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Resumo 

O presente relatório compreende os seis meses de atividade de estágio curricular realizado na 

Farmácia Porto divididos pelas seguintes valências: “Backoffice”; “Receituário e Combidose”; 

“Laboratório de Manipulados”; “Frontoffice”.  

O estágio curricular incluiu, ainda, a elaboração de dois trabalhos com ligação à prática 

profissional: “Pandemia de COVID19 – Férias”; “Terapêutica com isotretinoína”. 

O tema “Pandemia de COVID19 - Férias” surgiu da necessidade de divulgação de informações 

científicas claras e de orientações de conduta. Para o efeito desenhei um panfleto com uma 

linguagem simples para distribuição no atendimento ao balcão, sempre que necessário. Esta ação 

permitiu o esclarecimento de dúvidas, algumas das quais resultantes de informações erradas e 

confusas disseminadas através de diferentes canais de comunicação, nomeadamente redes sociais. 

Consequentemente, promoveram-se práticas mais seguras e conscientes de atuação perante a 

pandemia, em especial durante os momentos de lazer. 

O trabalho “Terapêutica com isotretinoína” surgiu da constatação de que anualmente, no período 

da transição do verão para o outono, existe um elevado número de prescrições médicas deste 

fármaco. Pelos efeitos adversos que acarreta, e por se tratar de uma área de interesse pessoal, 

considerei uma temática de grande relevo para abordar. Assim, desenvolvi um booklet que contém 

as informações essenciais a um utente que inicie a terapêutica, tendo procurado dar resposta às 

dúvidas mais frequentes, bem como reunir um conjunto de soluções para os efeitos adversos mais 

comuns. De salientar que os utentes que receberam o booklet, juntamente com as indicações 

indispensáveis fornecidas pelo farmacêutico no ato da dispensa, destacaram positivamente o facto 

de lhes ser disponibilizado um suporte em papel com orientações claras sobre o tratamento, 

permitindo uma adesão mais adequada à terapêutica.  
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Parte I 

  

A Farmácia Porto 

O edifício da Farmácia Porto (FP) foi outrora uma típica casa portuguesa de paredes rosa. 

Restaurada e modernizada, a FP localiza-se na Rotunda Associação Empresarial Portuense e dá 

resposta às diversas estruturas de saúde das proximidades, como é o caso do Instituto CUF, 

Hospital CUF, Hospital Pedro Hispano, Hospital de Magalhães Lemos e Clínicas Dentárias 

Privadas, bem como aos utentes destas estruturas. Serve, também, utentes moradores nas 

imediações e, dada a sua centralidade, utentes oriundos de diferentes pontos.  

Os utentes da FP contam com o profissionalismo da extensa equipa coordenada pela Diretora 

Técnica (DT) Dra. Adriana Osório, equipa essa que garante um atendimento ao público 

permanente todo o ano. 

O meu estágio curricular foi realizado em diversos horários praticados na FP (8h-16h30, 9h-

17h30, 10h-18h30, 11h-19h30 e 8h-21h), o que permitiu experienciar diferentes fluxos e 

diversidade no atendimento. 

Os seis meses de estágio dividiram-se em: 1 mês de backoffice; 2 semanas de receituário e 

combidose; 2 semanas de laboratório; 4 meses de atendimento ao público e aconselhamento 

farmacêutico. 

A estrutura deste relatório segue a ordem cronológica das atividades integrantes do plano de 

estágio definido pela Dra. Adriana Osório. 

  

1. Backoffice – gestão geral da farmácia 

Esta área da FP compreende balcões de gestão de encomendas, de receção de contactos 

telefónicos de utentes e de gestão de ações promocionais, bem como armários e frigoríficos de 

armazenamento de produto, o robot e o gabinete do DT. Este espaço tem, ainda, a função de apoio 

técnico e funcional ao frontoffice. 

Todo o espaço da FP, em especial o de backoffice, encontra-se climatizado, garantindo, desta 

forma, as condições de temperatura ideais para armazenamento de produtos 

farmacêuticos.  Adicionalmente, o local de armazenamento encontra-se abrigado da luz solar 

direta. 

No âmbito do desempenho das suas funções profissionais, a equipa que integra o backoffice conta 

com a orientação da Técnica de Farmácia Gardina Seabra. 
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 Aquisição 

A aquisição de medicamentos tem por base uma estratégia orientada para a satisfação das 

necessidades dos utentes, tendo sempre presente o cumprimento da norma de “Stock de 

medicamentos”. Esta prevê a disponibilização para venda de, pelo menos, três medicamentos com 

a mesma substância ativa (SA), forma farmacêutica e dosagem, os quais devem corresponder aos 

cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo (1). Esta estratégia visa, ainda, promover 

acordos comerciais e protocolos, com fornecedores e laboratórios, vantajosos para a FP.  

No que concerne aos produtos de saúde, a aquisição tem por base a procura que a comunidade faz 

dos mesmos. Deste critério de escolha resulta uma extensa e variada seleção que permite um 

aconselhamento mais específico. A preferência terapêutica dos profissionais de saúde também 

influencia as aquisições e, desta forma, a FP consegue disponibilizar os produtos recomendados 

aos utentes. 

Mediante as estratégias anteriormente referidas e o padrão de consumo, o software Sifarma2000® 

– utilizado por todos os colaboradores da FP – gera propostas mensais de encomendas aos 

armazenistas que são, posteriormente, validadas pela equipa de compras.  Estes pedidos mensais 

procuram satisfazer as necessidades da farmácia no que se refere aos produtos de saúde e de 

medicamentos. Para complementar, são realizadas encomendas diárias que dão resposta a roturas 

de stock imprevistas. Tive a oportunidade de assistir, em diversas ocasiões, a este processo e a 

expor as minhas questões e dúvidas, o que me permitiu compreender todos estes critérios e 

desenvolver conhecimentos de gestão estratégica comercial de farmácia comunitária. 

Quando necessário, em especial no momento do atendimento, são geradas encomendas 

instantâneas aos armazenistas e grossistas. A gestão da seleção do armazenista está a cargo do 

colaborador, sendo cada situação analisada individualmente segundo critérios do interesse do 

utente (data e horário de entrega, por exemplo) e critérios de interesse económico. Para tal, a FP 

mantém relação comercial com os seguintes armazenistas/distribuidores: 

a. Alliance Healthcare; 

b. Empifarma; 

c. OCP Portugal; 

d. Plural; 

e. Proquifa. 

Estas empresas asseguram condições vantajosas de pagamento, possibilidade de devolução e 

bonificações, bem como relações comerciais pautadas por profissionalismo. De salientar, ainda, 

o facto de cumprirem as normas estabelecidas no “regulamento relativo às boas práticas de 

distribuição de medicamentos para uso humano” (2). No âmbito das atividades de estágio de 

atendimento ao balcão e ao telefone, realizei diariamente estas encomendas, o que me permitiu 

adquirir conhecimento sobre as relações comerciais com armazenistas/distribuidores. 
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No enquadramento de encomendas instantâneas encontra-se, ainda, a “Via Verde do 

medicamento”. Recorre-se, excecionalmente, a este protocolo quando um colaborador da FP 

recebe uma receita médica (RM) na qual conste um medicamento pertencente à lista de 

medicamentos cuja exportação/distribuição intra-comunitária é sujeita a notificação prévia ao 

INFARMED, I.P. e que a farmácia não tenha stock (3). 

 

  
 Receção e conferência de encomendas 

Por regra, a equipa da FP receciona encomendas no início da manhã e no início da tarde. No ato 

de receção da encomenda é realizada a primeira conferência que consiste na contagem do número 

de volumes e na verificação de envio de Fatura ou Guia de Remessa. De imediato, o colaborador 

que procedeu a esta confirmação e acondiciona os produtos de frio, devidamente assinalados pelo 

distribuidor, bem como os medicamentos psicotrópicos. Os restantes produtos e medicamentos 

são, mais tarde, conferidos e armazenados. 

A conferência das encomendas é realizada no Sifarma2000® por comparação dos produtos 

recebidos com os produtos que constam na Nota de Encomenda e na Fatura. O código de barras 

ou bidimensional de cada elemento é conferido por leitura ótica, procedendo-se igualmente à 

confirmação individual e manual do Prazo de Validade (PV), Preço de Venda à Farmácia (PVF) 

e Preço de Venda ao Público (PVP).  A gestão de produtos cujo PVP não esteja designado na 

cartonagem é realizada tendo em consideração o PVF, a margem de comercialização estipulada 

para a classe de produtos e a experiência do farmacêutico (4). 

No caso de se verificar alguma discrepância na quantidade, tipo de produto, embalagem 

danificada ou produto incorretamente conservado durante o transporte, é realizada uma chamada 

telefónica diretamente ao armazenista que, na maioria das situações, propõe três alternativas: 

emissão de Nota de Crédito; recolha do(s) produto(s); cobrança do(s) mesmo(s). 

Realizada a conferência, procede-se à etiquetagem, em concordância com a Lei n.º 25/2011, de 

16 de junho (4), e à separação e identificação das encomendas dos utentes. Os produtos são 

armazenados juntamente com a Nota de Reserva, caso careçam de faturação, e com uma cópia da 

Fatura, caso o pagamento já tenha sido efetuado. 

Durante duas das quatro semanas em que realizei funções de backoffice, tive contacto diário com, 

pelo menos, uma das fases deste processo. Rececionei, ainda, medicamentos estupefacientes que 

estão sujeitos a um protocolo de controlo (5). Nestas situações procede-se ao registo do número 

da respetiva Fatura, bem como à conferência do documento de transação que é assinado pelo 

colaborador da FP e da distribuidora. Uma via do documento é arquivada na FP pelo período de 

três anos e outra via é remetida mensalmente ao fornecedor.  
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 Armazenamento e gestão de stock  

Uma combinação de gavetas, estantes, armários e o robot permitem um armazenamento adequado 

e seguro dos produtos. Para cada local diferente está estipulado um tipo de produto de acordo com 

a sua forma farmacêutica, ordem alfabética do nome comercial, dosagem e quantidade. São 

exceção alguns medicamentos ginecológicos, veterinários e cutâneos que são organizados 

segundo a categoria descrita (2). Todos os produtos são armazenados segundo os critérios de 

FirstExpire - First-Out, que visam uma correta rotatividade de stock para diminuir a inutilização 

dos medicamentos e o desgaste financeiro (6).  

Regularmente procede-se à verificação do cumprimento da regra, bem como à conferência dos 

PV e de stock, tarefas que realizei nas duas primeiras semanas do estágio curricular. Este método 

de armazenamento de produto, embora reduza a inutilização de produtos, não permite a sua total 

eliminação. Por esse motivo, consta da estratégia da FP realizar ações promocionais de produtos 

de saúde de reduzido PV e expor produtos sazonais em gôndolas e lineares. Fez parte da minha 

experiência na FP o auxílio na organização destas iniciativas. No que respeita aos medicamentos, 

estes são recolhidos após emissão de uma Nota de Devolução e são devolvidos ao fornecedor. 

Adicionalmente, a FP recorre ao auxílio do robot não só para armazenamento, mas também para 

permitir um atendimento agilizado e com redução do erro de operador. A FP optou por um modelo 

da Glintt® de três saídas (duas de frontoffice e uma de backoffice) com capacidade de leitura ótica 

do código bidimensional. O armazenamento é realizado com nova verificação do PV, estando 

preconizada a atribuição de um ano à data de inserção no sistema. Cumprindo a obrigatoriedade 

descrita no Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro (6), regulamentado pelo Decreto Regulamentar 

n.º 61/94, de 12 de outubro, todos os psicotrópicos e estupefacientes adquiridos são armazenados 

no robot imediatamente após a entrada nas instalações da FP. Durante o estágio foi-me concedida 

a oportunidade de contactar diretamente com o robot no armazenamento e indiretamente no 

atendimento. Conforme estipulado na FP, conferi todas as validades antes proceder ao 

armazenamento, de forma a garantir uma boa gestão de stocks. Esta experiência permitiu 

familiarizar-me com nomes comerciais de moléculas já minhas conhecidas e, consequentemente, 

dotar-me de mais flexibilidade no atendimento. 

  
 Atendimento e aconselhamento farmacêutico  

A FP possibilidade aos seus utentes estabelecerem contacto via chamada telefónica ou WhatsApp. 

Neste serviço o utente pode solicitar informações sobre o stock existente, a consulta de RM, 

reservar produtos e esclarecer dúvidas. Desta forma, o farmacêutico pode realizar um 

acompanhamento do estado de saúde do utente e fornecer outros dados relevantes. 

Este procedimento torna a experiência mais cómoda para o utente, mas não dispensa o 

cumprimento das questões protocolares no momento do atendimento presencial. Saliente-se que 
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no balcão o utente recebe as informações, nomeadamente sobre precauções, que o farmacêutico 

considere pertinente serem transmitidas e são colocadas todas as questões que o profissional 

entenda, antes de proceder à dispensa de medicação. 

Em diversos momentos executei um serviço adicional da FP, contacto via SMS com o utente a 

informar sobre a disponibilidade do medicamento/produto de saúde para levantamento, de forma 

a evitar deslocações desnecessárias à farmácia. Este procedimento é realizado após receção da 

reserva e respetiva entrada e separação. 

 

 Gestão de atos promocionais 

Complementarmente às ações promocionais despoletadas por PV reduzido, a FP tem sempre em 

vigor campanhas de marcas de produtos de saúde e, pontualmente, serviços gratuitos, como 

avaliações por conselheiros de marcas específicas e ecografias 4D. Para além de introduzirem 

dinamismo à farmácia, estes eventos prestam um serviço à comunidade e fidelizam clientes. 

 

 Ações de formação 

A constante formação e crescimento profissional dos colaboradores é priorizada com a frequente 

presença de elementos das marcas comercializadas na FP. As formações exclusivas para os 

elementos da equipa foram ministradas numa sala designada para o efeito, existindo, quando 

aplicável, um momento de contacto com o produto e de exposição de dúvidas e questões. 

Durante a pandemia a FP garantiu a continuidade da formação, redesenhando o seu formato. 

Todas as formações foram ministradas online, cumprindo as regras de distanciamento social entre 

os elementos presentes. 

No decorrer do estágio assisti a conteúdos ministrados por várias marcas, cuja informação pode 

ser consultada na Tabela 1. 

  

Tabela 1 – Participação em formações ministradas na FP 

Tema Promotor Data Duração Local 

Atopia L’Oréal 

(La Roche-Posay) 

17/02/2020 30 min FP 

Acne Uriage 26/02/2020 30 min FP 

Higiene íntima Perrigo 

Lactacyd 

28/02/2020 15 min FP 

Suplementação 

Alimentar: magnésio 

Perrigo 

Viterra 

03/03/2020 30 min FP 

Formação geral Tilman 12/06/2020 45 min Online 
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Formação geral Boiron 15/06/2020 60 min Online 

Bepanthene baby Bepanthene 22/06/2020 15 min Online 

Kompensan trieffect Kompensan 26/06/2020 15 min Online 

Pulmiben Xarope Pulmiben 06/06/2020 15 min Online 

MNSRM para 

tratamento da tosse 

Aboca 10/07/2020 15 min Online 

Suplementação: 

• Osteoporose 

• SNC 

Pharmanor 16/07/2020 30 min Online 

Antienvelhecimento 

cutâneo; 

Acne; 

Cabelos. 

Apivita 21/07/2020 30 min Online 

Cabelos: 

• Queda reacional 

• Queda 

progressiva 

Rene Furterer 29/07/2020 30 min Online 

Antienvelhecimento 

cutâneo 

Avène 07/08/2020 30 min Online 

Esfoliação química 

cutânea 

ISDIN 11/08/2020 30 min Online 

Cabelos: 

• Queda reacional 

• Queda 

progressiva 

Tricovel 19/08/2020 30 min Online 

Terapia adjuvante da 

toma de antifúngicos 

orais 

Floradela 26/08/2020 15 min Online 

Adjuvante do 

tratamento de infeções 

urinárias femininas 

Sofar 

(Cisflux Aplus 36+D) 

28/08/2020 15 min Online 

Adjuvante do 

tratamento de distúrbios 

gastrointestinais 

Sofar 

(Enterolactis solução) 

01/09/020 15 min Online 

Adjuvante do 

tratamento de distúrbios 

gastrointestinais 

ITF MedialFarma 

(Atyflor) 

04/09/2020 15 min Online 
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Suplementação 

multivitamínica 

WinFit 09/092020 30 min Online 

Regimes de 

emagrecimento 

Depuralina 11/09/2020 30 min Online 

Regimes de 

emagrecimento 

Top Drain 18/09/2020 30 min Online 

Alimentação especial: 

• Oncologia 

• Geriatria 

• Pós-operatório 

Nutricia 24/09/2020 45 min Online 

Formação geral L’Oréal (Vichy) 02/10/2020 60 min Online 

Esquemas terapêuticos 

para tratamento de 

infeções genitais 

Gedeonrichter 

(Candiset) 

09/10/020 30 min Online 

Formação geral Proctor & Gamble 

(Oral B) 

13/10/2020 45 min Online 

Formação geral Proctor & Gamble 

Kukident 

21/10/2020 45 min Online 

 

2. Receituário e combidose 

Localizado no piso superior da FP, uma equipa de farmacêuticos orientada pela Farmacêutica 

Dra. Joana Pereira dedica-se diariamente a confrontar as receitas manuais e os documentos de 

planos de comparticipação com o que foi dispensado ao utente. Esta verificação garante que não 

exista troca da SA, dosagem, forma farmacêutica e quantidade da embalagem dispensada e 

certifica, ainda, que se cumpram as exigências constantes na Portaria nº224/2015 de 27 de julho 

(7). É neste espaço que se faz a preparação da medicação individualizada para os utentes dos lares 

associados à FP, posteriormente entregue às instituições por um colaborador. 

Foi com esta equipa que aprofundei os meus conhecimentos relativos a receituário ao longo de 

duas semanas e que tive a oportunidade de explorar o processo de preparação da medicação 

individual de cada utente. 

  

 Regras de prescrição das receitas manuais 

Uma vez que as receitas médicas (RM) eletrónicas, materializadas ou desmaterializadas, são 

resgatadas e confirmadas automaticamente pelo Sifarma 2000®, a este departamento apenas são 

entregues as receitas manuais para validação.  
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Tendo por base a informação da Portaria nº224/2015 de 27 de julho (7), o farmacêutico inicia o 

procedimento de conferência de receitas ao confirmar se o modelo de receita está atualizado 

através da presença do logótipo “SNS – Serviço Nacional de Saúde - 40 anos” no cabeçalho.  

Verifica, ainda, a presença dos seguintes elementos: vinheta do médico prescritor (MP); nome 

completo, número de beneficiário e número de utente; data de prescrição; assinatura do MP; 

justificação da prescrição manual. Estão previstas quatro exceções que permitem a prescrição de 

RM, a assinalar pelo MP: 

a)  Falência do sistema informático; 

b) Inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada anualmente 

pela respetiva ordem profissional; 

c)  Prescrição ao domicílio; 

d) Outras situações até um máximo de 40 RM por mês. 

A ausência de algum destes dados e/ou a presença de rasuras nos dados manuscritos invalida de 

imediato a RM. Opcionalmente pode estar presente a vinheta do local de prescrição, contacto 

telefónico e especialidade do MP. 

Se aplicável, e no caso de medicamentos comparticipados, deverá constar no cabeçalho: 

a)  A letra “R” sempre que a prescrição se destine a um pensionista abrangido pelo regime 

especial de comparticipação; 

b) A letra “O” sempre que a prescrição se destine a um utente abrangido por um regime 

especial de comparticipação de medicamentos em função de patologia, sendo ainda 

obrigatório especificar qual o despacho que consagra o dito regime. 

Validados estes dados, o farmacêutico procede à confirmação da presença da “respetiva 

denominação comum internacional (DCI) da SA, a forma farmacêutica, a dosagem, a 

apresentação, a quantidade e a posologia” (7). 

Em apenas duas situações, o MP poderá optar pela marca ou nome do titular da Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM): 

e)  No caso de só estar disponível o original de marca ou de não existir medicamento 

genérico comparticipado; 

f)  No caso de existir uma justificação técnica que impeça o utente de exercer o seu direito 

de opção. São estas: a prescrição de um medicamento cuja janela terapêutica é estreita; 

existência de uma intolerância ou reação adversa ao medicamento com a mesma SA 

(identificado por outra denominação comercial); prescrição de um medicamento com 

vista à continuidade de tratamento superior a 28 dias. 

Qualquer que seja a situação aplicável, o MP deverá sempre assinalar a opção que se adequa. 

É igualmente exigido que a prescrição seja feita no máximo até quatro produtos de saúde ou 

medicamentos distintos por receita, não podendo ultrapassar duas unidades por linha de 

prescrição, nem o total de quatro embalagens. De referir que no caso de medicamentos 
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classificados como estupefacientes ou psicotrópicos, terão obrigatoriamente de ser prescritos 

numa RM em separado, sem qualquer outro produto de saúde ou medicamento. 

No verso da receita, no momento da venda, são impressos os medicamentos e produtos de saúde 

dispensados ao utente. Como parte integrante e fundamental do processo de confirmação, o 

farmacêutico compara o que foi prescrito com o que foi vendido. É realmente importante que 

desde a SA até à dosagem todos estejam conformes. 

Confirmados estes dados, a conferência termina ao verificar se o colaborador que realizou a 

dispensa carimbou, datou e assinou no verso da RM. De igual modo, verifica-se se o utente 

assinou e confirmou o seu direito de opção e o acesso a todos conselhos relativos à correta 

administração do(s) medicamento(s) ou produto(s) de saúde. 

 

 Planos de comparticipação 

Estabelecido a 15 de setembro de 1979, o SNS veio concretizar o direito à proteção da saúde, à 

prestação de cuidados globais de saúde e ao acesso à mesma por parte de todos os cidadãos, 

independentemente da sua condição económica e social, nos termos da constituição.  

Os organismos competentes em matéria de saúde estabeleceram escalões de comparticipação, 

tendo por base os rendimentos apresentados. Assim, foram definidos os escalões de 

comparticipação A, B, C e D que correspondem a percentagens de 95%, 69%, 37% e 15%, 

respetivamente. É através do número de beneficiário que se acede a este regime (8). De ressalvar 

que, em algumas patologias, como é exemplo a diabetes mellitus, a taxa de comparticipação é 

superior, tornando a medicação totalmente gratuita para o utente. É, ainda, de referir que alguns 

medicamentos manipulados estão incluídos na listagem sujeita a comparticipação, disponibilizada 

no anexo do Despacho n.º 18694/2010, 18 de novembro (9), uma vez que existem lacunas nas 

especialidades disponíveis no mercado. 

Ao SNS estão associados subsistemas de comparticipação públicos. A título exemplificativo 

nomeio ADSE, IASFA, SAD-PSP e SAD-GNR. Estes subsistemas permitem o acesso a uma taxa 

de comparticipação diferente. 

Uma percentagem significativa da população portuguesa opta por contratualizar com sistemas de 

saúde privados. Estas comparticipações são confirmadas pelo farmacêutico através da segunda 

via da fatura emitida no momento da venda. Nesta fatura deve, à semelhança da RM, constar a 

assinatura ou rubrica do utente e do colaborador que realizou a dispensa, bem como a data da 

venda. 

Considero que este foi um momento fundamental do meu processo de aprendizagem, uma vez 

que tive acesso a um conjunto de informações novas e que constatei tratar-se de uma área a 

investir, de modo a melhor acompanhar os utentes, especialmente os que se encontram em 
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situação de maior vulnerabilidade económica e social. A Dra. Joana Pereira foi essencial neste 

processo, colocando frequentemente questões que incentivaram o raciocínio.  

 
 Conferência de receituário e faturação 

No início de cada mês, após confirmação manual de todos os parâmetros descritos em 2.1 e 2.2, 

a equipa farmacêutica procede à faturação, vulgo fecho do receituário (10). Todas as receitas 

manuais são organizadas mediante a entidade comparticipante, o número de lote e o número da 

receita do respetivo lote. Cada lote é constituído por trinta receitas agrupadas desta forma (11). 

No software é emitido um “Verbete de Identificação do Lote” que é impresso, carimbado, 

rubricado e anexado. Separados e identificados todos os lotes, é emitido o documento “Relação 

de Resumos de Lote” e a “Fatura Final Mensal” a cada entidade comparticipante (11). As receitas 

do SNS são remetidas ao Centro de Conferência de Faturas e as restantes à Associação Regional 

de Saúde (ARS) (12).  

Neste âmbito tive a oportunidade de proceder à conferência e respetiva faturação de RM, o que 

incluiu a separação por sistemas e subsistemas de saúde e a emissão de verbetes. 

  

 Combidose 

Com o objetivo de promover a adesão à terapêutica, a FP opta por disponibilizar às unidades de 

cuidados de saúde, maioritariamente lares associados, um serviço de preparação individualizada 

de medicação (13). Embora esteja limitado a formas farmacêuticas sólidas (comprimidos e 

cápsulas), é adequado à população a que o serviço se dirige, já que estas são da preferência da 

grande maioria dos utentes com medicação crónica. 

O processo inicia-se na organização das encomendas rececionadas em backoffice e que são 

dirigidas à combidose. O sistema de organização, à semelhança do exposto em 1.3, segue o 

princípio FirstExpired - First-Out. As unidades de cuidados de saúde fornecem à FP uma listagem 

dos seus utentes, bem como as indicações da posologia a ser seguida. É esta informação que 

permite, com o auxílio do robot, fazer-se a separação e embalamento da medicação. A presença 

do farmacêutico é essencial para operar os equipamentos, garantir o cumprimento das regras de 

higiene e segurança, executar com exatidão as preparações e detetar possíveis lapsos na posologia. 

Deste processo resulta uma fita constituída por alvéolos, sendo que a cada um corresponde um 

único utente, um único dia e uma hora de toma. Previamente ao envio para os lares, são 

identificados com o nome do utente e com o nome dos medicamentos, de forma a facilitar a tarefa 

de confirmação por parte de outro farmacêutico. No final do dia, todos os equipamentos utilizados 

são devidamente desmontados, aspirados e higienizados. Os farmacêuticos utilizam touca, bata e 

luvas. 
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Deste conjunto de tarefas associadas à combidose foi-me atribuída a organização das gavetas com 

a medicação rececionada na FP.  

 

3. Laboratório de manipulados 

Tratando-se de uma farmácia com diversidade de serviços disponíveis, a FP é dotada de um 

laboratório de manipulados que funciona das 9h às 18h, estando a cargo da Farmacêutica Adjunta 

Dra. Flávia Pezella. A sua decoração, recorrendo a material de laboratório antigo e original, 

lembra o início da farmácia magistral e contrasta com a modernidade do laboratório e dos seus 

recursos. 

Na segunda semana dedicada à farmácia magistral, o meu trabalho foi direcionado à preparação 

dos medicamentos manipulados. 

  

 Preparação de Solução Antissética de Base Alcoólica (SABA) 

Seguindo as recomendações da Ordem dos Farmacêuticos (OF) e como resposta à escassez de 

produtos de base alcoólica para higienização das mãos como medida de combate à propagação 

do SARS-CoV-2, a FP deu início à produção própria (14). A Dra. Flávia Pezella optou pela 

formulação A (Anexo 2) dentro das validadas pela OF. Para a produção contou com o auxílio da 

Farmacêutica Adjunta Dra. Catarina Silva e com a minha participação e da colega de estágio. 

Realizei esta tarefa durante uma semana, que contemplou as seguintes etapas: elaboração da ficha 

de preparação; manipulação; embalamento; etiquetagem. Este serviço prestado aos seus utentes 

veio acrescentar uma rápida resposta num momento de stress e incerteza, resposta essa que não 

foi disponibilizada por muitas outras farmácias, destacando a FP das concorrentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 - Preparação de SABA no laboratório de manipulados da FP 
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 Manipulação segundo receita médica 

De acordo com o descrito na Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho (15), a FP faz a preparação do 

medicamento mediante RM que especifica a quem de destina. Essa receita deve seguir todas as 

regras de prescrição anteriormente descritas em 2.1.  

No momento do atendimento é preenchido um pedido de manipulado que indica o nome do utente, 

nome do MP, nome do medicamento, dosagem, quantidade, data de pedido e data prevista de 

levantamento (15). Junto é anexada uma fotocópia da RM. A partir destes documentos elabora-

se a Ficha de Preparação com todos os dados exigidos.  

A Dra. Flávia Pezella partilhou a sua perspetiva relativamente ao método de preparação, embora 

me tenha permitido utilizar o método que escolhi, tendo, claro, sempre em consideração a 

Farmacopeia Portuguesa como normativo base a seguir. Assim, foi possível elaborar diversos 

manipulados, entre eles: 

1. Solução Oral de Propranolol HCl 0,1% - 1 mg/ml (m/V); 

2. Solução Oral de Varfarina 1mg/ml; 

3. Suspensão Oral de Carvedilol 0,1%; 

4. Suspensão Oral Trimetoprim 1% (m/V); 

5. Creme de retinol 50g; 

Tive, ainda, oportunidade de contactar com novos e inovadores produtos no mercado que 

simplificam e facilitam o processo de manipulação. De destacar os veículos para formas 

farmacêuticas líquidas já aromatizadas, cuja consistência permite uma excelente suspensão da 

SA, garantindo uma dosagem precisa de cada toma. No caso, trabalhei com SyrSpend® SF’s para 

manipular determinados xaropes. 

Finalizados os medicamentos, procedi ao controlo de qualidade, embalamento e rotulagem que 

inclui dados do utente, MP, nome do medicamento, dosagem, quantidade, número de lote, via de 

administração, prazo de utilização, condições de conservação do medicamento preparado, 

instruções especiais, como é o caso de “agitar antes de utilizar” e identificação da FP e do DT 

(15). Relativamente à limpeza e higienização do material e da bancada de trabalho, a Dra. Flávia 

Pezella transmitiu técnicas que me eram desconhecidas e que facilitam este procedimento, de que 

é exemplo a colocação do material que esteve em contacto com vaselina em água fervente 

previamente à lavagem. 
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Durante estas atividades do estágio curricular constatei que a manipulação se constitui como uma 

excelente resposta para a terapêutica infantil e geriátrica, especialmente na modificação da forma 

farmacêutica.  

 

 Produtos a granel 

A FP disponibiliza aos seus utentes produtos a granel, como é exemplo óleo de rosa-mosqueta, 

óleo de amêndoas doces, vaselina e gel de aloé-vera. Estes produtos não sofrem qualquer 

transformação, apenas são recondicionados.  

Como trabalha em parceria com as unidades hospitalares da zona, a FP revende produtos a granel 

para hospitais, como é o caso do óleo de amêndoas doces, sendo que nesta situação são 

recondicionados em embalagens de maiores capacidades. 

 

 Cálculo do preço de venda ao público 

O preço de qualquer medicamento manipulado é calculado individualmente, de acordo com o 

preço da matéria-prima, do embalamento e dos honorários (16).  

Para agilizar o processo, a Dra. Flávia Pezella desenvolveu uma folha de cálculo em Microsoft 

Excel que inclui os fatores previstos na lei e o valor do Imposto de Valor Acrescentado (IVA) 

aplicável. O operador terá apenas de inserir a massa/ml de matéria-prima, o tipo de embalamento 

e a forma farmacêutica. Anualmente a Dra Flávia Pezella atualiza na folha de cálculo o fator dos 

honorários, cujo valor é divulgado pelo INE. Este fator é proporcional ao crescimento do índice 

de preços ao consumidor (16). 

  

Figura 2 - Manipulado de Solução Oral de Varfarina 1mg/ml 
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4. Frontoffice – Atendimento ao público e aconselhamento farmacêutico 

A interação do farmacêutico com a comunidade é fulcral na promoção da saúde pública, quer pelo 

aconselhamento que presta, quer pela complementaridade à consulta e prescrição médica. 

A FP prima por ter dez balcões disponíveis para proporcionar uma experiência agradável ao 

utente, evitando grandes instâncias de espera. Adicionalmente, conta com dois gabinetes onde se 

realizam todos os serviços bioquímicos e de vacinação, além de funcionarem como apoio a 

situações em que o farmacêutico considere necessário um local privado para atender o utente. 

À semelhança da organização do backoffice, o frontoffice está a cargo de um colaborador, estando 

à sua responsabilidade toda a gestão de lineares, gôndolas, recursos humanos e a preservação do 

material de trabalho. A cada turno está atribuído um Responsável de Turno (RT) que gere 

situações do dia-a-dia e dá apoio aos restantes colaboradores que se encontram no atendimento, 

complementando o trabalho do responsável de frontoffice. 

No âmbito do estágio curricular, estive, no período de quatro meses, dedicada às tarefas que 

compreendem o atendimento ao público.  

 

 Dispensa de medicamentos mediante prescrição médica 

 Após a verificação de todas as exigências descritas na Portaria nº224/2015 de 27 de julho (7) e 

exploradas na secção 2, o colaborador procede à avaliação do conteúdo e à sua adequação à 

situação, sendo de destacar a posologia e a forma farmacêutica, bem como a possível existência 

de interações medicamentosas dentro da própria receita ou em relação a medicação prévia do 

utente (17). A título exemplificativo, uma prescrição de um paracetamol em comprimidos a um 

lactente com quadro febril exige um contacto com o médico para propor a substituição por outra 

forma farmacêutica, nomeadamente xarope. A comunicação com o MP foi fortemente 

incentivada pela equipa da FP nas situações em que surgiram questões sobre a RM, o que permitiu 

um acompanhamento e atendimento mais completos e seguros.  

Sempre que aplicável, questiona-se o utente sobre a preferência entre medicamento de marca 

original ou genérico. Fui, em diversos momentos, confrontada com a indecisão dos utentes devida 

à desinformação relativa às características que os distinguem. Partilhar conhecimento e esclarecer 

estas dúvidas permitiu-me momentos de crescimento e de realização profissional.  Posto isto, o 

utente pode exercer o seu direito de opção e abdicar do medicamento mais barato dos três do 

grupo homogéneo em detrimento de outro que obrigatoriamente terá de apresentar o mesmo 

CNPEM (Código Nacional de Prescrição de Medicamentos). Numa receita manual cabe ao 

colaborador fazer esta gestão, utilizando sempre o software como auxílio para listagens de 

medicamentos do grupo homogéneo do prescrito (18). 

Da minha experiência, constatei que a grande maioria das RM que chegam à FP são as eletrónicas 

desmaterializadas. Não existindo necessidade em se introduzir os dados manuscritos, resultam 
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vantagens evidentes, especialmente no que respeita aos medicamentos e produtos de saúde. São 

eliminados muitos erros de leitura, fomentando-se uma maior exatidão na dispensa.  

Para complementar as informações sobre a posologia e objetivo terapêutico da medicação 

prescrita, procurei indicar medidas terapêuticas não farmacológicas e promover uma boa 

compreensão por parte do utente, tendo, para isso, reforçado as informações relevantes e 

questionado sobre a existência de dúvidas que pudessem persistir. A título exemplificativo, numa 

situação de atendimento constatei que o utente estaria a fazer a SA pantoprazol após a refeição 

do almoço. Assim, procurei explicar que, sendo um inibidor da bomba de protões com o objetivo 

de reduzir a produção de ácido e sintomatologia associados à doença de refluxo gastroesofágico, 

seria importante fazer em jejum. Numa seguinte visita à FP recebi feedback positivo do utente 

que reforçou ter sentido melhorias. 

Perante uma prescrição médica de um manipulado, o procedimento passa, em primeiro lugar, por 

questionar a Dra. Flávia Pezella relativamente à possibilidade de se produzir o medicamento e, 

em caso afirmativo, qual a data prevista de entrega. No caso de impossibilidade, como é o 

exemplo da produção de cápsulas e comprimidos, a FP tem como parceira a Farmácia Barreiros 

a quem encomenda este tipo de medicamentos.  

 

 Dispensa de medicamentos por indicação farmacêutica 

Quando existe uma procura de uma indicação terapêutica, todos os colaboradores da FP têm a 

mesma abordagem, procurando entender o motivo de consulta ao farmacêutico, a duração da 

sintomatologia e outros problemas de saúde existentes que exijam ou não medicação (17). Estes 

dados permitem avaliar se se trata de um problema de saúde menor que pode ser solucionado em 

farmácia ou se exige redirecionamento para o médico.  

A dispensa de medicamentos e produtos de saúde foi um dos pontos fortes do meu 

desenvolvimento profissional durante o estágio, uma vez que contei com o apoio de toda a equipa 

de frontoffice e backoffice para aprofundar e relembrar conteúdos sobre a indicação farmacêutica 

de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). Para além dos anti-alérgicos, 

frequentemente comercializados no período da primavera e verão, contactei extensamente com 

anti-inflamatórios de toma oral e administração tópica como resposta a dores musculares 

derivadas de más posturas e lesões. Constatei que a dispensa de MNSRM é merecedora de grande 

atenção por parte do farmacêutico devido a auto-medicações indevidas. A título exemplificativo, 

atendi uma utente que chegou à FP com a intensão de adquirir a especialidade farmacêutica 

“Neurofen 400”. Após fazer as questões inerentes à dispensa farmacêutica, apurei que a utente 

estaria a fazer a coadministração com a especialidade farmacêutica “Brufen 400” numa tentativa 

de tratar as cefaleias e a dor abdominal aguda associada à menstruação. Procurei explicar que 

estaria a fazer a administração da mesma SA em duplicado, totalizando uma dose superior à 
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recomendada. Sugeri alterar o princípio ativo e recomendei a especialidade farmacêutica 

“Ketesse”. É, por isso, importante selecionar o princípio ativo mais adaptado à situação, na dose 

correta e atendendo às características do utente. Devem ser fornecidas todas as indicações 

necessárias sobre a frequência de administração, duração de tratamento e forma farmacêutica. 

Esta última deve, igualmente, ir de encontro às necessidades do utente, especialmente no que diz 

respeito à idade e à facilidade de deglutição.Todos estes fatores são sempre ponderados pelos 

colaboradores da FP, de forma a aumentar a adesão à terapêutica (17). 

Devido à vasta gama de produtos de saúde ao dispor, o aconselhamento torna-se 

significativamente mais fácil e satisfatório. Frequentemente fui procurada para aconselhamento 

dermocosmético de produtos de saúde da pele e cabelo, quer de adulto, quer de criança. Por se 

situar nas proximidades de hospitais, diversos pais de recém-nascidos procuram a FP para adquirir 

cuidados essenciais de higiene, alimentação e puericultura. Além disso, e derivado à situação que 

se experienciou com a pandemia, proporcionou-se a venda de suplementos alimentares 

multivitamínicos, com o propósito de reforçar o sistema imunitário. Reconheci, com o auxílio da 

equipa da FP, que suplementação formulada com vitamina C e D seriam as mais recomendadas 

nestas situações.  

Todas as formações a que tive oportunidade de assistir acrescentaram imensamente ao meu 

conhecimento, com destaque no que respeita a alimentação especial (geriátrica, pré e pós-

operatória e oncologia), odontologia e produtos veterinários. 

 

 Medição de parâmetros bioquímicos  

A FP presta um serviço de saúde pública que assegura um acompanhamento da evolução do utente 

e complementa o serviço hospitalar (13). Os utentes procuram a farmácia para avaliação de níveis 

totais de glicémia, triglicerídeos e colesterol, bem como para medição da pressão arterial, massa 

corporal e frequência cardíaca.  

Devido à situação instável gerada pela ameaça de SARS-CoV-2 não tive contacto com esta 

realidade. 

 

 Vacinação 

A FP disponibiliza um serviço de administração de um conjunto de vacinas pré-definidas e 

adquiridas na farmácia. Após a dispensa da RM ao balcão, o utente é acompanhado até ao 

gabinete, espaço no qual um farmacêutico certificado para o efeito procede à administração. 

Devido à situação pandémica, a administração de vacinas foi temporariamente interrompida, 

sendo a vacina contra a gripe a única exceção, já que as farmácias se aliaram aos centros 

hospitalares e de saúde para prestarem auxílio na vacinação em massa da população portuguesa.  
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A minha experiência circunscreveu-se à dispensa das vacinas e ao esclarecimento de dúvidas 

quanto ao número de doses, intervalo de tempo entre administrações e reações adversas. 

 

 FarmaDrive 

Para maior comodidade dos utentes, a FP disponibiliza um serviço único a nível do norte de 

Portugal. O FarmaDrive permite ao utente permanecer na sua viatura enquanto um colaborador 

realiza o atendimento, quer seja aviamento de RM ou aconselhamento farmacêutico. A ordem de 

atendimento segue a do serviço de senhas regular, exceto se se tratar de uma situação prioritária, 

de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto (19). 

 

 Gestão de resíduos de embalagens de medicamentos e de medicamentos fora de uso 

Assumindo a responsabilidade sobre a totalidade do ciclo de vida do medicamento, a FP é 

aderente do projeto da sociedade sem fins lucrativos - VALORMED (20). 

Fiquei positivamente surpreendida por constatar que a comunidade de utentes da FP já tem 

incutido o hábito de procurar uma correta e consciente eliminação de medicamentos fora de uso 

e de validade, bem como das suas cartonagens e blisters. 
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Parte II  

Os dois trabalhos com ligação à prática profissional desenvolvidos intitularam-se de “Pandemia 

COVID19 - Férias”, para o qual foi elaborado um panfleto informativo, e “Terapêutica com 

isotretinoína”, para o qual foi desenhado um booklet. 

 

Projeto I - Pandemia de COVID19 – Férias 

O novo SARS-CoV-2 foi identificado como o responsável pelo surto de síndrome respiratória 

aguda grave detetado em Wuhan na província chinesa de Hubei. Está, presumivelmente, ligado a 

um mercado vivo onde se verificam cuidados de higiene e de segurança alimentar limitados (21). 

Por se tratar de um patógeno recentemente identificado, não se conhece imunidade pré-existente 

em humanos, considerando-se a totalidade da população humana como suscetível (22) e, portanto, 

um tema de preocupação no que concerne a saúde pública.  

Na FP, mais concretamente no dia-a-dia do atendimento em momento de pandemia, constatei 

existirem questões muito direcionadas para a ameaça que a doença representa em momentos de 

lazer. Muitas destas questões derivam de falsas informações propagadas pelos média e que geram 

insegurança e receio nos utentes. Tendo isto presente, considerei de elevada relevância 

disponibilizar alguma forma de apoio literário que permitisse esclarecer a comunidade. O panfleto 

é, na minha ótica, uma forma prática de o utente reunir toda informação essencial para uma 

consulta posterior e, se pertinente, para partilha com outros membros da comunidade.  

 

1. SARS-CoV-2 

A 30 de dezembro de 2019 detetou-se, pela primeira vez, a presença do vírus em amostras 

broncoalveolares de pacientes com pneumonia de etiologia desconhecida (22). A deteção precoce 

do novo vírus foi possível recorrendo a real-time PCR que permitiu posicioná-lo como um 

betacoronavirus (22) pertencente à família Coronaviridae (23). Já a sequenciação nanopore 

permitiu determinar a totalidade da sequência genómica e extrapolar um possível reservatório 

animal devido à semelhança em 96% entre a sequência genómica do SARS-CoV-2 e a estirpe 

SARS-like BatCOv RaTG13 proveniente do morcego (22). Adicionalmente, a análise filogenética 

realizada em 104 estirpes isoladas de diferentes pacientes em diferentes localizações e momentos 

mostrou uma homologia de 99% sem mutação significativa (22). 

 

2. Características estruturais 

Trata-te de um vírus constituído por cadeias de RNA simples (24), sendo que esta característica 

genómica lhe permite acumular mutações que o dotam de novas propriedades fenotípicas, como 

é o caso da capacidade de infeção de células humanas. Associado à possibilitação de uma interface 
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entre humanos e animais reservatórios, este microorganismo conseguiu fácil e rapidamente atingir 

e infetar a espécie humana (25). 

Estruturalmente o virião mede aproximadamente 50 a 200 nanómetros em diâmetro (26), sendo 

constituído por quatro proteínas estruturais: proteína S (spike); proteína E (envelope); proteína M 

(membrana); proteína N (nucleocápsideo) (27). A proteína S é a mais abundante e é constituída 

por duas subunidades (S1 e S2) que se tornam independentes após clivagem por protéases 

celulares humanas. A subunidade S1 é responsável pela ligação ao recetor e a subunidade S2 é 

responsável pela fusão com a membrana celular (25). Estas características associadas à afinidade 

com a enzima conversora da angiotensina 2 (ACE2) humana tornam o vírus extremamente eficaz 

na invasão das células do hospedeiro (28). 

Os coronavírus destacam-se dos restantes vírus de RNA pelo extenso genoma de quase 30 

kilobases, não sendo o SARS-CoV-2 exceção. A presença de um domínio com atividade 3’-5’-

ribonuclease que garante a replicação genómica e, por consequência, dota-o de capacidade de 

correção de erros transcriptómicos. Ao introduzir estabilidade genética está, de igual modo, a 

impedir a existência frequente de mutações e, portanto, de criação de novas estirpes (25). A nível 

científico esta informação é de extrema importância aquando, por exemplo, do desenvolvimento 

de uma vacina.  

 

3. Sintomatologia e histopatologia 

Tal como outros vírus da mesma família, o SARS-CoV-2 incide sobre o sistema respiratório que 

podendo manifestar-se em constipação ligeira até pneumonia grave (23). Estes sintomas 

manifestam-se entre dois a catorze dias após a exposição (29).  Gera um conjunto de sintomas 

que vão desde febre, tosse, cansaço, dores musculares até septicémia, choque sético e morte (30). 

Estão, ainda, relatados casos de perda de olfato, paladar e odinofagia (31).  

A nível histológico, o isolamento do vírus em várias linhas celulares, como por exemplo células 

epiteliais do trato respiratório humano (Vero E6 e Huh-7), demonstrou efeitos citopáticos 96 horas 

após inoculação. Adicionalmente, ratos e macacos infetados intranasalmente por isolados víricos 

apresentaram pneumonia multifocal com hiperplasia intersticial (29). 

 

4. Transmissão e período de incubação 

O principal modo de transmissão da infeção é a exposição a gotículas respiratórias com conteúdo 

vírico. Estas gotículas poderão ser visíveis e, portanto, de maior massa, o que conduz a uma rápida 

queda e a uma baixa taxa de suspensão no ar. Poderão, também, ser de menores dimensões, o que 

lhes permite permanecer horas suspendidas no ar e, inclusivamente, serem transportadas por 

correntes de ar (32). A estas últimas dá-se a denominação de aerossóis. Para além da permanência 

em suspensão, é relevante mencionar a carga viral presente quando se fala de transmissão. Além 
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de ser necessário uma carga viral mínima para ocorrer infeção, essa mesma concentração parece 

estar relacionada com a severidade da doença: valores mais elevados representam um prognóstico 

mais negativo, não sendo incomum ocorrer a morte (33). 

A transmissão direta não explica todos os casos de novas infeções. Determinou-se que a 

transmissão indireta reflete uma percentagem significativa de novos casos (34). O contacto com 

fómites, ou seja, superfícies e objetos contaminados, e posterior contacto com olhos, nariz e boca, 

é uma das vias de transmissão mais relevantes (35). 

Após o contágio inicia-se o período de incubação que tem a duração, em média, de 4 a 5 dias (25). 

Neste momento, e ao contrário de outras infeções por coronavírus, o indivíduo já é transmissor 

da infeção antes de desenvolver qualquer tipo de sintoma. Isto deve-se ao facto de a replicação já 

estar a ocorrer nas células epiteliais das mucosas das vias aéreas que expressam o recetor ACE2 

e a protéase TMPRSS2 (36). 

 

 Transmissão através da água 

O Decreto-Lei n.º 24/2020, de 25 de maio (37) refere uma baixa transmissibilidade do vírus 

através da água com base em dados de surtos anteriores de outros coronavírus. O surto de 2003 

em Hong Kong de SARS permitiu obter esta informação (38).  

No caso específico de águas salinas, nomeadamente praias marítimas, o cloreto de sódio, cloreto 

de alumínio e cloreto de potássio são fortes inativantes do vírus (39). Os iões alteram o pH da 

água e desestabilizam a estrutura vírica e a recristalização do sal dissociado conduz à sua adsorção 

(40). No que se refere a extensas massas de água, verifica-se o efeito de diluição, pelo que a carga 

vírica que poderia atingir o indivíduo seria tão reduzida que não geraria nova infeção (37). 

Apesar do baixo risco de transmissão nestas situações, e como em qualquer infeção por 

coronavírus, as regras de distanciamento social, inclusive em momentos recreativos em locais 

aquáticos, são essenciais para impedir a propagação. Manter dois metros de distância dos restantes 

participantes, tossir e espirrar para o antebraço ou para um lenço de papel descartável e lavar as 

mãos frequentemente são cuidados básicos fundamentais (41). 

 

 Transmissão através da areia 

É consensual na comunidade científica que a radiação ultravioleta germicida é extremamente 

eficaz na inativação de maior parte dos vírus conhecidos (42). A radiação ultravioleta C (UVC) é 

absorvida pelas bases de RNA, causando forte fusão química das pirimidinas adjacentes. A 

radiação ultravioleta B (UVB), embora exerça o mesmo efeito, é 20 a 100 vezes menos eficiente. 

Já a radiação ultravioleta A (UVA), embora fracamente absorvida pelo RNA e, portanto, ineficaz 

na fusão genómica, causa danos genéticos através da produção de espécies reativas de oxigénio 

que, por sua vez, geram a oxidação das bases e a quebra das cadeias de RNA (43). 



21 

Adriana Alves Ramos 

De notar que a radiação ultravioleta é um irritante cutâneo e ocular, sendo desaconselhada a 

utilização deste método como desinfetante. Para a pele o mais indicado é a lavagem com água 

corrente e sabão (44). Inclusivamente, dados publicados pela OMS sugerem que a exposição 

repetida à radiação ultravioleta é um forte fator para o desenvolvimento de melanoma cutâneo 

(45).  

Face ao anteriormente referido, e estando a areia das praias marítimas e fluviais expostas à 

radiação UV proveniente do sol, pode-se extrapolar que o risco de infeção por contacto com a 

areia é reduzido, pelo que esta não é considerada um fómite.  

 

5. Resposta imunológica/imunidade adquirida 

Com base em estudos em modelos animais, é do conhecimento científico que a infeção por SARS-

CoV-2 está associada ao desenvolvimento de anticorpos com capacidade neutralizante, embora 

as suas concentrações diminuam com o tempo. As imunoglobulinas M e G anti-recetor da proteína 

S do SARS-CoV-2 sofrem maior decréscimo quando comparadas com as imunoglobulinas A. 

Contrariamente, a contagem de linfócitos B de memória específicos para o recetor da proteína S 

parece manter-se inalterado por cerca de 6 meses. Além disso, os seus anticorpos apresentam 

maior hipermutação somática e maior potencia e resistência às mutações do recetor, o que indica 

uma evolução continua da resposta humoral (46). 

 

6. Armazenamento de produtos de base alcoólica 

A vasta maioria dos desinfetantes comercializados, cujo uso é incentivado para garantir uma 

correta higienização das mãos em situações de difícil acesso a água e sabão, tem na formulação 

um álcool. Tratando-se de solventes orgânicos de elevada volatilidade, é essencial um 

manuseamento correto durante a utilização e uma conservação adequada.  

No caso do etanol, álcool de excelência para a produção de desinfetantes, o ponto de ebulição é 

de cerca de 78ºC (47). Produtos expostos ao sol, especialmente em ambientes fechados, como é 

o exemplo de viaturas, podem atingir temperaturas similares. Nestas situações, a volatilização do 

solvente orgânico, se em quantidades apreciáveis, pode conduzir a um aumento de pressão dentro 

do recipiente e resultar na sua explosão. No caso de a volatilização ocorrer em menor escala, 

existe o risco do desinfetante se tornar ineficaz pela diminuição do teor de etanol solubilizado. 

Situação semelhante ocorre em ambientes fluviais, marítimos e outros recreativos que impliquem 

exposição solar. Locais frescos e protegidos da luz solar direta são os ideais para armazenar estes 

produtos, garantindo a sua qualidade e evitando acidentes. 

Os fumadores que lidam com chama aberta estão sujeitos a um maior risco de acidentes. O etanol 

tem um ponto de autoignição de cerca de 370ºC, temperaturas facilmente atingíveis por uma 

chama proveniente de um isqueiro típico de butano (48). Quando presente à superfície da pele e, 
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em menor extensão, em camadas mais profundas da epiderme, o etanol inflamado causa 

queimaduras e lesões graves (49). Nestes casos, incentiva-se, igualmente, a higienização regular 

das mãos, tendo em atenção aguardar pela total volatilização do desinfetante para proceder à 

ignição do cigarro.  

 

7. Resultados e discussão 

Recorrendo a dados científicos, mas utilizando uma linguagem acessível ao cidadão comum, 

procurei desenvolver um panfleto que contemplasse as informações mais importantes 

relativamente à pandemia gerada por SARS-CoV-2. Este documento procurou, de igual modo, 

dar resposta às questões mais comuns relacionadas com lacunas na divulgação de informação, ou 

até mesmo com a divulgação de informações confusas ou erradas. 

Para além da possibilidade de distribuição ao balcão, a FP dispõe de um linear para exposição de 

conteúdo literário. A utilização deste linear para divulgação do conteúdo do panfleto permitiu aos 

utentes reunir informações sobre a temática, enquanto aguardavam pelo atendimento, o que 

facilitou a difusão do meu trabalho. Embora as questões ao balcão acerca dos períodos de lazer 

tenham reduzido drasticamente aquando da divulgação do panfleto, outras questões mais gerais 

relacionadas com a pandemia permaneceram uma constante.  

Em circunstâncias normais que não exigem o distanciamento social, teria optado por completar o 

trabalho com uma sessão de esclarecimento de dúvidas, o que permitiria uma melhor 

contextualização da doença e uma maior interação com a população. No entanto, e com os meios 

disponíveis, considero que este trabalho teve sucesso no contexto da FP, principalmente devido à 

divulgação de evidências científicas. De salientar que a grande parte dos utentes que contactou 

com o panfleto demonstrou interesse em levar o documento consigo, o que reforçou a ideia da 

relevância deste conteúdo para a comunidade que a FP serve. 

 

Projeto II - Terapêutica com isotretinoína 

Este trabalho visou dar resposta à necessidade da FP de deter um suporte escrito que reunisse as 

informações mais importantes destinadas a utentes que iniciem a terapêutica com isotretinoína. 

Foi-me transmitido pela equipa da FP que existe uma lacuna relativa a documentos de divulgação 

sazonal e que teriam todo o interesse em que fosse desenvolvido este trabalho, por forma a 

complementar, mas nunca substituir, o apoio farmacêutico prestado no momento da 

dispensa. Assim, reuni um conjunto de elementos, desde uma contextualização da doença às 

questões mais frequentes, em suporte de booklet a ser distribuído no final do verão, período mais 

comum de iniciação à terapêutica. 
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1. Acne vulgaris 

A acne, doença de pele crónica de elevada prevalência em adolescentes, tem etiologia 

multifatorial (50) e não é contagiosa (51). Estão descritas duas formas clínicas da doença: 

inflamatória e retencional. A inflamatória manifesta-se pela presença de pápulas, pústulas e 

nódulos, já a retencional por comedões abertos e fechados, microcistos e, ocasionalmente, 

pequenas lesões inflamatórias (52). Comprimir as pápulas, pústulas e comedões agrava a doença, 

pois aumenta a inflamação, proliferação bacteriana e causa trauma na pele (53). As áreas 

frequentemente afetadas são a face, o pescoço, o peito, as costas e os ombros, uma vez que é 

nestas regiões que existe maior concentração de folículos sebáceos (54). Stress, hormonas, fatores 

genéticos e uma reduzida higiene, agravados pela proliferação bacteriana, são os principais 

responsáveis pela instauração da doença (55). Pode estar associada dor e desfiguração, 

acompanhadas de sequelas psicológicas (54).  

 

2. Fisiopatologia 

A produção excessiva de sebo, mistura de lípidos relativamente apolares (56), é um dos principais 

fatores responsáveis pela patogénese da doença. Estudos recentes demonstram a importância 

qualitativa do sebo relativamente à quantitativa.  

O sebo humano, constituído por esqualeno, ésteres de cera, ésteres de colesterol e triglicerídeos, 

está sujeito a processos metabólicos - peroxidação lipídica, hidrólise, oxidação - cujos produtos 

da reação são citotóxicos ou irritantes e provocam hiperqueratose folicular reativa e consequente 

formação de comedões (56). Esta resposta é mediada por recetores Toll-like 2 e 4 e por 

mediadores pró-inflamatórios, como por exemplo interleucinas 1-α e 8 e fator de necrose tumoral 

α. Desta mediação resulta um recrutamento de neutrófilos, libertação de lisozimas e consequente 

disrupção do epitélio folicular (57). Já a peroxidação do esqualeno induz uma resposta 

inflamatória em queratinócitos HaCat devido à ativação da lipoxigenase (LOX) e ao aumento da 

produção da citocina pró-inflamatória IL-6. Os produtos resultantes da ação da lipoxigenase 

contribuem para uma resposta inflamatória concomitante de outras células pilossebáceas da 

mesma unidade, demonstrado pelo aumento do mRNA do recetor PPAR e pelos níveis proteicos 

(56)(58). Na inflamação típica dos folículos pilossebáceos, o NF-jB, fator de transcrição relevante 

na produção de citocinas pró-inflamatórias, está ativado, o que demostra tratar-se de um dos 

responsáveis por processos de instauração de lesões acneicas (56). 

Para controlo da doença, a apoptose e supressão do ciclo celular dos sebócitos do fenótipo SEB-

1, local de produção do sebo, demonstram ter elevada relevância. Diversos estudos descrevem 

que os retinóides interrompem o ciclo celular na fase G1/S, causando uma reduzida fase S e um 

aumento do número de células em fase G0/G1 (59).  
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3. Isotretinoína 

O ácido 13-cis retinóico, análogo sintético da vitamina A, é um dos pró-fármacos mais eficazes 

no tratamento de casos moderados a severos de acne nodulocística (57). Ao nível dos sebócitos, 

a isotretinoína é metabolizada pela CYP3A4 e, posteriormente, isomerizada a ácido all-trans 

retinóico (ATRA) que tem ação terapêutica (60). Num estudo realizado por Kun Wang et al., 

percebeu-se que a isotretinoína é indutora da CYP3A4, pelo que o metabolismo do etanol pode 

sofrer alguma alteração (60). Assim, durante o tratamento é recomendado limitar o consumo de 

etanol.  

Os retinóides interferem com o crescimento celular, diferenciação, morfogénese e apoptose, 

inibem a promoção tumoral, exercem funções imunomodulatórias e alteram a coesão celular (57).  

O factor nuclear de transcrição FoxO3 é o indutor do TRAIL (tumor related apoptosis inducing 

ligand) responsável pela estimulação da apoptose em sebócitos por indução da cascata de 

caspases. Por isso, a ativação do FoxO3 é um mecanismo natural do organismo de controlo de 

produção de sebo. No caso de instauração da doença, o FoxO3 está inibido devido à maior 

produção de fatores de crescimento, como IGF-1 (insulin-like growth factor) e insulina, típico da 

puberdade. Estes fatores estimulam a cinase Akt, conduzindo à fosforilação da FoxO3 e à sua 

inativação por sequestro citoplasmático.  O FoxO3 pode, ainda, atuar na regulação da produção 

de sebo através da indução da expressão de pró-apoptóticos do tipo Bcl2 (61). 

Análises de microarray demonstram uma indução do ligante pró-apoptótico TRAIL na presença 

de ácido 13-cis retinóico, quando comparado com sebócitos SEB-1 controlo. A.M. Nelson et al. 

verificaram um aumento de expressão de TRAIL em glândulas sebáceas de pacientes com acne 

ao fim de uma semana de tratamento com isotretinoína (62). Com estes dados, é possível 

extrapolar que o ATRA é responsável por incrementar a sinalização FoxO3/TRAIL. É este o 

principal mecanismo de ação responsável pelo efeito terapêutico da isotretinoína, capaz de reduzir 

a produção de sebo e, consequentemente, reduzir a inflamação associada às pápulas e pústulas 

(61). 

A lipocalina NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin) está, também, associada à 

apoptose dos sebócitos e surge como resposta de imunidade inata à presença de bactérias. O 

mecanismo exato é, ainda, desconhecido, mas tudo indica que estará relacionado com a ligação a 

sideróforos, levando a alterações intracelulares de ferro (49). A lipocalina NGAL é codificada 

pelo gene lipocalina 2 (LCN2), sendo que a sua produção está altamente aumentada na primeira 

semana de tratamento, mas substancialmente reduzida na oitava. Estes dados permitem concluir 

que não só a regulação da produção de NGAL é feita como feedback à presença de P. acnes e IL-

1, mas também à presença de isotretinoína (63). 

Relativamente aos comedões, a isotretinoína reduz a hiperqueratinização, devido ao mecanismo 

de perda de coesão e descamação dos corneócitos (64). 
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Atualmente a isotretinoína apresenta-se como a primeira linha de tratamento em casos severos de 

acne. Tem uma elevada taxa de sucesso, eficácia clínica e uma forte remissão a longo prazo (57). 

O esquema terapêutico preconizado é, inicialmente, de 0,5 mg/kg/dia, podendo ser aumentada até 

1,0mg/kg/dia. Considera-se que, no que concerne às taxas de remissão e recidiva a longo prazo, 

a dose total administrada tem uma maior influência do que propriamente a duração do tratamento 

ou a dose diária. Além disso, doses cumulativas superiores a 120/150 mg/kg não aportam 

vantagens terapêuticas (65). Na maioria dos casos prevê-se 16 a 24 semanas de tratamento, o 

equivalente a um ciclo, sendo o período necessário para total eliminação da acne. De acordo com 

o descrito anteriormente, uma melhoria adicional da acne pode ser observada até 8 semanas após 

a descontinuação do tratamento, devido às concentrações de NGAL que se mantêm circulantes. 

Assim, 8 semanas de intervalo é o aconselhado para recomeçar um novo ciclo (63). Em algumas 

situações, o médico associa antibioterapia de toma oral para auxiliar na eliminação mais rápida e 

eficaz da infeção por P. acnes (66). 

 

4. Efeitos secundários 

À semelhança da grande maioria dos fármacos, a isotretinoína tem efeitos adversos associados. 

A nível sistémico, a teratogenicidade é, sem dúvida, o efeito secundário que mais carece de 

atenção. Das mulheres grávidas a iniciar terapêutica com isotretinoína, um terço sofre aborto 

espontâneo e, das restantes, até 30% desses recém-nascidos apresentam deformidades ao nível 

dos sistemas cardiovascular e esquelético (66)(67). Está, ainda, descrita a incidência de 

malformações craniofaciais e de danos ao nível de estruturas do sistema nervoso central (61). 

Num desenvolvimento normal, células da crista neuronal dispersam-se ao longo de diferentes 

percursos que dão origem a diferentes células do embrião. Ao interferir nesta morfogénese pode 

desencadear a ativação da cascata das caspases, conduzindo à morte celular, efeito semelhante ao 

que se verifica na síndrome alcoólica fetal (68)(69). Devido à apoptose das células da crista 

neuronal surgem defeitos cardíacos e anormalidades na carótida, uma vez que não existe migração 

destas células para uma correta formação do aparelho cardiovascular. Em termos de ação direta, 

o fármaco inibe uma saudável proliferação do tecido cardíaco (61). 

Com estes dados, a EMA (European Medicines Agency) e o INFARMED, I.P. traçaram um 

Programa de Prevenção da Gravidez (PPG) que permite mulheres em idade fértil aderir à 

terapêutica. Inclui: 

1. A avaliação do potencial para engravidar; 

2. A realização de testes de gravidez antes de iniciar, durante e após o tratamento; 

3. A utilização de, pelo menos, um método eficaz de contraceção durante e após o 

tratamento; 
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4. O preenchimento de um "formulário de reconhecimento de risco" para doentes e médicos 

a confirmar que o aconselhamento foi prestado e compreendido; 

5. A distribuição de materiais educacionais atualizados sobre os riscos associados (66)(70). 

Relativamente à amamentação, esta está desaconselhada durante o tratamento. Os retinóides e 

derivados metabólicos possuem elevada lipofilia, o que lhes permite alcançar o leite materno e, 

por consequência, o lactente (51).  

Outro efeito que, embora controverso, aparece referenciado em variados estudos, é a alteração de 

humor devido à interferência com sistemas dopaminérgicos (57)(58). De destacar um estudo de 

Azoulay et al. que apresentou uma associação estatisticamente significativa entre a toma de 

isotretinoína oral e o desenvolvimento de depressão. Em pacientes com historial clínico de 

depressão deve ser feita uma maior monitorização e acompanhamento para evitar casos de 

depressão, ansiedade, tendências agressivas, alterações de humor, sintomas psicóticos e tentativa 

de suicídio (65).  

Os efeitos mucocutâneos são dependentes da dose e reflexo da diminuída produção de sebo, 

reduzida espessura do estrato córneo e alteração da função barreira da pele, com consequente 

aumento da perda transepidérmica de água (71). São extensíveis à zona ocular e à mucosa nasal 

(65) e, no caso das mulheres, estas alterações podem ser notórias a nível da mucosa vulvovaginal 

(72). 

Frequentemente surgem relatos de afeções hepatobiliares, nomeadamente o aumento reversível 

das transaminases, que tem a duração do tratamento (65). A isotretinoína e o ATRA induzem 

apoptose hepática mediada pelo TRAIL. Com a lise destas células o conteúdo intracelular é 

libertado, o que gera um aumento das transaminases circulantes. É, também, o mecanismo que 

justifica as hipertrigliceridemias verificadas em alguns pacientes (73).  

 

5. Cuidados mucocutâneos 

O estrato córneo representa a barreira protetora da epiderme, conferindo proteção contra 

microrganismos, fotoproteção contra raios ultravioleta, proteção antioxidante e proteção 

imunológica contra alergénios (74).  É composto por dois elementos provenientes do processo 

dependente de cálcio de diferenciação de queratinócitos: os corneócitos - células anucleadas 

compostas por queratina e aminoácidos - e o seu fator de hidratação natural; a matriz intercelular 

lipídica em bicamada (75).  

A descamação é um processo auto-regulado que advém da atividade enzimática sobre os 

corneodesmosomos – estruturas de adesão dos corneócitos (75) – e que permite uma renovação 

celular. Quando existe uma redução do conteúdo de água do estrato córneo, há uma deficiente 

atividade enzimática e consequente adesão e acumulação dos corneócitos, visível pelo 

aparecimento de xerose cutânea e descamação (75). Frequentemente está associado prurido e 
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eritema que são motivo de grande desconforto para o paciente. A indústria farmacêutica, perante 

esta necessidade de resposta ao utente e de forma a garantir uma adesão à terapêutica com 

isotretinoína, desenvolveu propostas dermatológica. 

Um estudo por JoachimW. Fluhr et al. demonstra a importância específica do glicerol como 

humectante. Evidencia ainda, que o seu poder hidratante pode ser complementado, mas não 

substituído, por ureia, outro potente humectante endógeno. Embora o motivo da sua capacidade 

única hidratante não esteja definido, sabe-se, teoricamente, que, sendo o glicerol absorvido pela 

camada nucleada, funcionará como um bloco construtor para a formação de glicerolípidos e/ou 

será um potencial substrato para a produção de ATP (76). 

Outro estudo realizado por Shingo Sakai et al. demonstrou a vasta ocorrência natural de ácido 

hialurónico, um glicosaminoglicano higroscópico, no estrato córneo. A epiderme, local de 

produção de hialuronato, é um compartimento que carece de vasculatura e cuja passagem de 

macromoléculas de elevado peso molecular é extremamente difícil. No entanto, a presença de 

ácido hialurónico no estrato córneo é explicada por dois possíveis mecanismos. Existe um 

possível metabolismo de degradação, no qual intervém a hialuronidase, e que permite o posterior 

transporte até ao estrato córneo e/ou existe um sistema próprio das células granulares que permite 

a transferência da macromolécula (77). 

De acordo com o referido anteriormente, nas situações de xerose cutânea associada à isotretinoína 

está vastamente recomendada a utilização de produtos hidratantes e emolientes sem 

características comedogénicas, acnegénicas, irritantes e sensibilizantes (78)(79). No entanto, 

muitos dos componentes base de uma formulação simples de dermocosmética - que inclui 

emolientes, detergentes, emulsificantes e hidratantes oclusivos – têm, precisamente, estas 

características, o que torna fundamental analisar as características do composto antes de o 

introduzir num produto cosmético ou recomendá-lo ao paciente (80). Além disso, devido ao 

estado de sensibilidade da pele, agentes antiacneicos tópicos queratolíticos ou esfoliativos não 

são recomendados durante o tratamento, uma vez que poderão aumentar a inflamação e a irritação 

local (65). 

No que diz respeito à secura ocular, gotas oculares de hialuronato de sódio são a resposta 

terapêutica por excelência (81). Na hipótese de a secura das mucosas se estender à mucosa 

vulvovaginal, a primeira linha de tratamento inclui lubrificantes não-hormonais e hidratantes 

vaginais. Apesar de os lubrificantes à base de água serem mais neutros, os que são à base de óleo 

conferem lípidos que produzem um filme no epitélio e evitam as perdas de água (apenas 

temporariamente), cujo objetivo é diminuir o desconforto durante a relação sexual. Os hidratantes 

para além de conferirem a componente de hidratação também reduzem o pH da flora vaginal, 

aproximando-o do fisiológico. O objetivo é substituir as normais secreções vaginais, sendo 

aconselhada a aplicação interna e externa em intervalos regulares (82). Num estudo realizado por 
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Junya Chen et al. demonstrou-se que hidratantes com ácido hialurónico apresentam grande 

eficácia na redução da secura vulvovaginal, quando utilizados três vezes por semana (83). 

Apesar de a isotretinoína não ser fotossensibilizante (84), produtos dermocosméticos com 

fotoproteção devem ser aplicados diariamente e como finalizante da rotina de higiene em todas 

as áreas expostas à radiação solar. 

 

6. Interações Medicamentosas 

Pacientes a fazer suplementação de vitamina A para melhorar a visão e reforçar o sistema imune 

(85) devem suspendê-la ao iniciar a terapêutica com isotretinoína, devido ao risco de 

hipervitaminose (65), uma vez que a isotretinoína é um derivado da vitamina A e, portanto, têm 

percursos metabólicos e recetores em comum. Adicionalmente, e ainda no que concerne à 

farmacocinética, o ácido salicílico e a indometacina são, à semelhança da isotretinoína, 

transportados pela albumina. Pelas características acídicas, apresentam maior afinidade para a 

proteína, podendo conduzir a um deslocamento do local de ligação da isotretinoína e, 

consequentemente, levar a um aumento das concentrações séricas (86). Um efeito semelhante 

ocorre com a carbamazepina, um anticonvulsivante, cujos níveis séricos sofrem uma redução 

quando administrada concomitantemente com a isotretinoína, pelo que doentes epiléticos devem 

ser monitorizados durante o tratamento (65). 

 

7. Resultados e discussão 

Tendo em vista criar um suporte escrito de complemento à terapêutica com isotretinoína, 

desenvolvi, recorrendo a informações e estudos científicos, um booklet com as orientações para 

fomentar a adesão ao tratamento e o sucesso terapêutico. Estabeleci, logo à partida, o objetivo de 

expor de forma clara os efeitos adversos mais comuns e que exigem maiores cuidados, com 

especial atenção para a teratogenecidade e a consequente importância na prevenção de uma 

gravidez. 

Previamente à disponibilização dos booklets, atendi diversos utentes com prescrições de 

isotretinoína. Em comparação com os atendimentos posteriores notei, à semelhança da equipa da 

FP, mais tranquilidade da parte dos utentes por terem um suporte físico com a maioria da 

informação que iriam necessitar durante o tratamento.  

Para este projeto contactei uma marca de dermocosmética na tentativa de estabelecer uma parceria 

para oferta de mini-produtos aos utentes. Considerei benéfico tanto para o utente, que teria 

disponível uma resposta para os efeitos secundários mucocutâneos, como para a marca, que 

divulgaria os seus produtos. Apesar de não ter sido possível estabelecer esta parceria, considero 

que seria de grande relevância desenvolver, futuramente, um projeto semelhante com o objetivo 

de prestar um melhor serviço à comunidade.  
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Considerações finais 

As expectativas criadas no momento da escolha da FP como local de estágio curricular foram 

cumpridas na sua totalidade. A equipa multidisciplinar, a diversidade de componentes, a 

complexidade de serviços disponibilizados ao público e a elevada afluência de utentes 

possibilitaram-me uma experiência de trabalho muito completa nesta vertente de farmácia 

comunitária.  

Realço que ter assistido às mais diversas situações passíveis de ocorrer em situação de 

atendimento, em backoffice, em laboratório de manipulados, em conferência de receituário e em 

preparação individualizada de medicação dotou-me de competências que me permitem encarar 

com maior serenidade os desafios profissionais que poderei encontrarei.  
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(4). M. da Saúde, “Lei 25/2011,” Diário da República, p. 3178, 2011. 

(5). Ministério da Justiça, “Decreto-Lei n.o 15/93, de 22 de janeiro,” Diário da República n.o 

18/1993, Série I-A de 1993-01-22, vol. 18, no. I Série. pp. 234–252, 1993. 

(6). A. M. Gouveia, “Armazenagem de Medicamentos em Ambiente Farmácia Hospitalar,” pp. 1–

36, 2017. 
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Anexos 

Anexo 1 - Formulação para preparação de Solução Antissética de Base Alcoólica 
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Anexo 2 - Panfleto “Pandemia COVID-19 – Férias” 
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Anexo 3 – Booklet “Terapêutica com isotretinoína” 
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