo a 

estes produtos, existe ainda um gabinete onde ocorrem, entre outras, consultas de podologia.  

3.4. Recursos humanos 

A FA é representada por uma equipa de 7 elementos, integrados no quadro farmacêutico e não 

farmacêutico, cujos cargos se encontram descritos no Anexo II. Para além de respeitar o número 

mínimo de farmacêuticos exigidos pelo DL nº307/2007 de 31 de agosto, a equipa da FA divide-se na 

elaboração das demais tarefas e atividades do quotidiano da farmácia, sendo que cada elemento é 

responsável por uma determinada área, atribuída, em parte, em função do seu potencial. Isto, em 

conjunto com a ótima comunicação entre a equipa, permite um funcionamento coeso da farmácia, 

culminando num melhor e mais completo serviço prestado aos utentes.4 

Em regime de prestação de serviço incluem-se, também, no ambiente da FA uma podologista, uma 

esteticista, três enfermeiras, uma estafeta, uma empregada de limpeza e 2 farmacêuticas, sendo uma 

delas responsável pelo funcionamento do laboratório de homeopatia.  

Por fim, ao longo do meu estágio, deparei-me também com vários estagiários, portugueses e 

estrangeiros, o que demonstra o enorme contributo da FA na formação de futuros profissionais de 

saúde.  
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4. Fontes de informação  

A contínua inovação do setor da saúde obriga a que o Farmacêutico esteja em constante formação, 

procurando sempre a expansão do seu conhecimento. Assim, entende-se a importância da existência, 

nas farmácias, de uma biblioteca vasta e atualizada, na qual conste informação relativa a interações 

medicamentosas, contraindicações, indicações terapêuticas e posologia, de forma a servir de apoio 

durante o processo de cedência de medicamentos.  

A FA cumpre a legislação em vigor, presente no Artigo nº37 do DL nº307/2007 de 31 de agosto e 

nas BPF, dispondo um conjunto de fontes, obrigatórias e facultativas, dos quais se destacam o 

Prontuário Terapêutico, as BPF, o Mapa Terapêutico, o Índice Nacional Terapêutico, a Farmacopeia 

Portuguesa, o Formulário Galénico Português e bibliografia relativa a duas áreas de destaque da FA: 

a Naturopatia e a Homeopatia.3,4 

Com acesso facilitado existem ainda as fontes digitalizadas, tais como o Sifarma®2000 e o 

Infomed, criado pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED), sendo 

estes os mais utilizados na FA.  

No meu estágio, para além da bibliografia disponível em formato digital, recorri ainda à 

Farmacopeia Portuguesa durante a preparação de um medicamento manipulado.  

5. Gestão e administração farmacêutica 

Atualmente, o sucesso de qualquer negócio está aliado a uma boa gestão. A FC encontra-se numa 

situação peculiar, uma vez que, paralelamente à preocupação em aumentar a rentabilidade da 

empresa, dada a sua relevância para a saúde pública, é necessário ter em conta o bem do utente. 

Deste modo, é de elevada importância equilibrar a vertente económica com a vertente ética, procurando 

sempre satisfazer as necessidades do público.  

5.1. Sistema informático 

Com a evolução das tecnologias, torna-se inevitável que a FC acompanhe esta mudança. Com 

este objetivo e com vista à otimização da prática farmacêutica, surge o Sistema Informático (SI) 

Sifarma® 2000, desenvolvido pela Glintt® (Global Intelligent Technologies), e utilizado por 90% das 

Farmácias portuguesas, nas quais se encontra incluída a FA.   

Esta ferramenta é extremamente vantajosa, pois alia a componente comercial, de uma farmácia, à 

componente científica. Assim, permite, por um lado, a execução de várias atividades ligadas à gestão 

da farmácia, nomeadamente criação e receção de encomendas, devolução e reserva de produtos e 

controlo de Prazos de Validade (PV). Por outro lado, estabelece os stocks máximos e mínimos dos 

produtos e calcula estatísticas relativas à saída desses mesmos artigos, permitindo não só uma melhor 

gestão de stocks e uma melhor noção da quantidade a encomendar como também acompanhar o 

circuito do medicamento, desde o momento em que é encomendado, até ao momento em que sai da 

farmácia. Por outro lado, permite um atendimento mais personalizado e completo, visto que, para além 

de permitir criar ficha de utente, com vista a um melhor acompanhamento do mesmo, dispõe de um 

leque de informações úteis no ato da dispensa do medicamento, tais como indicações e 

contraindicações, interações medicamentosas e posologia.  

Outra particularidade do programa consiste na atribuição de códigos de acesso distintos a cada 

funcionário e na rastreabilidade de todos os procedimentos, o que permite uma maior minimização de 
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erros, que consiste precisamente num dos seus objetivos. Apesar da restrição de funcionalidades para 

os estagiários, consegui observar a maioria das aplicabilidades do programa, à medida que 

acompanhava os profissionais da FA.  

Durante o meu estágio, para além da consulta de informação científica, recorri maioritariamente ao 

Sifarma® 2000 para a realização de vendas suspensas, funcionalidade indispensável à faturação da 

medicação para os utentes que se encontravam hospedados na CarltonLife, uma unidade onde se 

prepara medicação individualizada, fornecida pela FA, na qual tive a oportunidade de prestar serviços 

farmacêuticos durante o mês de julho.  

5.2. Gestão de stocks  

Fundamental para a sustentabilidade e viabilidade de qualquer farmácia, uma gestão de stocks 

adequada é o que permite conciliar, de forma eficiente, a quantidade de produtos encomendada e 

dispensada. De facto, o principal objetivo de uma farmácia consiste na dispensa dos MPS desejados 

pelo utente, pelo que, quando solicitados, estes produtos deverão estar presentes, em número 

adequado, na farmácia, razão pela qual, a cada produto está associado um stock mínimo. No entanto, 

é necessário ter em conta a caducidade dos MPS, bem como a capacidade de armazenamento da 

farmácia, existindo também um stock máximo, o que permite evitar situações de deterioração. Com 

este propósito, o Sifarma® 2000 permite a criação de fichas para cada MPS, nas quais constam, para 

além dos stocks existentes, os stocks mínimos e máximos, determinados com base no perfil do utente 

habitual, na sazonalidade, nos PV, na média de saída do produto, na rapidez de entrega das 

encomendas por parte dos fornecedores e nas vantagens financeiras oferecidas pelos mesmos. No 

momento em que se atinge o stock mínimo de um produto, o SI deteta-o e gera automaticamente uma 

encomenda, permitindo que esta seja revista e alterada pelo operador responsável o que contribui, 

ainda mais, para um bom controlo dos stocks. 

No entanto, surgem, por vezes, erros de stocks informáticos, pelo que uma gestão física do stock 

continua a ser necessária, de forma a garantir que estes se encontram concordantes com a informação 

fornecida pelo programa, operação com a qual me familiarizei bastante durante o estágio. Para além 

disso, pude verificar que cada elemento da equipa da FA é responsável por gerir certo tipo de produtos, 

o que me mostrou a importância do envolvimento dos vários profissionais de saúde na gestão da 

farmácia, para um funcionamento coeso da mesma.  

5.3. Realização de encomendas 

Com o propósito de conseguir suprir as necessidades dos utentes, são realizadas encomendas 

que, na FA, poderão ser feitas aos Distribuidores Grossistas (DG) ou diretamente aos laboratórios.  

Relativamente aos DG, torna-se vantajoso ter uma variedade de parceiros, de forma a poder 

conseguir as melhores condições de aquisição, no que diz respeito à quantidade de produto disponível, 

à rapidez de entrega e às condições económicas fornecidas. Assim sendo, a FA coopera 

essencialmente com três fornecedores: Cooprofar, OCP PORTUGAL e Alliance Healthcare, sendo o 

primeiro o principal fornecedor.  

No que diz respeito às encomendas diretas aos laboratórios, estas são realizadas maioritariamente 

para produtos de venda livre, nomeadamente PCHC, produtos naturais, DM, MNSRM e produtos de 

puericultura, quando se justifica a aquisição do produto em alguma quantidade. Estas encomendas são 
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realizadas através de delegados, por meio de reunião ou via e-mail. Apesar deste tipo de encomenda 

apresentar como desvantagem uma menor rapidez de entrega, supera as encomendas aos DG no que 

diz respeito às condições financeiras, pois, como estas são efetuadas para grandes quantidades de 

produtos, proporcionam, muitas vezes, condições comerciais mais favoráveis à farmácia.  

Apesar da maior parte das encomendas ser realizada através do SI, por vezes é preciso proceder 

ao contacto telefónico, em situações em que os produtos não se encontrem disponíveis 

informaticamente. Nestes casos, é depois necessário introduzir estas encomendas manualmente no 

Sifarma® 2000. Na funcionalidade “Gestão de Encomendas” do Sifarma® 2000 é possível realizar três 

tipos de encomendas distintas: as encomendas diárias, instantâneas e por via verde. 

As encomendas diárias são geradas automaticamente pelo Sifarma® 2000, sendo a quantidade 

proposta de cada produto a diferença entre o stock máximo e o stock existente. Posteriormente, esta 

proposta é revista e alterada, sendo possível acrescentar e retirar produtos e modificar as quantidades 

dos mesmos, tendo em conta o histórico de saída do produto. No final, esta encomenda é enviada para 

o DG. Na FA este tipo de encomendas é efetuado duas vezes por dia, uma de manhã e outra de tarde 

e tem como objetivo compensar as faltas de MPS em consequência das vendas diárias. 

Por vezes, surgem situações em que o produto solicitado pelo utente não se encontra disponível 

na farmácia. Nestes casos, recorre-se ao SI para verificar se o produto ainda continua a ser 

comercializado. Caso esteja disponível, realiza-se informaticamente uma encomenda instantânea na 

qual se pode escolher o fornecedor, tendo em conta a disponibilidade e o preço e, também, informar 

ao utente a data prevista de chegada do produto à farmácia. Este tipo de encomenda poderá, também, 

ser realizado por telefone.  

Relativamente às encomendas por via verde, estas são reservadas para medicamentos rateados, 

isto é, de disponibilidade reduzida, tais como Atrovent®, Mysoline®, Lovenox®, entre outros. Assim, as 

FC dispõem do projeto Via Verde do Medicamento no qual, mediante encomenda com base numa 

prescrição médica válida, o titular de Autorização de Introdução no Mercado (AIM) terá de fornecer o 

medicamento ao DG aderente, sendo que, a partir do momento em que é solicitado, o medicamento 

terá de ser entregue ao utente num prazo máximo de 12h.5 

Na FA existem ainda certas encomendas específicas, realizadas com uma periocidade definida, 

como é o caso dos produtos de nutrição clínica, onde se incluem os produtos da NUTRICIA®. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de efetuar várias encomendas instantâneas e alguns 

pedidos especiais para certos utentes e de observar a realização das encomendas diárias.  

5.4. Receção e verificação de encomendas  

Uma vez realizadas as encomendas, segue-se a sua receção, igualmente realizada no Sifarma® 

2000. Tal como foi referido no ponto 3.2., as encomendas são entregues numa porta lateral, de acesso 

direto ao armazém, de forma a não perturbar a área reservada ao atendimento. Todas as encomendas 

são entregues em contentores específicos de cada fornecedor, devidamente identificados com o nome 

da farmácia, um código de barras e o número do contentor. No caso de medicamentos que requerem 

refrigeração, o seu transporte é realizado em contentores térmicos sendo a sua receção e posterior 

armazenamento no frigorífico prioritários de forma a não interromper a cadeia de frio. 
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Todas as encomendas são acompanhadas pela fatura, em duplicado, ou com a guia de remessa, 

que referem o DG, o nome do fornecedor e do destinatário, os produtos com as respetivas quantidades 

encomendadas e enviadas, informação sobre os produtos em falta (quer seja esgotados ou retirados 

do mercado), o Código Nacional de Produto (CNP), o número do contentor onde o produto se encontra, 

o Imposto de Valor Acrescentado (IVA), o Preço de Venda à Farmácia (PVF), as bonificações, o Preço 

de Venda ao Público (PVP) e o valor total cobrado à farmácia. No caso de psicotrópicos, 

benzodiazepinas e estupefacientes, estes são enviados juntamente com os outros produtos, porém 

dentro de um saco de plástico fechado, sendo que juntamente com a fatura, é também enviada uma 

guia de requisição que serve de prova de envio do medicamento pedido pela farmácia e que deverá 

ser assinada e carimbada pelo profissional responsável. Esta guia é enviada em duplicado, retendo, a 

farmácia, o original e o fornecedor o duplicado, sendo que ambos deverão ser arquivados durante três 

anos.  

Recorrendo-se, assim, ao SI, na funcionalidade “Receção de Encomendas”, é preciso selecionar, 

em primeiro lugar, a encomenda a ser rececionada, através do nome do DG e do número de 

identificação. Seguidamente, confirma-se o número de unidades enviadas, que deverá estar em 

conformidade com as encomendadas, a integridade do produto, o PVF, o PV, o PVP e aplica-se a 

margem de lucro adequada nos produtos sem Preço Impresso na Cartonagem (PIC), consoante o 

grupo no qual o produto se insere (SA, MNSRM, PCHC, entre outros) de forma a estabelecer-se o PVP 

destes produtos. Relativamente à alteração do PV presente na ficha do produto, esta só é realizada 

quando o stock existente na farmácia é 0 ou quando o produto a ser rececionado apresenta uma 

validade inferior à presente no SI. No final da receção da encomenda, confirma-se ainda se o número 

de produtos totais e o valor final apresentados na fatura são iguais aos indicados no Sifarma® 2000 e, 

caso esteja tudo coerente, as faturas são assinadas, datadas e arquivadas num local específico para 

este fim.  

Caso se trate de um produto novo, é preciso criar, no SI, uma ficha de produto, onde é necessário 

inserir o nome com qual o produto ficará registado no Sifarma® 2000, prazo de validade, o CNP e 

códigos alternativos, o PVF, as margens de lucro, as condições de conservação e a família a que o 

produto pertence. Os produtos esgotados podem ainda ser transferidos para outro fornecedor. Quando, 

sem justificação, os produtos encomendados não são enviados, efetua-se uma reclamação ao 

fornecedor que, ou envia o produto ou emite uma nota de crédito. Todas as faltas devem, no entanto, 

ser comunicadas ao INFARMED. Nas situações em que são enviados produtos em mau estado de 

conservação, que não foram encomendados ou com PV inferior a 6 meses, a farmácia pode realizar a 

sua devolução ao fornecedor, num prazo máximo de 72h após a receção da encomenda.  

Na FA tive a oportunidade de observar e realizar a receção de várias encomendas, tendo sido 

bastante útil, uma vez que me permitiu um primeiro contacto com o SI. Foi-me também atribuída a 

responsabilidade de conferir encomendas, especialmente de produtos de venda livre, como PCHC e 

SA. A realização destas tarefas permitiu-me compreender a importância da receção e verificação de 

encomendas, pois se não for bem concretizado poderá levar a erros de stock, o que se pode tornar 

prejudicial para a manutenção da farmácia.  
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5.5. Marcação de preços 

Numa fatura existem dois tipos de produtos: os produtos éticos e os não éticos, ou de venda livre. 

Os primeiros, nos quais se incluem os MSRM, têm o seu PVP estabelecido de acordo com margens 

fixadas e regulamentadas pelo INFARMED, que se encontram descritas no DL nº 152/2012, de 12 de 

julho. Neste caso, o PVP tem de ter em conta o Preço de Venda ao Armazenista (PVA), a margem de 

distribuição do grossista, a margem de distribuição do retalhista, a taxa sobre a comercialização de 

medicamentos e o IVA.6 

Os produtos de venda livre têm o seu PVP definido pela farmácia, com base numa margem de 

comercialização por si definida, sendo que esta margem de lucro varia de acordo com a classificação 

dos produtos e com o IVA. Assim sendo, o PVP destes produtos tem como base o preço da fatura, a 

margem de lucro e o IVA.  

A FA, de forma a facilitar o processo de marcação de preços, elabora, anualmente, uma tabela 

onde constam os fatores multiplicativos dos vários grupos de produtos, consoante a sua margem e o 

seu IVA. Estes fatores são aplicados sobre o preço de fatura do produto, obtendo-se o PVP. 

5.6. Armazenamento 

Uma vez concluída a receção de encomendas, segue-se o armazenamento dos MPS, de acordo 

com as suas caraterísticas. É crucial que este passo seja realizado corretamente, de forma a não só 

minimizar perdas de tempo durante o atendimento mas também garantir que as condições de 

armazenamento são cumpridas. De acordo com as BPF, o armazenamento deverá garantir uma 

humidade inferior a 60% e uma temperatura menor que 25ºC e, para os produtos que carecem de 

refrigeração, uma temperatura compreendida entre 2 e 8ºC.3 Para tal, de acordo com o artigo 34º do 

DL nº 307/2007, de 31 de agosto, a FA dispõe de vários termohigrómetros que registam a humidade e 

temperatura, permitindo um melhor controlo destes parâmetros, de forma a cumprir as condições de 

conservação. Semanalmente, transfere-se os dados registados para o computador e, em caso de 

irregularidade, deverá justificar-se.4  

Na FA, cumpre-se ainda o método de armazenamento FEFO (First Expired, First Out), sendo que 

nem sempre os produtos mais antigos são os primeiros a sair, mas sim os que possuem um PV menor. 

No caso dos produtos que apenas contenham o prazo após abertura, aplica-se o método FIFO (First 

In, First Out), no qual o primeiro produto a ser armazenado corresponde ao primeiro a sair. Estes 

métodos garantem a rotatividade dos MPS, minimizando as perdas por caducidade dos mesmos. 

Tal como referido anteriormente no capítulo 3.3., os MSRM não têm acesso direto por parte dos 

utentes, sendo que na zona de atendimento apenas estão produtos de venda livre, cuja disposição e 

nível de destaque são alterados consoante a procura e sazonalidade. Os MNSRM mais vendidos 

encontram-se atrás dos balcões, de forma a facilitar o seu acesso durante o ato de dispensa. No que 

diz respeito aos medicamentos, estes encontram-se no armazém, consoante a sua FF, por ordem 

alfabética, existindo gavetas específicas para cada uma. No caso das cápsulas e comprimidos, este 

armazenamento é feito consoante a DCI e, para as outras FF, de acordo com o nome comercial. Os 

excedentes são armazenados num armário específico, por ordem de nome comercial e as reservas 

encontram-se numa gaveta própria.  
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O armazenamento dos produtos foi a primeira atividade por mim realizada durante o estágio na FA. 

Este primeiro contacto com o medicamento é fundamental para o sucesso do estágio, uma vez que 

permite um contacto inicial com os vários produtos da farmácia e a respetiva localização, possibilitando 

também associar nomes comerciais dos medicamentos às suas substâncias ativas e compreender 

algumas das suas utilizações. Todo este conhecimento se demonstra útil durante o atendimento, 

permitindo que este seja realizado com mais confiança e de forma mais rápida.  

5.7. Controlo dos prazos de validade 

Tal como indicam as BPF, é necessária uma verificação periódica dos PV dos MPS, de forma a 

evitar que se vendam produtos fora de validade ou prestes a expirar, garantindo, assim, a segurança 

dos MPS a ser dispensados.  

Na FA, para além do controlo realizado no momento da receção das encomendas, referido em 5.4., 

esta verificação é também efetuada mensalmente recorrendo-se ao Sifarma® 2000 que 

automaticamente gera uma lista dos produtos cuja validade termina nos 3 meses seguintes. 

Seguidamente, procuram-se e recolhem-se os produtos incluídos nessa lista que serão devolvidos ao 

fornecedor ou ao laboratório ou então procede-se à sua quebra. Simultaneamente, atualiza-se, no SI, 

os PV.  

Para além disso, na FA realiza-se também uma verificação dos PV das Matérias Primas (MP) 

utilizadas para a preparação de medicamentos manipulados e homeopáticos. Caso uma MP se 

encontre fora de validade, preenche-se o documento “Registos de Movimento da MP”, sendo a MP 

colocada num sítio específico para as MP fora de validade. Posteriormente, todas as MP que expiraram 

o prazo serão recolhidas pela AMBIMED, responsável pela sua eliminação.  

5.8. Devoluções  

Por vezes, surgem situações em que os produtos estão fora de validade ou prestes a expirar (PV 

inferior a 3 meses), as embalagens estão danificadas, os produtos foram retirados do mercado pelo 

INFARMED ou ocorreram erros de encomenda e são enviados produtos que não foram encomendados. 

Nestes casos é necessário realizar uma devolução ao DG ou laboratório responsáveis pelo envio dos 

produtos. Para tal, recorre-se ao Sifarma® 2000 e emite-se uma nota de devolução em triplicado na 

qual consta o motivo da devolução, saindo o produto automaticamente do stock da farmácia. As três 

cópias deverão ser assinadas e carimbadas pelo profissional responsável, sendo duas delas enviadas 

ao fornecedor, juntamente com os produtos. Sendo a devolução aceite, o fornecedor poderá substituir 

o produto ou emitir uma nota de crédito. Caso o motivo de devolução não seja aceite, os produtos são 

depositados no ValorMed® e procede-se à quebra do produto. 

Ao longo do meu estágio na FA, pude verificar que a maioria das devoluções realizadas 

correspondem a produtos fora da validade tendo, no entanto, presenciado algumas situações de erros 

de encomenda.  

6. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

Muito mais que uma simples dispensa de medicamentos, cabe ao farmacêutico garantir que 

transmite toda a informação necessária ao correto uso do medicamento, nomeadamente o modo de 

administração, a posologia adequada, contraindicações e interações medicamentosas. Deve, para 

além disso, adaptar o seu diálogo, procurando estabelecer uma relação de confiança e personalizar o 
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aconselhamento em função do tipo de utente. O tipo de atendimento prestado varia também consoante 

se trate do aviamento de uma Receita Médica (RM), de uma situação de automedicação ou caso o 

utente necessite de uma opinião ou ajuda profissional. No entanto, deve-se, em todas as situações, 

promover a adesão terapêutica, tendo sempre o bem do utente como objetivo.  

Dada a diversidade de utentes que frequentam a FA, pude observar várias situações relativas ao 

atendimento. Apesar do meu estágio não ter sido focado no atendimento, é nesta etapa que se pode 

pôr em prática todo o conhecimento científico adquirido e, mais importante, ganhar novas valências, 

tanto a nível científico, como a nível de comunicação clínica e social.  

6.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Definem-se como MSRM aqueles que poderão, direta ou indiretamente, constituir um risco para a 

saúde do utente em situações em que são administrados sem vigilância médica ou para fins diferentes 

do que aqueles a que eles se destinam; caso contenham algum componente cuja atividade ou efeitos 

adversos necessitem de aprofundamento; ou caso se destinem à administração por via parentérica.7 

Por estes motivos, os MSRM são apenas dispensados mediante a apresentação de uma RM válida, 

em ambiente de farmácia.  

6.1.1. Prescrição médica 

De forma a cumprir a legislação em vigor, o prescritor tem de prescrever os medicamentos 

indicando a DCI, a FF, a dosagem, a posologia e tamanho da embalagem. Excecionalmente, poderá 

referir, em vez da DCI, o nome comercial do medicamento ou do titular de AIM quando se tratam de 

medicamentos de marca sem similares ou sem medicamentos genéricos comparticipados; 

medicamentos que apenas podem ser prescritos para determinados fins terapêuticos; ou mediante 

apresentação de uma das três justificações técnicas: medicamentos com índice terapêutico estreito, 

suspeita de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas 

com diferente nome comercial ou quando se trata de medicamentos destinados a assegurar uma 

terapia com duração superior a 28 dias.8 

Os MSRM podem ser subdivididos, consoante o tipo de RM que apresentam, existindo a RM 

renovável e não renovável, especial e restrita. A RM renovável é usada em caso de doença ou 

tratamento de longa duração, possuindo uma validade de 6 meses após a prescrição, podendo os 

medicamentos ser adquiridos mais do que uma vez sem nova prescrição médica. A RM não renovável, 

com validade de 30 dias, é adequada para tratamentos de curta duração. A RM especial é utilizada 

unicamente em casos em que o medicamento contenha um componente classificado como psicotrópico 

ou estupefaciente; possa ser utilizado para fins ilegais, criar condições de toxicodependência ou 

conduzir a riscos de abuso medicamentoso; ou contenha uma substância que, dado a sua novidade, 

por precaução deverá ser incluída na alínea anterior. Por fim, a RM restrita é destinada a medicamentos 

com uso exclusivo hospitalar, patologias cujo diagnóstico seja realizado unicamente em ambiente 

hospitalar ou em casos de tratamento ambulatório que, dado a possibilidade de ocorrência de efeitos 

adversos graves, é necessário um acompanhamento especial durante o período de tratamento.7 

Considerando outro tipo de classificação, o utente poderá apresentar 3 tipos de RM: as prescrições 

eletrónicas materializadas, as prescrições eletrónicas desmaterializadas e as prescrições manuais. 

Antes de se efetuar a dispensa, deve verificar-se o local de prescrição, a identificação do utente, a 
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entidade financeira responsável, a identificação do medicamento e respetiva posologia e duração do 

tratamento, a data de prescrição e assinatura do médico prescritor.10 

Durante o meu estágio foram raras as situações em que os utentes apresentaram receitas manuais 

ou eletrónicas materializadas. Constatei, para além disso, que é nas receitas manuais que há uma 

maior probabilidade de ocorrer algum erro durante a dispensa, precisamente pela caligrafia dos 

prescritores que, muitas vezes, é ilegível.  

6.1.2. Prescrição eletrónica materializada  

Este tipo de RM poderá ser renovável ou não renovável. Caso se trate de uma RM renovável poderá 

conter até 3 vias, devendo constar na RM a identificação da via em questão. Para além do número da 

via e da informação acima referida, a RM deverá também indicar o tipo de receita, o número de 

embalagens e a validade da prescrição. Por receita podem ser prescritas um máximo de 2 embalagens 

do mesmo medicamento, até atingir um total de 4 embalagens por RM. Para além disso, podem ser 

prescritos até 4 medicamentos diferentes por RM. Caso se tratem de embalagens unitárias, poderão 

ser prescritas até um máximo de 4 embalagens do mesmo medicamento ou, em caso de doença ou 

tratamento prolongado, até 12 embalagens, distribuídas pelas 3 vias.8 

6.1.3. Prescrição eletrónica desmaterializada 

Atualmente, este é o tipo de RM mais frequente. A partir de 1 de abril de 2016 tornou-se obrigatória 

a prescrição de medicamentos exclusivamente a partir da RM eletrónica desmaterializada, com o 

objetivo de aumentar a segurança nos processos de prescrição e dispensa de medicamentos, tornando-

os mais otimizados, de forma sustentável.9 Outra vantagem deste tipo de receita é que, para além de 

poderem ser prescritos diferentes tipos de medicamentos simultaneamente, como medicamentos 

comparticipados e não comparticipados, o utente pode optar por uma dispensa parcial, podendo 

adquirir os medicamentos prescritos na mesma RM em farmácias diferentes, ou na mesma farmácia 

em momentos distintos.10 

Uma vez emitida, é possível aceder à receita do utente através de um sms enviado para o seu 

telemóvel ou através do guia de tratamento, enviado para o e-mail ou disponível na Área do Cidadão 

do Portal do Sistema Nacional de Saúde (SNS), e que é muitas vezes impresso, devido à preferência 

do utente em visualizar o que lhe é prescrito, informação não disponível no sms. Tanto no sms como 

no guia de tratamento estão disponíveis o número da receita, o código de acesso e o código de direito 

de opção, dados estes exigidos pelo Sifarma® 2000, no momento da dispensa.8 

Neste tipo de prescrição, cada linha contém apenas um medicamento, podendo-se prescrever um 

número ilimitado de medicamentos. Quando se trata de tratamentos de curta ou média duração, 

poderão prescrever-se até um máximo de 2 embalagens do mesmo medicamento, possuindo uma 

validade de 60 dias a partir do dia da sua emissão. Se for um tratamento de duração prolongada, pode-

se atingir um total de 6 embalagens, sendo a validade de 6 meses. Caso os medicamentos se 

apresentem em embalagem unitária, alarga-se o número máximo de embalagens por medicamento, 

sendo estes limites iguais aos das prescrições eletrónicas materializadas. Excecionalmente, quer seja 

por motivos de posologia, doença crónica estável ou ausência prolongada do país, caso esteja 

devidamente fundamentado, é possível a prescrição de um número de embalagens superior, com uma 

validade de 12 meses.8 
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Este tipo de RM, para além da hora a que ocorreu a prescrição contém também a assinatura digital 

do médico prescritor.  

6.1.4. Prescrição manual 

Apesar de estar a cair em desuso, a RM manual pode ainda ser utilizada nas seguintes situações: 

falência do SI, inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição no domicílio, ou nos casos em que 

o número de prescrições é igual ou inferior a 40 receitas por mês. Nestes casos, o médico prescritor 

deverá selecionar na RM, com uma cruz, o motivo de exceção.8 

Este tipo de prescrição, para ser válida, não poderá encontrar-se rasurada, escrita com diferentes 

canetas ou com diferente caligrafia. Deverá ainda apresentar a vinheta respetiva do local de prescrição 

(caso aplicável), a vinheta identificativa do médico prescritor e respetiva assinatura, a especialidade 

médica (caso aplicável), o nome e número do utente, a entidade financeira responsável, o regime de 

comparticipação de medicamentos, a identificação do medicamento e a data da prescrição.8 

Não é permitido mais do que uma via por receita manual, pelo que a receita renovável não pode 

ser emitida a partir da prescrição manual. Assim, este tipo de RM apresenta uma validade de 30 dias. 

Por receita podem ser prescritas um máximo de 2 embalagens do mesmo medicamento, até atingir um 

total de 4 embalagens por RM. Para além disso, podem ser prescritos até 4 medicamentos diferentes 

por RM. Caso se tratem de embalagens unitárias, poderão ser prescritas até um máximo de 4 

embalagens do mesmo medicamento.8 

6.1.5. Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes 

Dada a sua ação farmacológica no Sistema Nervoso Central e as consequentes propriedades 

sedativas e narcóticas, estes medicamentos poderão ser responsáveis por situações de abuso e 

toxicodependência devendo, a sua utilização, ser restrita.11 

Desta forma, no âmbito da FC, existe um controlo destas substâncias desde a sua entrada, tal 

como já foi referido no ponto 5.4., até à sua saída da farmácia. No ato da prescrição, os psicotrópicos 

e estupefacientes deverão ser prescritos numa RM isolada, quando se trata de uma receita manual ou 

eletrónica materializada. Para além disso, independentemente do tipo de RM apresentada, durante a 

dispensa destes produtos o próprio SI obriga o preenchimento de certos dados, nomeadamente 

identificação do doente ou seu representante, que deverá apresentar um documento de identificação, 

identificação da prescrição, do medicamento e da farmácia e data da prescrição.10 

Caso se trate de uma receita manual ou eletrónica materializada, a farmácia terá de arquivar uma 

cópia durante 3 anos, juntamente com o comprovativo de venda, sendo que o arquivo deverá estar 

organizado por ordem de aviamento. A farmácia tem, ainda, de enviar a digitalização das receitas 

manuais ao INFARMED até ao dia 8 do mês seguinte.10 

6.1.6. Validação da receita médica e dispensa 

Perante uma RM, o farmacêutico, primeiramente à dispensa dos medicamentos deve confirmar e 

verificar se a prescrição apresenta todos os requisitos necessários para que possa ser aceite pela 

farmácia, requisitos estes descritos anteriormente. No entanto, por vezes não está definido na RM a 

apresentação da embalagem devendo, nestes casos, dispensar a embalagem comparticipada de 

menores dimensões do mercado.10 
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No atendimento, para além da informação relevante sobre o medicamento, o farmacêutico deve 

também informar o utente do seu direito de opção, por qualquer medicamento, genérico ou de marca, 

que cumpra as exigências da prescrição, exceto certas ocasiões acima referidas, nas quais o 

medicamento se encontra identificado na RM com o nome comercial ou com o nome do titular de AIM. 

[10] Para além disso, o farmacêutico deve informar o utente da existência de medicamentos disponíveis 

na farmácia com a mesma substância ativa, FF, dosagem e apresentação e, portanto, pertencentes ao 

mesmo grupo homogéneo. Segundo a legislação, as farmácias devem ter sempre disponível para 

venda 3 medicamentos integrantes do mesmo grupo homogéneo e, a não ser que seja o desejado pelo 

utente, deve ser dispensado o medicamento de menor preço.12 

Caso se trate de uma receita manual ou eletrónica materializada, é necessário que se imprima os 

códigos de barras dos medicamentos dispensados no verso das receitas, a qual deverá ainda ser 

assinada e carimbada pelo profissional responsável. Este procedimento é desnecessário quando se 

trata de uma receita eletrónica desmaterializada, uma vez que o utente poderá recorrer à dispensa 

parcial dos medicamentos.10 

6.1.7. Sistemas de comparticipação 

Os sistemas de comparticipação do SNS têm como principal objetivo promover o acesso equitativo 

à terapêutica e, portanto, melhorar a qualidade de vida da sociedade, especialmente das pessoas com 

menor poder económico.13 Assim, mediante a apresentação de uma RM, no caso de um MSRM ou de 

outro produto de saúde comparticipado, o utente paga apenas uma parte do PVP.  

Segundo a legislação, a comparticipação pode ser aplicada através de dois regimes: o regime geral 

e o regime especial. No regime geral, o Estado paga uma percentagem do PVP, de acordo com 4 

escalões, que variam consoante a indicação terapêutica do medicamento. O escalão A apresenta 90% 

de comparticipação, o B 69%, o C 37% e o D 15%.10 No regime especial, a comparticipação é efetuada 

em função dos beneficiários, das patologias ou grupo especial de utentes ou no caso de cidadãos 

estrangeiros com estatuto de refugiados ou com direito de asilo em Portugal. Neste grupo estão 

incluídos os pensionistas cujo rendimento total anual é inferior a 14 vezes o salário mínimo nacional. 

Para estes, a comparticipação no preço dos medicamentos que se incluem no escalão A é acrescida 

5% e 15% nos medicamentos que integram os restantes escalões. Para além disso, este regime 

apresenta uma comparticipação de 95% para o conjunto de escalões, para os medicamentos cujo PVP 

é igual ou inferior ao 5º preço mais baixo do grupo homogéneo respetivo. Relativamente às patologias, 

a legislação em vigor prevê uma comparticipação específica em função das mesmas, sendo que as 

condições de acesso aos medicamentos, por parte dos doentes com certas patologias, encontram-se 

definidas em despachos próprios. São várias as patologias abrangidas por este regime, incluindo-se, 

por exemplo, a hemofilia, a doença de Alzheimer, a procriação medicamente assistida e a psicose 

maníaco-depressiva.10,14,15 

Adicionalmente a este regime de comparticipação do SNS, certos utentes beneficiam, ainda, de 

outros subsistemas de saúde, públicos ou privados, que contribuem na comparticipação dos 

medicamentos, sendo que a mesma depende dos acordos realizados com a entidade em questão. 

Alguns destes organismos podem, também, ser o principal organismo de comparticipação. Nestes 

casos, existe um regime de comparticipação em complementaridade, em que o valor da 
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comparticipação é aumenta. Na FA é comum contactar com algumas destas entidades, nomeadamente 

CGD (Caixa Geral de Depósitos), SAMS (Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato dos 

Bancários do Norte) e ADSE (Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Função 

Pública).10 

6.1.8. Conferência de receituário e faturação 

No final de cada mês realiza-se o fecho da faturação, procedimento essencial para assegurar que 

a comparticipação dos medicamentos seja reembolsada à farmácia. Para tal, procede-se, 

primeiramente à verificação das RM para assegurar que não contêm erros, pois, caso contrário, a 

farmácia perde o valor correspondente à faturação. Após a verificação, as RM são organizadas, 

consoante o respetivo organismo, em lotes contendo até 30 receitas cada. Assim, existe, por exemplo, 

o lote 01, correspondente à entidade SNS e o lote 99, correspondente às receitas eletrónicas 

materializadas. Posteriormente, emite-se o Verbete de Identificação de Lote, que deverá ser carimbado 

e assinado pelo profissional responsável pelo fecho da faturação, a Fatura e a Relação Resumo dos 

Lotes. Após o fecho de faturação, as receitas do SNS são enviadas para o Centro de Conferência de 

Faturas da ARS do Norte e as correspondentes aos outros organismos são enviadas para a Associação 

Nacional de Farmácias (ANF).16 

6.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

De acordo com o DL nº176/2006, de 30 de agosto, os MSNRM são descritos, no artigo 115º, como 

aqueles que não satisfazem os requisitos para serem considerados MSRM e aqueles que não são 

comparticipáveis, exceto as situações descritas na legislação que define o regime de comparticipação 

do Estado no preço dos medicamentos.7 

Tal como o nome indica, os MNSRM não necessitam da apresentação de uma RM para a sua 

dispensa e destinam-se ao tratamento de problemas de saúde ligeiros e autolimitados, sendo, muitas 

vezes utilizados em situações de automedicação com ou sem aconselhamento farmacêutico. A 

automedicação ocorre quando o utente administra MNSRM por iniciativa própria. Ultimamente, o 

número de casos de automedicação tem aumentado. Este aumento é justificado pela maior 

disponibilidade de informação relativa aos medicamentos e por uma certa autonomia desenvolvida, 

pelos cidadãos, no que toca à escolha dos próprios medicamentos. O recurso aos MNSRM torna-se 

vantajoso na medida em que proporcionam uma resolução rápida de vários problemas de saúde sem 

gravidade, evitando deslocações aos hospitais e, assim, libertando os recursos que poderão ser usados 

para o tratamento de doentes de maior gravidade. No entanto, é importante informar o utente que os 

MNSRM não são inofensivos e a automedicação acarreta riscos podendo, por vezes, mascarar 

sintomas, atrasar diagnósticos, provocar interações medicamentosas e até não ser necessária. Assim, 

cabe ao farmacêutico assegurar uma automedicação segura e eficaz, promovendo o uso racional do 

medicamento, através da transmissão de informação relativa ao medicamento e pelo auxílio na escolha 

do MNSRM mais adequado. Para tal, é necessário recolher alguma informação útil, tal como uma 

descrição dos sintomas e a sua duração e, caso seja o caso, outros problemas de saúde e medicação 

que o doente já tome. É de notar ainda a importância de o farmacêutico reconhecer que, em 

determinadas situações, o mais prudente é reencaminhar o doente para um médico especialista.17,18 
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Dentro desta classe existem os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa 

Exclusiva em Farmácias (MNSRM-EF) que, apesar de poderem ser dispensados sem RM, a sua 

dispensa requer a intervenção do farmacêutico, devido a efeitos secundários que possam surgir. 

Incluem-se, neste grupo, a Loratadina (10mg), o Ácido fólico (0,4mg) e o Ibuprofeno (400mg).19 

Durante o meu estágio pude observar e participar em várias situações de automedicação, tendo 

sempre o cuidado de conferir com os profissionais da FA de que estava a fornecer o melhor 

aconselhamento. Dada a natureza dos utentes da FA ser maioritariamente turista e dado que estes não 

têm conhecimento dos MNSRM comercializados em Portugal, tornou-se, muitas vezes, desafiante 

procurar uma alternativa ao medicamento com o qual o utente estava familiarizado, sendo que a maior 

parte dos aconselhamentos que me foram solicitados eram relativos a perturbações gastrointestinais e 

a infeções fúngicas, maioritariamente a nível dos órgãos genitais e dos pés.  

6.3. Medicamentos manipulados 

Os medicamentos manipulados subclassificam-se em Fórmulas Magistrais, quando são 

preparados segundo uma RM específica para o utente ou Preparados Oficinais, caso o medicamento 

seja preparado a partir de indicações compendiais, de uma Farmacopeia ou Formulário. É da 

responsabilidade do médico, no momento da prescrição, assegurar-se da sua eficácia, segurança e da 

possibilidade de ocorrerem interações, sendo que a responsabilidade de verificar a segurança do 

medicamento é partilhada com o farmacêutico que o prepara. Para além disso, no momento da sua 

confeção, o farmacêutico deve cumprir as boas práticas descritas na Portaria nº 594/2004, de 2 de 

junho. Deve, ainda, no ato de dispensa do medicamento manipulado transmitir toda a informação 

relevante, nomeadamente posologia, modo de utilização, condições de conservação e data de 

validade.20,21 

Relativamente ao PVP dos medicamentos manipulados, este baseia-se no valor dos honorários da 

preparação, no preço das MP e no preço dos materiais de embalagem, tal como indicado na Portaria 

nº769/2004, de 1 de julho.20,22 

Por fim, os medicamentos manipulados comparticipados estão enumerados no Despacho nº 

18694/2010, de 16 de dezembro e, para estes, a comparticipação é de 30% do PVP respetivo. No 

entanto, para serem comparticipáveis, é necessário constar na RM conste a substância ativa, dosagem, 

excipientes e FF.20,23 

A FA possui um laboratório devidamente equipado para a preparação de medicamentos 

manipulados. Durante o meu estágio, tive a oportunidade de preparar uma Fórmula Magistral. Através 

da RM representada no Anexo 3, procedi à elaboração de uma solução alcoólica saturada de ácido 

bórico e preenchi, no final, a Ficha de Preparação apresentada no Anexo 4.  

6.4. Medicamentos homeopáticos 

Os medicamentos homeopáticos são preparados a partir de stocks ou MP homeopáticas, 

recorrendo a um processo de fabrico presente na farmacopeia europeia ou, na sua falta, utiliza-se uma 

farmacopeia usada de modo oficial num Estado membro. Os medicamentos homeopáticos podem 

conter vários princípios e a sua preparação envolve diluições e dinamizações sucessivas de 

quantidades mínimas de substâncias ativas que mimetizam os sintomas das doenças que se pretende 

combater.24,25 
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Existem dois procedimentos para a autorização destes medicamentos: um processo de registo 

simplificado e um regime idêntico aos outros medicamentos de uso humano. Os que estão sujeitos a 

um registo simplificado são de administração oral ou externa, apresentam um grau de diluição que 

garante a inocuidade do medicamento e não apresentam indicações terapêuticas específicas, sendo 

que deverão conter no rótulo a menção “Sem indicações terapêuticas aprovadas”. Por sua vez, os 

medicamentos homeopáticos sujeitos a AIM, são comercializados com indicações terapêuticos ou com 

uma apresentação suscetível de apresentar riscos para o doente.24,25 

Uma das principais áreas de inovação e diferenciação da FA consiste precisamente na 

Homeopatia. De facto, a FA representa a única FC com um laboratório certificado pela APCER segundo 

a norma ISSO 9001:2015 e, portanto, é bastante procurada para a preparação destes medicamentos, 

principalmente de Nux vomica e Ignata amara.26 

6.5. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Segundo a legislação, os medicamentos veterinários, fiscalizados pela Direção-Geral de 

Alimentação e Veterinária (DGAV), são todas as substâncias ou associações de substâncias que 

contêm propriedades preventivas ou curativas de doenças ou dos sintomas de animais. Incluem-se 

também nesta classe as que podem ser usadas ou administradas nos animais com o objetivo de obter 

um diagnóstico ou de restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas através de uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica.27 

A FA apresenta uma área reservada para estes produtos, dos quais os desparasitantes internos e 

externos constituem os de maior saída. Para além disso, a FA usufrui do serviço Espaço Animal da 

Globalvet® que, dada a falta de formação nesta área ao longo do curso, permite o esclarecimento de 

qualquer dúvida com médicos veterinários, colmatando, assim, esta falha.  

6.6. Produtos fitoterapêuticos 

Os produtos fitoterapêuticos incluem medicamentos à base de plantas, preparações à base de 

plantas, substâncias derivadas de plantas e medicamentos tradicionais à base de plantas. Um 

medicamento à base de plantas é definido como qualquer medicamento cujas substâncias ativas são 

unicamente derivadas de plantas. Uma vez que contêm substâncias ativas, capazes de provocar efeitos 

adversos ou interações medicamentosas, é de notar a importância da transmissão ao utente que estes 

produtos não são inócuos, devendo o seu uso ser pensado e não banalizado.28 

Devido a uma maior procura por produtos naturais, torna-se vantajoso que a FC acompanhe esta 

tendência. Por esse motivo, a FA contém, na sua equipa técnica, profissionais especializados em 

Naturopatia e Fitoterapia, possibilitando um aconselhamento fundamentado destes produtos.  

6.7. Suplementos alimentares  

Os SA contêm fontes concentradas de nutrientes ou outras substâncias com efeito nutricional ou 

fisiológico, destinando-se a complementar e/ou a suplementar um regime de alimentação equilibrado e 

não a substituir. Apesar de terem um efeito benéfico e de se apresentarem de forma doseada 

(comprimidos, cápsulas e saquetas), os SA são considerados géneros alimentícios e não 

medicamentos. Assim sendo, não podem mencionar propriedades profiláticas, de tratamento ou cura 

de doenças ou sintomas, havendo ainda normas específicas relativas à sua rotulagem, apresentação, 
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publicidade e comercialização. Ao contrário dos alimentos, antes da sua introdução no mercado deverá 

notificar-se a DGAV, não envolvendo, no entanto, a apresentação de ensaios de segurança.29 

Este grupo de substâncias divide-se em três categorias principais: vitaminas e minerais, plantas e 

extratos botânicos e outras substâncias (fibras e probióticos, ácidos gordos essenciais e aminoácidos 

e enzimas).29 

Na FA há uma grande aposta nestes produtos, principalmente a nível dos suplementos para o 

restabelecimento da flora intestinal e do ciclo de sono, suplementos de magnésio, suplementos 

destinados à perda de peso e suplementos para fortalecer o sistema imunitário e urinário e reforçar a 

memória.  

6.8. Produtos dietéticos para alimentação especial  

Contrariamente aos SA, estes produtos são destinados a suplementar ou substituir na sua 

totalidade a dieta de doentes que possuam necessidades nutricionais específicas. Incluem-se, neste 

grupo populacional, pacientes oncológicos, doentes acamados, idosos com perda de peso e défices 

nutricionais, indivíduos com doenças metabólicas ou distúrbios na absorção e indivíduos em pós-

operatório.30 

De forma a suprir as necessidades nutricionais desta população específica, a FA dispõe de uma 

variedade de pudins, papas, pós espessantes e bebidas. Com funções variadas existe o Fortimel 

Compact Protein® e o Fortimel Creme®, preparações hipercalóricas e hiperproteicas; o Nutilis 

Powder® e o Espessante Claro NM®, pós espessantes indicados problemas de deglutição; o Cubitan®, 

próprio para feridas crónicas, como úlceras de pressão; o Forticare®, específico para pacientes 

oncológicos com falta de apetite; e, o Nutrison 1.0® ou Nutrison Energy 1.5®, preparações normo e 

hipercalóricas, respetivamente, destinadas à alimentação entérica. Ao longo do meu estágio, pude 

analisar bem os diferentes produtos que a FA oferece e as diferentes indicações dos mesmos, 

principalmente pelo trabalho realizado na instituição CarltonLife. 

6.9. Produtos cosméticos e de higiene corporal  

Segundo a sua definição legal, um cosmético é qualquer substância ou mistura destinada à 

aplicação, não só nas partes externas do corpo, tais como unhas, lábios, sistemas piloso e capilar, 

epiderme e órgãos genitais externos, bem como nos dentes e mucosas bucais, sendo que os seus 

objetivos passam por limpar, perfumar, proteger, modificar o aspeto, manter em bom estado ou até 

corrigir os odores corporais. Distinguem-se, dentro dos PCHC, os produtos de higiene corporal 

(sabonetes, desodorizantes, pastas dentífricas, entre outros) e os produtos de beleza.31 

Segundo a lei, estes produtos não podem constituir perigo para a saúde pública devendo qualquer 

reação secundária à utilização destes produtos ser notificada ao INFARMED.32 

A FA apresenta uma enorme variedade de PCHC expostos, dispondo ainda de profissionais com 

uma grande experiência nesta área. Assim sendo, são vários os utentes que procuram a FA 

especificamente por este aconselhamento e pela dispensa de produtos específicos que satisfazem as 

suas necessidades. A nível de cosmética, a FA trabalha maioritariamente com marcas como 

Caudalie®, Uriage®, Filorga® e La Roche-Posay®. Relativamente à higiene oral, as principais marcas 

consistem na Elgydium®, G.U.M.® e Hextril® e, para a higiene íntima, a Lactacyd® e Saugella® 

consistem nos produtos de maior procura.  
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6.10. Dispositivos médicos e artigos de ortopedia 

O termo DM engloba um vasto conjunto de produtos e são destinados, pelo seu fabricante a serem 

usados para fins comuns aos dos medicamentos, nomeadamente prevenir, diagnosticar ou tratar uma 

doença, diferenciando-se na medida em que estes não recorrem a ações farmacológicas, metabólicas 

ou fisiológicas para atingir os seus fins.33 

Para além dos variados DM, comuns à maior parte das FC, a FA possui uma secção destinada 

apenas à ortopedia, disponibilizando, ainda aconselhamento por uma técnica especializada. Nesta 

área, os artigos com maior saída consistem nas meias elásticas e de descanso, nos sapatos 

ortopédicos e no calçado Birkenstock®. 

6.11. Produtos de puericultura 

Este tipo de produtos tem como público-alvo a população infantil. São vários os produtos 

disponíveis na FA que visam a satisfazer necessidades específicas nesta fase, desde a alimentação a 

cuidados de higiene, havendo ainda produtos específicos destinados à grávida e à recém-mãe no pós-

parto, incluindo-se produtos auxiliares do aleitamento. No entanto, devido ao facto de não ser uma área 

com grande procura na FA, durante o meu estágio o contacto com estes produtos foi raro.  

7. Serviços prestados pela Farmácia Aliança 

Tal como já foi referido anteriormente, uma das maiores preocupações da FA consiste na inovação, 

permitindo a prestação de variados serviços. Isto não só possibilita a diferenciação das restantes FC, 

como também a satisfação de um alargado grupo de utentes.  

Assim, a FA disponibiliza certos serviços comuns a várias FC, tais como a entrega domiciliária de 

medicamentos, administração de injetáveis e prestação de outros serviços de enfermagem, realizados 

por uma equipa de enfermeiras e possibilita, ainda, a recolha de medicamentos através da Valormed® 

e a determinação e posterior monitorização de parâmetros bioquímicos e fisiológicos. Para além disto, 

a FA distingue-se pela prestação de consultas de nutrição, naturopatia, podologia, homeopatia, 

tricologia e vários serviços dermocosméticos, como massagens anticelulíticas e serviços de estética. 

Realiza ainda diversos rastreios, tendo presenciado, ao longo do meu estágio, rastreios de sinais 

cutâneos e de audição. Por fim, possibilita ainda a Preparação Individualizada de Medicação (PIM) em 

duas residências, a CliniCuidados® e a CarltonLife Júlio Dinis.  

7.1. Preparação Individualizada de Medicação na CarltonLife Júlio Dinis  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de experienciar e acompanhar, durante uma semana, 

os serviços farmacêuticos prestados na unidade CarltonLife (CL). Posteriormente, foi-me sugerido pelo 

DT da FA que ficasse responsável pelos serviços realizados na CL durante o período de férias da 

colega farmacêutica responsável. Desta forma, o mês de julho do meu estágio foi passado nesta 

unidade, de modo a ambientar-me e preparar-me para esse desafio. 

A CL pode ser descrita como uma unidade residencial geriátrica com serviço hoteleiro e em 

ambiente hospitalar, especializada na compensação do envelhecimento natural, na reabilitação e no 

cuidado de doentes com doenças incuráveis ou degenerativas. A FA apresenta uma parceria com a 

CL, assegurando o fornecimento e o transporte de medicamentos e outros produtos disponíveis na 

farmácia e requisitados pelos hóspedes, quer por escolha própria, quer por indicação do médico. Para 

além disso, a FA assegura um farmacêutico responsável pela posterior distribuição da medicação, 
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estando disponível todos os dias úteis, das 15h às 19h na CL. É ainda da responsabilidade do 

farmacêutico a gestão do espaço na farmácia da CL, o controlo dos prazos de validade, a realização 

das vendas suspensas e a implementação de um sistema organizado de preparação individualizada 

de medicação (PIM).  

Cada hóspede apresenta um plano terapêutico, organizado por refeições, consoante as condições 

médicas. Semanalmente ocorrem visitas de médicos à CL que avaliam o estado dos doentes, alterando, 

se necessário, o plano terapêutico. Cada alteração deverá ser comunicada ao enfermeiro responsável 

que, por sua vez, através de um ficheiro Excell online, comunica ao farmacêutico. O farmacêutico 

deverá, assim, consultar regularmente esse ficheiro, faturando a medicação em falta através do 

Sifarma® e fazendo as alterações necessárias, tanto na medicação que já está individualizada e 

distribuída, como também na que ainda será preparada. Desta forma, compreende-se a importância 

elevada de uma boa comunicação entre a equipa de profissionais de saúde, de forma a que qualquer 

alteração necessária seja prontamente realizada.  

A PIM propriamente dita é feita com recurso a um aparelho que embala e etiqueta os 

medicamentos, organizados por refeição. Na etiqueta consta o nome dos medicamentos, a dose, o 

nome do doente e o seu piso. O facto de os medicamentos ficarem envolvidos por um blister, diminui 

erros no processo de distribuição, tais como a troca de medicamentos. Para além disso, ocorre uma 

dupla verificação desta medicação por parte do farmacêutico e do enfermeiro. A PIM é realizada para 

um período de 7 dias, sendo depois distribuída por piso.  

Para além das responsabilidades acima referidas, é ainda fulcral que, durante a PIM, o 

farmacêutico esteja com atenção ao plano terapêutico, de forma a minimizar qualquer erro que possa 

surgir no processo de comunicação. Durante a minha experiência, pude constatar a importância da 

realização de uma revisão terapêutica em 2 situações distintas. Numa das situações, após alteração 

de dosagem de Donepezilo (10mg) para Donepezilo (5mg) pelo médico, ocorreu uma falha de 

comunicação por parte da equipa de enfermeiros que apenas comunicou o início da toma de 

Donepezilo (5mg), não tendo comunicado a interrupção do Donepezilo (10mg). Isto sugeria um 

aumento na dosagem para 15mg, ao contrário da diminuição para 5mg pretendida pelo médico. Noutra 

situação, o médico tinha suspendido a toma de ZALDIAR® (Grunenthal), uma vez que ia ser substituído 

por um medicamento genérico equivalente do laboratório Generis®. No entanto, devido a um erro da 

mesma natureza que o anterior, a interrupção do ZALDIAR® (Grunenthal) não foi comunicada, o que 

sugeria à toma concomitante dos 2 medicamentos, que levaria a uma ultrapassagem da dose diária 

recomendada.  

Apesar de ter sido uma experiência bastante desafiante e exigente, considero ter sido uma mais 

valia na minha formação, uma vez que pude desempenhar uma atividade farmacêutica não tão comum 

como a FC. Para além disso, pôs à prova as minhas capacidades de lidar com a elevada 

responsabilidade inerente a este cargo. Por fim, o feedback positivo que obtive no final foi 

extremamente gratificante.  

8. Considerações finais do Estágio Curricular em Farmácia Comunitária 

Terminada esta etapa, pude constatar a real importância do farmacêutico num ambiente de FC. 

Muitas vezes, o farmacêutico é encarado pela sociedade como um mero dispensador de 
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medicamentos. Esta perspetiva comercial da profissão deve ser alterada e cabe ao farmacêutico passar 

esta mensagem, através do profissionalismo e credibilidade com que aconselha, educa e acompanha 

a comunidade. Este estágio foi realmente importante para a minha formação pois, através da 

observação da equipa da FA e do respeito que esta tem pela ética profissional e pelo bem do utente, 

possibilitou que eu encarasse a profissão com outros olhos. Para além disso, permitiu alargar os meus 

conhecimentos científicos, completando-os com experiência prática, fundamental para a minha vida 

profissional.  

PARTE 2 – Apresentação dos projetos desenvolvidos em Farmácia Comunitária 

Projeto I – O farmacêutico e o doente oncológico 

1. Enquadramento do projeto 

Um dos aspetos que mais me fascinou na FA foi precisamente a sua preocupação constante em 

alargar e inovar os seus serviços farmacêuticos, de forma a poder responder às necessidades dos 

vários utentes. Durante o meu estágio, a Dra. Sónia Correia partilhou a sua ideia de prestar 

aconselhamento farmacêutico, no ambiente de FC, a doentes oncológicos, relativamente a vários 

cuidados de saúde, higiene e alimentação importantes a ter em consideração durante a fase de 

tratamento.  

O cancro é uma das doenças mais incidentes em Portugal, tendo um impacto enorme na saúde 

pública, quer a nível físico, financeiro, social e/ou psicológico, não só para o doente, como também 

para a sua família. Desta forma, torna-se fulcral que o Farmacêutico tenha um papel mais interveniente 

nesta área, de forma a poder aconselhar e tirar dúvidas acerca da doença, dos fármacos e também 

partilhar com o doente certas medidas não farmacológicas que possam melhorar a sua qualidade de 

vida. É importante que o utente tenha uma melhor noção da própria doença e do seu tratamento e que 

se sinta apoiado durante todo o processo, pois tudo isto contribui para uma melhor adesão à 

terapêutica. É também essencial educar o doente acerca dos potenciais efeitos adversos do tratamento 

de forma a que este esteja consciente dos seus sintomas e realçar a importância da comunicação dos 

mesmos à equipa médica, para que se possa diminuir a sua severidade e, assim, promover uma maior 

eficácia do tratamento.34 

Deste modo, tendo como principal objetivo alargar o meu conhecimento nesta área, decidi abordar 

os efeitos adversos da Radioterapia (RT) a nível cutâneo, bem como compreender os vários cuidados 

que se deve ter durante o ciclo de tratamento. Para além disso, procurei ainda conhecer os vários 

PCHC especialmente indicados para estes doentes, existentes em stock na FA, bem como 

compreender as funções dos seus constituintes. 

2. Introdução teórica 

2.1. Cancro e a sua incidência 

O cancro é uma doença na qual ocorre uma proliferação anormal e descontrolada de células que, 

ao mesmo tempo, passam a ser imortais, uma vez que, devido a alterações na expressão de genes, 

não são submetidas aos processos de morte celular. Esta acumulação de células multiplicativas 

designa-se tumor, podendo ser benigno ou maligno. Muitas vezes, ocorre invasão dos tecidos vizinhos 

ou até de órgãos, através da linfa e corrente sanguínea, passando, neste momento, a designar-se 

tumor maligno.35 
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No que diz respeito à sua incidência, atualmente em Portugal e na maioria dos países 

desenvolvidos, corresponde à 2ª principal causa de morte, sendo que as doenças cardiovasculares 

ocupam o 1º lugar. Recorrendo às estatísticas disponibilizadas pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), calculadas no projeto Globocan, ocorreram 58199 novos casos de cancro em Portugal, no ano 

de 2018. Este número inclui-se nos 17 milhões de novos casos que ocorreram a nível mundial no 

mesmo ano, segundo uma pesquisa realizada no Reino Unido. A mesma pesquisa estima que haverá 

uma incidência de 27,5 milhões em cada ano até 2040.36,37 

Dada a dimensão destes números, torna-se fulcral compreender os fatores de risco e a importância, 

em primeiro lugar, da deteção prévia e, posteriormente, da escolha de um tratamento adequado. 

2.2. Fatores de risco 

Apesar de não se conseguir prever exatamente por que é que algumas pessoas desenvolvem 

cancro e outras não, existem certos fatores que poderão influenciar o desenvolvimento desta doença. 

Os fatores de risco dividem-se em fatores intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos, não 

modificáveis, correspondem a erros na replicação do DNA, provocados por mutações. Os fatores 

extrínsecos subdividem-se em fatores endógenos, parcialmente modificáveis e relacionados com o 

indivíduo, como o metabolismo, a idade biológica, certas infeções virais, os mecanismos de reparação 

do DNA, os níveis de hormonas e a suscetibilidade genética, e em fatores exógenos, modificáveis, nos 

quais se incluem a exposição à radiação, a carcinogénicos químicos, ao fumo do tabaco e outros 

hábitos não saudáveis, como a falta de exercício físico, a obesidade, a ingestão exagerada de álcool e 

uma alimentação desequilibrada.38,39 

2.3. Tratamento 

Existem vários tipos de tratamento, sendo que a escolha do plano mais adequado depende de 

vários fatores, tais como o tipo de cancro, o estadio da doença, a idade do doente, o seu estado geral 

de saúde e a sua preferência individual. [40] Contrariamente ao que se possa pensar, muitas vezes o 

objetivo do tratamento do cancro não é curar o doente do cancro, mas sim, em casos mais avançados, 

controlar a doença, de forma a melhorar a qualidade de vida do doente durante o maior período de 

tempo possível.40,41 

Relativamente ao local de ação, o tratamento do cancro poderá ser local ou sistémico. A terapia 

local dirige-se a um órgão ou tecido específicos, enquanto que na terapia sistémica ocorre a 

administração de substâncias que, através da corrente sanguínea, conseguem atingir várias células do 

organismo. Dentro da terapia local, incluem-se a cirurgia e a RT, pelo que a quimioterapia, a terapia 

hormonal, a terapia direcionada e a imunoterapia representam a terapia sistémica. No entanto, devido 

a uma maior taxa de sucesso em certos tipos de cancro, por vezes combinam-se os dois tipos de 

tratamento.40,42 

Uma vez que estes tipos de tratamento não distinguem células neoplásicas que se dividem 

rapidamente, das células normais com elevada atividade mitótica, afetam também células, tecidos e 

órgãos saudáveis, resultando num vasto leque de efeitos secundários. Uma vez que cerca de 50% dos 

doentes oncológicos recorrem à RT em alguma fase do seu tratamento e tendo em conta a sua 

toxicidade cutânea, são vários os efeitos secundários reportados a nível da pele.43 
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2.4. Efeitos secundários da radioterapia a nível da pele 

A RT recorre a radiação ionizante altamente intensa para matar as células cancerígenas. Uma vez 

que as células da pele se dividem rapidamente e, portanto, apresentam uma grande 

radiossensibilidade, os efeitos tóxicos neste órgão são praticamente inevitáveis. Estes efeitos cutâneos 

podem classificar-se em agudos, caso ocorram nos primeiros 90 dias após o início da terapia, como é 

o caso da Radiodermite Aguda (RA), ou em tardios/crónicos se só se manifestarem meses ou anos 

após a terapia, nos quais se incluem a Radiodermite Crónica (RC) e as neoplasias cutâneas 

secundárias induzidas por radiação.44,45 A radiodermite, também designada por ferida radiógena, quer 

aguda quer crónica, consiste no dano da camada basal da pele. Os danos na pele começam a ser 

notórios quando a produção de células na camada basal, isto é, o estrato germinativo, não consegue 

colmatar a destruição das células à superfície da pele.46 

2.5. Radiodermite aguda 

A RA constitui a condição dermatológica mais caraterística da RT. De facto, cerca de 80-90% dos 

doentes submetidos a RT externa (teleterapia) demonstram sinais de RA, de gravidade moderada a 

severa. É de notar a importância do controlo deste efeito secundário, uma vez que o seu agravamento 

poderá levar à interrupção do tratamento e, possivelmente, ao agravamento do prognóstico.47 

Normalmente, os seus sintomas começam a aparecer 10 a 14 dias após o início do tratamento, 

pois é o tempo que demora às células da camada basal a migrarem até à superfície da pele. O local 

de incidência da RA é dependente da zona do corpo a ser tratada. No entanto, a RA tem preferência 

pelas regiões das pregas cutâneas, como a região infra-mamária, axilar, inter-nadegueira, da virilha, 

do períneo, e das pregas abdominais, devido ao aumento da fricção, temperatura, humidade e pela 

falta de arterialização dessas áreas.47 Para além disto, devido à necessidade de maiores doses de RT 

para o tratamento de cancros da mama, cabeça, pescoço e pulmão, doentes com estes tipos de cancro 

poderão ter uma maior tendência para o desenvolvimento de RA.45 

Sintomas e classificação 

Relativamente aos sintomas da RA, estes variam consoante o grau de intensidade da mesma. 

Recorrendo à escala RTOG/EORTC (Radiation Therapy Oncology Group/ European Organization for 

Research and Treatment of Cancer), a severidade da RA encontra-se dividida em 4 graus:46,47 

• Grau 1 – Eritema ligeiro a moderado, alopécia, descamação seca e hipohidrose; 

• Grau 2 – Eritema moderado a intenso, pele sensível, descamação húmida ocasional e 

edema moderado; 

• Grau 3 – Descamação húmida frequente e edema grave; 

• Grau 4 – Ulceração, hemorragia e necrose. 

Após o início da RT, quando as células da camada basal atingem a superfície, ativam uma resposta 

inflamatória que, inicialmente se traduz no desenvolvimento de um eritema ligeiro a moderado, podendo 

este ser acompanhado por uma sensação de prurido e calor. É neste momento que ocorre um 

mecanismo de compensação por parte das células da camada basal da pele que aumentam a sua 

atividade mitótica, de forma a substituir as células danificadas. No entanto, muitas vezes estas células 

são produzidas antes das antigas serem eliminadas, levando a que a pele fique seca, sensível e 

repuxada, o que se designa por descamação seca. Isto corresponde ao grau 1, fase esta atingida pela 
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maioria das pessoas submetidas a RT (cerca de 90%).45,46,47 Esta descamação seca, por ocorrer 

maioritariamente em zonas de pregas cutâneas evolui rapidamente para descamação húmida (grau 2). 

Posteriormente, quando a descamação húmida passa a ocorrer em locais diversos do que as pregas 

cutâneas, atinge-se o grau 3. Nesta fase, a pele apresenta-se endurecida, brilhante, hiperpigmentada, 

dolorosa e com exsudado. Nas zonas das pregas, há um risco aumentado de infeção, podendo o 

exsudado ser purulento. Atualmente, a fase 4 é mais frequente nos efeitos tardios (RC). Normalmente, 

apenas 10-15% dos doentes sofrem de descamação húmida e ulceração.47 

Fatores de risco 

O aparecimento e a gravidade da RA não dependem unicamente da sensibilidade cutânea 

individual. De facto, existem certos fatores de risco que influenciam a ocorrência, severidade e duração 

da toxicidade radioinduzida. Estes fatores dividem-se em intrínsecos e extrínsecos. Dentro dos 

intrínsecos, destacam-se a idade, a dieta do doente, o tabagismo e alcoolismo, outras co-morbilidades, 

a exposição aos raios solares, a etnia do paciente, obesidade e infeções. Com o aumento da idade, há 

uma alteração do ciclo de renovação das células da pele, podendo alterar o tempo de reparação do 

tecido, sendo que este depende ainda de um bom aporte nutricional e de um fluxo sanguíneo e níveis 

de oxigénio adequados, sendo estes diminuídos pelo tabagismo e alcoolismo. Poderão surgir reações 

com maior intensidade caso o paciente possua outras doenças, como por exemplo Diabetes, ou caso 

esteja exposto a radiação solar. Para além disso, estudos demonstram uma pior recuperação após o 

tratamento para indivíduos integrados no grupo BME (Black and Minority Ethnic), comparativamente 

com pessoas de pele branca. O excesso de gordura corporal pode também agravar as reações 

cutâneas, visto que promovem uma maior formação de pregas cutâneas. Por fim, a presença de 

infeções (consequentes ou não aos efeitos secundários da RT) provoca uma maior lesão nas células, 

agravando a recuperação. Relativamente aos fatores extrínsecos, estes englobam variantes da sessão 

da RT, isto é, os campos abrangidos, a duração, e a energia utilizada, sendo que maiores energias 

conduzem a lesões mais graves; a presença de componentes radiossensíveis, como é o caso de certos 

agentes quimioterápicos (5-Fluoruracilo e Cisplatina, por exemplo) e a irritantes externos, quer 

químicos, como PCHC, térmicos, como a exposição a temperaturas extremas, ou físicos, como a fricção 

provocada pela roupa.45,46 

Prevenção  

No que diz respeito à prevenção da RA, apesar das evidências limitadas relativamente aos produtos 

cosméticos mais indicados, os especialistas continuam a aconselhar determinadas medidas não 

farmacológicas e certos cuidados importantes a ter em consideração durante o tratamento, para além 

dos fatores de risco modificáveis acima referidos.46,47 

Assim, a prevenção de RA assenta em 3 objetivos principais: a limpeza, o conforto e a prevenção 

do trauma na região irradiada. Relativamente ao primeiro objetivo, este é essencial para a prevenção 

da infeção, sendo recomendada a manutenção de uma higiene diária normal, no entanto utilizando géis 

de banho de pH neutro, sem fragâncias, utilizando ainda água tépida para tomar banho, uma vez que 

a exposição a temperaturas extremas, tal como referido, poderão agravar o dano cutâneo. Caso a 

cabeça seja a região exposta ao tratamento, sugere-se o uso de champô de bebé e de escovas de 

pentear macias. Por fim, o desodorizante utilizado não deverá conter álcool. No que diz respeito à 
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hidratação, esta deve ser feita, no mínimo, 3 vezes por dia, de forma a manter, por um maior período 

possível, a integridade da pele. Aconselha-se o uso de cremes com componentes emolientes e que 

aumentem a capacidade da pele em reter água, como, por exemplo, o ácido hialurónico, que forma um 

filme não oclusivo com a água na superfície da pele, aumentando a sua hidratação. Estes produtos não 

devem conter fragâncias ou álcool. É ainda recomendado a ingestão de muita água. De forma a 

prevenir o trauma, desaconselha-se a exposição a piscinas com cloro, ao sol (uso de protetor solar de 

Sun Protection Factor (SPF) igual ou superior a 50+) e ao vento, pois estes têm um efeito de secagem 

na pele. Deve ainda evitar-se esfregar a pele com a toalha no processo de secagem, a realização de 

esfoliação ou depilação na zona irradiada e utilização de roupas justas, favorecendo-se as roupas 

largas e, de preferência, de algodão, de modo a diminuir a fricção.46,47 

Tratamento 

A nível do tratamento da RA, além de este ser direcionado e específico para o grau de severidade 

da mesma, abrange dois novos objetivos: a gestão da dor e prevenção da infeção. No entanto, devem 

ser mantidos os cuidados acima referidos, de forma a diminuir o trauma e atenuar a lesão.47 

Para a RA cujo RTOG é 1 ou 2, nas quais ocorre maioritariamente descamação seca deverá 

promover-se a limpeza com soro fisiológico e a hidratação. Nos casos em que ocorre ligeiro exsudado, 

proveniente da descamação húmida, é essencial promover um ambiente húmido. Caso seja necessário 

recorrer a pensos para tal, estes deverão ter baixa aderência para evitar o trauma. Para a RA de grau 

3, deverá controlar-se o exsudado, de forma a este não ser excessivo. Procede-se, assim, à limpeza e 

à aplicação de pensos adequados para o tipo de exsudado (abundante ou espesso) e, caso seja uma 

ferida com sangue, recorre-se a pensos hemostáticos. Por fim, para RA de grau 4, deve-se controlar a 

hemorragia e promover a epitelização e aplicar produtos específicos consoante o tipo de ferida, isto é, 

ulceração, hemorragia ou necrose, sendo o ciclo de tratamento interrompido enquanto a ferida não 

estiver controlada.46,47 

A gestão da dor é uma etapa importante, uma vez que esta diminui a qualidade de vida dos doentes 

e poderá diminuir a adesão à terapêutica. Uma vez que há uma abrasão da superfície da pele, com o 

aumento da gravidade da lesão, há a exposição das terminações nervosas, causando dor ao mínimo 

toque. De acordo com a OMS, 55% dos pacientes submetidos a tratamento oncológico experienciam 

dor. Para além da utilização de pensos, de forma a cobrir essas zonas, pode recorrer-se, se necessário, 

a terapia analgésica e/ou opióide. A OMS disponibilizou Guidelines para auxiliar os profissionais de 

saúde a gerir a dor em pacientes oncológicos, incluindo políticas para a administração de opióides em 

segurança.46,48 

Tal como foi referido anteriormente, existe a possibilidade da ocorrência de infeções, mesmo que 

se privilegie a limpeza adequada. Por isso, é necessário controlar o odor e o aspeto do exsudado e, se 

necessário, efetuar zaragatoa. Apesar de vários estudos indicarem que a aplicação tópica de folhas de 

prata, devido às suas propriedades bactericidas, não só previne o aparecimento de infeções, como 

também promove o tratamento das mesmas, este método é só utilizado quando não está a decorrer 

nenhum ciclo de radioterapia, uma vez que, ao interferir com a radiação, aumenta a quantidade de 

radiação absorvida pela pele e, consequentemente, agrava as lesões cutâneas.49 
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Pós-tratamento  

No pós-tratamento, é importante informar o doente que os efeitos dermatológicos podem agravar-

se 7 a 10 dias após o término do ciclo de RT, uma vez que é o tempo que as últimas células afetadas 

demoram a atingir a epiderme e as novas células não lesionadas começam a ser produzidas. Os efeitos 

normalmente atenuam dentro de 4 a 6 semanas após o tratamento e a pele, na maioria dos casos, 

recupera normalmente, podendo, no entanto, ficar hiperpigmentada na zona irradiada. O paciente 

deverá manter os mesmos cuidados dermatológicos de forma a promover uma recuperação adequada. 

A pele normalmente fica mais sensível a temperaturas extremas, aconselhando-se a proteção solar 

com um produto de SPF igual ou superior a 50+ e com vestuário protetor.46,47 

2.6. Radiodermite crónica 

Sendo uma reação cutânea crónica, a RC carateriza-se pelo seu aparecimento tardio, que pode 

variar desde 6 meses a 30 anos após o tratamento com RT. O grau de intensidade com que esta 

aparece é também variável, sendo este pior quando a radiação incide sobre grandes áreas, quando 

ocorrem curtos intervalos de tempo entre os ciclos de tratamento ou quando ocorre exposição solar ou 

trauma constante nas zonas irradiadas.50 

Tal como na RA, os seus sintomas dependem do grau de severidade em que a RC se integra. 

Recorrendo à mesma escala, RTOG/EORTC, classifica-se a RC em 4 graus distintos: 47  

• Grau 1 – Alteração da pigmentação, atrofia ligeira e alopécia parcial; 

• Grau 2 – Alopécia total, atrofia moderada e telangiectasias moderadas; 

• Grau 3 – Atrofia e telangiectasias marcadas; 

• Grau 4 – Ulceração. 

Relativamente às alterações de pigmentação, estas podem persistir desde a resolução dos sintomas 

da RA ou pode surgir juntamente com os restantes sintomas da RC.51 A atrofia resulta da contração da 

região cutânea sujeita à radiação e conduz ao adelgaçamento da derme e epiderme e, 

consequentemente, ao enfraquecimento da pele.52 O sintoma mais caraterístico da RC consiste nas 

telangiectasias que ocorrem devido à dilatação permanente de pequenos vasos sanguíneos, tornando-

se visíveis à superfície da pele. O seu aparecimento é favorecido pela atrofia da pele e poderá promover 

desconforto para o doente, na medida em que os relembra do cancro. Desta forma, muitos pacientes 

recorrem ao tratamento a laser, com vista à melhoria da sua qualidade de vida. O tratamento é realizado 

com laser pulsado de contraste. Apesar das evidências relativas à eficácia deste método serem 

limitadas, todos os doentes com telangiectasias induzidas por RT abordados nos estudos publicados 

apresentam resultados satisfatórios, tanto a nível estético da pele como a nível de bem-estar geral.51,53 

Raramente, o dano induzido nos vasos sanguíneos pode levar a situações de hipoxia do tecido, 

conduzindo à ulceração da pele. Nestes casos, o tratamento é feito de forma semelhante à referida 

anteriormente para a RA de grau 4, tendo em conta as caraterísticas da ferida e de forma a promover 

a epitelização.51 

2.7. Radiation recall 

Por vezes, certos indivíduos submetidos também a quimioterapia poderão desenvolver toxicidade 

cutânea em regiões da pele previamente submetidas a RT. Este efeito é designado radiation recall e 

ocorre quando a quimioterapia ocorre durante o ciclo de RT ou pouco tempo depois do mesmo. Apesar 
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de certos autores considerarem este efeito como um tipo tardio de radiodermite, muitos diferenciam-

no, uma vez que alguns pacientes que experienciaram radiation recall não sofreram efeitos secundários 

da RT.54 

Em relação aos sintomas, para além dos também descritos na RA, poderá ocorrer a formação de 

vesículas, erupções maculopapulares e pápulas. O facto de ser uma reação rara e não estar associada 

a nenhuma caraterística específica do fármaco, torna-a bastante difícil de prever. No entanto, vários 

estudos referem que os anticancerígenos associados a um maior número de casos de radiation recall 

consistem na Doxorrubicina, Gencitabina, Capecitabina, no Docetaxel e Paclitaxel. Para além disso, 

pensa-se que o risco de desenvolvimento desta condição poderá ser diminuído através do uso da 

menor dose possível de radiação e do prolongamento do período entre a RT e quimioterapia. A nível 

de tratamento, recorre-se às mesmas técnicas referidas na RA, consoante os sintomas demonstrados 

sendo que, na maioria dos casos, interrompe-se o ciclo de quimioterapia até a pele sarar.54 

2.8. Neoplasias cutâneas secundárias induzidas por radiação  

A nível de efeitos secundários da RT na pele, as neoplasias secundárias induzidas pela RT 

constituem os de maior gravidade, estando associadas à RC, na medida em que as áreas afetadas 

pela RC apresentam um risco mais elevado de desenvolvimento de tumores na pele.55 Existem várias 

definições de neoplasia secundária induzida pela RT, sendo que a mais aceite dita que esta deverá 

ocorrer num local irradiado, o qual se encontrava saudável antes do tratamento. Para além disso, visto 

que necessita de um período suficiente para se desenvolver após o tratamento, o qual deverá ser, no 

mínimo de 4 anos. Por fim, após o seu diagnóstico deverá ser submetido a uma biópsia, a qual deverá 

concluir que apresenta uma histologia diversa do cancro primário.56 

De acordo com vários estudos realizados a sobreviventes de cancros primários, cerca de 17-19% 

destes pacientes desenvolvem uma neoplasia secundária induzida pelo tratamento oncológico, dos 

quais 5% foram submetidos a RT. Apesar de não se poder associar com completa certeza que a 

ocorrência da neoplasia secundária é inteiramente devido ao tratamento anticancerígeno, este constitui 

um dos três fatores de risco principais, paralelamente com a predisposição genética e com o estilo de 

vida do doente.57 

Durante a RT, a exposição a radiação ionizante provoca quebras nas cadeias de DNA que, 

posteriormente poderão levar a mutações genéticas. As crianças e adolescentes apresentam um risco 

de incidência destas neoplasias 10 vezes superior do que os adultos, dada a maior sensibilidade à 

radiação e ao facto de terem uma vida maior e, consequentemente, um maior efeito cumulativo dos 

vários fatores de risco.57 

O local de ocorrência destas neoplasias secundárias depende da natureza do cancro primário e da 

área corporal abrangida pelo tratamento. No entanto, a probabilidade do desenvolvimento destes 

cancros não é igual para todos os órgãos. Segundo o NCRP (National Council on Radiation Protection 

and Measurements), a probabilidade de ocorrer uma neoplasia secundária fatal é de 5,00% por unidade 

Sievert (Sv), unidade esta utilizada para medir a dose equivalente de radiação ionizante externa que 

corresponde à dose de radiação que afeta o ser humano, pelos efeitos biológicos que nele 

desencadeia. Deste valor, 0,02% correspondem às neoplasias secundárias cutâneas, nas quais se 

incluem os carcinomas basocelular (CBC) e espinocelular (CEC).43,58  
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Relativamente ao CBC induzido por RT, normalmente este está associado a baixas doses de 

radiação, enquanto que o desenvolvimento do CEC ocorre maioritariamente para altas doses de 

radiação ionizante.59 No entanto, a influência da RT no desenvolvimento de CEC não é ainda 

consensual, sendo que certos estudos indicam ainda que o seu aparecimento é mais comum em 

pacientes que, para além de terem sido submetidos a RT, possuem ainda um fototipo de pele mais 

baixo e, por isso, são mais propícios a desenvolver queimaduras por exposição aos raios solares.60 

Os vários estudos reportam que o CBC induzido por RT apresenta-se como agressivo e invasivo, 

com elevadas taxas de recorrência após a sua remoção por cirurgia ou tratamento com radiação.57 De 

acordo com o CCSS (Childhood Cancer Survivor Study), doentes submetidos a doses de radiação 

superiores a 35 Gy (Gray, unidade que representa a dose de radiação absorvida), apresentam um risco 

de desenvolvimento de CBC cerca de 39,8 vezes superior comparativamente com os pacientes que 

não foram tratados com radiação ionizante. Segundo o mesmo estudo, a camada basal da epiderme 

consiste na região mais radiossensível do tecido cutâneo, pelo que explica o desenvolvimento deste 

tipo de neoplasia cutânea, após a incidência de radiação terapêutica.61,62 Para além disso, a sua 

incidência é superior quando as áreas a serem tratadas são a cabeça e o pescoço.59 

O CBC tende a ocorrer, em média, 20 a 45 anos após o tratamento com RT, afetando, tal como foi 

referido anteriormente, maioritariamente os doentes cujo tratamento é realizado em idades mais 

jovens.59 Desta forma, torna-se relevante informar e educar os pacientes que recebem este tipo de 

tratamento, não só dos futuros riscos que advém da radiação, como também da importância da 

realização de check-ups e examinações dermatológicas frequentes, de modo a controlar o 

aparecimento deste tipo de neoplasias e a ter uma maior gama de alternativas terapêuticas mediante 

o seu diagnóstico precoce.  

2.9. Radioterapia de intensidade modulada 

De forma a gerir e minimizar os efeitos secundários acima enumerados, surge a RT de intensidade 

modulada (IMRT). Esta técnica é extremamente vantajosa quando comparada com as técnicas 

tradicionais, uma vez que molda a radiação emitida consoante o tipo de tumor a tratar, permitindo incidir 

uma elevada dose de radiação no alvo lesado pelo cancro, poupando, no entanto, as áreas vizinhas 

saudáveis que ficam submetidas a doses mínimas de radiação. A IMRT permite, assim, um maior 

controlo do tumor e está associada a maiores taxas de remoção do mesmo conseguindo, ainda, atenuar 

a toxicidade cutânea, tanto aguda como crónica, induzida pela radiação.63 

3. Concretização  

Este projeto consistiu na elaboração de um guia de medidas não farmacológicas relativas à higiene 

e tratamento da pele e das unhas, bem como certos cuidados a ter em consideração durante o 

tratamento com radiação ionizante. Este guia encontra-se representado no Anexo V. Para além disto, 

reuni informação acerca dos diferentes produtos presentes na FA específicos para a higienização e 

hidratação dos doentes oncológicos submetidos a RT. Realizei, assim, uma tabela com os diferentes 

produtos da linha dermatológica SATIVA®, uma gama específica para peles irritadas, sensíveis e 

danificadas, que procura aumentar a resistência da pele à radiação e, assim, minimizar as lesões 

cutâneas, de forma a, por um lado, evitar a interrupção do tratamento e, por outro, melhorar a qualidade 

de vida dos doentes. Nesta tabela, enumerei ainda os constituintes de cada produto e as funções dos 
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mesmos, auxiliando a escolha do produto mais indicado consoante o fim a que se destina. Esta 

informação encontra-se sumarizada no Anexo VI.  

4. Conclusão  

Sendo o cancro a 2ª doença mais incidente em Portugal e devido ao seu enorme impacto na saúde 

pública, compreende-se a necessidade do maior envolvimento do Farmacêutico nesta temática. É 

nesse sentido que uma consulta de aconselhamento ao doente oncológico surge como uma mais valia, 

não só para a FA, mas principalmente para o doente. Este acompanhamento vai permitir uma maior 

proximidade entre o Farmacêutico e o doente que, por sua vez, se sentirá mais apoiado, esclarecido e 

aconselhado, três aspetos fundamentais para que se consiga melhorar a qualidade de vida do doente 

durante o tratamento. Este guia foi assim elaborado de forma a sintetizar toda a informação relevante 

a ser transmitida ao utente, maioritariamente a nível de cuidados não farmacológicos, servindo de 

suporte ao farmacêutico responsável pelo acompanhamento ao doente oncológico, tornando o 

atendimento mais eficaz e personalizado.  

Projeto II – A proteção solar  

1. Enquadramento do projeto 

A escolha deste projeto foi feita tendo em conta a época sazonal e o público caraterístico da FA. 

Deste modo, constituindo os turistas uma grande porção dos frequentadores da FA e tendo o meu 

estágio sido realizado durante a época de maior exposição solar, achei pertinente abordar este tema, 

focando não só na importância da proteção solar para prevenção de queimaduras, melanoma e outras 

complicações, como também no processo de escolha do protetor solar mais indicado.  

Apesar de ser uma temática muito abordada por várias marcas e ações de sensibilização, ainda 

existem muitas questões relativas à própria proteção solar, aos cuidados a ter com as crianças, às 

vantagens do sol, nomeadamente a atual polémica dos baixos valores de vitamina D e às 

consequências de uma exposição solar desprotegida. Desta forma, é essencial que os profissionais de 

saúde continuem a educar, sensibilizar e promover uma proteção solar adequada e responsável.  

2. Introdução teórica 

2.1. Radiação emitida pelo Sol 

O sol emite radiação de todas as zonas do espetro eletromagnético, destacando-se, no entanto, a 

radiação Infravermelha (45%), a radiação do visível (50%) e ainda a radiação Ultravioleta (UV) (5%), 

sendo esta última responsável pelos efeitos nefastos do Sol, apesar de representar uma pequena 

porção dos raios solares.64 

Por sua vez, a radiação UV divide-se em raios UVA, de menor energia, (320-400nm), UVB (280-

320nm) e UVC, de maior energia, (200-280nm). Os raios UVC são totalmente absorvidos pela camada 

de ozono na estratosfera, pelo que não atingem a superfície terrestre. A nível da radiação UV que 

atinge a superfície da Terra, esta é constituída por cerca de 95% de raios UVA e apenas 5% de raios 

UVB. No entanto, devido à danificação da camada de ozono, provocada pela atividade humana, a 

quantidade de radiação UVB que penetra na atmosfera é superior, traduzindo-se num aumento dos 

efeitos nocivos resultantes da exposição solar. De facto, prevê-se que a diminuição de cerca de 1% da 

camada de ozono conduza a um aumento da mortalidade do melanoma, numa taxa de 1 a 2%.65 
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O índice UV (IUV) consiste numa medida da intensidade da radiação UV que, por ser facilmente 

compreendida, é utilizada para informar a sociedade dos dias mais perigosos, em termos de exposição 

solar. Este valor varia com a elevação do sol, latitude, altitude, camada de ozono, com a cobertura 

fornecida pelas nuvens e com a reflexão pelo chão. Este índice varia entre 0 e 11+, sendo que quanto 

maior o valor, maior a intensidade da radiação UV e maior a probabilidade de desenvolvimento de 

eritema.66 

2.2. Mecanismos de adaptação da pele aos raios ultravioleta  

A pele constitui o maior órgão do corpo, representando cerca de 16% da massa corporal. Esta é 

constituída por 3 grandes camadas: a epiderme, a derme e a hipoderme. Sendo a epiderme a camada 

mais superficial, que contacta com os vários agressores externos, parte da sua responsabilidade 

garantir a proteção contra os mesmos, tendo, para tal, caraterísticas e composição adequadas.67 Os 

raios UV constituem o principal fator agressor, influenciando várias células.65 No entanto, a pele 

apresenta mecanismos de adaptação e proteção contra este tipo de radiação.  

A epiderme é constituída por cerca de 90% de células designadas queratinócitos e 8% de 

melanócitos, estando ambas as células envolvidas nos processos protetores contra os raios UV.68 A 

melanina, pigmento presente na pele humana, é produzida pelos melanócitos. Durante o processo de 

maturação dos queratinócitos, este pigmento é transferido dos melanócitos para os queratinócitos, local 

onde fica acumulado e exerce o seu efeito protetor contra os raios UV, através da absorção dos 

mesmos.67 Assim, o processo de adaptação da pele aos raios UV pode ocorrer mediante 2 

mecanismos: espessamento da epiderme e indução da melanogénese, sendo ambos responsáveis 

pelo bronzeamento da pele.65,67 

Um dos mecanismos de adaptação da pele envolve os queratinócitos. O primeiro efeito da radiação 

UV na pele consiste na indução de uma resposta inflamatória. A partir de uma determinada dose de 

radiação UV incidente ocorre a ativação da via apoptótica dos queratinócitos e a posterior morte celular. 

Consequentemente, este dano celular induz a proliferação dos queratinócitos e a acumulação destes, 

aumentando a espessura da epiderme. Esta hiperplasia da epiderme, designada por hiperqueratose, 

oferece um efeito protetor contra os raios UV.67 

Paralelamente a este processo, ocorre também uma melanização adaptativa, na qual ocorre um 

aumento da produção e acumulação da melanina. Este aumento de pigmentação da pele sucede em 

duas fases distintas. Em primeiro lugar, num intervalo de tempo compreendido entre minutos a horas 

após a exposição solar, dá-se uma redistribuição da melanina existente nos queratinócitos, a qual é 

oxidada, resultando num bronzeamento primário da pele. A produção da melanina ocorre somente na 

2ª fase, na qual ocorre um mecanismo de up-regulation da síntese da melanina que será depois 

transferida para os queratinócitos, responsável por um bronzeamento mais tardio que normalmente 

ocorre após um período de horas a dias após a exposição UV. Uma vez que esta pigmentação é 

induzida pela radiação UV, designa-se pigmentação facultativa.65,67 

2.3. Proteção natural contra as radiações ultravioleta  

Apesar da constituição da pele, mais concretamente da epiderme, ser semelhante para todos os 

indivíduos, o tipo e quantidade de melanina produzida pode diferir, fazendo com que os mecanismos 

de proteção contra as radiações UV ocorram de forma diferente. 



Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária   

30 
Maria João Pedrosa 

De facto, existem 2 tipos de melanina: a eumelanina e a feomelanina. A eumelanina consiste num 

pigmento escuro com uma elevada capacidade de proteção contra os raios UV, ao ponto que a 

feomelanina é um pigmento claro, com menor capacidade protetora. Assim, percebe-se a maior 

resistência à radiação UV demonstrada por peles mais escuras comparativamente com peles claras, 

uma vez que os níveis de eumelanina são superiores nas peles mais escuras. Para além disso, as 

quantidades de feomelanina são semelhantes para todos os fenótipos, concluindo-se a influência da 

eumelanina na sensibilidade aos raios UV.67 

A proteção natural contra os raios UV consiste na capacidade do indivíduo, tendo unicamente em 

conta as caraterísticas da sua pele, em se proteger contra esses mesmos raios. Este fator de proteção 

natural, para além dos 2 mecanismos de adaptação acima referidos (espessamento da epiderme e 

pigmentação facultativa) depende ainda da pigmentação constitucional que se refere aos níveis de 

eumelanina, cuja produção não é induzida pela exposição aos raios UV.65,69 

2.4. Fototipos de pele 

De forma a poder classificar-se os diferentes tipos de peles, consoante a sua complexidade e 

sensibilidade aos raios UV, desenvolveu-se a escala de Fitzpatrick, representada na Tabela 1, na qual 

estão descritos 6 fototipos diferentes.67 

Tabela 1 - Classificação dos diferentes fototipos de pele [67] 

Fototipo Pele Olhos Cabelo Eumelanina Bronzeado Queimadura 

solar 

I Muito 

clara, com 

sardas 

Azuis ou 

verdes 

Loiro ou 

ruivo 

+/- Nunca Sempre 

II Clara Azuis ou 

castanho 

claros 

Loiro, ruivo 

ou 

acastanhado 

+ Raro Frequente 

III Clara Castanhos Castanho ++ Ocasional Ocasional 

IV Morena Escuros Escuro +++ Frequente Raro 

V Muito 

morena 

Escuros Escuro ++++ Sempre Raro 

VI Negra Escuros Escuro +++++ Sempre Nunca 

Para além disto, adicionalmente à escala de Fitzpatrick, descreve-se frequentemente o risco de 

desenvolvimento de cancro e a dose eritematosa mínima (DEM), tendo em conta o fototipo da pele. 

Relativamente ao risco de desenvolvimento de cancro, este é superior para fototipos menores, devido 

à maior sensibilidade da pele para a radiação UV. No entanto, é apenas uma estimativa e não tem em 

consideração os cuidados de proteção que minimizam a ocorrência desse efeito adverso, pelo que 

fototipos superiores que não cumpram as medidas recomendadas estão também sujeitos ao 

desenvolvimento desta doença. No que diz respeito à DEM, esta indica a quantidade de radiação UV 

é necessária para induzir uma queimadura solar num período de tempo compreendido entre 24 a 48h 

após a exposição solar. Neste caso, este valor é superior para fototipos mais elevados, dada a maior 

resistência à radiação.67,69 
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2.5. Efeitos benéficos da exposição solar 

Dentro das vantagens da exposição solar, destaca-se a produção da vitamina D, assunto que têm 

vindo a ser cada vez mais debatido e estudado, dado o aumento do número de casos de deficiência de 

vitamina D. Esta polémica tem levantado questões acerca do equilíbrio benefício/perigo da exposição 

solar e também da influência dos protetores solares nos níveis de vitamina D.  

Apesar desta pró-hormona também poder ser obtida exogenamente através da alimentação, a 

manutenção de níveis adequados deste componente é maioritariamente atingida através da produção 

endógena induzida pela exposição à radiação UV. Dada a existência de recetores para a vitamina D 

numa grande variedade de células, compreende-se a sua influência numa variedade de processos 

essenciais para a saúde. A sua função mais conhecida consiste precisamente na prevenção da 

osteoporose e fraturas de ossos, uma vez que diminui a absorção intestinal do cálcio, preservando a 

densidade mineral óssea.70 Para além disso, a vitamina D têm-se mostrado benéfica no que diz respeito 

a perturbações psicológicas e certas doenças cardiovasculares e cancerígenas.71 

Ultimamente têm surgido preocupações relativas ao défice de vitamina D e à necessidade de uma 

maior exposição solar de forma a colmatar o seu défice. No sentido de compreender a quantidade de 

radiação necessária para aumentar os níveis de vitamina D têm sido realizados vários estudos. Conclui-

se, assim, que a quantidade de exposição solar necessária para induzir a produção de vitamina D é 

variável de indivíduo para indivíduo. No entanto, constatou-se que os indivíduos cujo fototipo é menor 

têm maior capacidade de síntese de vitamina D, o que compensa o facto de serem menos resistentes 

à radiação UV.72,73 

Para além disso, tendo em conta os baixos níveis de vitamina D, têm-se ainda avaliado a influência 

do uso de protetor solar na sua produção. São vários os estudos realizados nesse intuito, porém são 

escassas e controversas as conclusões tiradas. Alguns estudos indicam não haver relação entre o uso 

de protetor solar e os níveis de vitamina D, visto que a síntese de vitamina D é conseguida para baixos 

níveis de radiação UV e, dado que nenhum protetor solar consegue bloquear a 100% a penetração dos 

raios na pele, a quantidade de radiação não bloqueada é suficiente para manter os níveis de vitamina 

D.74 Porém, outros estudos sugerem níveis de vitamina D significativamente menores para indivíduos 

que utilizam protetor solar durante todo o ano, em todas as áreas expostas.71 Assim, compreende-se a 

importância de um maior aprofundamento nesta área, de modo a entender de que forma é que se pode 

maximizar a produção de vitamina D através da exposição solar, não nos sujeitando, no entanto, aos 

riscos provenientes da radiação UV.  

2.6. Efeitos nocivos da exposição solar na pele 

A nível dos efeitos indesejáveis na pele, estes podem-se classificar como agudos ou crónicos. Nos 

agudos destacam-se o eritema, mais comumente designado por queimadura solar, o bronzeado que, 

tal como foi referido, constitui uma reposta adaptativa e protetora da pele à exposição a radiação UV, 

e as reações de fotodermatose. A radiação UV incidente, uma vez que é acumulada, poderá 

posteriormente levar ao fotoenvelhecimento e à fotocarcinogénese.75 

Devido aos diferentes graus de penetração dos raios UVA e UVB, estes não são igualmente 

responsáveis pelos efeitos acima referidos. De facto, apesar da radiação UVA ser menos energética 

do que a UVB, esta é capaz de penetrar a um nível mais profundo das camadas da pele, sendo que 
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cerca de 20-30% dos seus raios são absorvidos pela derme. Por outro lado, considerando a radiação 

UVB, menos penetrante, apenas 10% atinge as camadas mais superiores da derme, sendo 

maioritariamente absorvida pela epiderme.76 Assim compreende-se a maior influência dos raios UVB 

nos efeitos que ocorrem a nível da epiderme, como a queimadura solar e o bronzeado, pelo que a 

radiação UVA, por provocar dano no tecido conjuntivo da derme, está mais envolvida no 

fotoenvelhecimento. Em relação à ocorrência de cancro cutâneo, vários estudos indicam que o seu 

desenvolvimento é maioritariamente provocado pela exposição à radiação UVB, porém a radiação UVA 

demonstra também alguma influência.76,77 

2.7. Queimadura solar 

A exposição aos raios UV gera um processo inflamatório. Como resultado, ocorre vasodilatação, 

havendo um aumento do sangue circulante na derme, responsável pelo desenvolvimento do eritema.78 

Este fenómeno é facilmente reconhecido pelos seus sintomas, cuja intensidade pode variar consoante 

a severidade da queimadura. Assim, as queimaduras solares são classificadas em 3 graus, de acordo 

com os seus sintomas. As queimaduras de 1º grau, designadas superficiais uma vez que só afetam a 

epiderme, caraterizam-se pela ocorrência de eritema, que pode ou não ser doloroso e, normalmente, 

desaparecem num período de 1 a 2 dias. Nas queimaduras de 2º grau, por já afetarem parte da derme, 

desenvolvem-se também bolhas e edema. As queimaduras de 3º grau, de maior gravidade, afetam 

ainda a hipoderme e a sua recuperação é extremamente lenta, dada a dimensão do tecido danificado. 

Para além destes sintomas, há um aumento da sensibilidade e temperatura da pele, podendo ainda 

experienciar-se prurido, cefaleia, fadiga e descamação da pele, sendo estes comuns aos 3 tipos de 

queimaduras.79 

A gestão da queimadura solar depende da sua intensidade. De facto, para controlar as 

queimaduras de 1º grau são suficientes medidas não farmacológicas, sendo que para queimaduras de 

2º e 3º grau já é necessário tratamento médico. Assim, para reverter as queimaduras de 1º grau deve-

se primeiramente arrefecer a região queimada, através da aplicação de água fria ou compressas frias, 

de forma também a diminuir a dor e a inflamação. De seguida, deve-se remover qualquer objeto que 

conserve o calor, tal como bijuteria e aplicar creme hidratante com substâncias suavizantes, que aliviem 

os sintomas e promovam a regeneração da pele, tal como o aloé vera. Caso se formem bolhas, estas 

não deverão ser furadas e a pele a descamar não deverá ser repuxada. Durante a recuperação, deve-

se evitar a exposição solar na zona afetada e é ainda aconselhado reforçar a hidratação, de forma a 

compensar a água que é direcionada do resto do corpo para a pele afetada. A nível de tratamento 

farmacológico, é normalmente aconselhado, para queimaduras mais graves, a administração de anti-

inflamatórios não esteroides, como o Ibuprofeno, de forma a controlar a inflamação, nomeadamente o 

edema e vermelhidão.80 

2.8. Fotoenvelhecimento 

A exposição aos raios UV crónica e desprotegida, mais concretamente aos raios UVA, é 

responsável por um envelhecimento precoce da pele, designado por fotoenvelhecimento. A radiação 

UVA induz a formação de espécies reativas de oxigénio que afeta a expressão de vários fatores de 

crescimento. Consequentemente, estes acontecimentos levam a um conjunto de alterações na junção 

dermo-epidérmica, nomeadamente a uma desorganização da fibrina e elastina, bem como a quebra do 
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colagénio e uma diminuição da sua síntese. Tudo isto é responsável pela perda de elasticidade cutânea 

representada pelo aparecimento de rugas profundas, bem como por uma descoloração da pele.66,78,81 

2.9. Fotocarcinogénese 

Tal como já foi referido, o desenvolvimento de cancro cutâneo é influenciado pela pigmentação da 

pele e também pela exposição à radiação UV. Sendo este carcinogéneo extremamente cumulativo, a 

incidência deste tipo de cancro aumenta com a idade, devido à acumulação da radiação solar à qual 

os indivíduos estão expostos ao longo da vida.67 Para além de levar à formação de células 

cancerígenas, a radiação UV consegue ainda promover a progressão de outras células cancerígenas.81 

Vários estudos comprovam que a exposição crónica aos raios UV é capaz de induzir dano no DNA 

levando, consequentemente, à ocorrência de mutações e, por fim, ao aparecimento de cancro. Para 

além disso, está também comprovado que o DNA absorve mais facilmente a radiação UV 

comparativamente à radiação UVA.82 

Existem dois mecanismos principais para a indução de danos no DNA: diretamente através da 

exposição direta à radiação UV ou indiretamente pela formação de ROS. Respetivamente ao 1º 

mecanismo, a radiação UV interage com o DNA e origina fotoprodutos, na ausência de oxigénio. Estes 

fotoprodutos consistem em dímeros formados a partir de duas pirimidinas adjacentes na mesma cadeia 

de nucleótidos. A formação deste produto leva à quebra da ligação entre as duas cadeias de DNA nos 

locais onde se forma o dímero, provocando dano na molécula de DNA. Os fotoprodutos mais 

frequentemente formados a partir de radiação UV consistem nos dímeros de ciclobutano-timina. Uma 

vez que o máximo de absorção do DNA corresponde a um comprimento de onda de 260nm, os raios 

UVC, caso atingissem a superfície terrestre, seriam os que formariam mais facilmente esses dímeros, 

seguindo-se a radiação UVB e, por fim os raios UVA. Compreende-se, assim, que os raios UVA têm 

menor influência neste processo.82,83 Por outro lado, o dano do DNA pode ocorrer de forma indireta, na 

presença de oxigénio, onde a radiação UVA tem uma ação mais preponderante. De facto, a radiação 

UVA poderá interagir com outros cromóforos que não o DNA, tais como moléculas de flavina, 

provocando a formação de ROS. Por sua vez, estas espécies reativas poderão interagir com o DNA, 

bem como outras macromoléculas, provocando dano.82 

Existem 3 tipos principais de cancros cutâneos induzidos pela radiação UV: os cancros do tipo não-

melanoma, nomeadamente CBC e CEC e o melanoma. O melanoma resulta da transformação maligna 

dos melanócitos e consiste no cancro cutâneo com maior mortalidade associada, sendo mais incidente 

em indivíduos que já tiveram este tipo de cancro ou que tenham algum parente em 1º grau que tem ou 

teve melanoma, em casos de elevada exposição solar e em indivíduos com um fototipo cutâneo menor. 

Tanto o CBC e CEC surgem mais comumente na região do pescoço e cabeça e ambos são mais 

frequentes em zonas corporais expostas ao sol. No entanto, enquanto o CBC ter um desenvolvimento 

mais local e raramente se dissemina para outros locais do organismo, o CEC se não for tratado 

facilmente se propaga para os gânglios linfáticos e para outros órgãos.78,84,85 

2.10. Efeitos nocivos da exposição solar nos olhos 

A radiação UV, consoante o grau de penetração, pode afetar as camadas superficiais e/ou as 

camadas profundas do olho que, não tendo os mesmos mecanismos de adaptação aos raios UV que 

a pele, é mais suscetível aos seus efeitos. A nível das camadas mais superficiais, a radiação UV pode 
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danificar a córnea, levando à ocorrência de fotoqueratite ou a conjuntiva, provocando fotoconjuntivite. 

Para além disto, a exposição crónica a estas camadas poderá levar ao desenvolvimento de várias 

condições, nomeadamente melanoma da conjuntiva e pterígio que poderá estender-se até à córnea e, 

assim, comprometer a visão. Caso a penetração ocorra até à lente, atingindo assim um nível mais 

profundo, poderá contribuir para o aparecimento de cataratas.86 

2.11. Medidas de proteção solar 

Tendo em conta os riscos provenientes da exposição à radiação UV emitida pelo sol acima 

referidos, torna-se relevante adotar medidas de proteção solar, de forma a minimizar a sua ocorrência. 

Segundo estudos, estes cuidados de proteção solar deverão ser cumpridos sempre que o IUV for igual 

ou superior a 3.86 

Uma das estratégias de proteção solar consiste na utilização de vestuário protetor, incluindo-se 

também óculos de sol resistentes aos raios UV e chapéus de preferência com abas. O grau de proteção 

oferecido pela roupa depende da sua cor, espessura e do material que a constitui. Estudos demonstram 

que materiais sintéticos, como o poliéster, estão associados a uma maior eficácia de proteção. De 

acordo com o grau de proteção oferecida, o vestuário protetor está associado a um valor de Fator de 

Proteção Ultravioleta (UPF) que varia de 15 a 50, sendo que se este valor for inferior a 15 não deve ser 

designado como vestuário protetor UV.87  

Outra medida a adotar consiste na procura de locais à sombra. Segundo as recomendações 

descritas em vários estudos, esta medida é especialmente importante para bebés com idade inferior a 

6 meses que devem evitar a exposição solar total. No entanto, mesmo estando à sombra, é importante 

referir que certos locais não protegem totalmente, como é o caso da praia, uma vez que a areia reflete 

parte da radiação solar, aumentando a intensidade da radiação nessas regiões. Segundo a Associação 

Portuguesa de Cancro Cutâneo, a exposição solar deve ainda ser evitada nas horas de maior 

intensidade solar, nomeadamente entre as 12h e as 16h.87,88 

Apesar de não se deverem negligenciar os métodos de proteção solar acima referidos, o uso de 

protetor solar constitui a medida mais abordada pela sociedade. No entanto, nem sempre é realizada 

de forma adequada. Os protetores solares foram desenvolvidos para prevenir o eritema formado após 

exposição solar, dada a sua capacidade de reduzir a radiação UV que atinge a pele.78,87 Existem 2 tipos 

de protetores solares: os químicos e os físicos. Os protetores solares químicos, mais utilizados, contêm 

constituintes que absorvem a radiação UV. Destas substâncias destacam-se o ácido p-aminobenzóico 

(PABA) e a oxibenzona, atualmente bastante discutidos pelas suas interações negativas a nível da 

pele. Por outro lado, os protetores físicos, ou minerais, criam uma barreira física que bloqueia os raios 

UV, sendo os principais à base de óxido de zinco e dióxido de titânio. Uma vez que estes constituintes 

não absorvem a radiação UV, a ocorrência de interações com a pele é menor comparativamente com 

os protetores químicos.78,89 A capacidade protetora dos protetores solares encontra-se avaliada 

segundo o sistema SPF que indica a razão entre a DEM de radiação UVB com protetor solar e a DEM 

sem protetor solar. Assim, quanto maior este valor maior a proteção oferecida. De forma a informar o 

público e possibilitar a escolha de um protetor com proteção adequada ao fototipo de pele, a menção 

da sua eficácia na rotulagem é de carater obrigatório, apresentando-se como baixa (SPF 6-10), média 

(SPF 15-25), elevada (SPF 30-50) e muito elevada (SPF 50+).88 No entanto, o SPF refere-se apenas à 
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proteção conferida contra a radiação UVB, pelo que para um protetor solar bloquear também os raios 

UVA, deve conter essa menção na embalagem. Por sua vez, o fator de proteção UVA indica a razão 

entre a dose mínima de radiação UVA necessária para provocar um escurecimento persistente da pele 

com protetor solar e a dose mínima de radiação UVA que provoca o mesmo efeito na pele sem protetor 

solar.86,88 O protetor solar deverá ser aplicado diariamente nas zonas expostas ao sol, apesar desta 

medida ser preferencialmente adotada nas alturas de maior exposição solar, nomeadamente no verão. 

Relativamente à sua aplicação, esta deverá ser feita cerca de 20-30min antes da exposição solar e 

deve ainda ser reaplicado de 2 em 2 horas ou após exposição do corpo à água ou suor intenso. É 

importante ainda desmistificar a aparente proteção conferida pelas nuvens nos dias nublados, uma vez 

que cerca de 40-60% da radiação solar é capaz de penetrar as nuvens, pelo que a proteção solar não 

é fundamental apenas quando o sol está exposto.88 Para além disto, é de notar que nenhum protetor 

solar bloqueia a 100% a radiação UV, pelo que não deverão ser feitas esse tipo de afirmações. Uma 

vez que, tal como foi referido anteriormente, a infância constitui o período mais preponderante para o 

desenvolvimento de cancros dado o efeito cumulativo da radiação UV, o protetor solar não é totalmente 

eficaz na prevenção contra os riscos da exposição solar nesta faixa etária.88 

Relativamente às medidas de proteção solar a ter em consideração em crianças, estas são menos 

flexíveis, dada a maior predisposição para o desenvolvimento de cancro. Para além disso, a pele da 

criança é estruturalmente diferente da do adulto, na medida em que apresenta uma menor espessura 

da epiderme e uma menor quantidade de melanócitos, resultando numa menor proteção natural contra 

a radiação UV.90 Assim, em primeiro lugar, é fundamental respeitar a regra da não exposição solar nas 

horas de maior intensidade. Relativamente ao uso de protetor solar, este é desaconselhado para 

lactentes de idade inferior a 6 meses, dado que não existem dados suficientes acerca da metabolização 

dos constituintes do protetor pela pele. Nestes casos, aconselha-se a não exposição total. Para idades 

superiores a 6 meses é aconselhado um protetor solar de SPF 50+.69  

2.12. Como escolher o protetor solar ideal? 

Tratando-se de um produto de dermocosmética, é de salientar a importância da escolha de um 

protetor que seja adequado para o tipo de pele, de forma a suprir as necessidades da mesma. Este 

fator deverá ser conciliado com os requisitos de um protetor solar que o tornam seguro e eficaz.  

Assim, um protetor solar é considerado ideal quando cumpre os seguintes critérios: 

• SPF igual ou superior a 30. No entanto, este valor deve ser escolhido consoante o fototipo, 

pelo que fototipos baixos requerem um SPF superior; 

• Largo espetro, oferecendo proteção contra a radiação UVA e UVB; 

• Resistente à água, garantindo proteção após contacto com a água, devendo, no entanto, ser 

também reaplicado de 2 em 2 horas tal como os restantes protetores solares; 

• Ser adequado ao tipo de pele.91 

Relativamente à formulação do protetor, a sua escolha deverá ser feita tendo em conta as 

caraterísticas do tipo de pele de cada indivíduo. Caso a pele seja normal/ mista, deve-se optar por 

protetores solares com texturas fluídas, “oil-free” e matificantes. Para peles secas/ muito secas, são 

aconselhadas texturas mais ricas, como leites e cremes, de forma a promover a nutrição da pele. Em 

caso de pele oleosa, são recomendados protetores “oil-free” e matificantes que, por um lado, não 
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provocam um aumento do sebo cutâneo e, por outro, absorvem o excesso de sebo da pele, 

aconselhando-se, nestes casos, texturas leves, como brumas ou sprays. Peles acneicas requerem 

protetores não comedogénicos, uma vez que não obstroem os poros. São exemplos destes os 

protetores físicos, à base de óxido de zinco e dióxido de titânio. Por fim, para peles sensíveis, atópicas, 

com tendência para alergias ou rosácea é preferível o uso de protetores minerais, de forma a minimizar 

as interações com a pele, evitando-se protetores com fragâncias, álcool e substâncias orgânicas, como 

o PABA e a oxibenzona.89,92 

3. Concretização 

Este projeto desenvolveu-se em 3 fases distintas, tendo como objetivo atingir diferentes tipos de 

público-alvo. Assim sendo, realizei uma apresentação sobre “O Sol” a crianças, distribui um flyer, feito 

por mim, aos utentes da farmácia e, por fim, elaborei um questionário, também aos utentes da farmácia, 

onde procurei compreender, por um lado, a importância dada pela sociedade à proteção solar, e por 

outro, a relevância dada pelos utentes ao aconselhamento farmacêutico na escolha do protetor solar 

mais adequado.  

3.1. Apresentação sobre “O Sol” a crianças 

No âmbito do dia da criança, realizei uma apresentação sobre “O Sol” a crianças do 1º e 3º anos 

da Escola Primária EB Carlos Alberto (Anexo VII). A apresentação foi feita em conjunto para os dois 

anos, estando presentes cerca de 30 crianças, juntamente com as 2 educadoras de infância.  

A apresentação foi elaborada em modo de quizz, pelo que à medida que introduzia um tópico surgia 

uma pergunta, de forma a tornar a apresentação mais interativa e também para compreender o nível 

de conhecimento já adquirido pelas crianças e adaptar a apresentação consoante isso. Iniciei a 

apresentação colocando a pergunta “Achas que o Sol faz bem ou faz mal?”, tendo ficado bastante 

surpreendida uma vez que quase todas as crianças souberam indicar as vantagens e desvantagens da 

exposição solar. Para além disso, consegui perceber facilmente que a maioria das crianças já tinha 

sido bastante informada acerca desta temática, conseguindo responder à maioria das perguntas que 

se seguiram, relacionadas com as medidas de prevenção solar, as horas “proibidas” de exposição solar, 

o uso de protetor solar e o significado de SPF. 

Dado o sucesso da atividade, as educadoras de infância propuseram que eu realizasse a mesma 

apresentação para as crianças do infantário da Praça Carlos Alberto, vizinho à Escola EB Carlos 

Aberto. Dada a inferior faixa etária das crianças (3-5 anos) e o facto de estas ainda não saberem ler, 

adaptei a apresentação, colocando mais imagens e tendo sido eu a ler as perguntas, contrariamente 

às crianças da primária que rapidamente tomaram a iniciativa de serem elas próprias a ler. Esta 

segunda apresentação foi muito mais desafiante, dada a maior dificuldade de concentração das 

crianças. Para além disso, tal como era de esperar, notei diferenças significativas no conhecimento 

destas crianças, comparativamente com as da primária, tendo esta indiferença com o tema contribuído 

para a maior dificuldade da atividade. No final da apresentação, distribui às crianças um aglomerado 

de jogos relacionados com o tema, tendo também incluído um conjunto de “Regras de Ouro da Proteção 

Solar” (Anexo VIII), para ser entregue aos pais e inclui-los na atividade. Com o objetivo de incentivar 

as educadoras a abordar, de forma didática este tema, entreguei ainda amostras de protetores solares 

para serem colocados em conjunto antes da exposição solar, por exemplo, no intervalo das aulas.  
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3.2. Distribuição do flyer 

Com o intuito de promover a importância da proteção solar, realizei um flyer onde incluí as medidas 

de proteção solar, os sintomas de queimadura e o que fazer em caso de queimadura. Para além disso, 

incluí também os requisitos essenciais que um protetor solar deve cumprir, de forma a auxiliar a escolha 

do protetor solar mais adequado para cada indivíduo. Este flyer, representado no Anexo IX, foi 

distribuído aos utentes da FA, sendo também entregue aos turistas, dada a grande frequência deste 

grupo de utentes, tendo também realizado um flyer em inglês (Anexo X).  

3.3. Elaboração do inquérito 

De forma a avaliar a relevância dada à proteção solar por parte dos utentes da FA, elaborei um 

inquérito, representado no Anexo XI, onde questiono ainda o local de preferência para a aquisição dos 

protetores solares e se valorizam o aconselhamento farmacêutico nesta área. Este questionário foi 

preenchido pelos utentes da FA, tendo entregue o flyer seguidamente ao preenchimento do inquérito.   

3.4. Resultados do inquérito  

Este inquérito foi preenchido por 41 utentes da FA. Apresento, de seguida os comentários relativos 

às respostas a cada questão, estando os gráficos representados no Anexo XII.  

Género: 

Este questionário foi respondido maioritariamente por indivíduos do sexo feminino (n=25), 

correspondendo a 61% das respostas, sendo os restantes 39% do sexo masculino (n=16). 

Faixa etária: 

A maioria dos utentes que participaram neste inquérito encontram-se na faixa etária dos 18 aos 25 

anos (n=24), correspondendo a 56% da amostragem, seguindo-se por 9 participantes com idade 

superior a 50 anos (22%) e, por fim, 8 indivíduos com idade compreendida entre os 25 e 50 anos (20%).  

Questão 1 – Considera a proteção solar importante? 

Esta questão obteve 100% resultados afirmativos (n=41). 

Questão 2 – Usa protetor solar? 

Esta questão obteve 100% resultados afirmativos (n=41). 

Questão 3 – Se sim, com que frequência? 

Dos 41 utentes que responderam “Sim” à questão 2, 24 afirmaram utilizar protetor solar apenas na 

praia, correspondendo a 59% da amostragem, 10 participantes (24%) referiram utilizar apenas no 

verão, pelo que apenas 4 utentes (10%) declararam usar protetor durante o ano inteiro. Para além 

disso, 1 participante (2%) referiu utilizar creme com proteção solar o ano inteiro. Os restantes 5% (n=2) 

afirmaram recorrer ao protetor solar apenas quando está sol.  

Questão 4 – Onde compra o seu protetor solar? 

59% da amostragem (n=24) afirmaram comprar o seu protetor solar no supermercado, sendo que 

os restantes 17 (42%) compram na farmácia.  

Questão 5 – Se compra o seu protetor solar na farmácia, qual o motivo? 

Dos 17 utentes que referiram comprar o seu protetor na farmácia, justificaram fazê-lo por 3 

principais razões. 58% destes participantes (n=10) referiram adquirir o protetor na farmácia devido ao 

aconselhamento farmacêutico; 24% (n=4) justificaram a resposta dada à questão 4 devido à preferência 

por marcas apenas comercializadas pela farmácia, sendo que 1 destes utentes acrescentou ainda o 
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uso de um produto específico para peles acneicas. Os restantes 18% (n=3) referiram a eleição da 

farmácia devido à maior oferta e melhor qualidade dos produtos.  

Questão 6 – Se não compra o seu protetor solar na farmácia, qual o motivo? 

Dos 24 participantes que afirmaram a aquisição do protetor solar no supermercado, 13 indicaram 

fazê-lo devido ao maior preço apresentado pelas farmácias, o que corresponde a 54% da amostragem. 

Os restantes 46% (n=11) referiram ser mais cómoda a compra do protetor no supermercado, sendo 

que destes 2 utentes disseram ainda não acharem justificável a deslocação à farmácia para a aquisição 

deste produto. 

Questão 7 – Sabe que a maior parte dos protetores solares têm um prazo de validade de 12 

meses depois de abertos? 

Das 41 pessoas questionadas, apenas 5 (12%) não estavam informadas acerca da validade dos 

protetores solares, tendo os restantes 36 indivíduos (88%) respondido “Sim” a esta questão.  

Questão 8 – Tem em atenção o prazo de validade dos protetores solares? 

A maioria dos participantes (n=23) respeita o PV dos protetores solares, correspondendo a 56% da 

amostragem, sendo que os restantes 18 utentes (44%) afirmaram utilizar o protetor solar até este 

acabar, independentemente do seu prazo. Para além disto, dos 36 indivíduos que responderam “Sim” 

à questão 7, apenas 21 (58%) responderam também “Sim” a esta questão, concluindo-se que 15 

participantes (42%), apesar de terem em mente o PV dos protetores solares, não o respeitam.  

Questão 9 – Acha que se usar protetor solar não vai bronzear? 

Apenas 1 pessoa (2%) respondeu “Sim” a esta questão, sendo que a maioria (n=40) está ciente 

que o protetor solar não interfere no processo de bronzeamento, correspondendo a 98% da 

amostragem. 

Questão 10 – Está informado(a) acerca dos perigos da exposição solar exagerada e 

inadequada? 

Esta questão obteve 100% resultados afirmativos (n=41). 

Questão 11 – Sabe que existem protetores solares faciais específicos para cada tipo de pele? 

Esta questão obteve resultados bastante positivos, uma vez que 71% dos participantes (n=29) 

responderam estar a par da existência de protetores solares específicos para o tipo de pele, sendo que 

apenas 12 pessoas (29%) respondeu “Não” a esta questão. Comparando os utentes que tinham este 

conhecimento com os que frequentam a farmácia para a compra dos protetores solares, conclui-se que 

15 participantes que corresponderam positivamente a esta questão compram o protetor solar na 

farmácia, correspondendo a 52% dos indivíduos que afirmaram comprar o protetor na farmácia. Para 

além disso, dos 10 indivíduos que escolheram o aconselhamento farmacêutico como justificação para 

adquirir o protetor solar na farmácia, 7 (70%) responderam “Sim” a esta questão, podendo verificar-se 

uma relação entre o conhecimento da existência de produtos específicos para cada tipo de pele e a 

compra destes produtos na farmácia, provavelmente devido a uma maior cedência de informação 

durante o ato da dispensa e/ou devido a um aconselhamento farmacêutico personalizado.  

Questão 12 – Usa um protetor solar de rosto adequado ao seu tipo de pele? 

Em relação à utilização de um protetor solar específico para o tipo de pele, 11 participantes (27%) 

afirmaram fazê-lo. Contrariamente, 20% da amostragem (n=8) responderam negativamente a esta 
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questão. Para além disso, 29% (n=12) não sabem se o protetor solar por eles utilizado é específico 

para o seu tipo de pele e os restantes 10 participantes (24%) afirmaram não utilizar protetor solar facial. 

Dos 29 indivíduos que responderam positivamente à questão 11, apenas 34% (n=10) afirmaram utilizar 

um protetor indicado para o seu tipo de pele, pelo que a maioria dos participantes (66%) não parece 

achar relevante a utilização de um protetor compatível com as caraterísticas da pele.  

Questão 13 – Está ciente que a exposição desprotegida à radiação solar é um dos fatores de 

risco para o desenvolvimento de cancro da pele e acelera o envelhecimento cutâneo? 

Esta questão obteve 100% resultados afirmativos (n=41). 

Questão 14 – Respeita as horas aconselhadas pelos especialistas para a exposição solar? 

Relativamente ao cumprimento do horário aconselhado para a exposição solar, 51% dos 

participantes (n=21) não respeita estas indicações, sendo que apenas 49% (n=20) não se expõe à 

radiação solar no horário de maior intensidade.  

Questão 15 – Com que frequência apanha queimaduras solares (“escaldões”) por ano? 

Relativamente à frequência de desenvolvimento de queimadura solar, 10 participantes (24%) 

responderam nunca ter apanhado um escaldão, 54% (n=22) afirmaram raramente desenvolver uma 

queimadura solar, 17% (n=7) indicaram sofrer este efeito adverso da radiação algumas vezes, pelo que 

apenas 2 participantes (5%) referiram ser frequente. Considerando 9 (22%) os participantes que 

referiram apanhar escaldões frequentemente ou algumas vezes, apesar da utilização de protetor solar 

ser uma medida adotada pela totalidade, 78% destes (n=7) afirmaram não respeitar as horas 

recomendadas para exposição solar e 33% (n=3) indicaram não respeitar o PV o protetor solar, pelo 

que estas medidas poderão ter influência na frequência de eritema desenvolvido após exposição solar. 

3.5. Conclusão 

Paralelamente à destruição da camada de ozono, a incidência de cancros cutâneos tem vindo a 

aumentar a uma escala universal, o que indica que é necessário que se continue a promover a adoção 

de cuidados de proteção solar. Para além disso, devido à maior suscetibilidade aos efeitos negativos 

da radiação UV sentida pelas crianças e adolescentes, é recomendado que a implementação destas 

medidas se inicie em idades mais novas, pelo que é fundamental que pais, professores e profissionais 

de saúde colaborem para uma maior eficácia na aprendizagem desta temática.78 É no sentido de 

educar, sensibilizar e aconselhar a comunidade, que o Farmacêutico pode fazer a diferença. Só assim 

se vai conseguir contrariar o desconhecimento, ainda sentido por parte da sociedade, relativamente à 

proteção solar. Foi por estas razões que decidi desenvolver este projeto. Simultaneamente à realização 

dos inquéritos, distribuí o flyer referido em 3.2., sendo que a intervenção a cada utente foi feita de forma 

a esclarecer as dúvidas evidenciadas pelas respostas aos questionários. 

CONCLUSÃO FINAL  

Findo este período de 3 meses na Farmácia Aliança, compreendo agora a real importância do 

Estágio Curricular para a consolidação dos conhecimentos teóricos adquiridos durante os 5 anos de 

estudos. Esta experiência é fundamental para a formação e desenvolvimento do futuro farmacêutico, 

não só a nível pessoal, como também profissional. O contacto com os vários profissionais da equipa 

técnica da Farmácia Aliança, os conhecimentos e experiências por eles partilhados foram essenciais 

para que eu pudesse compreender realmente o que é ser farmacêutico. Ser farmacêutico é muito mais 



Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária   

40 
Maria João Pedrosa 

do que a dispensa de medicamentos e esta experiência permitiu-me visualizar a dedicação e paixão 

com que os profissionais de saúde que me rodeavam encaram e exercem a profissão. É a preocupação 

em querer saber mais, em querer estar à frente da novidade, para que possam dar o melhor 

aconselhamento ao utente. É o espírito de camaradagem, ajuda e a comunicação entre os vários 

membros integrantes na equipa técnica que os permite evoluir enquanto profissionais de saúde. E foi 

tudo isto que fez crescer em mim um certo sentimento de responsabilidade pela profissão, motivando-

me a continuar a crescer, esperando no futuro conseguir evoluir tanto quanto eles.  
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ANEXOS 

Anexo I – Cronograma das atividades desenvolvidas durante o Estágio Curricular na FA 

Atividades 

Desenvolvidas 

Maio Junho Julho Agosto 

Adaptação e Integração 

no ambiente da 

farmácia 

    

Armazenamento de 

MPS 

    

Verificação física de 

stocks 

    

Receção e conferência 

de encomendas 

    

Preparação de 

medicação 

individualizada para a 

CarltonLife 

    

Prestação de serviços 

farmacêuticos na 

CarltonLife 

    

Preparação de 

manipulados 

    

Atendimento ao público     

 

Anexo II – Equipa técnica da FA 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento da Equipa Técnica da FA Cargo desempenhado 

Dr. Carlos Cunha   DT e proprietário 

Dra. Sónia Correia Farmacêutica Adjunta 

Dra. Susana Castro Farmacêutica Adjunta 

Paula Martinho Técnica 

João Pedro Jorge Técnico 

Marco Rodrigues Técnico 

Fátima Sousa Técnica 
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Anexo III – Prescrição médica de um medicamento manipulado 
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Anexo IV – Ficha de preparação de um medicamento manipulado 
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Anexo V – Guia de medidas não farmacológicas a ter em consideração durante a realização de 

Radioterapia 

EFEITOS DA RADIOTERAPIA A NÍVEL DA PELE (RADIODERMITE) 

Sintomas da radiodermite: 
▪ Sensação de ardor e 

prurido; 
▪ Aspeto semelhante a 

queimadura; 
▪ Hiperpigmentação da 

pele; 
▪ Eritema; 
▪ Edema; 
▪ Pele seca e sensível; 
▪ Descamação seca e 

húmida; 
▪ Formação de bolhas e 

úlceras. 

Fatores de risco para a 
radiodermite: 
▪ Consumo de álcool 

e tabagismo; 
▪ Co-morbilidades; 
▪ Idade; 
▪ Malnutrição; 
▪ Obesidade; 
▪ Exposição aos raios 

UV. 

Medidas não farmacológicas: 
▪ Usar roupa folgada e macia; 
▪ Evitar produtos com fragâncias ou 

álcool; 
▪ Não usar pó talco; 
▪ Evitar exposição ao sol e vento; 
▪ Não rebentar as bolhas formadas 

nem puxar a pele a descamar; 
▪ Beber muita água; 
▪ Não fazer esfoliação nem depilação 

na zona a ser tratada; 
▪ Tomar banho com água tépida; 
▪ Não esfregar a pele com a toalha 

depois do banho; 
▪ Não frequentar piscinas com cloro; 
▪ Limpar bem a pele; 
▪ Hidratar bem a pele; 
▪ Utilizar Protetor Solar, com FPS≥ 

50+, durante e após o tratamento; 
▪ Utilizar produtos protetores e 

hidratantes, que aumentem a 
resistência à radioterapia, como a 
linha dermatológica Sativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DA RADIOTERAPIA A NÍVEL DAS UNHAS 

SINTOMAS MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS 

▪ Unhas fracas e quebradiças; 
▪ Queda das unhas; 
▪ Escurecimento das unhas;  
▪ Aparecimento de manchas; 
▪ Cutículas inchadas, vermelhas e 

dolorosas. 

▪ Evitar fazer madicure/pedicure; 
▪ Evitar calçado apertado; 
▪ Usar luvas de proteção em certas atividades; 
▪ Não remover as cutículas; 
▪ Não tentar remover as unhas caso fiquem 

soltas; 
▪ Manter as unhas limpas e rentes; 
▪ Hidratar a pele à volta das unhas; 
▪ Usar um verniz protetor como o Sativa Kera-

Tex. 
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Anexo VI – Produtos da linha dermatológica SATIVA® e respetivas funções 

PRODUTO DESCRIÇÃO 
SATIVA SYNDET  

 
 
Indicado para o banho, promovendo uma limpeza delicada.  
Contém: 
Aveia Sativa – ação emoliente, descongestionante e dessensibilizante, 
aumentando a firmeza e elasticidade da pele. 

SATIVA 
DESODORIZANTE 

 

 
Desodorizante específico para peles sensíveis. Ao não ser antitranspirante, 
permite que a pele respire. Não possui álcool, não agravando a secura da 
pele.  
Contém:  
Aloé Vera – hidratante e refrescante; 
Extrato de aveia – ação emoliente, calmante e descongestionante; 
Alúmen de potássio – combate o crescimento bacteriano que decompõe o 
suor, sem tapar os poros; 
Citrato de trietilo – impede a decomposição enzimática dos componentes 
do suor, evitando o mau odor.  
 

SATIVA SOFT 

 

 
Creme com ação hidratante, regeneradora e protetora, indicado para 
combater a secura, descamação, irritabilidade e vermelhidão. Contém: 
Avena Sativa – ação emoliente, dessensibilizante e descongestionante, 
aumentando a firmeza e elasticidade da pele; 
Ácido hialurónico – forma um filme não oclusivo com a água na superfície 
da pele, aumentando a capacidade da pele em reter a água sem impedir a 
transpiração normal; 
Óleo de jojoba – ação emoliente, suaviza e nutre a pele; 
Vitamina F – diminui a perda de água pela pele, promovendo a integridade 
da pele.  

 
 

SATIVA ALOÉ 

 
 
 
Gel hidratante, calmante e refrescante, reduzindo a vermelhidão e 
suavizando a pele. Contém: 
Aloé Vera – ação hidratante, refrescante e calmante; 
Avena Sativa – ação emoliente, descongestionante e dessensibilizante, 
aumentando a firmeza e elasticidade da pele. 
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SATIVA M-TEX 

 

 
Creme especificamente indicado para a proteção da pele da região 
mamária. Contém: 
Tex-OE – promove a reparação de danos celulares da epiderme causados 
pela exposição à radioterapia; 
Vitamina E – reduz a inflamação, previne a formação de eritemas e 
aumenta o grau de hidratação da pele; 
Manteiga de Karité – ação suavizante, diminuindo as irritações da pele; 
Alfa bisabolol – ação anti-inflamatória e inibidora do eritema; 
Ácido hialurónico – promove hidratação, suavidade e elasticidade à pele. 
 

 
SATIVA GY-TEX 

 
Creme indicado especialmente para proteger a pele do abdómen, cabeça, 
tórax e pescoço.  
Contém: 
Tex-OE – promove a reparação de danos celulares da epiderme causados 
pela exposição à radioterapia; 
Ginkgo Biloba – ação antioxidante, vantajosa no tratamento de peles 
frágeis. 
Avena Sativa - ação emoliente, descongestionante e dessensibilizante, 
aumentando a firmeza e elasticidade da pele; 
Vitamina E - reduz a inflamação, previne a formação de eritemas e 
aumenta o grau de hidratação da pele; 
Manteiga de Karité - ação suavizante, diminuindo as irritações da pele; 
Alfa bisabolol - ação anti-inflamatória e inibidora do eritema; 
Ácido hialurónico - promove hidratação, suavidade e elasticidade à pele. 
 

 
SATIVA V-TEX 

 
Gel hidratante para aplicação na região vaginal, usado no alívio da secura e 
irritação da mucosa. Contém: 
Tex-OE - promove a reparação de danos celulares da epiderme causados 
pela exposição à radioterapia; 
Ácido hialurónico - promove hidratação, suavidade e elasticidade à pele; 
Extrato de calêndula – ação calmante. 
Extrato de camomila – ação descongestionante; 
Extrato de avena – ação emoliente, descongestionante e dessensibilizante; 
Alfa bisabolol - ação anti-inflamatória e inibidora do eritema. 
 

 
SATIVA L-TEX 

 
 
Bálsamo labial hidratante, com FPS 30 evitando a secura e descamação, 
específico para lábios gretados e em situações em que a exposição solar é 
contraindicada. Contém: 
Tex-OE - promove a reparação de danos celulares da epiderme causados 
pela exposição à radioterapia; 
Vitamina F – importante para manter a integridade da epiderme; 
Vitamina E - reduz a inflamação, previne a formação de eritemas e 
aumenta o grau de hidratação da pele; 
Avena Sativa - ação emoliente, descongestionante e dessensibilizante, 
aumentando a firmeza e elasticidade da pele. 
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SATIVA KERA-TEX 

 

 
Especialmente indicado para o tratamento de unhas fracas, desvitalizadas 
e com tendência para quebrarem, favorecendo a reparação do tecido em 
situações de agressões externas. Contêm: 
Tex-OE - promove a reparação de danos celulares da epiderme, causado 
por exposição a uma agressão; 
Lactato de amónio – ação hidratante e regeneradora;  
Ácido Glicólico – favorece a síntese do colagénio e a descamação das 
células mortas, normalizando a espessura do extrato córneo da unha;  
Ureia – elevada retenção de água, aumentando a hidratação. Ação 
descongestionante e antipruriginosa; 
Alantoína – Favorece a epitelização das zonas lesadas; 
Ácido hialurónico - promove hidratação, suavidade e elasticidade à pele; 
Vitamina E – ação antioxidante; 
Vitamina F – ação emoliente, indicada para as cutículas secas e gretadas; 
Glicerina – evita a desidratação. 
 

 
 

SATIVA COLU-TEX 

 

 
Colutório anti-inflamatório e cicatrizante, especialmente indicado para o 
tratamento de mucosite oral, aftas ou xerostomia. Contêm: 
Tex-OE - promove a reparação de danos celulares da epiderme, causado 
por exposição a uma agressão; 
Alfa-bisabolol - ação anti-inflamatória; 
Croton Lechleri – ação cicatrizante; 
Betaína – ação humectante; 
Amiporine – estimula as aquaporinas (canais aquosos da epiderme), 
aumentando o grau de hidratação bucal; 
Extrato de camomila – ação calmante; 
Extrato de calêndula – ação calmante 
Extrato de Sideritis Angustifolia – ação anti-inflamatória e cicatrizante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária   

53 
Maria João Pedrosa 

Anexo VII – Apresentação “O Sol” 
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Anexo VIII – Folder distribuído às crianças sobre “O Sol” 
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Anexo IX – Flyer da Proteção Solar 
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Anexo X – Flyer da Proteção Solar versão em inglês 
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Anexo XI – Inquérito sobre a Proteção Solar 
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Anexo XII – Análise gráfica do Inquérito sobre a Proteção Solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feminino 25 

Masculino 16 

18-25 24 

25-50 8 

>50 9 

Sim 41 

Não 0 
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Na praia 24 

No verão 10 

Todo o ano 4 

Quando está sol 2 

Creme facial com proteção 1 

Na farmácia 17 
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eficazmente, não só com os pacientes do hospital, mas também com a cultura siciliana.   
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proporcionarem momentos de descontração e alegria contribuindo, assim, para um 

ambiente familiar e harmonioso.   

A todos os outros funcionários essenciais para o bom funcionamento da farmácia, 

ao Mimo, à Germana, ao Lívio e à Eleonora, por todo o auxílio prestado, por todas as 
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Resumo 

Como componente do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, o estágio 

curricular não só pretende consolidar todos os conhecimentos teóricos desenvolvidos 

durante os cinco anos do curso, mas também, aplicar todas as competências apreendidas 

até então.   

Embora o estágio em farmácia hospitalar não seja uma competência obrigatória na 

formação de um farmacêutico, achamos importante a realização deste estágio, uma vez 

que as aptidões desenvolvidas na atividade quotidiana do ambiente hospitalar nos 

permitirão alargar a nossa experiência profissional enquanto futuras Farmacêuticas. Para 

além disso, numa vertente mais pessoal, este estágio possibilitou também o 

desenvolvimento de capacidades sociais e comunicativas devido ao contacto com os 

utentes.   

Relativamente à nossa participação no estágio, as nossas funções passaram pela 

dispensação de medicamentos exclusivos de Farmácia Hospitalar, preparação e 

verificação de esquemas quimioterápicos, preparação de suporte nutricional e, por último, 

manutenção e gestão de stock de fármacos e dispositivos médicos.  

Este relatório encontra-se, assim, organizado e dividido em diversas secções onde, 

em primeira instância, abordamos a estrutura, organização e funções da Farmácia 

Hospitalar, seguindo-se uma descrição mais aprofundada dos departamentos com os 

quais contactamos diariamente.   

Terminado o nosso estágio em Farmácia Hospitalar, concluímos que as 

competências por nós desenvolvidas durante este período são transversais à profissão 

do Farmacêutico, tanto hospitalar como comunitário e são, acima de tudo, universais.  
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1. Introdução   

O Sistema Nacional de Saúde italiano, Servizio Sanitario Nazionale (SSN), foi 

instituído em 1978, de acordo com a Legge nº883, no sentido de assegurar o acesso 

universal, equalitário e justo aos serviços de saúde. Desta forma, este deve ser 

assegurado a toda a população e independente das condições pessoais, sociais e 

económicas dos cidadãos.1,2  

Integradas no SSN existem as Azienda Sanitaria Locali (ASL) que, de acordo com 

a região em questão, são dotadas de total autonomia no que diz respeito à realização das 

funções do SSN, nomeadamente no planeamento e gestão dos cuidados de saúde.1  

Na região de Sicília existem nove ASL denominadas Azienda Sanitaria Provinciale 

(ASP), sendo que a Azienda Sanitaria Provinciale 6 – Palermo é a entidade que opera na 

cidade Palermo.3 

Direcionada para a atividade farmacêutica hospitalar e territorial, a ASP 6 

representa a entidade máxima responsável pela comunicação técnico-científica entre as 

diferentes estruturas que a constituem. Desta forma, apresenta como principais objetivos:  

• Garantir, dentro do distrito, a assistência farmacêutica;  

• Participar no planeamento da política farmacêutica;  

• Fortalecer a atividade de supervisão e controlo nos estabelecimentos  

públicos e privados afiliados;  

• Promover o uso responsável e ponderado do medicamento através do  

desenvolvimento de estratégias corporativas que visam a otimização dos recursos 

económicos diminuindo, assim, os encargos estatais;  

• Contribuir para o aumento de informação sobre o uso e características do  

medicamento.4 

Uma das entidades pertencentes à ASP 6 é o Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello 

onde foi realizado o nosso estágio curricular.   

O Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello resultou, em setembro de 2009, da fusão entre o 

Ospedale Vincenzo Cervello, o Ospedale Villa Sofia-CTO e o Ospedale Casa del  

Sole.5 

Após esta reorganização, esta instituição passou a ser dirigida por um Direttore 

Generale, responsável por questões de política de saúde, sendo assistido por um Direttore 

Amministrativo e um Direttore Sanitario (Diretor de Saúde).5 
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A Direção Administrativa é, assim, responsável por toda a documentação 

administrativa e de contabilidade essencial ao funcionamento do hospital. A Direção de 

Saúde inclui, tal como indicado no diagrama da Figura 1, oito Departamentos de Saúde 

tendo como função não só supervisionar os serviços de saúde dos respetivos 

Departamentos, bem como os serviços de diagnóstico.5 

  

 
   Figura 1 - Organização do Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello 

   Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello: Organizzazione.  
Acessível em: https://www.ospedaliriunitipalermo.it. [acedido em 19 de março  

   de 2019]   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.ospedaliriunitipalermo.it/
https://www.ospedaliriunitipalermo.it/


Estágio profissionalizante em Farmácia Hospitalar 

Maria João Pinto Pedrosa 3  

  

2. Descrição da Farmácia e Serviços Prestados   

A Farmácia do Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello encontra-se organizada em dois 

pisos e assegura, de acordo com os serviços prestados no hospital, as necessidades dos 

seus pacientes.   

No primeiro piso está presente a zona de atendimento ao público que garante a 

dispensa de fármacos de uso crónico e de medicamentos para o primeiro ciclo de terapia, 

isto é, para trinta dias após a alta hospitalar. A zona de armazenamento destes permite 

não só o fornecimento de fármacos ao público, como também às várias unidades 

hospitalares que integram o Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello. A zona estéril, onde se 

encontra a câmara de fluxo laminar, é responsável pela verificação e preparação de sacos 

de nutrição parentérica e de esquemas quimioterápicos. Por último, estão também 

presentes duas zonas responsáveis pelo armazenamento e fornecimento de dispositivos 

médicos aos diferentes serviços do Hospital, uma estéril e outra não-estéril.  

No segundo piso localiza-se a zona dos serviços administrativos encarregada da 

seleção, aquisição e gestão de fármacos, dispositivos médicos e produtos farmacêuticos.  

 

 
   Figura 2 - Planta da Farmácia Hospitalar 
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3. Dispensação de medicamentos  

No âmbito da dispensa de fármacos na Farmácia Hospitalar, esta pode variar 

consoante o tipo de fármaco dispensado. De facto, os fármacos encontram-se divididos 

em três classes distintas, de acordo com o seu fim terapêutico. Em primeiro lugar, os 

medicamentos de classe A, destinados ao tratamento de doenças crónicas, podem ser 

dispensados tanto em contexto hospitalar como em farmácia comunitária. A nível 

hospitalar, estes são apenas dispensados para o primeiro mês de terapia após alta, sendo 

que, em casos em que seja necessário um prolongamento da terapia, estes deverão ser 

obtidos na farmácia comunitária. Em segundo lugar, a classe H integra os fármacos que 

apenas podem ser dispensados a nível hospitalar. Por último, a classe C inclui os 

fármacos fornecidos unicamente em farmácia comunitária.   

Assim sendo, os utentes podem apresentar dois tipos de receitas diferentes, as do 

tipo F e as do tipo H, definidas conforme a classe de fármacos que está a ser prescrita. 

Por fim, dispensados unicamente em ambiente ambulatório, existem os estupefacientes 

que, por sua vez, requerem um tipo de prescrição específico.  

Independentemente do tipo de receita, para que esta seja válida e o farmacêutico 

possa dispensar os medicamentos prescritos, é necessária a presença de certos elementos 

compulsórios, tais como o nome e apelido do utente, o seu código fiscal, dados para a 

isenção fiscal e, por último, a assinatura e carimbo do médico prescritor.  

   

3.1. Receitas do tipo F  

Com este tipo de receita são fornecidos exclusivamente os fármacos de faixa A 

que, tal como referido anteriormente, são assegurados para o primeiro ciclo de terapia, 

isto é, para um máximo de trinta dias.   

Apesar de poderem ser prescritos pelo médico neste formato de receita, os 

medicamentos de faixa C não podem ser dispensados ao utente na farmácia hospitalar, 

exceto em situações em que o utente se encontra internado no hospital e a dispensa seja 

feita a um enfermeiro. Este é o caso do fármaco Sertralina 50mg, um antidepressivo 

pertencente à classe dos Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina (ISRSs) que, 

apesar de se encontrar conservado no armazém da Farmácia Hospitalar, apenas pode 

ser dispensado ao enfermeiro.6 

  

  

 



Estágio profissionalizante em Farmácia Hospitalar 

Maria João Pinto Pedrosa 5  

  

Devido a questões de reembolso, é, por vezes, necessário incluir na receita as 

notas AIFA, como é o caso do Omeprazol, demonstrado na Figura 3. Neste caso, a 

prescrição do Omeprazol pode ser acompanhada de uma de duas notas possíveis 

mediante a condição do paciente: a Nota 1, quando o fármaco se destina à prevenção de 

complicações graves do trato gastrointestinal superior ou a Nota 48, em casos de 

tratamento de úlceras.7,8 

Por outro lado, na prevenção ou tratamento da doença tromboembólica venosa é 

prescrita uma Heparina, cujo fármaco se designa SELEPARINA®, INN-Nadroparina 

Cálcica (Italfarmaco) e, neste caso, o utente não necessita de uma nota AIFA, mas sim de 

um documento especial denominado de Allegato A, como se pode visualizar na Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

            

 

3.2. Receitas do tipo H  

Através deste tipo de receitas apenas podem ser dispensados fármacos de âmbito 

hospitalar, isto é, fármacos que estão sujeitos a um maior controlo e vigilância, tanto por 

parte da AIFA como do SSN, devido às suas propriedades terapêuticas e elevado custo. 

Este controlo é justificável uma vez que o SSN suporta a terapia crónica dos pacientes. 

Assim sendo, nesta categoria, para além de fármacos destinados ao tratamento de 

Figura 4 – Allegato A Figura 3 – Receita do Tipo F 
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patologias crónicas, incluem-se também antineoplásicos orais, procinéticos, e alguns 

anticoagulantes indicados após a ocorrência de eventos cardiovasculares.  

Para o tratamento de infeções por HIV-1, uma das doenças crónicas suportadas 

pelo SSN, a eleição da terapia é feita pelo médico consoante o quadro clínico apresentado 

pelo paciente. Assim sendo, a decisão baseia-se na sintomatologia, nos resultados da 

contagem de células CD4, na carga viral e nos testes de resistência aos fármacos de HIV. 

Por fim, a terapia eleita pode ser realizada em regime mono ou policombinado podendo 

ser alterada a logo prazo conforme o estado do paciente.9 

Atualmente na farmácia do Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello estão disponíveis 

os seguintes fármacos para o tratamento de HIV: ATRIPLA®, INN-

Efavirenz/Emtricitbina/Tenofovir disoproxil (Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences 

Limited), REZOLSTA®, INN-Darunavir/Cobicistat (Janssen) e ISENTRESS®, INN-

Raltegravir (MSD).  

Deste modo, no caso destes fármacos anti-retrovirais, a receita do tipo H, 

representada na Figura 5, tem de ser acompanhada por um plano terapêutico, indicado 

na Figura 6, no qual consta o diagnóstico do paciente, o nome da substância ativa, a 

dosagem e a posologia. É de ressalvar que este plano terapêutico tem uma validade de 

dois meses e, findo este período, caso seja necessário, o utente necessita de o renovar.   
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Um dos fármacos mais dispensados nesta Farmácia Hospitalar, também com este 

tipo de receita, é o BRILIQUE®, INN-Ticagrelor (AstraZeneca). A terapia com este fármaco 

vai de encontro ao seu RCM. Desta forma, o paciente que apresenta uma receita de 

BRILIQUE® de 90mg possui ou uma história de enfarte do miocárdio com elevado risco 

de desenvolver um acontecimento aterotrombótico, ou um síndrome coronário agudo.10 

A terapia com este fármaco dura, no mínimo, um ano e, uma vez concluído este 

período, mediante a avaliação do médico, o paciente poderá continuar a terapia com o 

BRILIQUE® de 90mg ou inicia um outro regime terapêutico com o BRILIQUE® de 60mg. 

Assim sendo, no primeiro mês, o paciente apresenta à farmácia um plano terapêutico, tal 

como indicado na Figura 7, onde consta o diagnóstico do evento coronário ocorrido que 

requer este fármaco. Nesse momento, é apenas dispensada uma embalagem que 

assegura a terapia por um mês. Após este período, o paciente retorna ao Hospital, é 

novamente avaliado pelo médico e é prescrito com um novo plano terapêutico válido por 

seis meses. A farmácia, mediante a apresentação deste plano e de uma receita, dispensa 

a terapia de dois em dois meses.10 

  

   Figura 3 - Receita do tipo H 

Figura 4 - Plano Terapêutico da prescrição de anti-
retrovirais 
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Figura 5 - Primeiro Plano Terapêutico de Brilique 

  

O antineoplástico oral REVLIMID®, INN-Lenalidomida (Celgene Europe Limited), 

um outro fármaco também frequentemente dispensado, foi incluído no sistema de 

comparticipação e reembolsamento do SSN em Setembro de 2017 pela sua indicação 

terapêutica no tratamento de manutenção de doentes adultos com mieloma múltiplo 

recentemente diagnosticado e que foram previamente submetidos a transplante autólogo 

de células estaminais.11-14 

Ao abrigo do artigo 1, parágrafo 402 da Legge nº 232, aprovada em Dezembro de 

2016, o REVLIMID® foi aprovado como um fármaco oncológico inovador devido à sua 

necessidade terapêutica, ao seu valor adicionado e aos resultados demonstrados em 

ensaios clínicos no tratamento de uma patologia grave, sendo esta definida como 

potencialmente mortal ou que diminui a qualidade de vida do paciente.11-14 

A fim de avaliar, a longo prazo, a relação custo-benefício deste fármaco no 

tratamento do mieloma múltiplo, a AIFA exige um controlo por parte da farmácia em que, 

para além da encomenda do fármaco ser feita especificamente para o paciente, é também 

necessário um documento que a comprove, representado na Figura 8.11-14 
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Figura 6 - Módulo de receita de Revlimid 

  

3.3. Fármacos sujeitos a legislação restritiva  

3.3.1 Estupefacientes   

Sob a Convenção Única de 1961 sobre os Estupefacientes e a Convenção de 1971 

sobre Substâncias Psicotrópicas, o uso, posse e produção destas substâncias tabeladas 

foi limitado a fins legítimos, definidos como o uso médico e científico devidamente 

controlado e justificado.15,16  

Na farmácia hospitalar, a primeira etapa para a requisição das substâncias das 

secções A, B e C da Tabela II consiste no seu registo no Buono Acquisto, ilustrado na 

Figura 9. Neste documento é necessário explicitar a substância em causa e a quantidade 

encomendada, notificando o Ministério da Saúde. Quando estas substâncias dão entrada 

no Hospital regista-se, assim, a quantidade recebida no Buono Acquisto e, de seguida, 

procede-se ao registo da entrada da substância no Livro de Entradas e Saídas. Para que 

a substância seja dispensada a determinada unidade hospitalar, mediante a apresentação 

de uma receita, é então necessário o registo da sua saída juntamente com a quantidade 

dispensada.17 

A receita para a requisição de estupefacientes por parte das unidades hospitalares 

consiste num documento dividido em três partes iguais tal como se pode verificar na 

Figura 10. Cada cópia deste registo permanece respetivamente na unidade hospitalar 

que a requisitou, na Farmácia e nos Serviços Administrativos. No momento da dispensa 
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destes fármacos, é necessária a supervisão do Diretor Técnico da Farmácia, comprovada 

através da sua assinatura no Livro de Entradas e Saídas.6 

Os registos sobre a encomenda e dispensa destas substâncias são posteriormente 

verificados pela Autoridade Sanitária Local e não devem ser destruídos durante um 

período de 2 anos.6 

Por fim, no que diz respeito ao armazenamento destas substâncias, estas são 

guardadas em cofres que devem cumprir certos requisitos. De facto, estes devem ser 

fixos, metálicos com sistema de segurança e acesso condicionado.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Fármacos de Ensaios Clínicos  

Um dos serviços sob a alçada da Farmácia do Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello 

consiste no armazenamento e dispensa de fármacos destinados a ensaios clínicos.   

Tal como os estupefacientes, estes fármacos estão sujeitos a legislação restritiva. 

Desta forma, encontram-se armazenados num frigorifico específico com uma temperatura 

de 38º graus.  

Atualmente existem 8 ensaios clínicos de Fase 2 e 3 em vigência neste Hospital.  

  

 

Figura 9 - Modelo do documento Buono Acquisto 

Figura 10 - Receita para a requisição de estupefacientes 
pelas unidades hospitalares. 
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4. Unidade de Farmácia Antitumoral   

A Unità Farmaci Antitumorali (UFA) do Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello tem 

como função garantir o tratamento oncológico aos pacientes, sendo responsável pela 

preparação dos esquemas quimioterápicos e, posteriormente, dos próprios fármacos 

antitumorais.   

Esta unidade, pertencente à Farmácia Hospitalar, serve as necessidades de vários 

departamentos do hospital, tais como o Dipartimento di Ematologia e o Dipartimento di 

Oncologia Medica.18 

Para a obtenção destes fármacos, é necessário, em primeiro lugar, que o médico 

prescreva os esquemas quimioterápicos. O farmacêutico é responsável por verificar esses 

esquemas, preparar planos de elaboração dos fármacos e, caso seja necessário, corrigir 

a posologia e diluição dos fármacos constituintes dos mesmos esquemas, tendo em 

atenção não só a patologia em causa, mas também as condições de armazenamento dos 

fármacos.   

A preparação propriamente dita dos fármacos anticancerígenos é realizada na 

Farmácia Hospitalar em câmaras de fluxo laminar apropriadas.   

É também função do farmacêutico controlar o stock destes fármacos.  

  

4.1. Hematologia   

O Dipartimento di Ematologia encontra-se dividido em três subdepartamentos de 

acordo com o tipo de patologia. Desta forma, a Ematologia I procura tratar cancros 

hematológicos, nos quais se inserem Leucemias Mieloides agudas e crónicas, Mielomas 

e Linfomas de Hodgkin e de não Hodgkin. A Ematologia II, por sua vez, é responsável por 

casos de Talassemias e a Ematologia UTMO pelo transplante de células hematopoiéticas.   

Relativamente ao tratamento oncológico de patologias hematológicas, este só se 

aplica aos departamentos de Ematologia I e Ematologia UTMO, sendo que os esquemas 

quimioterápicos são preparados e verificados recorrendo ao programa UFA2012, 

representado na Figura 11.  

  



Estágio profissionalizante em Farmácia Hospitalar 

Maria João Pinto Pedrosa 12  

  

 
Figura 7 - Preparação de esquema quimioterápico com o UFA2012 

Primeiramente, recorrendo ao programa Euristic, o médico define o esquema 

quimioterápico mais adequado ao doente, com base no seu historial clínico e nos seus 

parâmetros fisiológicos, sendo este, de seguida, recebido pelo farmacêutico via fax ou 

diretamente pelo programa.  

Posteriormente, o farmacêutico utiliza o UFA2012 para proceder à elaboração do 

esquema propriamente dito. Em primeiro lugar, define-se a dose administrada de cada 

fármaco de acordo com a superfície e peso corporal do paciente. De seguida, escolhe-se 

o veículo apropriado para a diluição dos antineoplásicos de forma a assegurar não só a 

sua estabilidade, como também a administração da dose correta. Por fim, procede-se à 

preparação do fármaco consoante os fatores determinantes acima referidos. No caso dos 

fármacos que são administrados em baixa concentração, ou em situações em que se 

pretende diminuir a dor no momento da administração, utiliza-se uma seringa. Porém, 

caso se pretenda uma administração prolongada e contínua de um fármaco é necessário 

o uso de um elastómero.  

Quando o processo está concluído, o farmacêutico procede à impressão do 

esquema e das etiquetas identificativas necessárias ao staff da câmara de fluxo laminar 

e, caso se tratem de fármacos fotossensíveis, o programa imprime uma cópia da etiqueta, 

de forma a que uma seja colada no saco e a outra na embalagem fotoprotetora.   

É importante também referir que os esquemas quimioterápicos são preparados 

conforme as necessidades do hospital, isto é, especificamente para os pacientes deste 

hospital. Para além disso, o programa permite o registo dos fármacos utilizados nos 
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esquemas permitindo ao farmacêutico a gestão do stock à medida que o programa é 

utilizado.   

Um dos regimes quimioterápicos mais preparados com o UFA2012 é o ABVD, 

utilizado no tratamento de primeira linha do Linfoma de Hodgkin de fase IA e IIA.  

A sigla ABVD remete para as iniciais dos citostáticos utilizados nesta terapia, sendo 

o A de ADRIAMICINA®, INN-Doxorrubicina (Pfizer), o B de Bleomicina, o V de Vimblastina 

e, por último, o D de Dacarbazina.19 

Cada ciclo quimioterápico tem uma duração de vinte e oito dias e, tendo em conta 

que para este tratamento são necessários entre quatro a oito ciclos, este terá uma duração 

compreendida entre quatro e oito meses. Em cada ciclo os fármacos acima referidos são 

administrados com um espaçamento de quinze dias, sendo por vezes necessária a 

administração de antieméticos orais previamente à toma dos fármacos.19 

De acordo com as condições de preparação dos fármacos suprarreferidas, pode-

se exemplificar a preparação da Bleomicina. Este fármaco específico é administrado em 

seringa e diluído em 100mL de soro fisiológico conforme uma dose de 10,000  

unidades/m2.19 

Por último, devido à natureza das patologias que abrange, o departamento de 

Ematologia II não está incluído na unidade de Oncoematologia, sendo o tratamento 

efetuado por via oral e os fármacos fornecidos através da Farmácia de Ambulatório.   

  

4.2. Oncologia   

A Oncologia Medica, outro departamento integrado na Unità Farmaci Antitumorali, 

tem como propósito a preparação e fornecimento de fármacos para o tratamento de 

diversos tumores abordados nos departamentos de Pneumologia, Gastroenterologia, 

Urologia e Ginecologia.  

Neste caso em concreto, o farmacêutico recebe o esquema quimioterápico 

prescrito pelo médico através de fax e procede de forma relativamente semelhante à 

descrita anteriormente utilizando, porém, programas informáticos diferentes.   

Existem diversos regimes quimioterápicos disponíveis para o tratamento de vários tumores, 

sendo o FOLFOX um dos mais utilizados. Este é usado como tratamento de primeira linha de 

tumores do cólon após resseção cirúrgica do intestino, uma vez que previne a recidiva do tumor. 

Esta quimioterapia, administrada por via intravenosa, é constituída por Ácido Folínico (FOL), 5-

Fluorouracil (F) e Oxaliplatina (OX) sendo que também pode ser realizada substituindo a 

Oxaliplatina por Irinotecano (IRI). Neste caso designa-se FOLFIRI e é utilizada como alternativa ao 

FOLFOX, no tratamento de segunda linha de cancro colorretal após cirurgia.20 
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No que toca ao tratamento do cancro do pâncreas, apesar do Irinotecano ser 

utilizado no protocolo FOLFIRINOX como primeira linha, este representa um uso off-label 

ao abrigo da Legge 648/96.21 

O uso off-label de um fármaco define-se como a prescrição de um medicamento 

fora do âmbito das indicações terapêuticas aprovadas na respetiva Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM). Assim sendo, a Legge 648/96 abrange não só esta situação 

mas também casos em que os medicamentos são considerados inovadores e que, apesar 

de já terem sido aprovados em certos países, estes ainda não se encontram disponíveis 

em Itália ou ainda medicamentos ainda não autorizados mas submetidos a ensaios 

clínicos.22 

No caso do Irinotecano, o seu uso terapêutico aprovado resume-se ao tratamento 

do cancro colorretal. Assim sendo, para que este pudesse ser aprovado no tratamento do 

cancro do pâncreas, foi necessário a fundamentação desta escolha com base em casos 

clínicos favoráveis documentados pela comunidade médica-científica internacional.23,24 

Existem muitos outros fármacos, tanto antineoplásicos como de outras classes 

terapêuticas, autorizados pela mesma lei, a serem utilizados deste modo, estando estes 

registados no Allegato da Oncologia Adulti.21,25 

  

5. Nutrição Parentérica   

O departamento da Nutrizione Parenterale Totale (NPT), integrado na Farmácia 

Hospitalar do Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, é responsável pela preparação de 

sacos de nutrição que permitem o aporte endovenoso de todos os macro e micronutrientes 

essenciais. Este tipo de nutrição artificial difere da nutrição parentérica parcial que apenas 

fornece parte dos nutrientes. Desta forma, a nutrição parentérica total satisfaz as 

necessidades nutricionais de todos os doentes do hospital que, por qualquer motivo, não 

conseguem realizar uma alimentação pela via oral, sendo principalmente indicada em 

casos de malnutrição, muito comuns na população geriátrica, em situações pré e pós-

cirurgia, em indivíduos com doenças inflamatórias intestinais crónicas em que a absorção 

de nutrientes é insuficiente, em casos de neoplasias e de doenças neurológicas.26,27 

A avaliação das necessidades nutricionais, isto é, o cálculo do aporte calórico é 

feito tendo em conta o quadro clínico do paciente, o seu peso e altura, sendo assim, 

específico para cada doente, como se pode verificar na Figura 12. Normalmente, as 

bolsas nutricionais são preparadas utilizando uma proporção de 60% de glucose e 40% 

de lípidos. Adicionalmente, estes sacos possuem azoto e aminoácidos que poderão ser 

completos ou, então, apenas os essenciais, sendo estes últimos específicos para 
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indivíduos com patologias renais. Por fim, são também constituintes das bolsas vários 

micronutrientes, selecionados consoante as necessidades individuais, tais como o sódio, 

potássio, cloro, cálcio, fósforo e magnésio, podendo também incluir vitaminas.28 

  
 
Figura 8 - Esquemas de preparação de suporte nutricional 

É necessário estar atento à osmolaridade das preparações, uma vez que, devido 

ao risco de tromboflebite, este é um fator determinante do tipo de administração das 

mesmas. De facto, nos casos em que a osmolaridade da bolsa é superior a 800mOsm/L, 

a administração deve ser feita através da veia central, recorrendo-se à veia periférica 

quando for inferior a esse valor.29 

Relativamente ao papel do farmacêutico no departamento NPT, este passa por 

receber e analisar a prescrição do médico, transferir estes dados para um programa 

específico, designado ABAMIX e representado na Figura 13, que deteta qualquer 

incoerência permitindo, assim, minimizar os erros durante a preparação dos sacos 

nutricionais. Assim, caso haja algum erro, o farmacêutico entra em contacto com o médico 

prescritor e procede à sua correção.29 
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De seguida, imprime-se a ficha com o conteúdo das bolsas, assim como uma 

etiqueta identificativa, de modo a auxiliar os técnicos responsáveis por preparar as sacas 

na câmara de fluxo laminar, cujo equipamento se encontra ilustrado na Figura 14.29 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Outros Serviços  

Para além de todos os serviços previamente enumerados e descritos, uma das 

funções da farmácia do Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello consiste na preparação de 

papéis farmacêuticos contendo Glucose, Carvão Ativado e Sulfato de Magnésio, 

necessários para o departamento de Patologia Clínica.   

Assim sendo, para a realização da prova de tolerância à glucose, realizada 

aquando o diagnóstico de Diabetes mellitus, procede-se à pesagem de 75 gramas de 

Glucosio monoidrato.   

Figura 9 - Verificação da inserção dos dados 

Figura 10 - Máquina de preparação de sacas de nutrição parentérica. 
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Efetuam-se, também, pesagens de 30 gramas e de 12 gramas de Carbone attivo 

e de Solfato de magnésio, respetivamente, destinadas ao tratamento de intoxicações por 

diversas substâncias químicas, tais como fármacos e solventes.  

Relativamente à organização e armazenamento dos fármacos e dispositivos 

médicos na farmácia, para além de serem ambos responsabilidades do farmacêutico, são 

também extremamente relevantes. De facto, é necessária uma boa gestão de stock de 

forma a garantir que haja a quantidade necessária para satisfazer, por um lado, todas as 

necessidades dos utentes e, por outro, a sustentabilidade dos serviços hospitalares.   

A gestão de stock é realizada semanalmente pelo diretor da farmácia, onde se 

realiza a contagem de todos os medicamentos e dispositivos médicos presentes em stock. 

De seguida, o diretor efetua um balanço tendo em conta, por um lado, a quantidade 

disponível e, por outro, as necessidades do hospital, procedendo, se necessário, à 

encomenda desses mesmos.  

Esta encomenda é realizada através de um programa informático específico, onde 

se escolhe o produto desejado, na quantidade necessária e a indústria farmacêutica 

responsável pelo fornecimento do mesmo.   

Após a chegada da encomenda, os enfermeiros conferem se a quantidade é a 

correta e se os produtos se encontram em boas condições. Caso tal se verifique, o diretor 

da farmácia procede ao registo da entrada dos produtos farmacêuticos no programa.  

Por último, em casos de extrema necessidade, isto é, casos em que está em falta 

certo produto farmacêutico e é necessário garantir a terapia a determinado utente ou 

grupo de utentes, o hospital pode pedir emprestado ou emprestar o mesmo a outros 

hospitais da ilha de Sicília.  

  

7. Conclusão  

Após os três meses de estágio, pudemos aplicar os conhecimentos teóricos 

desenvolvidos durante os cinco anos de estudos e desenvolver novas competências 

profissionais. Durante este período as dificuldades que encontrámos foram diversas 

destacando, principalmente, a barreira linguística e o funcionamento da farmácia 

propriamente dito.  

Tendo em conta que nenhum dos trabalhadores da farmácia falava inglês, um dos 

maiores desafios foi o de aprender a comunicar de forma eficaz. Porém, perante esta 

adversidade, conseguimos adquirir conhecimentos suficientes e ultrapassar esta barreira 

de forma a garantir uma certa autonomia na área do atendimento ao público, 
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competências estas que, uma vez adquiridas, se revelam bastante importantes para o 

nosso futuro profissional.  

  Quanto ao funcionamento da farmácia, depois de termos tido a oportunidade de 

contactar com os diversos departamentos e de perceber o seu modo de funcionamento, 

constatamos que a realidade de um hospital português é bastante diferente de um hospital 

italiano. Tal facto deve-se não só à existência de diferente regulamentação, tanto no 

controlo da dispensa de fármacos como no seu modo de armazenamento, mas também 

à existência de um sistema de organização e gestão bastante antiquado, quando 

comparado com a realidade portuguesa. Talvez pela falta de financiamento do estado 

italiano, esta farmácia rege-se à base de documentos impressos não tendo quase nenhum 

processo em formato computorizado. Perante esta realidade, todo o quotidiano da 

farmácia é marcado por contratempos inerentes à falta de sistematização e organização 

observada diariamente.  

  No entanto, apesar deste percurso de certa forma atribulado e de todas as 

peripécias, o balanço foi positivo, uma vez que este programa de mobilidade nos permitiu 

a consciencialização da importância do farmacêutico tanto na comunidade médica como 

na população em geral. Ao pôr em prática todos os conhecimentos que adquirimos, o 

sentido de responsabilidade da nossa profissão foi crescendo dentro de nós dando-nos 

vontade de continuar a crescer e aprender tanto como profissionais de saúde como 

enquanto seres humanos.  
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