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Resumo 
 

O estágio é uma das etapas mais importantes ao longo do percurso de um 

estudante, futuro farmacêutico. Nesta fase não só consolida os conhecimentos adquiridos 

ao longo do curso como também tem o primeiro contacto com a realidade profissional. 

O meu estágio decorreu na Farmácia da Celestial Ordem Terceira da Santíssima 

Trindade, durante 4 meses, de 2 de novembro de 2015 a 29 de fevereiro de 2016, sob 

orientação da Dra. Emília Moreira. O presente relatório encontra-se dividido em duas 

partes. A primeira descreve as atividades, nas quais participei, no âmbito do funcionamento 

da farmácia comunitária, bem como todas as competências que me foi possível adquirir. A 

segunda parte é referente aos temas dos trabalhos que desenvolvi, acerca da Insuficiência 

Venosa Crónica e Doenças Dermatológicas, entre as quais a Dermatite Atópica, a 

Dermatite Seborreica e a Rosácea. 

Tanto a Insuficiência Venosa Crónica como as Doenças Dermatológicas referidas 

são doenças comuns e uma constante no dia-a-dia da farmácia. Por este motivo e também 

com o objetivo de aprofundar os meus conhecimentos nestas áreas, decidi desenvolver 

estas temáticas. 
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Parte I – Atividades no âmbito do estágio 

curricular 
 

1. Introdução 
 

De acordo com o Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, a atividade 

do farmacêutico centra-se na promoção da saúde e bem-estar do utente, bem como na 

prevenção da doença. A farmácia comunitária é o último local de contacto do doente com 

um profissional de saúde, sendo de grande relevância o papel do farmacêutico. É 

fundamental que o doente saia esclarecido da farmácia, de forma a evitar dúvidas na 

administração dos medicamentos e na utilização dos dispositivos, para que a terapêutica 

seja eficaz. É ao nível da farmácia que são, muitas vezes, detetados erros de 

sobredosagem, duplicação de medicação, interação medicamentosa ou mesmo de uso 

incorreto dos medicamentos. Assim, é ao farmacêutico que cabe estar atento, detetar estas 

falhas e promover o uso racional e seguro dos medicamentos [1,2]. 

A realização do estágio curricular, no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, permite aos futuros farmacêuticos não só pôr em prática os conhecimentos 

adquiridos ao longo de todo o percurso académico, como também contactar com a 

realidade profissional adquirindo competências técnicas, deontológicas e humanas.  

O meu estágio decorreu durante quatro meses na Farmácia da Celestial Ordem 

Terceira da Santíssima Trindade (FCOTST), ao longo dos quais me foi possível 

experimentar as várias valências que compõem a farmácia comunitária. No presente 

relatório descrevo todas as atividades que realizei (tabela 1) e que me permitiram crescer 

como futura profissional de saúde. 
 

Tabela 1: Cronograma das atividades realizadas durante o estágio 

Semana de estágio / 

Atividades 

Realizadas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Armazenamento / 

reposição de 

produtos 

 

Receção e 

conferência de 

encomendas 

  

Organização do 

receituário 

 

Controlo de prazos 

de validade e 

verificação de stocks 
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Semana de estágio / 

Atividades 

Realizadas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Preparação de 

medicamentos 

manipulados 

 

Medição de 

parâmetros 

fisiológicos e 

bioquímicos 

 

Atendimentos ao 

público 

  

 

2. Organização da Farmácia da Celestial Ordem Terceira da 

Santíssima Trindade 
 

2.1. Localização e Horário de Funcionamento 

  

A FCOTST localiza-se na rua Heróis e Mártires de Angola, nº 108, no concelho do 

Porto. Situada no centro histórico da cidade, nas imediações da Câmara Municipal do 

Porto, esta é uma farmácia de fácil acesso dado que se encontra junto à estação de metro 

da Trindade, bem como a paragens de autocarros e de uma praça de táxis. Zonas 

comerciais e hotéis bem como clínicas médicas e de estética, apresentam-se nas 

proximidades. 

Durante a semana, de segunda a sexta-feira, encontra-se aberta ao público desde 

as 8h30 até às 19h30. Ao sábado, o horário de funcionamento é das 9h00 às 13h00, 

estando encerrada aos domingos e feriados. Além disso, integra ainda o plano de turnos 

de serviço permanente rotativo, definido mediante o número de farmácias disponíveis na 

região. 

 

2.2. Enquadramento Socioeconómico 

 

O público-alvo da FCOTST é muito diversificado, sendo possível encontrar aqui 

utentes regulares, bem como aqueles que estão só de passagem, incluindo turistas, muitos 

deles estrangeiros. Isto deve-se, essencialmente, à sua localização numa zona central da 

cidade, bem como ao acesso facilitado e à diversidade de estabelecimentos próximos. As 

faixas etárias são também bastante variáveis, tal como o nível socioeconómico. Os 

serviços procurados vão desde a dispensa de medicamentos ou outros produtos de saúde 

e respetivo aconselhamento, até ao controlo de parâmetros bioquímicos e fisiológicos. 

Existem mesmo doentes que vão regularmente controlar esses parâmetros, o que permite 
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um melhor acompanhamento dos mesmos. Doentes ostomizados e cuidadores de doentes 

acamados constituem uma parte considerável dos utentes habituais da farmácia. 

 

2.3. Recursos Humanos 

 

Ao nível dos recursos humanos, a farmácia é composta por duas categorias: o 

quadro farmacêutico e o não farmacêutico. O quadro farmacêutico deve constituir a maioria 

na farmácia, sendo que são exigidos pelo menos dois farmacêuticos. O quadro não 

farmacêutico engloba os técnicos de diagnóstico e terapêutica (TDT) e outro pessoal 

qualificado [3]. 

Desta forma, a FCOTST apresenta uma equipa multidisciplinar e dinâmica, de 

acordo com a tabela 2. Importa referir que estão ao serviço duas farmacêuticas, a Dra. 

Emília Moreira e a Dra. Ana Renata Guedes, sendo que a última se encontra a substituir a 

Dra. Susana Lima que está de licença de maternidade.  

 

Tabela 2: Equipa da FCOTST e respetivas funções 

Diretora Técnica Dra. Emília Moreira 

Farmacêutica Dra. Susana Lima  

Farmacêutica Dra. Ana Renata Guedes 

TDT Sr. Paulo Silva 

TDT D. Fátima Lopes 

Responsável pela Contabilidade Sr. Aníbal Glória 

Funcionária Administrativa D. Antonieta Peixoto 

Funcionária Auxiliar D. Cristina Carvalho 

 

2.4. Espaço Físico e Funcional 

 

A FCOTST encontra-se incorporada no edifício da Celestial Ordem Terceira da 

Santíssima Trindade, apresentando duas fachadas. Na fachada principal encontra-se a 

porta de entrada e está indicado o nome da diretora-técnica, o horário de funcionamento e 

a escala de turnos das farmácias do município, cumprindo assim o disposto por lei. Ainda 

no exterior é visível o símbolo “cruz verde” luminoso e, em ambas as fachadas, um painel 

com a inscrição “Farmácia da Trindade” [3]. Além disso, possui um total de três montras 
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onde são expostos produtos e cartazes publicitários de acordo com o que a farmácia 

pretende promover.  

Internamente, a farmácia tem as condições de temperatura, humidade e 

luminosidade adequadas. Encontra-se divida em dois pisos, sendo que o térreo apresenta 

uma zona de atendimento ao público com três balcões na parte superior, após a escadaria, 

e um balcão logo na entrada. Este balcão, embora sem sistema informático, é destinado 

ao atendimento de pessoas com mobilidade reduzida. Para um atendimento ordeiro e 

simultâneo, a farmácia apresenta um sistema de senhas, correspondendo a letra A ao 

atendimento geral e a B ao atendimento prioritário. Nesta zona existe também uma balança 

eletrónica, disponível para a medição da altura, peso e Índice de Massa Corporal (IMC). 

Ainda neste piso encontra-se o gabinete de atendimento personalizado que se destina à 

medição da pressão arterial, à realização de testes bioquímicos e de gravidez e à prestação 

de cuidados de primeiros socorros. Neste espaço é também possível encontrar material de 

literatura importante para o exercício da atividade farmacêutica. O gabinete da diretora 

técnica e do responsável pela gestão encontra-se também neste piso, bem como 

instalações sanitárias e um pequeno gabinete destinado aos utentes para experimentar 

certos dispositivos, como cintas ou meias de compressão.  

No piso inferior, encontra-se o local de receção e conferência de encomendas com 

dois computadores disponíveis. É também aqui que se realiza o armazenamento de 

material de penso, produtos de ostomia, outros dispositivos médicos e também o 

excedente do stock da medicação. Também o frigorífico para armazenar os produtos de 

frio se encontra nesta zona. É neste piso que existe um laboratório destinado à preparação 

de manipulados, com o respetivo material e matérias-primas. Existe ainda a sala de 

refeições e vestiário e também instalações sanitárias. Numa outra zona do edifício, fazendo 

parte do espaço destinado à farmácia, subsiste um armazém destinado a volumes maiores. 

 

2.5. Sistema Informático 

 

Atualmente o sistema informático é uma ferramenta indispensável e valiosa para o 

bom funcionamento das farmácias. A FCOTST está equipada com o sistema informático 

Sifarma 2000®, estando disponível em todos os computadores da farmácia ligados em 

rede. Este sistema apresenta diversas funcionalidades úteis em diferentes áreas, 

nomeadamente no atendimento, na receção de encomendas, no controlo de prazos de 

validade, na gestão de stocks e em questões de faturação. Aquando do atendimento 

permite-nos realizar um serviço rápido e eficaz e também um fácil acesso a informação 

científica relevante. É assim possível otimizar os serviços prestados, tendo uma maior 

disponibilidade para o aconselhamento ao utente e uma menor margem de erro. 
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3. Gestão de Stocks, Encomendas e Aprovisionamento 
 

3.1. Gestão de Stocks 

 

Para uma boa gestão da farmácia, assegurando a sua sustentabilidade e 

rentabilidade, é fundamental uma boa gestão de stocks. Desta forma, deve-se ter sempre 

em conta o tipo de produtos mais requeridos pelo público-alvo da farmácia, questões 

sazonais, bem como ter em atenção publicidade efetuada pelos diferentes meios de 

comunicação que influenciam a procura por parte dos utentes. É essencial ter um stock 

que satisfaça as necessidades da população e que permita uma boa rotatividade, evitando 

ruturas de stock mas também a retenção de produtos. Através da consulta do histórico de 

vendas na ficha do produto, acessível no Sifarma 2000®, é possível estabelecer um valor 

de stock mínimo e máximo [4]. 

Assim, a FCOTST faz uma gestão cuidada dos seus produtos, conjugando a 

viabilidade económica com as necessidades dos utentes. 

 

3.2. Fornecedores e Realização de Encomendas 

  

A escolha dos fornecedores é efetuada de acordo com critérios rigorosos, que 

permitam uma resposta atempada na procura e aquisição de produtos [4]. O 

aprovisionamento é feito através de encomendas diretamente aos laboratórios ou seus 

representantes legais, com o objetivo de obter produtos de elevada rotatividade, em 

elevadas quantidades e melhores condições financeiras; ou então através de distribuidores 

grossistas, sendo estes os principais fornecedores que abastecem as farmácias, de uma 

forma rápida e efetiva. A FCOTST, efetua encomendas diretas a laboratórios 

principalmente quando se trata de material de ostomia, de penso e ortopedia e também 

produtos de dermocosmética e suplementos alimentares. Os distribuidores grossistas com 

que trabalha são a OCP Portugal e a Alliance Healthcare. 

Quando os produtos atingem o stock mínimo estabelecido no sistema informático, 

estes vão automaticamente para as sugestões de encomenda. Aquando da realização da 

encomenda, o farmacêutico analisa a proposta e seleciona os produtos que pretende, de 

acordo com o histórico de vendas. A FCOTST realiza duas encomendas diárias, a primeira 

ao final da manhã e a segunda ao final da tarde. Além disso, podem ser realizadas 

encomendas instantâneas através do Sifarma 2000®, e também via telefone quando se 

trata de algum produto requerido pelos utentes e não é habitual no stock da farmácia, ou 

se encontra em falta. 
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3.3. Receção e Conferência de Encomendas 

 

A receção e conferência de encomendas é um passo fulcral para minimizar erros 

de stock e, portanto, deve ser efetuado com o devido cuidado e atenção. Além disso, deve 

ser realizado logo que possível, de modo a que os produtos entrem no sistema e estejam 

disponíveis para fornecer ao público. 

As encomendas são recebidas na farmácia em caixotes próprios com a devida 

identificação, acompanhados pela guia de remessa ou fatura e respetivo duplicado. 

O primeiro passo consiste em verificar se foi rececionado algum produto de frio. 

Nesse caso, é dada preferência a este tipo de produtos, sendo os primeiros a serem 

conferidos e acondicionados de imediato. Aquando da conferência da encomenda é 

necessário verificar se os produtos rececionados correspondem aos pedidos. Desta forma 

através do Sifarma 2000®, é verificado o código e designação de cada produto, bem como 

as quantidades recebidas, o estado dos produtos e o prazo de validade. No caso do stock 

estar a zero ou do prazo de validade dos produtos existentes em stock ser superior ao do 

produto rececionado, este deve ser alterado no sistema. Além disso, o Preço de Venda ao 

Público (PVP) e o Preço de Venda à Farmácia (PVF) descritos no sistema devem ser 

conferidos comparativamente aos referidos na fatura. Se forem detetadas 

inconformidades, é efetuada uma reclamação ao fornecedor, via telefone, sendo 

posteriormente emitida uma nota de devolução pela farmácia ou uma nota de crédito pelo 

fornecedor, de acordo com o tipo de inconformidade. 

No caso dos produtos de venda livre, o PVP é calculado na farmácia, tendo em 

conta o PVF, o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e de acordo com as margens 

estabelecidas pela farmácia. Posteriormente, são emitidas as respetivas etiquetas e 

colocadas nos produtos correspondentes. 

 No final da receção, os produtos temporariamente em falta ou esgotados são 

automaticamente transferidos para uma nova encomenda. A Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) é também notificada relativamente aos 

produtos em falta. 

 

3.4. Armazenamento 

 

O armazenamento é o passo que sucede à receção e conferência de encomendas. 

É essencial que se proceda a um bom armazenamento, permitindo assim um atendimento 

mais rápido e eficaz, garantindo as condições adequadas à conservação dos 

medicamentos e outros produtos de saúde [4]. 
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Tal como já foi referido anteriormente, os medicamentos que necessitam de 

refrigeração são os primeiros a ser armazenados. O seu acondicionamento é feito em 

frigorífico, que apresenta uma temperatura entre 2 a 8ºC. Os psicotrópicos e 

estupefacientes são acondicionados em local próprio e de acesso restrito. Os restantes 

medicamentos são armazenados nos respetivos locais, na zona de atendimento, por ordem 

alfabética de nome comercial ou Denominação Comum Internacional (DCI). O seu 

armazenamento é também efetuado de acordo com o sistema First Expired, First Out 

(FEFO), garantindo que os primeiros produtos a serem dispensados são os que 

apresentam o prazo de validade mais curto, promovendo uma gestão de stock mais eficaz. 

O excedente é colocado no armazém, tendo em conta o mesmo sistema de arrumação. 

 

3.5. Controlo de Prazos de Validade e de Stocks  

 

O controlo dos prazos de validade é um procedimento fundamental para garantir a 

segurança e eficácia dos medicamentos e outros produtos de saúde, dispensados ao 

utente. Para garantir um bom controlo é essencial que aquando da receção de 

encomendas, sempre que necessário, os prazos de validade sejam atualizados. 

Mensalmente, o sistema permite emitir uma listagem dos produtos cujos prazos expiram 

nos três meses subsequentes. Por vezes, durante esta verificação são detetadas 

irregularidades, sendo necessário atualizar no sistema o prazo de validade. Os produtos 

com um prazo de validade a terminar nos dois meses seguintes devem ser retirados e 

devolvidos ao fornecedor. Simultaneamente também as quantidades são conferidas, de 

modo a detetar possíveis erros de stock. De modo a minimizar esses erros, é efetuada uma 

contagem física anual. 

 

3.6. Devoluções 

 

As devoluções aos fornecedores podem dever-se a vários motivos, nomeadamente, 

à existência de alguma inconformidade entre os produtos encomendados e os produtos 

rececionados; o produto apresentar-se deteriorado ou com a embalagem danificada ou 

incompleta; retirada do lote do mercado por ordem do INFARMED ou do titular da 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM); ou por motivos de prazos de validade curtos 

ou expirados. Desta forma, é emitida uma nota de devolução em triplicado, sendo o original 

e o duplicado enviados para o fornecedor. Posteriormente, caso a devolução seja aceite, 

são enviados novos produtos ou é emitida uma nota de crédito. Se a devolução não for 

aceite, os produtos retornam para a farmácia, ficando ao seu encargo a destruição dos 

mesmos. 
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Numa fase inicial do meu estágio foi-me possível exercer alguns dos procedimentos 

ao nível da receção e conferência de encomendas, bem como do seu armazenamento. 

Uma das tarefas que fez parte do meu dia-a-dia, logo desde a primeira semana de estágio, 

foi o armazenamento de medicamentos e outros produtos de saúde. Isto permitiu-me não 

só conhecer a sua localização, facilitando os meus atendimentos, como também 

familiarizar-me com o vasto leque de produtos existentes na farmácia. Nas primeiras 

semanas foi-me possível auxiliar na receção e conferência de encomendas, no que 

concerne à verificação dos produtos recebidos e respetivas quantidades, dos prazos de 

validade e da integridade dos produtos. Procedi também à marcação dos produtos com as 

respetivas etiquetas em local visível e de forma a não tapar nenhuma informação relevante. 

No que respeita ao controlo do stock, tive a oportunidade de participar na contagem 

física, que é realizada anualmente, na qual foram efetuadas as contagens de todos os 

produtos que constavam na farmácia. Numa fase posterior, auxiliei também na verificação 

manual dos prazos de validade de toda a medicação e simultânea atualização dos 

mesmos, sempre que necessário. 

Quanto à realização de encomendas, tive a possibilidade de efetuar diversas 

encomendas via telefone, ao longo dos meus atendimentos, sempre que me era solicitado 

algum produto que de momento não estava disponível na farmácia. 

 

4. Dispensa de Medicamentos 
 

Diversas vezes, a terapêutica realizada pelos utentes não se demonstra eficaz 

devido a erros, quer de duplicação de medicação, interação medicamentosa ou por 

utilização inadequada dos mesmos. Assim o papel do farmacêutico, aquando da dispensa 

clínica é fundamental, podendo colmatar estas falhas, otimizando os tratamentos e 

contribuindo para uma melhor qualidade de vida dos doentes. A sua função passa por 

avaliar o processo de uso da farmacoterapia, fornecer a medicação e prestar toda a 

informação necessária ao doente ou cuidador [5]. 

Os medicamentos de uso humano dispensados durante o ato farmacêutico podem 

ser agrupados em dois grupos distintos: os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

(MSRM) e os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) [6]. 

 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 

Os MSRM, para poderem ter esta designação têm de cumprir alguns requisitos, 

entre os quais: poderem constituir um risco para a saúde do utente, de forma direta ou 

indireta, estando a ser utilizados de acordo com a sua indicação terapêutica ou para uma 
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finalidade diferente; possuírem substâncias com atividade ou reações adversas que exijam 

acompanhamento; destinarem-se a administração parentérica [6]. 

 

4.1.1. Prescrição Médica: Validação, Interpretação e Avaliação 

 

Para se proceder à dispensa de MSRM, é necessário a apresentação de uma 

receita médica por parte do utente, havendo aqui uma responsabilidade repartida entre o 

médico e o farmacêutico [6,7]. 

As prescrições médicas devem ser preferencialmente eletrónicas, dado que 

permitem uma dispensa mais eficaz e segura, minimizando possíveis erros. As receitas 

manuais são também aceites, em casos de impossibilidade do médico efetuar a prescrição 

eletrónica, nomeadamente: falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no 

domicílio e até 40 receitas por mês [7,8,9]. As receitas podem ter um caráter renovável, 

apresentando uma validade de 6 meses ou ter apenas validade de 30 dias. As receitas 

renováveis, geralmente, destinam-se a tratamentos de longa duração e seguros, que 

permitem renovar a medicação sem nova consulta médica. As receitas manuais nunca 

podem ser de caráter renovável [6,7,9]. 

As prescrições, de acordo com o que está previsto por lei, devem ser efetuadas por 

DCI. No entanto, existem situações excecionais que permitem ao médico realizar a 

prescrição por nome comercial do medicamento. Nestas situações inclui-se: prescrição de 

um medicamento com substância ativa para a qual não existe medicamento genérico 

comparticipado ou para a qual só existe original de marca e licenças e situações em que, 

de acordo com o médico, a substituição do medicamento por outro semelhante não deve 

ser feita. Nesta segunda situação, o médico deve indicar a justificação entre as 3 exceções 

existentes: a) medicamento com margem ou índice terapêutico estreito (não é passível de 

substituição); b) reação adversa prévia (não é passível de substituição); c) continuidade de 

tratamento superior a 28 dias (o utente pode optar por outro medicamento similar desde 

que de valor inferior) [8]. 

Em cada receita podem constar no máximo quatro medicamentos distintos e só 

podem ser prescritas duas unidades de cada medicamento, não ultrapassando o máximo 

de quatro embalagens no total. À exceção daqueles que se apresentam sob forma unitária 

que podem ser prescritos num máximo de quatro por receita [8,9]. Dispositivos médicos 

abrangidos pelo Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes devem constar 

numa receita individual, tal como os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos [7,10]. 

Existem certos parâmetros que devem constar na receita para que esta possa ser 

validada pelo farmacêutico, tais como: o número da receita, o local da prescrição, a 

identificação do médico prescritor (com indicação do nome, especialidade médica e a sua 
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assinatura), o nome e número do utente ou de beneficiário com indicação da entidade 

financeira responsável e do regime especial de comparticipação (se aplicável), a 

designação do medicamento, feita por DCI ou nome comercial e a data e validade da 

prescrição. A receita não se deve encontrar rasurada e nela devem constar também a 

forma farmacêutica, o número de embalagens, a posologia, a dimensão das embalagens 

e a dosagem prescritas pelo clínico. Nas situações em que os dois últimos parâmetros não 

sejam descritos deverá proceder-se à dispensa da embalagem de menor quantidade 

comercializada e na dosagem mais baixa [7,8]. 

 

4.1.2. Dispensa e Aconselhamento Farmacêutico 

 

Após a verificação da prescrição e respetiva validação, o farmacêutico procede à 

dispensa dos medicamentos, ato que deve ser efetuado com todo o cuidado e atenção de 

modo a evitar qualquer tipo de erro. 

É nesta fase que o farmacêutico, como último profissional de saúde a contactar com 

o doente, desempenha um papel fundamental no que concerne ao uso racional do 

medicamento, promovendo a sua correta utilização de forma a evitar complicações para a 

saúde do doente [5]. É da sua responsabilidade efetuar o devido aconselhamento ao 

utente, de modo a que todas as suas dúvidas relativas à medicação sejam esclarecidas. 

Para isso o discurso utilizado deve ser adaptado às caraterísticas individuais e 

socioeconómicas do utente. Muitas vezes, a informação transmitida verbalmente, além de 

clara e simples, deve ser complementada por informação escrita [4].   

 

4.1.3. Medicamentos Genéricos e Preços de Referência 

 

Segundo o INFARMED, um medicamento genérico (MG) é “um medicamento com 

a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem e com a mesma indicação 

terapêutica que o medicamento original, de marca, que serviu de referência” [11]. Um MG 

apresenta a mesma composição (qualitativa e quantitativa) em substâncias ativas, sendo 

a sua bioequivalência com o medicamento de referência demonstrada através de estudos 

de biodisponibilidade [9]. 

Cada vez mais se verifica uma procura crescente de MG por parte dos utentes. 

Dadas as diferenças significativas de preço relativamente ao medicamento de referência, 

os MG são muitas vezes a preferência dos doentes. Em casos de doentes polimedicados 

ou com dificuldades económicas, a existência dos MG permite-lhes, por um custo 

significativamente menor, acesso à medicação de que necessitam. Porém, ainda é visível 
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a desconfiança de muitos utentes relativamente à fiabilidade destes medicamentos, bem 

como à sua eficácia. 

Devido ao crescimento do mercado dos MG, foi implementado um sistema de 

preços de referência na comparticipação de medicamentos pelo Estado, aplicável aos 

medicamentos comparticipados incluídos em grupos homogéneos e que sejam prescritos 

e dispensados no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Cada grupo homogéneo 

possui um preço de referência que corresponde à média dos cinco PVP mais baixos 

disponíveis no mercado. Estes valores são revistos trimestralmente [12]. De acordo com a 

lei, a farmácia é obrigada a possuir três dos medicamentos incluídos no PVP5 para cada 

grupo homogéneo [7]. 

 

4.1.4. Comparticipação de Medicamentos 

 

Existem variadas entidades envolvidas na comparticipação de medicamentos, 

porém o Estado é aquela que abrange um maior número de utentes, sendo a 

comparticipação dividida em dois regime: geral e especial. Determinados utentes 

beneficiam de um sistema de complementaridade de entidades, isto é, usufruem de uma 

comparticipação simultânea de dois organismos [9]. 

No caso dos pensionistas, estes beneficiam de um regime de comparticipação 

especial, pelo que deve constar na receita a letra “R” indicativa de tal regime. Doentes com 

certas patologias (lúpus, psoríase, doença de Alzheimer, paramiloidose, etc) beneficiam 

também de um regime especial, devendo ser mencionado na receita a respetiva portaria 

e/ou despacho [13]. 

Está estabelecido um protocolo de colaboração com o Programa Nacional de 

Prevenção e Controlo da Diabetes, permitindo assim o acesso aos dispositivos de 

monitorização e tratamento da doença por parte dos utentes, com comparticipações de 

85% para as tiras reativas e 100% para agulhas, seringas e lancetas [14]. 

 

4.1.5. Conferência de Receituário e Faturação 

 

A conferência do receituário é realizada diariamente e consiste em verificar se as 

receitas estão conforme e não ocorreram erros quer ao nível da validação, quer ao nível 

do aviamento. No caso de haver alguma irregularidade procede-se à correção da receita. 

As receitas são organizadas por entidades comparticipantes, por lote e por ordem 

numérica dentro de cada lote. No final do mês é efetuado o fecho dos lotes e é emitido o 

verbete de identificação de lote, a relação de resumos de lote, bem como a fatura final para 

cada entidade comparticipante. As receitas correspondentes ao SNS são enviadas para o 
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Centro de Conferência de Faturas, já as que são comparticipadas por outros organismos, 

no caso da FCOTST, são enviadas para a Associação Nacional das Farmácias (ANF) que 

se responsabiliza por distribuí-las posteriormente pelas entidades correspondentes [10]. 

É fundamental que seja realizada uma boa conferência, de modo a que as receitas 

sejam validadas e a farmácia assim possa receber o valor relativo à comparticipação. No 

caso de se verificarem inconformidades, as receitas são devolvidas e a farmácia perde o 

valor da comparticipação. 

 

4.1.6. Dispensa de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos apresentam uma ação direta ao 

nível do sistema nervoso central, podendo assim causar habituação e dependência, tanto 

física como psicológica. Deste modo, são sujeitos a uma legislação mais restrita, para que 

sejam utilizados apenas em casos de necessidade terapêutica e de forma lícita [15]. 

Aquando da aquisição destes medicamentos, eles vêm acompanhados de um 

documento de requisição que deve ser assinado e carimbado pelo diretor-técnico, após 

conferência da encomenda. Este documento é posteriormente devolvido ao fornecedor, 

ficando na farmácia arquivado durante 3 anos o respetivo duplicado. 

A dispensa destes medicamentos exige requisitos especiais, nomeadamente, o 

preenchimento dos dados do doente (nome e morada), do utente a quem é dispensada a 

medicação (nome, morada, idade, número do cartão de cidadão e respetiva data de 

expiração), bem como o nome do médico prescritor. Além disso, após término da venda, 

não é só realizada a impressão da receita e da respetiva fatura, também é emitido um 

documento de psicotrópicos em duplicado, que contém informação acerca do medicamento 

dispensado, do médico prescritor, do utente e do respetivo adquirente [7]. 

Mensalmente, é enviada, para o INFARMED, uma cópia das receitas manuais de 

estupefacientes e psicotrópicos e o registo das saídas. Anualmente, deve também ser 

enviado o mapa de balanço, com os registos de entradas e saídas. A farmácia deve manter 

toda a informação arquivada durante três anos [16]. 

 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica e Conceito de 

Automedicação 

 

Os MNSRM, tal como o nome indica, são todos aqueles medicamentos que se 

podem adquirir numa farmácia ou em locais devidamente autorizados pelo INFARMED, 

sem necessidade de apresentar uma prescrição médica. Estes medicamentos, também 
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designados por over-the-counter (OTC), são indicados para o tratamento de patologias 

de menor gravidade ou autolimitadas. 

É cada vez mais comum os utentes surgirem na farmácia informados acerca 

destes medicamentos, dadas as estratégias de marketing das diferentes marcas e o 

maior acesso a informação. Associado a isto, surge o conceito de automedicação. 

Devido a toda essa informação estar à disposição dos utentes, muitas das vezes 

utilizam medicação por iniciativa própria, não atendendo a possíveis interações 

medicamentosas ou reações adversas. 

Assim, o aconselhamento farmacêutico é fundamental quando requerido pelos 

utentes mas também quando estes procuram um OTC específico. É importante que 

haja diálogo com o doente de forma a perceber se existe alguma patologia, alergia ou 

outro tipo de contraindicação para a utilização de determinado medicamento [4,17,18]. 

 

Iniciei o atendimento ao público na minha terceira semana de estágio, desta 

forma grande parte do meu estágio passou pelo contacto com os utentes, deparando-

me com diversas situações. Numa fase inicial o meu papel foi mais observacional de 

modo a compreender como se processava todo o atendimento, bem como o 

funcionamento do Sifarma 2000®. 

A nível de receituário, as receitas manuais foram as que me criaram mais 

dificuldades, muitas vezes por não conseguir compreender a medicação prescrita. 

Assim, sempre que achei necessário recorri ao auxílio de algum colega mais 

experiente. No entanto, o volume de receitas manuais comparativamente ao de receitas 

eletrónicas era reduzido, o que me permitiu comprovar também que este sistema 

eletrónico além de facilitar o nosso trabalho, contribui para uma minimização de 

possíveis erros.  

Relativamente aos MG, foi-me possível verificar que, sempre que os utentes 

tinham direito de opção, muitos deles já solicitavam MG, confiando perfeitamente na 

sua eficácia. Porém também me deparei com doentes que não estavam recetivos a 

este tipo de medicação, optando sempre pelo medicamento originador. 

No que concerne aos MNSRM, deparei-me com situações em que me era 

solicitado aconselhamento relativamente a algum problema que a pessoa apresentava 

mas também com muitas situações em que os utentes procuravam um OTC específico. 

Em ambas as situações dialoguei com os doentes de forma a tentar perceber o que 

seria mais indicado e dispondo-lhe a informação que achava pertinente. Dada a época 

em que realizei o meu estágio, a maioria dos aconselhamentos que fiz foram relativos 

a gripes e constipações. 
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Ao nível da conferência do receituário, logo na primeira semana de estágio foi-

me solicitado que organizasse as receitas de acordo com a entidade comparticipante, 

por lote e por ordem numérica dentro de cada lote. Numa fase posterior tive a 

oportunidade também de fazer efetivamente a conferência das receitas, colocando de 

parte aquelas que necessitavam de correção. A Dra. Emília, como farmacêutica 

responsável pela conferência, era então a última pessoa a verificar se tudo estava 

conforme. Ao encargo dela estava também a correção das receitas, tendo-me sido 

dada a oportunidade de observar esse processo.  

 

5. Dispensa de outros Produtos Farmacêuticos 
 

5.1. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

 

Os medicamentos de uso veterinário cumprem com a mesma legislação dos 

medicamentos para uso humano, no que concerne à produção, distribuição e 

armazenamento, não sendo suscetíveis de comparticipação. Os medicamentos 

veterinários têm como finalidade o tratamento e prevenção de doenças animais, enquanto 

os produtos veterinários se destinam à promoção do bem-estar e do estado higieno-

sanitário dos mesmos [19,20]. 

Na FCOTST, estes produtos encontram-se armazenados numa prateleira 

específica, separados da restante medicação de forma a evitar erros ou trocas com 

medicamentos de uso humano. O stock aqui existente é um pouco limitado, sendo que a 

maioria dos produtos correspondem a desparasitantes internos e externos. 

 

5.2. Medicamentos e Produtos Homeopáticos 

 

De acordo com a legislação, um medicamento homeopático corresponde a um 

“qualquer produto homeopático que possua propriedades curativas ou preventivas das 

doenças do homem e dos seus sintomas, com vista a estabelecer um diagnóstico médico 

ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas” [21]. 

 Estes medicamentos podem ser utilizados para tratamento de patologias mais 

comuns como estados gripais, constipações, tosse e enjoos ou então no tratamento de 

doenças crónicas e recorrentes como alergias, eczemas e distúrbios do sono, sendo que 

nestes casos há habitualmente recomendação médica [22]. 

 A FCOTST dispensa medicamentos homeopáticos compostos e também unitários, 

provenientes dos laboratórios Boiron®. 
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5.3. Produtos Fitoterápicos 

 

Os produtos fitoterápicos são medicamentos à base de plantas, utilizados na 

prevenção, alívio ou tratamento de certas patologias [9]. Esta abordagem alternativa à 

terapêutica convencional é muitas vezes procurada pelos utentes, dada a sua associação 

a uma baixa incidência de efeitos adversos. No entanto, estes não estão ausentes e cabe 

ao farmacêutico alertar para as suas possíveis interações com fármacos e alimentos e 

efeitos secundários. 

Na FCOTST é possível encontrar produtos fitoterápicos indicados para diversos 

problemas digestivos, urinários, intestinais e distúrbios de ansiedade. 

 

5.4. Suplementos Alimentares e Produtos para Alimentação Especial 

 

Os suplementos alimentares são cada vez mais procurados pelos utentes em 

farmácia comunitária, no sentido de complementar a sua dieta e melhorar a sua qualidade 

de vida, buscando mais vitalidade. Assim, os suplementos alimentares são géneros 

alimentícios que se destinam a complementar ou suplementar o regime alimentar normal 

[23]. Importa ressalvar que estes produtos não substituem um estilo de vida saudável e se 

consumidos em excesso podem trazer consequências graves. 

Existe uma grande variedade destes produtos, sendo que na FCOTST, é possível 

encontrar suplementos gerais multivitamínicos, ou suplementos com indicações mais 

específicas, nomeadamente, para a redução da fadiga intelectual e estimulação da 

memória, para o reforço do sistema imunitário, para a saúde do sistema cardiovascular e 

para o fortalecimento de cabelos e unhas. 

Os produtos para alimentação especial distinguem-se dos alimentos de consumo 

corrente pela sua composição especial devido a processos especiais de fabrico, sendo 

adequados às necessidades nutricionais especiais de determinados grupos de pessoas 

como é o caso dos lactentes ou crianças com idade inferior a 3 anos, pessoas com 

perturbações digestivas ou metabólicas ou com condições fisiológicas especiais [24]. 

Na FCOTST existe uma variedade destes produtos, que é frequentemente 

solicitada pelos utentes, muitos deles habituais na farmácia. 

  

5.5. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

 

Um Produto Cosmético e de Higiene Corporal (PCHC) é definido como “qualquer 

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

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

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



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | 2015/2016 
 

16 
 

de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, 

manter em bom estado ou de corrigir odores corporais” [25].Por vezes, estes produtos 

chegam a ser recomendados pelos próprios dermatologistas como forma de complementar 

as terapêuticas para determinadas patologias. Esta é uma área em constante renovação e 

os profissionais de saúde devem manter-se sempre atualizados de modo a prestarem o 

melhor aconselhamento possível. 

 A FCOTST possui uma vasta gama de PCHC de variadas marcas, tanto para 

limpeza e hidratação de corpo e rosto, como champôs, produtos de higiene oral e até 

mesmo perfumes. 

 

5.6. Produtos de Puericultura e Obstetrícia 

 

Os produtos de puericultura destinam-se a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, 

a alimentação e a sucção das crianças [26]. Assim a FCOTST apresenta um variado 

conjunto de produtos direcionados para os cuidados de mamãs, bebés e crianças. Alguns 

dos produtos procurados são chupetas, biberões, tetinas, fraldas, escovas de dentes, 

cintas pré e pós-parto, sacos de conservação do leite materno, cuecas descartáveis, sutiãs 

de amamentação, mamilos de silicone e variados PCHC destinados a bebés e grávidas. 

É realmente importante um bom conhecimento do farmacêutico nesta área de modo 

a que possa realizar um bom aconselhamento e tranquilizar os pais. 

 

5.7. Dispositivos Médicos 

 

Atribui-se a classificação de dispositivo médico a qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, software, material ou artigo utilizado para fins de diagnóstico, prevenção, 

controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência [27]. 

 A FCOTST apresenta uma grande variedade de dispositivos médicos e para os 

quais se verifica uma grande procura, nomeadamente, material de ostomia, material de 

penso, material ortopédico, meias de compressão, seringas e agulhas de vários calibres, 

compressas e ligaduras de vários tipos, sacos de urina e coletores urinários, sondas 

gastroduodenais, vesicais, retais e de aspiração, fraldas e pensos higiénicos, etc. 

 

Ao longo do meu estágio, durante o atendimento ao público, tive a oportunidade de 

contactar com variados produtos de saúde disponíveis na farmácia. Posso, porém, afirmar 

que os dispositivos médicos eram realmente dos produtos mais procurados, especialmente 

material de ostomia e de penso, tendo contribuído bastante para a minha formação. 

Também os produtos para alimentação especial eram muitas vezes solicitados, 
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fundamentalmente para pessoas com perturbações digestivas ou metabólicas ou com 

condições fisiológicas especiais. Tanto ao nível dos dispositivos como dos produtos para 

alimentação especial, por vezes, os utentes pretendiam algum tipo de aconselhamento ou 

esclarecer certas dúvidas. Sempre que achei necessário recorri à ajuda dos colegas de 

equipa, tendo assim também alargado os meus conhecimentos na área. Foi-me possível 

realizar uma formação interna da Nutricia®, a meio do mês de fevereiro, com a duração de 

aproximadamente 1 hora, o que também me auxiliou em aconselhamentos posteriores. Ao 

nível dos produtos fitoterápicos e suplementos alimentares também me foi possível realizar 

alguns aconselhamentos nomeadamente na área da fadiga intelectual, ansiedade, 

problemas intestinais e urinários. Realizei uma formação interna da Aquilea®, na minha 

segunda semana de estágio, com uma duração de sensivelmente 1 hora, permitindo-me 

assim adquirir conhecimentos para, numa fase posterior, realizar aconselhamentos 

adequados às situações com que me deparava. Relativamente aos PCHC, foram-me 

muitas vezes solicitados produtos específicos já conhecidos e utilizados pelos utentes, 

porém também me surgiram situações em que as pessoas pretendiam aconselhamento 

acerca do produto mais indicado para a situação em questão. 

 

6. Preparação de Medicamentos Manipulados 
 

Além da dispensa e aconselhamento de medicamentos e outros produtos de saúde, 

o farmacêutico desempenha também um papel relevante na sua preparação. Assim, um 

medicamento manipulado é, por definição, qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [28]. 

 A preparação de medicamentos manipulados ao nível das farmácias comunitárias 

tem vindo a decrescer, porém certas formulações continuam a ser preparadas em 

determinadas farmácias, como é o caso da FCOTST. Tal como já foi referido, a FCOTST, 

possui um laboratório, devidamente equipado com material e matérias-primas, com 

condições de temperatura, humidade, luminosidade e ventilação adequadas. Está ainda 

disponível o sistema informático SoftGaleno®, no qual se encontra registado uma lista das 

fórmulas de manipulados já preparados, a respetiva ficha de preparação, rótulo, PVP e 

prazo de utilização. É ainda possível verificar o stock de matérias-primas que temos 

disponíveis. 

 Importa referir que, durante a preparação de medicamentos manipulados, todas as 

atividades devem estar devidamente documentadas, como a garantia de qualidade e 

segurança [28]. 

 Após a preparação dos manipulados são emitidos os rótulos, nos quais deve 

constar toda a informação relevante ao doente, nomeadamente, a fórmula do medicamento 
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manipulado prescrita pelo médico, o número de lote atribuído, o prazo de utilização, 

condições de conservação, via de administração, posologia e certas instruções especiais 

de uso como “agitar bem antes de usar” ou “uso externo”, se aplicáveis. A identificação da 

farmácia, do diretor técnico, o PVP e o nome do doente (quando necessário) devem 

também constituir o rótulo [28].  

Relativamente ao PVP, este é calculado com base no valor dos honorários da 

preparação, das matérias-primas e dos materiais de embalagem, de acordo com o que 

está estabelecido por lei [29]. 

 No que concerne às comparticipações, é aprovada pelo Governo uma lista de 

medicamentos manipulados passíveis de comparticipação, com base numa proposta do 

INFARMED [30,31]. Para que a comparticipação possa ser executada é necessária uma 

prescrição médica em receita exclusiva com a indicação “manipulado” ou “FSA” [10].   

 

 Logo na primeira semana de estágio tive a possibilidade de realizar o meu primeiro 

manipulado, pomada de vaselina salicilada a 40%, com ajuda e supervisão da Dra. Emília. 

Numa fase inicial, todas as minhas preparações foram realizadas sempre na presença da 

diretora-técnica, para que eu pudesse esclarecer qualquer dúvida que me surgisse 

relativamente à técnica de preparação e também de forma a compreender o funcionamento 

do SoftGaleno®, sistema informático até então desconhecido para mim. Posteriormente, 

passei a executar as preparações e a emitir as fichas de preparação bem como os rótulos, 

de forma autónoma. Foram várias as preparações que tive oportunidade de realizar, desde 

loção de enxofre e resorcina a 3%, solução de minoxidil a 5%, pomada de enxofre a 5%, 

solução de lugol, xarope simples, etc.   

 

7. Serviços Farmacêuticos prestados na FCOTST 
  

A farmácia, além da dispensa e aconselhamento de medicamentos e outros 

produtos de saúde, disponibiliza à comunidade uma série de outros serviços, cujo objetivo 

é a saúde e o bem-estar da população. 

Na FCOTST, são determinados os valores de pressão arterial, glicemia, colesterol 

total, triglicerídeos, peso, altura e IMC. São também por vezes prestados cuidados de 

primeiros socorros e realizados testes de gravidez e sessões de aconselhamento 

dermocosmético. 
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7.1. Pressão Arterial 

 

A hipertensão arterial constitui um dos principais fatores de risco para doenças 

cardiovasculares. Desta forma, o seu controlo é essencial de modo a evitar problemas 

cardiovasculares graves e, eventualmente, a morte. 

 

7.2. Testes Bioquímicos 

 

7.2.1. Glicemia 

 

Para questões de rastreio, deteção e controlo da hiperglicemia em diabéticos, a 

determinação dos valores de glicemia é de grande importância, já que a Diabetes Mellitus 

pode levar a complicações cardiovasculares, renais ou cegueira. Aquando da 

determinação deste parâmetro é necessário perceber se a pessoa se encontra ou não em 

jejum, dado que os valores de referência divergem em cada situação. 

 

7.2.2. Colesterol Total e Triglicerídeos 

 

De modo a prevenir futuras complicações, é também importante a determinação e 

controlo dos valores de colesterol total e triglicerídeos, dado que valores elevados estão 

associados a problemas cardiovasculares. Para a realização desta determinação o utente 

deve estar em jejum. 

 

7.3. Peso Corporal, Altura e Índice de Massa Corporal 

 

A FCOTST dispõe de uma balança eletrónica que permite a determinação da altura, 

peso corporal e IMC. É função do farmacêutico alertar para eventuais complicações quer 

do excesso ou falta de peso, bem como, incutir a prática de um estilo de vida saudável. 

 

7.4. Teste de Gravidez 

 

  Na FCOTST, estão disponíveis testes de gravidez que podem ser realizados na 

farmácia se a utente assim o pretender. A amostra deve ser preferencialmente a da 

primeira urina da manhã, já que é mais concentrada na hormona gonadotrofina coriónica 

humana, a qual é produzida fundamentalmente na gravidez, diminuindo a possibilidade de 

ocorrerem falsos negativos. Esta hormona pode estar também associada a alguns tipos de 

cancros. 
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7.5. VALORMED e Recolha de Radiografias 

 

A VALORMED é a Sociedade Gestora do Sistema Integrado de Gestão de 

Resíduos de Embalagens e Medicamentos fora de uso. Esta sociedade, sem fins 

lucrativos, foi criada pela indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias. A recolha é 

feita ao nível das farmácias em contentores próprios identificados com a informação da 

farmácia, peso e armazenista que procedeu à sua recolha. Posteriormente, a VALORMED 

recolhe os contentores junto dos armazenistas e faz a separação para proceder à 

incineração dos medicamentos de uma forma segura e ecológica [32]. 

Esta campanha além de contribuir para a preservação do ambiente, evita a 

acumulação de medicação por parte dos utentes, prevenindo assim a automedicação e o 

consumo de medicamentos fora do prazo de validade. 

Na FCOTST é também possível entregar radiografias sem valor de diagnóstico para 

posteriormente serem eliminadas. 

 

Durante o meu estágio procedi à medição da pressão arterial por diversas vezes, 

através de um dispositivo eletrónico de medição no braço, disponível na FCOTST. Além 

da medição, tive a oportunidade de dialogar com os utentes e prestar-lhes o devido 

aconselhamento, especialmente àqueles utentes que lá iam regularmente. Tive a 

possibilidade de realizar a determinação dos diferentes parâmetros bioquímicos por 

punção capilar, procedendo também ao devido aconselhamento, tendo em conta os 

valores determinados. Esta foi uma experiência bastante enriquecedora que me permitiu 

pôr em prática conhecimentos adquiridos ao longo do curso e também me permitiu o 

contacto com diferentes situações clínicas. Tive também a oportunidade de assistir e 

realizar curativos ligeiros.  

 

8. Farmacovigilância 
 

Aquando do processo de desenvolvimento dos medicamentos, não são, por vezes, 

detetadas certas reações adversas ao medicamento (RAM), tornando-se estas apenas 

percetíveis já numa fase posterior após a entrada no mercado. Surge assim o conceito de 

farmacovigilância, que se baseia na análise da segurança dos medicamentos durante a 

fase de comercialização, com o intuito de melhorar a qualidade e segurança dos 

medicamentos. Assim o farmacêutico, enquanto profissional de saúde, deve estar atento a 

RAM que possam surgir e notifica-las às entidades competentes. 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | 2015/2016 
 

21 
 

Parte II - Temas desenvolvidos 
 

Insuficiência Venosa Crónica 
 

O estágio que realizei ao longo destes quatro meses na FCOTST possibilitou-me 

um constante contacto com uma grande variedade de dispositivos médicos, de que a 

farmácia dispõe, e em relação aos quais se verifica uma grande procura por parte dos 

utentes. Achei então que seria uma mais valia desenvolver um trabalho ligado a esta área, 

de forma a complementar os conhecimentos que tinha adquirido durante o meu percurso 

académico, particularmente na unidade curricular de dispositivos médicos. Surgiu assim a 

ideia de elaborar um panfleto (anexo 1), destinado aos doentes, acerca da Insuficiência 

Venosa Crónica (IVC), dando uma breve explicação da doença, abordando os principais 

sinais/sintomas, os fatores de risco, bem como o tratamento e algumas medidas 

preventivas. A IVC é uma patologia de elevada prevalência, mas com as medidas de 

prevenção e tratamento adequadas é possível travar a sua evolução. As meias de 

compressão são um tipo de dispositivo médico bastante utilizado no seu tratamento. Deste 

modo, o objetivo deste trabalho foi informar as pessoas sobre a IVC e reforçar a importância 

das medidas de prevenção, assim como de um tratamento precoce.  

 

1. Introdução 

 

 A IVC é uma doença comum que afeta, de uma forma bastante mais pronunciada, 

os países desenvolvidos e tem um grande impacto no dia-a-dia e qualidade de vida das 

pessoas, bem como nos recursos para os cuidados de saúde [33-35]. A sua prevalência 

aumenta com a idade e as manifestações mais comuns da doença são as telangiectasias 

e as veias varicosas. Menos frequentes mas com um grau de gravidade superior surgem 

as alterações da pele e as úlceras venosas [33,34,36]. É uma desordem ao nível do sistema 

venoso periférico, podendo afetar o sistema venoso superficial, profundo ou ambos [37]. 

 Ao nível da sintomatologia, podemos destacar a dor e sensação de pernas pesadas 

e cansadas, a sensação de formigueiro e prurido, o edema especialmente na zona dos 

tornozelos e também as cãibras noturnas ao nível dos gémeos [33,34,38]. É realmente 

importante que a população esteja atenta a estes sintomas, que tome as devidas medidas 

preventivas e que no caso de ser necessário algum tratamento, este seja iniciado numa 

fase mais precoce para evitar que a doença evolua para estados mais avançados e 

debilitantes [39].  
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2. Sistema Venoso dos Membros Inferiores 

 

 Compreender o funcionamento normal e o mecanismo pelo qual os nossos vasos 

realizam o transporte do sangue, bem como todos os fatores intervenientes neste processo 

é fundamental para posteriormente percebermos o desenvolvimento da IVC [34]. 

 Ao nível da circulação sistémica, o sangue é transportado através das artérias 

desde o coração até aos tecidos, permitindo assim a oxigenação destes e o fornecimento 

de nutrientes. Ao longo do seu trajeto, as artérias vão-se ramificando em vasos de menor 

diâmetro, designados por arteríolas, e posteriormente em capilares. Os capilares por sua 

vez, unem-se formando as vénulas e estas agrupam-se em vasos de maior calibre, as 

veias. As arteríolas, os capilares e as vénulas constituem a microcirculação. É ao nível da 

microcirculação que se realiza o aporte de nutrientes e oxigénio, bem como a remoção dos 

produtos do metabolismo celular. O retorno venoso é então efetuado pelas veias, trazendo 

o sangue, pobre em oxigénio, de volta ao coração. Posteriormente, o sangue entra na 

circulação pulmonar onde, ao nível dos pulmões, é absorvido o oxigénio, retornando ao 

coração. Desta forma o sangue é oxigenado para ser novamente transportado até aos 

tecidos através das artérias [40]. 

 O sistema venoso dos membros inferiores é constituído pelas veias superficiais, 

profundas e perfurantes. Acima da fáscia muscular localiza-se o sistema venoso superficial, 

no qual estão incluídas as veias safenas. O sistema venoso profundo encontra-se abaixo 

da fáscia muscular, fazendo parte dele as veias femorais e a veia poplítea [34,41]. A 

comunicação entre estes dois sistemas é feita através da junção safeno-femoral, da junção 

safeno-poplítea e das veias perfurantes [42]. 

O retorno venoso, ao nível do membros inferiores, é efetuado no sentido 

ascendente e contrário à gravidade. É portanto essencial que para a sua realização as 

válvulas bicúspides, existentes ao longo das veias, estejam a funcionar corretamente. 

Estas válvulas têm a capacidade de permitir que o sangue circule apenas no sentido 

pretendido, impedindo o refluxo venoso [34,39]. Para que isto ocorra, as válvulas abrem 

para permitir a passagem do sangue no sentido do coração e fecham de forma a impedirem 

o seu retrocesso. Nas veias perfurantes, as válvulas permitem a passagem do sangue no 

sentido das veias profundas [39,42].  

As veias são estruturas sujeitas a uma baixa pressão hidrostática que oferecem 

uma baixa resistência ao fluxo sanguíneo e apresentam um diâmetro suscetível de ser 

alterado facilmente, de acordo com as variações de volume de sangue [40]. 

O músculo liso venoso que se encontra nas paredes das veias é enervado por 

neurónios simpáticos que, quando estimulados, libertam norepinefrina e provocam a 

contração do músculo. Desta forma, o diâmetro das veias diminui e há um aumento de 
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pressão venosa, o que facilita o retorno venoso. Além dos neurónios simpáticos, também 

vasodilatadores e vasoconstritores hormonais e parácrinos influenciam o músculo liso 

venoso [40].  

A bomba muscular esquelética é outro mecanismo que facilita o transporte do 

sangue de volta ao coração. Quando o músculo esquelético sofre contrações, ocorre uma 

redução no diâmetro das veias. Simultaneamente, as válvulas bicúspides que as veias 

apresentam abrem-se para que ocorra a passagem do sangue impulsionado pela bomba 

muscular, no sentido do coração [34,40,42]. 

 

3. Fisiopatologia 

 

A IVC é uma patologia provocada por um aumento da pressão hidrostática no 

interior das veias, prejudicando assim o retorno venoso. Este aumento de pressão pode 

afetar as veias profundas, as periféricas ou mesmo as perfurantes [34,43]. As 

manifestações da IVC podem ser consequência de uma insuficiência venosa primária ou 

de uma insuficiência venosa secundária [43]. Esta doença pode resultar de uma disfunção 

das válvulas, da ocorrência de obstrução venosa ou de uma combinação dos dois 

mecanismos. Também uma disfunção ao nível da bomba muscular esquelética pode 

contribuir para o desenvolvimento da doença [33]. 

A disfunção das válvulas provoca refluxo venoso, ou seja, acaba por haver um 

retrocesso do fluxo sanguíneo, o que vai contribuir para um aumento da pressão 

hidrostática. Quando esta disfunção se manifesta ao nível do sistema venoso superficial 

pode dever-se a uma fragilidade da parede dos vasos ou dos folhetos das válvulas, 

tratando-se de uma insuficiência venosa primária. Ou então, pode apresentar um caráter 

secundário a uma flebite superficial ou estar relacionada com uma distensão venosa 

excessiva, resultante de efeitos hormonais ou pressão elevada. Ao nível do sistema venoso 

profundo, a disfunção valvular é geralmente consequência de uma trombose venosa 

profunda, que ocorreu previamente. No caso da falha valvular ocorrer no sistema venoso 

perfurante, verifica-se a passagem de sangue do sistema venoso profundo para o sistema 

venoso periférico. Desta forma, pode trazer consequências como a dilatação das veias 

superficiais e um dano secundário nas válvulas destas [33,34,45]. 

A obstrução venosa, ao nível das veias profundas, pode limitar a passagem do 

sangue, levando a um aumento da pressão venosa acompanhada de contração muscular. 

Consequentemente pode desenvolver-se uma disfunção ao nível da bomba músculo-

esquelética. Esta obstrução venosa pode ser resultado de uma trombose venosa profunda 

crónica, de uma estenose venosa ou de alguma compressão externa [34]. 
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 A disfunção da bomba muscular esquelética geralmente é secundária a alguma 

situação que conduziu ao seu desenvolvimento e frequentemente vem acompanhada de 

um refluxo severo ou obstrução venosa. Devido a esta disfunção, o esvaziamento venoso 

das extremidades distais acaba por ser ineficaz [34]. 

Com o aumento da pressão hidrostática, o sangue, em vez de retornar ao coração, 

vai-se acumulando nas veias, causando uma acentuada distensão das suas paredes. 

Devido à força da gravidade, verifica-se um aumento da pressão ao nível dos capilares. 

Como consequência, ocorre um aumento da filtração de líquidos dos capilares para o 

espaço intersticial o que vai originar o desenvolvimento de edema [40]. As estruturas da 

microcirculação não estão preparadas para estas variações elevadas de pressão que 

ocorrem no sistema venoso. Estas sobrecargas, a que os capilares são expostos, 

correspondem ao fator chave de desenvolvimento das complicações desta patologia 

[42,43]. Elas conduzem a uma sequência de eventos, nomeadamente, a um 

extravasamento de macromoléculas e glóbulos vermelhos que por sua vez levam à 

ativação das células endoteliais microvasculares, diapedese de leucócitos, alterações na 

matriz extracelular e uma intensa deposição de colagénio. O desencadeamento destes 

fatores pode conduzir a uma inflamação crónica, que leva à destruição dos tecidos e à 

ulceração [42,44]. 

 

4. Principais Manifestações 

 

O sistema de classificação de doenças venosas crónicas – classificação CEAP 

(anexo 2) – permite organizar as doenças de acordo com aspetos clínicos, etiológicos, 

anatómicos e patofisiológicos. É possível assim, avaliar as diferentes manifestações da 

IVC e uniformizar diagnósticos e tratamentos [33,34]. 

As manifestações da doença podem ir de simples telangiectasias e veias reticulares 

a estados mais avançados onde já se apresentam fibroses na pele e úlceras venosas [34].  

As veias varicosas são uma das manifestações mais comuns e embora a sua 

etiologia não esteja totalmente esclarecida, a sua formação está associada à passagem de 

sangue das veias profundas para as veias superficiais e ao refluxo que ocorre ao nível do 

sistema venoso superficial, contribuindo assim para um aumento da pressão hidrostática e 

um consequente alargamento dos vasos [42,44]. O edema é um sinal básico da IVC que 

causa grande desconforto nos doentes. Está relacionado com o aumento da pressão ao 

nível dos capilares que por sua vez vai levar a uma permeabilidade aumentada para o 

espaço intersticial, resultando na ativação das células endoteliais [43]. Geralmente ocorre 

ao nível do tornozelo, podendo expandir-se para o pé e para a perna [35]. As subclasses 

C4a e C4b correspondem a alterações ao nível da pele que resultam da ativação de 
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neutrófilos e monócitos em resposta à hipertensão venosa, causando problemas na 

microcirculação [43]. As úlceras venosas representam a manifestação mais severa de IVC 

e a sua existência advém da incapacidade do organismo fazer face aos avanços da 

patologia. Maioritariamente ocorre na zona do tornozelo [35,43]. 

Em relação à etiologia, temos a IVC congénita, que está presente desde o 

nascimento, mas acaba por ser evidenciada mais tarde, e nela estão incluídos os 

síndromes Klippel-Trenaunay e Parkes-Weber. A IVC primária tem uma etiologia pouco 

esclarecida e a IVC secundária está relacionada com alguma condição adquirida [34]. 

A classificação anatómica permite saber quais são os vasos afetados e a 

classificação patofisiológica refere qual o mecanismo que desencadeou a IVC [34]. 

É importante efetuar um bom diagnóstico para obter uma classificação correta, 

permitindo um tratamento adequado à doença. Assim, dois elementos são adicionados à 

classificação CEAP: a data da examinação e o nível da avaliação diagnóstica. São 

apresentados então 3 níveis de investigação: 

 Nível I: história, examinação física e exame de doppler (portátil) 

 Nível II: Não invasivo – inclui eco-doppler e pletismografia 

 Nível III: Avaliação invasiva ou complexa – inclui venografia de contraste, 

medida da pressão venosa, tomografia computadorizada, ultrassom 

intravascular ou ressonância magnética [35,46] 

A classificação CEAP é realmente importante, especialmente por permitir a 

distinção de insuficiências venosas congénitas, primárias e secundárias, já que os seus 

tratamentos são significativamente distintos [46]. 

 

5. Fatores de Risco 

 

Embora a causa do desenvolvimento desta doença não esteja totalmente 

esclarecida, sabe-se que existem alguns fatores que contribuem para o desenvolvimento 

da IVC. Os principais fatores de risco são: 

Idade: A idade avançada é o fator de risco mais importante para a IVC 

[33,36,38,44,47]. 

Género: No geral, as mulheres têm mais tendência a desenvolver esta doença do 

que os homens, no entanto esta diferença entre géneros tem tendência a diminuir com a 

idade. Esta maior predisposição do sexo feminino ocorre principalmente no 

desenvolvimento de veias varicosas e edema [33,36,38,44,47]. 

Gravidez: A gravidez bem como o número de vezes que a mulher está grávida 

contribuem para uma maior propensão de vir a sofrer desta patologia [33,44,47]. 
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Obesidade: Este é outro fator que contribui significativamente para o aumento do 

risco de IVC, sendo mais evidente nas mulheres [33,38,44,47]. 

História Familiar: Vários estudos evidenciam o caráter hereditário desta patologia, 

dado que há uma maior tendência de desenvolver IVC quando existe história familiar da 

doença [33,44]. 

Ortostatismo prolongado: O facto de ter ocupações que obrigam a passar 

demasiado tempo em pé tem também influência no desenvolvimento da IVC. Não havendo 

movimento, a bomba músculo-esquelética não impulsiona o retorno venoso e as veias dos 

membros inferiores além de sofrerem a oposição da força da gravidade têm também de 

suportar o peso de todo o corpo [34,44,47]. 

 

6. Diagnóstico 

 

Para realizar um correto diagnóstico é necessário obter a história completa do 

doente e fazer um exame físico, podendo ser acompanhado de testes não invasivos. Os 

testes invasivos podem ser também utilizados, mas estes geralmente destinam-se a avaliar 

a severidade da doença ou a situações em que, à partida, se irá realizar uma intervenção 

cirúrgica [34,44]. 

História: É importante conhecer a história médica do doente, de forma a poder 

concluir qual a etiologia da doença, se congénita, primária ou secundária. É necessário 

saber se a pessoa apresenta fatores de risco, nomeadamente, idade avançada, género 

feminino, várias gravidezes, obesidade, história familiar de distúrbios trombóticos ou 

varicosos, histórico de medicação (especialmente anticoncecionais) ou se já sofreu de 

trombose venosa profunda ou tromboflebite. É igualmente fundamental perceber se a 

pessoa sofre de certas patologias, como a insuficiência renal ou cardíaca [33,46].  

Exame clínico: Um aspeto essencial para um bom diagnóstico passa por 

compreender se a pessoa apresenta alguns sintomas indicativos da doença, que incluem: 

dor, inchaço, cãibras musculares, sensação de formigueiro e queimadura, pernas pesadas 

e latejantes, prurido cutâneo, fadiga e pernas cansadas e inquietas. Embora estes sintomas 

não sejam específicos e determinantes para o diagnóstico desta doença, podem ser 

indicativos de uma IVC, especialmente, se tiverem tendência a piorar em ambientes 

quentes e a melhorar, no caso de a pessoa utilizar meias ou ligaduras de compressão e 

elevar as pernas enquanto descansa [46]. 

Exame físico: Esta avaliação não só auxilia um bom diagnóstico como permite que 

o tratamento, posteriormente implementado, seja o mais adequado a cada situação. 

Possibilita ainda estabelecer o grau de incapacidade causado pela doença, bem como o 

impacto desta na qualidade de vida do doente. A observação e palpação realizadas durante 
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este exame são essenciais para identificar evidências de doença venosa. Para isso é 

necessário que o exame se realize numa sala quente e bem iluminada. A pessoa a ser 

observada deve encontrar-se de pé, numa postura direita, de forma a permitir o máximo de 

distensão das veias e ambas as pernas devem ser examinadas. Desta forma, será possível 

avaliar o tamanho, a localização e a distribuição das veias afetadas. Além disto, também 

alterações da pele devem ser observadas e avaliadas, como é o caso da 

hiperpigmentação, atrofia branca, lipodermatosclerose e eczemas. A existência de edema 

bem como a sua severidade deve ser analisada, dado que este pode ser sugestivo de 

outras doenças, nomeadamente, de linfedema. Em estados mais avançados da doença 

podem ser visualizadas úlceras ativas ou cicatrizadas, particularmente na zona próxima do 

tornozelo. A mobilidade das articulações dos tornozelos tem tendência a estar diminuída 

em estados mais avançados da IVC e portanto deve ser avaliada. Também as funções 

sensoriais do pé e da perna devem ser avaliadas de forma a diferenciar da neuropatia 

diabética ou outro problema neurológico. Esta avaliação pode ser complementada com um 

exame doppler portátil de onda contínua, que porém não substitui a avaliação efetuada 

pelo eco-doppler [33,34,46]. 

Diagnóstico diferencial: É fundamental ressalvar que toda esta avaliação não é 

apenas efetuada com o intuito de avaliar sintomas, sinais físicos e a etiologia da doença, 

mas também descartar hipóteses de outras possíveis patologias, como por exemplo a 

insuficiência arterial, doença reumatoide ou patologias neurológicas. Desta forma irá 

possibilitar o tratamento mais adequado a cada paciente, potenciando a sua qualidade de 

vida [33,34,46]. 

Testes não invasivos: Para obter um diagnóstico mais adequado podem ser 

realizados alguns testes de caráter não invasivo. Aqui podemos incluir o eco-doppler, a 

pletismografia venosa, a pletismografia a ar e a fotopletismografia. O eco-doppler é a 

técnica habitualmente recomendada e mais utilizada e permite avaliar a etiologia e 

anatomia da IVC, suplantando as limitações de outras técnicas. A pletismografia a ar é 

importante pois permite avaliar a componente patofisiológica da doença, incluindo o 

refluxo, a obstrução e a disfunção muscular dos gémeos. Esta é a única técnica não 

invasiva que permite uma avaliação global da fisiologia das veias dos membros. A sua 

utilização é recomendada, de forma complementar ao eco-doppler, quando este não 

fornece um diagnóstico definitivo em termos patofisiológicos [33,34,45,46,48]. 

Testes invasivos: Relativamente aos testes invasivos estes são utilizados apenas 

em situações em que realmente sejam necessários e incluem técnicas como a venografia 

de contraste, o ultrassom intravascular e a pressão venosa ambulatorial. Na venografia de 

contraste podemos distinguir duas abordagens, a ascendente e a descendente. A 

venografia ascendente fornece dados anatómicos e etiológicos, definindo a obstrução com 
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precisão, o que pode ajudar na distinção entre IVC primária e IVC secundária. A venografia 

descendente identifica as zonas de incompetência valvular. Este exame tem vindo a ser 

substituído pelo eco-doppler, no entanto, continua a ter utilidade, nomeadamente, em 

situações que se pretende realizar uma reconstrução venosa. O ultrassom intravascular 

tem vindo a ser muito útil ao nível das intervenções, dada a sua capacidade de avaliar a 

morfologia e a severidade da estenose venosa central e analisar alguns detalhes 

anatómicos a nível intraluminal. A monitorização da pressão venosa ambulatorial é 

considerado o método padrão na avaliação da hemodinâmica da IVC, no entanto, dado o 

seu caráter invasivo e algumas limitações têm sido utilizados outros procedimentos 

alternativos [33,34,44,46,48]. 

 

7. Tratamento e Prevenção 

 

Uma pessoa que sofre de IVC, deve antes de mais adotar certas medidas, ou 

mesmo alterar o seu estilo de vida, para evitar a evolução da doença e melhorar a 

sintomatologia. Essas medidas passam por praticar exercício físico adequado, já que em 

muitos casos as pessoas apresentam uma mobilidade reduzida. A elevação das pernas 

enquanto descansa é outro aspeto a ter em conta, uma vez que reduz a pressão, favorece 

o retorno venoso, reduz o edema e melhora a microcirculação cutânea. Evitar passar 

períodos muito longos de pé ou sentado, dado que contribui para um aumento da pressão 

hidrostática favorecendo o refluxo sanguíneo. A redução do peso corporal, ter uma 

alimentação equilibrada e ingerir bastante água, evitar a utilização de roupas muito 

apertadas, evitar o uso de sapatos rasos ou de salto muito alto e evitar frequentar 

ambientes excessivamente quentes são também algumas medidas aconselháveis, não só 

para quem apresenta esta patologia mas também para quem tem risco de a vir a 

desenvolver [42,49,50]. 

Terapia de Compressão: Esta é uma das terapêuticas mais utilizadas na IVC, 

sendo apropriada a qualquer uma das classes CEAP. É considerada uma terapia de 

primeira linha para casos de veias varicosas ou situações mais avançadas como 

tratamento das úlceras venosas e a prevenção de úlceras recorrentes. O sistema venoso 

beneficia do uso da compressão pois esta vai contribuir para uma diminuição da pressão 

hidrostática e do edema associado. O mecanismo de ação consiste em diminuir o diâmetro 

dos vasos e desta forma as válvulas voltam a fechar corretamente impedindo assim o 

refluxo venoso. Por outro lado, vai também melhorar o funcionamento da bomba muscular 

esquelética, favorecendo assim o retorno venoso. Existem vários dispositivos de 

compressão sendo os mais usuais, as meias de compressão elástica, as ligaduras de 

compressão elástica e não elástica e a compressão pneumática intermitente [33,34,46,49]. 
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No caso das úlceras venosas, existem também umas ligaduras elásticas impregnadas com 

várias substâncias incluindo o óxido de zinco, que ajudam a cicatrizar as úlceras [49]. 

Relativamente às meias de compressão, vários estudos têm vindo a demonstrar uma maior 

eficácia das meias de compressão progressiva relativamente às meias de compressão 

degressiva, habitualmente utilizadas. As meias de compressão progressiva caraterizam-se 

por uma maior compressão ao nível dos gémeos relativamente ao tornozelo, enquanto as 

habituais meias de compressão degressiva apresentam uma maior compressão na zona 

do tornozelo. De acordo com os estudos, a compressão na zona dos gémeos favorece a 

bomba músculo-esquelética reduzindo a dor e melhorando os sintomas ao nível das 

pernas, sendo também mais fáceis de aplicar. No entanto, são ainda necessários mais 

estudos para perceber se os seus efeitos se mantêm e se realmente traz benefícios para 

o tratamento da IVC, nomeadamente em complicações mais avançadas como as úlceras 

venosas [33,34,51]. Podemos ainda distinguir quatro classes de compressão (tabela 3), 

adequando-se cada uma delas a diferentes situações da IVC [37,49]. As meias de 

compressão mais utilizadas são as meias até ao joelho, dado que melhoram igualmente 

os sintomas e há uma maior adesão por parte dos doentes, embora as meias até á raiz da 

coxa ou meias-calças estejam também disponíveis e sejam indicadas para certos pacientes 

[34,46]. 

 

Tabela 3: Classificação da compressão elástica [37] 

Classe de Compressão Compressão no tornozelo (mmHg) 

Classe I – leve 15 a 21 

Classe II – média 23 a 32 

Classe III – alta 34 a 46 

Classe IV – muito alta  49 

 

Terapia farmacológica: Em conjunto com a terapia de compressão, os 

medicamentos venotrópicos são muito utilizados com o objetivo de uma melhoria mais 

significativa dos sintomas, reduzindo a dor e o edema, e também aceleram a cicatrização 

das úlceras venosas. Estes medicamentos podem ter origem natural (cumarinas, 

flavonoides, saponósidos e extratos de outras plantas) ou sintética (dobesilato de cálcio, 

naftazona e benzarona). O seu mecanismo de ação ainda não está totalmente esclarecido 

mas pensa-se que, no caso dos flavonoides, estes exerçam uma ação ao nível dos 

leucócitos e do endotélio, modificando o grau de inflamação e reduzindo o edema. 

Apresentam então a capacidade de melhorar o tónus venoso, reduzir a permeabilidade 

capilar e a libertação de mediadores inflamatórios [33,34,46]. A pentoxifilina tem 
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demonstrado propriedades anti-inflamatórias, reduzindo a expressão do fator de necrose 

tumoral, a atividade fagocítica dos granulócitos e a adesão dos neutrófilos ao endotélio. 

Tem revelado também a capacidade de reduzir a deformabilidade dos glóbulos vermelhos 

e de inibir a agregação plaquetária e a formação de trombos. Desta forma, a sua utilização 

é recomendada em conjunto com a terapia de compressão, melhorando a cicatrização de 

úlceras venosas [33,34,46]. Outros fármacos como o ácido acetilsalicílico tem vindo a ser 

indicados na promoção da cicatrização e prevenção de úlceras recorrentes, no entanto são 

necessários mais estudos de forma a comprovar o seu benefício. A sulodexida em 

combinação com a terapia de compressão também tem vindo a demonstrar ação no 

tratamento de úlceras, ainda assim são necessário mais estudos para atestar a sua eficácia 

[33,34]. Ao nível dos antibióticos, estes não devem ser utilizados de forma recorrente e 

portanto, deve apenas ser utilizada a antibioterapia oral em casos de infeções clínicas com 

manifestações sistémicas [33,37,49]. 

Cuidados com a pele e com as feridas: Estados mais avançados de IVC levam à 

fragilização e perda de integridade da pele. Nesse sentido é necessário ter os cuidados 

hidratantes e emolientes adequados, através da aplicação de produtos tópicos, muitas 

vezes com lanolina, evitando assim fissuras na pele. Em situações de dermatite de estase 

pode ser necessário recorrer à aplicação de corticoides tópicos. No caso das úlceras 

venosas ativas é importante fazer o desbridamento, controlar o exsudado e evitar o 

desenvolvimento de infeções para assim promover uma mais rápida e melhor cicatrização 

[34,49]. 

Tratamentos cirúrgicos: Estes tratamentos clássicos são utilizados há muitos 

anos e continuam atualmente, no entanto dado o seu caráter invasivo têm vindo a ser 

substituídos, sempre que possível, por técnicas menos invasivas [42]. 

Outras técnicas alternativas e menos invasivas: Existem procedimentos menos 

invasivos e que podem ser, em certas situações, utilizados como alternativa à cirurgia. É o 

caso da escleroterapia, que consiste na injeção de agentes esclerosantes no interior das 

veias, vénulas ou capilares, que vão desencadear uma reação inflamatória no endotélio 

vascular, acabando por causar a oclusão do vaso. Pode ser utilizado em situações de 

telangiectasias e veias reticulares mas também em casos de veias varicosas [42,46]. Outro 

exemplo é a ablação térmica endovenosa que engloba, a ablação endovenosa por laser, a 

ablação por radiofrequência e a ablação de vapor endovenosa. Estas técnicas são 

utilizadas no tratamento da incompetência das veias safenas. Todas elas, embora por 

mecanismos diferentes, vão causar uma lesão térmica ao nível do endotélio vascular 

provocando a oclusão do vaso. Dado o aquecimento causado pelo tratamento, é injetado 

um fluído tumescente de forma a proteger os tecidos próximos da veia. [33,52]. 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | 2015/2016 
 

31 
 

8. Conclusão 

 

A IVC é uma patologia que afeta um grande número de pessoas e que interfere com 

a qualidade de vida dos pacientes, especialmente daqueles que apresentam estados mais 

avançados da doença, nomeadamente, alterações na pele e úlceras venosas. A IVC 

acarreta efeitos negativos não só a nível físico como a nível emocional e social, levando a 

pessoa muitas vezes a deixar o emprego, a retrair a sua vida social acabando por ficar 

emocionalmente afetada e destabilizada [53]. Assim, é importante que a população esteja 

consciente desta patologia e, no caso de apresentar fatores de risco, estar atento e tomar 

as devidas medidas preventivas. Para quem já sofre da doença, é fundamental a adesão 

à terapêutica de modo a evitar uma evolução para estados mais debilitantes. Enquanto 

profissionais de saúde, o nosso papel é informar, alertar as pessoas e promover a adesão 

à terapêutica, contribuindo assim para uma melhoria da saúde e qualidade de vida. A 

realização deste trabalho foi realmente importante dado que as pessoas ficaram mais 

esclarecidas acerca da patologia, estando mais alerta para os possíveis sintomas e com a 

consciência dos fatores que podem contribuir para o seu desenvolvimento. Ficaram 

também mais informadas acerca das medidas que podem adotar no seu dia-a-dia, bem 

como das possibilidades de tratamento, de forma a travar a evolução da doença. Foi uma 

mais-valia não só para as pessoas como também para mim, dado que adquiri mais 

conhecimentos acerca da doença. Desta forma fiquei mais preparada para conseguir 

realizar melhores aconselhamentos e transmitir aos utentes informações relevantes, 

acerca da doença. 
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Doenças Dermatológicas 
 

Como segundo tema optei pela seleção de três doenças dermatológicas, bastante 

comuns, já que são um problema de saúde que acomete inúmeras pessoas que recorrem 

à farmácia no sentido de esclarecer dúvidas e obter algo que ajude no seu problema. Dada 

a vasta gama de produtos que a FCOTST possui, considerei que seria importante 

desenvolver um guia de aconselhamento prático (anexo 3), compilando informação sobre 

uma série de produtos, bem como alguns conselhos importantes. A realização deste 

trabalho teve como objetivo criar um documento, de consulta rápida e fácil de forma a 

esclarecer certas dúvidas que possam surgir por parte dos profissionais de saúde que 

trabalham na farmácia, bem como futuros estagiários. Além disso, também pretendia 

aprofundar os meus conhecimentos na área, possibilitando uma melhoria dos meus futuros 

aconselhamentos. 

 

1. Introdução 

 

A pele é o maior órgão do corpo humano, contribuindo com cerca de 10% para o 

peso corporal [53]. É um órgão complexo e heterogéneo, com uma estrutura própria, que 

não serve apenas como revestimento corporal, também permite a regulação da 

homeostasia, recebe estímulos exteriores e funciona como uma barreira protetora 

[54,55,56]. Encontra-se dividida em três camadas principais: epiderme, derme e hipoderme 

[55,56]. 

A epiderme é a camada mais superficial, e está subdividida em quatro estratos: 

estrato córneo, estrato granuloso, estrato espinhoso e estrato basal. O estrato córneo, 

estrutura mais externa da pele, é composto por células mortas e está associado ao 

processo de renovação celular. Na superfície do estrato córneo encontra-se o manto 

hidrolipídico com uma função protetora, constituído por uma fração aquosa proveniente do 

suor e uma fração lipídica proveniente da secreção sebácea e de resíduos da 

transformação das células. As células que compõem a epiderme são os corneócitos, os 

queratinócitos, os melanócitos, as células de Langerhans e as células de Merkel [54,55,56]. 

A derme apresenta duas camadas distintas: a derme papilar, próxima da epiderme, 

e a derme reticular. É constituída por proteínas, como o colagénio e a elastina, sintetizadas 

pelas principais células desta camada, os fibroblastos. Além disso, a derme apresenta 

vasos sanguíneos que efetuam o aporte de nutrientes à epiderme [54,55,56]. 

 A hipoderme é a camada mais profunda e apresenta na sua constituição uma 

elevada quantidade de adipócitos [54,55]. 
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Existem ainda os anexos cutâneos, dos quais fazem parte as glândulas sudoríparas 

(apócrinas e écrinas), as glândulas sebáceas e os folículos pilosos. As glândulas 

sudoríparas são responsáveis pela excreção do suor, sendo que as écrinas chegam à 

superfície através de poros, enquanto as apócrinas surgem através de folículos pilosos. As 

glândulas sudoríparas apócrinas não estão ativas até à puberdade. As glândulas sebáceas, 

responsáveis pela produção de sebo, estão ativas durante a fase fetal, mas pouco após o 

nascimento sustêm a sua atividade até entrarem novamente em função na puberdade 

[54,55,56]. 

Podem ser distinguidos cinco tipos de pele: normal, seca, oleosa, mista e sensível. 

Além do papel dos fatores externos, certos tipos de pele estão naturalmente mais 

suscetíveis a desenvolver determinado tipo de problemas e, portanto, produtos adequados 

devem ser utilizados na pele de forma a evitar o aparecimento dessas complicações ou 

mesmo a agravá-las [55,56]. 

 

2. Dermatite Atópica 

 

2.1. Epidemiologia e Etiologia 

 

A Dermatite Atópica (DA), ou eczema atópico, é uma inflamação crónica e 

recorrente da pele. Esta doença afeta maioritariamente crianças, com uma prevalência 

estimada de 15 a 20%, e a sua incidência ocorre sobretudo em países desenvolvidos. Nos 

últimos anos tem-se verificado um aumento da sua prevalência afetando, atualmente, 

também os países subdesenvolvidos [57]. 

A DA é muitas vezes o primeiro passo ao nível da atopia, acabando a pessoa mais 

tarde por desenvolver outros problemas alérgicos, nomeadamente, asma e rinite alérgica 

[57]. 

Embora ainda se esteja a tentar compreender toda a etiologia desta desordem 

heterogénea, sabe-se que apresenta um caráter multifatorial que resulta da contribuição 

de fatores genéticos, imunológicos e ambientais.  

Do ponto de vista genético, de acordo com vários estudos que se têm realizado, 

sabe-se que um indivíduo com história familiar de DA está mais propenso a desenvolver a 

doença. Recentemente, foi descoberto que um dos fatores chave para o desenvolvimento 

da doença pode estar relacionado com a perda de funcionalidade do gene que codifica 

para a filagrina. A filagrina é uma proteína epidérmica fundamental para a formação dos 

corneócitos bem como para a hidratação e manutenção do pH da pele. Se a produção 

desta proteína estiver comprometida há uma perda de integridade da pele, ficando esta 
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mais suscetível, tanto a fatores externos como ao desenvolvimento de alergias ou infeções 

[57,58,59].  

Ao nível imunológico, associa-se esta doença a uma hiperprodução de IgE, como 

resultado de uma desregulação entre os linfócitos T helper e os linfócitos B. Porém, sabe-

se que este aumento não se verifica em todas as situações. A DA é mediada por respostas 

imunes Th1/Th2, sendo que numa fase aguda predomina a libertação de citocinas 

produzidas por Th2 e na fase crónica por Th1. Esta mudança é importante no 

desenvolvimento da doença, sugerindo que a hiperreatividade imunológica esteja 

associada a defeitos na barreira epidérmica, permitindo que alérgenos penetrem na pele e 

acabem por desencadear estes efeitos, ocorrendo uma libertação aumentada de IgE. A DA 

está associada também a uma desregulação da barreira cutânea, em que se verifica uma 

redução da expressão dos péptidos antimicrobianos. Este aspeto pode explicar a 

suscetibilidade dos doentes a infeções, já que a colonização da pele por bactérias, 

sobretudo Staphylococcus aureus, está facilitada [57,58,60].  

Os fatores ambientais como o clima, o ambiente envolvente, a alimentação, 

obesidade, exercício físico, poluição e o fumo do tabaco, têm também um papel 

preponderante nesta afeção. Ao nível do clima, as temperaturas baixas aumentam o risco, 

enquanto a exposição solar, desde que com as devidas precauções, tem um efeito protetor. 

O ambiente envolvente tem também elevada importância. Aquelas crianças que tiveram 

uma maior exposição microbiana e um maior contacto com animais, especialmente os 

cães, estão menos suscetíveis a desenvolver a doença. A amamentação tem também um 

efeito protetor e, caso não seja possível amamentar, deve optar-se por fórmulas de leite 

hidrolisadas ou parcialmente hidrolisadas, já que uma menor exposição a proteínas e 

péptidos pode tornar o sistema imune mais tolerante. Os pré e probióticos têm vindo a ser 

estudados como um suplemento para a fase pré e pós-natal, de forma a modular a flora 

intestinal com efeito protetor. Também como forma de prevenção, outros suplementos 

como a vitamina D têm vindo a ser estudados dado o seu efeito ao nível do sistema imune 

[57,61,62]. 

 

2.2. Sintomatologia 

 

Ao nível da sintomatologia, a pele seca acompanhada de prurido, por vezes 

bastante intenso, e o aparecimento de lesões, de caráter mais ou menos exsudativo, são 

caraterísticas marcantes do eczema atópico, assim como a palidez e a baixa temperatura 

das extremidades, consequentes de alterações vasomotoras periféricas. Esta doença 

geralmente surge na primeira infância, por volta dos três meses, e tende a desaparecer na 

segunda infância, podendo reaparecer anos mais tarde. Noutros casos, pode nunca 
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desaparecer, porém a sua localização acaba por ser mais limitada a determinadas zonas 

do corpo. 

Na infância, a DA, inicialmente, afeta o rosto, à exceção da parte central, o couro 

cabeludo e também o terço inferior das pernas, os antebraços e os pulsos, de uma forma 

simétrica e bilateral. O eczema é pruriginoso e bastante exsudativo, podendo causar 

agitação na criança e perturbar-lhe o sono. Posteriormente, na segunda infância as lesões 

tendem a circunscrever-se a zonas específicas, nomeadamente nas pregas poplíteas. As 

lesões continuam bastante pruriginosas, no entanto tornam-se menos exsudativas, há um 

espessamento da pele e a superfície torna-se mais descamativa [60,63]. 

Na adolescência, o rosto continua a ser um local bastante atingido pelo eczema, 

afetando outras zonas como a nuca, a parte lateral do pescoço, o tronco e o dorso das 

mãos e dos pés [60]. 

No adulto, os pés e as mãos estão tipicamente envolvidos, porém, por vezes, a 

dermatite encontra-se disseminada, sendo as zonas mais acometidas as virilhas, os órgãos 

genitais externos e o contorno perianal [59,63]. 

 

2.3. Diagnóstico, Tratamento e Prevenção 

  

O diagnóstico da doença é essencialmente clínico, tendo em conta o aspeto e a 

localização das lesões bem como a história clínica e familiar do doente. Testes sanguíneos 

e de pele para alergias ambientais e alimentares são apenas utilizados em situações que 

haja suspeita de ter ocorrido exposição a esses alergénios ou em doentes que não estão 

a responder ao tratamento. Por vezes, a DA pode ser confundida com outros tipos de 

afeções, como é o caso da Dermatite Seborreica (DS). Porém estas doenças apresentam 

caraterísticas distintas, nomeadamente, os locais acometidos. Desta forma, a realização 

de um diagnóstico diferencial é fundamental [64]. 

O tratamento adotado mais frequentemente a nível tópico, passa pela utilização de 

corticosteroides. Em situação de acalmia da doença, deve sempre utilizar-se produtos 

tópicos com ação hidratante, emoliente e não irritante de forma a evitar períodos de crise. 

Mesmo durante as crises, deve manter-se a sua utilização. Como tratamento tópico de 

segunda linha estão indicados os inibidores da calcineurina, tacrolimus e pimecrolimus. 

Estes são fármacos anti-inflamatórios e imunossupressores com uma boa eficácia, que 

apresentam a vantagem de não ter contraindicações de utilização no rosto, pescoço e 

outras pregas cutâneas, contrariamente aos corticosteroides. A utilização de pimecrolimus 

não está recomendada em crianças com menos de 2 anos e o tacrolimus deve ser usado 

apenas a partir dos 15 anos.  
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Em situações de crise intensa, a primeira escolha passa pela utilização de 

corticosteroides sistémicos, sendo que estes devem ser sempre utilizados durante curtos 

períodos de tempo. No caso de ocorrer resistência à corticoterapia, pode ser administrada 

a azatioprina, no adulto, tendo sempre em conta os seus efeitos secundários e 

contraindicações. Em circunstâncias excecionais, pode ser necessário recorrer à 

ciclosporina, o único imunossupressor aprovado para o tratamento da DA em adultos. 

Outros imunomoduladores como o metotrexato e o micofenolato de mofetil podem também 

ser usados, em caso de contraindicação ou falta de eficácia da ciclosporina. Os anti-

histamínicos sedativos H1 são também utlizados por via oral, dada a sua ação ao nível do 

prurido, apresentando maior eficácia comparativamente aos anti-histamínicos não 

sedativos. 

Outras opções terapêuticas passam pela utilização de PUVAterapia, a fototerapia 

com UVB de banda estreita e de banda larga e a fototerapia com UVA1. São opções 

essencialmente em casos de falha da terapia convencional ou de efeitos secundários. 

Certas complicações estão associadas à DA, nomeadamente o desenvolvimento 

de infeções bacterianas e víricas como o eczema herpético e o molusco contagioso. No 

caso das infeções bacterianas pode ser necessário recorrer a antibioterapia e ao uso de 

antisséticos tópicos, já no caso do eczema herpético o tratamento passa muitas vezes pelo 

aciclovir sistémico [59,60,65,66].  

De forma a evitar os períodos de crise ou a reduzir a sua frequência, existem 

algumas medidas preventivas que devem ser postas em prática e portanto devem ser do 

conhecimento dos doentes e cuidadores. Ao nível do vestuário, deve evitar-se as lãs e 

utilizar tecidos de algodão, principalmente na roupa que contacta diretamente com a pele. 

Os banhos devem ser rápidos, com água tépida e utilizando produtos suaves e sem sabão. 

Após o banho é recomendado secar a pele sem esfregar e aplicar um hidratante adequado. 

As unhas devem ser mantidas curtas para evitar lesar a pele no caso de coçar. Os 

desportos que provoquem sudação excessiva devem ser evitados, especialmente durante 

as crises. A exposição solar contribui para uma melhoria da doença, mas deve ser efetuada 

com cuidado, especialmente nas crianças [60,67]. 

Esta doença acarreta um grande peso ao nível dos recursos para os cuidados de 

saúde mas também para a qualidade de vida dos doentes. Além das consequências físicas, 

muitas vezes resultam desta doença problemas do foro psíquico, nomeadamente, 

ansiedade e depressão, e problemas sociais. A DA apresenta um impacto negativo não só 

nos doentes mas também nos familiares, especialmente quando a doença afeta crianças 

[68]. 
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3. Dermatite Seborreica 

 

3.1. Epidemiologia e Etiologia 

 

A Dermatite Seborreica (DS) é uma doença crónica e recorrente, que afeta 

principalmente o sexo masculino. A sua incidência ocorre, fundamentalmente, em 

determinadas fases da vida, sendo a primeira logo após o nascimento, nos primeiros três 

meses, e tende a desaparecer espontaneamente durante os primeiros anos de vida. 

Posteriormente, apresenta uma expressão marcada na puberdade e na vida adulta [69,70]. 

Dada a sua expressão significativa na puberdade, após ter desaparecido 

espontaneamente na primeira infância, leva a crer que a etiologia da doença tenha alguma 

relação com questões hormonais. A seborreia que se carateriza por uma maior produção 

de sebo pelas glândulas sebáceas, que funcionam sob influência androgénica, é um fator 

preponderante para certas dermatoses como a DS [60,69,71]. 

A patofisiologia desta doença não está totalmente esclarecida, no entanto, julga-se 

que a principal causa associada seja a proliferação de fungos do género Malassezia spp. 

Este é um tipo de fungo que faz parte da flora comensal humana e tem tendência a 

desenvolver-se de uma forma mais significativa em zonas com maior produção de sebo, 

ou seja, em zonas onde existam glândulas sebáceas. Este fungo está presente, 

geralmente, em maior quantidade em pessoas com DS, porém, o fator determinante não é 

a quantidade de Malassezia spp existente, mas sim a quantidade de lípidos na superfície 

cutânea e a reação imunológica da pessoa relativamente à presença do fungo. Este 

microrganismo difunde-se no estrato córneo, libertando lípases que por sua vez hidrolisam 

os lípidos da superfície cutânea ocorrendo produção de ácidos gordos livres, 

desencadeando assim o processo inflamatório. A inflamação, por sua vez, conduz a uma 

hiperproliferação do estrato córneo e a uma diferenciação incompleta dos corneócitos. 

Ocorre assim uma alteração do estrato córneo bem como da sua função, facilitando as 

perdas de água por parte das células [69-72]. 

Existe também uma forte associação desta doença com outras patologias, como é 

o caso do Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), onde determinadas espécies 

do género Malassezia spp estão presentes. A DS é tida como uma manifestação cutânea 

da SIDA [69,71]. 

Tem sido estudada também a relação da DS com a Doença de Parkinson e parece 

que a maior incidência de DS nestes doentes esteja relacionada com o aumento da 

produção de hormonas masculinas e dos seus efeitos sobre as glândulas sebáceas. Outras 

desordens do foro neurológico também têm vindo a ser relacionadas com a DS, como é o 
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caso da epilepsia, da polineuropatia amiloidótica familiar, do traumatismo craniano, da 

paralisia do nervo facial, dos acidentes vasculares encefálicos, entre outras. A incidência 

de DS em portadores de doenças genéticas, como a síndrome de Down, tem também vindo 

a ser estudada. Certas doenças sistémicas, como o enfarte agudo do miocárdio e a 

pancreatite alcoólica, têm também demonstrado uma relação de maior incidência de DS 

[69-71]. 

As situações de stress e falta de descanso, assim como o frio são fatores que 

contribuem para o agravamento da doença [69,70]. 

  

3.2. Sintomatologia 

 

Nas crianças, as lesões apresentam-se sob a forma de escamas gordurosas, de 

cor branca ou amarelada. Elas surgem ao nível do couro cabeludo podendo afetar também 

o rosto e pregas cutâneas, como a zona retroauricular, o pescoço, as axilas e a zona 

inguinal. Este tipo de DS infantil tem um caráter autolimitado e é geralmente designada por 

crosta láctea [71,72]. 

Nos adolescentes e nos adultos as zonas, habitualmente, afetadas são o couro 

cabeludo, a região retroauricular e do canal auditivo externo, o rosto, o peito, a parte 

superior das costas e as pregas cutâneas (axilas, umbigo, região inguinal, inframamária e 

anogenital). As lesões aparecem sob a forma de placas eritematosas bem definidas, com 

escamas finas, secas e brancas ou oleosas e amareladas. Por vezes, podem ser 

acompanhadas de prurido. Contrariamente à DS infantil, neste caso a DS apresenta um 

caráter crónico e recidivante, podendo variar entre estados de maior ou menor severidade. 

Ao nível da face as zonas mais afetadas são os sulcos nasolabiais e as sobrancelhas, 

sendo que quando as pálpebras são afetadas pode ocorrer desenvolvimento de blefarite 

[69-72]. 

Como complicação secundária, ocorrem as infeções bacterianas que contribuem 

para o agravamento do eritema e do exsudado [71]. 

 

3.3. Diagnóstico, Tratamento e Prevenção 

 

O diagnóstico da DS é essencialmente clínico, baseando-se no aspeto e localização 

das lesões. É importante realizar um bom diagnóstico diferencial de forma a distinguir de 

outras doenças com as quais possa haver alguma confusão, nomeadamente, a psoríase, 

a DA, o linfoma cutâneo, a tinea capitis e a histiocitose de células de Langerhans [69-71]. 

O exame clínico pode ser complementado com uma análise microscópica para detetar o 
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fungo Malassezia spp., no entanto, no caso de este dar negativo não é indicativo de que a 

doença não esteja presente. Não é, portanto, uma análise determinativa [70]. 

A primeira linha de tratamento passa pela utilização tópica de antifúngicos 

(cetoconazol, fluconazol e ciclopirox), que podem ser combinados com corticosteroides 

(desonida, betametasona e fluocinolona). Agentes queratolíticos (ácido salicílico e 

piritionato de zinco) eram muito utilizados, no entanto apresentam uma eficácia mais 

reduzida, ainda assim continuam a ser aplicados. Como alternativa aos corticosteroides, 

surgiu a utilização off-label dos inibidores da calcineurina (tacrolimus e pimecrolimus). 

Estes podem ser utilizados em certas zonas como o rosto e orelhas, sem contraindicações, 

contrariamente aos anteriores que poderiam causar atrofia cutânea ou telangiectasia. São 

várias as formulações tópicas utilizadas, desde champôs, cremes e pomadas, adequando-

se da melhor forma a cada situação [69-72]. 

A terapia sistémica só deve ser utlizada em casos refratários à terapêutica tópica 

ou em situações de DS extensa. Esta passa pela utilização de anti-inflamatórios ou 

antifúngicos sistémicos, sendo que o cetoconazol deve ser evitado, devido aos efeitos 

significativos de toxicidade hepática [70].  

O óleo de Malaleuca é uma alternativa natural que se utiliza diariamente como um 

champô, parecendo ser eficaz e bem tolerada. Na crosta láctea, um método eficaz e muito 

utilizado consiste na aplicação de óleo ou outros hidratantes e posterior remoção mecânica 

com ajuda de um pente fino [69,70]. 

Ao nível da prevenção, convém utilizar produtos adequados à situação e evitar 

fatores que agravem a doença, nomeadamente situações de stress e cansaço. A DS, 

geralmente, melhora com a exposição solar e tem tendência a piorar no tempo frio. No 

caso da DS afetar o couro cabeludo, deve-se lavar o cabelo com água morna a fria, evitar 

deitar com o cabelo molhado ou húmido e evitar o uso de produtos e materiais que possam 

irritar o couro cabeludo, como é o caso de secadores, lacas e espumas [69,70,73]. 

A DS afeta a qualidade de vida dos doentes, tanto do ponto de vista físico como ao 

nível psicológico e emocional. Porém, não tem um impacto tão significativo como outras 

doenças como é o caso da DA [74]. 

 

4. Rosácea 

 

4.1. Epidemiologia e Etiologia 

  

A Rosácea é uma doença inflamatória crónica caraterizada por uma vermelhidão 

que afeta a pele, especialmente da face, e alterna entre períodos de crise e fases de 

remissão. Esta doença, geralmente, manifesta-se na vida adulta, a partir dos trinta anos. 
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As mulheres são as mais afetadas, contudo é nos homens que, habitualmente, surgem as 

formas mais severas da doença. Esta patologia tende a afetar, principalmente, pessoas de 

pele clara, daí que tenha uma grande incidência no norte da Europa [60,63,75-77]. 

A etiologia desta patologia permanece desconhecida, no entanto existem vários 

fatores inflamatórios, imunológicos, vasculares e microbianos, que têm demonstrado 

influência no desenvolvimento da mesma [76,77]. 

A Rosácea está associada a danos ao nível do endotélio vascular e da matriz 

dérmica. Não se conhecendo ao certo o mecanismo preponderante, ocorre um 

desencadeamento de mediadores inflamatórios que contribuem para o desenvolvimento 

da patologia. Uma das respostas inflamatórias precoces dadas pelo organismo ao nível 

dos neutrófilos é a libertação de espécies reativas de oxigénio, que desempenham um 

papel importante no desenvolvimento de inflamação da pele. Estas espécies, provocam 

stress oxidativo inativando as defesas naturais, alteram o balanço lipídico, produzem 

citocinas e outros mediadores inflamatórios e causam dano das células endoteliais. Os 

níveis de ferro existentes no organismo devem ser mantidos constantes, dado que este 

tem a capacidade de converter o peróxido de hidrogénio em radicais livres. O ferro 

encontra-se armazenado no organismo sob a forma de ferritina, sendo que esta apresenta 

valores elevados em indivíduos com rosácea, especialmente nas formas mais graves da 

doença. A patogénese da rosácea é então dependente da quantidade de ferro libertado 

pela hidrólise de ferritina, com consequente lesão da pele [76-78]. 

Ao que parece a Rosácea leva a que o organismo reaja de uma forma anormal a 

estímulos externos normais, ativando sistemas pró-inflamatórios bem como o sistema 

imune. Assim, ocorre um aumento da produção de citocinas e péptidos antimicrobianos. 

Estes péptidos são muitas vezes a primeira linha de defesa contra danos e infeções da 

pele, sendo a catelicidina um dos mais comuns [76-78].  

A exposição à radiação solar, bem como as alterações climáticas bruscas têm 

efeitos negativos ao nível dos vasos sanguíneos e do tecido conjuntivo dérmico. O rubor 

que carateriza esta doença está associado a um aumento do fluxo sanguíneo ao nível dos 

vasos superficiais da face. Verifica-se também uma vasodilatação que causa hipertermia, 

nestes doentes. Assim, o rubor, o eritema e as telangiectasias podem advir de alterações 

ao nível da homeostasia neurovascular cutânea. A doença pode estar associada a uma 

desregulação de mediadores e recetores envolvidos na comunicação neurovascular e 

neuroimune. A catelicidina além da sua ação pró-inflamatória também está envolvida na 

angiogénese, processo mediado pelo fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF). 

Tanto este fator como a catelicidina estão aumentados na Rosácea, podendo ser uma 

explicação para os eventos vasculares [76-78]. 
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Certos microrganismos como o Demodex folliculorum e a Helicobacter pylori tem 

sido associados a esta doença, embora seja ainda um assunto um pouco controverso. O 

Demodex folliculorum existe naturalmente ao nível dos folículos capilares, porém, nestes 

doentes, julga-se que este microrganismo invade certas zonas da face, desencadeando 

uma resposta imune ao nível das células T e posterior inflamação. Tem sido também 

proposto, que possa funcionar como um vetor para outros microrganismos responsáveis 

pela inflamação. A infeção por Helicobacter pylori tem-se demonstrado aumentada em 

indivíduos com rosácea e a sua erradicação tem mostrado melhorar os sinais/sintomas da 

doença. Julga-se que esta bactéria produz citotoxinas específicas e mediadores vasculares 

como a histamina, que contribuem para o desenvolvimento da rosácea [76-80].  

Certos medicamentos como os antiarrítmicos parecem também ter efeito no 

desenvolvimento da rosácea, assim como alguns alimentos e bebidas quentes, no entanto 

esta teoria ainda não está muito bem sustentada [76].  

 

4.2. Sintomatologia 

  

Esta doença manifesta-se por uma vermelhidão ao nível do rosto, 

preferencialmente nas zonas mais associadas a glândulas sebáceas, como o nariz, as 

bochechas, o queixo e a testa. Por vezes pode também surgir na zona do pescoço, peito, 

couro cabeludo ou orelhas. A zona ocular pode também vir a ser afetada, especialmente 

em casos mais graves. É caraterístico desta afeção cutânea, o rubor, a vermelhidão 

persistente, a sensação de ardência e de picadas e um aspeto seco da pele. Uma sensação 

de calor e por vezes também prurido, acompanhadas de eritema persistente e edema, 

surgem normalmente na fase inflamatória. Por vezes podem formar-se telangiectasias, 

pápulas e pústulas e, em formas mais avançadas, pode ocorrer um espessamento da pele 

e irritação ocular. 

É possível subdividir a Rosácea em quatro tipos distintos: rosácea eritemato-

telangiectásica, rosácea pápulo-pustulosa, rosácea fimatosa e rosácea ocular. A rosácea 

eritemato-telangiectásica, carateriza-se pela presença de rubor, vermelhidão persistente 

podendo também apresentar vasos sanguíneos visíveis. Na rosácea pápulo-pustulosa, os 

sintomas comuns são a vermelhidão persistente e a presença de pápulas e pústulas, 

preferencialmente na zona central da face, sendo por vezes confundida com acne. A 

rosácea fimatosa apresenta um espessamento da pele, geralmente, na zona do nariz, 

levando ao alargamento e deformação deste. Esta forma de rosácea é mais comum nos 

homens. A rosácea ocular tem como principais manifestações o olho seco e vermelho e 

tremura, sensação de ardor e inchaço da pálpebra. A ocorrência de terçol é recorrente e 
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dado que pode causar danos ao nível da córnea, este tipo de rosácea pode levar a perda 

de visão [60,63,75-77,81].  

 

4.3. Diagnóstico, Tratamento e Prevenção 

  

O diagnóstico desta doença é essencialmente clínico, baseando-se na observação 

dos sinais e sintomas, bem como da sua localização. É importante um diagnóstico 

diferencial, dado que outras patologias podem apresentar manifestações semelhantes 

[60,63,77].  

Dada a evolução distinta da Rosácea nos doentes, o tratamento deve ser específico 

e adaptado a cada caso. Desta forma, não existe uma linha de tratamento a ser seguida. 

Numa fase inicial as manifestações desta doença são reversíveis e intermitentes. 

Porém, com o tempo tendem a ser mais intensas e frequentes, acabando por se tornar 

irreversíveis. Desta forma, é essencial que se recorra ao tratamento numa fase precoce. 

As formas iniciais da doença são geralmente tratadas de forma tópica. Existem 

várias formulações que podem ser utilizadas, contendo metronidazol, ácido azelaico e a 

sulfacetamida sódica, especialmente, na rosácea pápulo-pustular. Particularmente 

indicado para a rosácea eritemato-telangiectásica é utilizado o tartarato de brimonidina, 

agonista dos recetores α-adrenérgicos, devido às suas propriedades vasoconstritoras. 

Também agonistas dos recetores α-adrenérgicos, a oximetazolina e a xilometazolina, têm 

sido descritos como eficazes. Outros tratamentos off-label, à base de clindamicina, 

eritromicina, pimecrolimus, tacrolimus e tretinoina, têm sido utilizados. 

Em certas situações as formulações tópicas não são eficazes e é necessário 

recorrer à terapia sistémica. Aqui podemos destacar o uso de tetraciclinas e doxiciclina. A 

azitromicina pode também ser utilizada, em caso de contraindicação das tetraciclinas. Em 

determinados casos é recomendada a isotretinoina, porém deve ter-se em conta o seu 

potencial teratogénico e tomar as devidas precauções [63,77,82]. 

Ao nível da rosácea ocular, em estados menos intensos o tratamento pode passar 

pela aplicação de compressas quentes e gotas lubrificantes. Nos casos de maior secura 

ocular pode ser necessário o uso de géis ou pomadas [77]. 

Terapias à base de luz, como a luz pulsada intensa, têm demonstrado eficácia no 

tratamento de telangiectasias e eritemas persistentes [77,82]. O tratamento com toxina 

botulínica tem demonstrado eficácia no tratamento de eritemas refratários e rubor 

provocados pela rosácea, porém são necessários mais estudos [82,83]. O tratamento 

cirúrgico é por vezes necessário, em casos de comprometimento ocular ou rinofima [77,82]. 

Além do tratamento, também é importante um cuidado especial com a pele, de 

forma a evitar exacerbar a doença. Este passa pela utilização de produtos de limpeza e 
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hidratação não irritantes, abrasivos ou alergénicos, com o pH semelhante ao da pele. A 

utilização de produtos com proteção solar é também fundamental. Ter conhecimento dos 

fatores que estimulam a doença, nomeadamente, a exposição solar, o stress, o tempo 

quente ou frio, o exercício físico intenso, o consumo de álcool e comidas picantes, podendo 

assim evitá-los, contribui também para um aumento das fases de remissão [82,84]. 

A Rosácea tem um impacto negativo na qualidade de vida dos doentes, 

especialmente nas mulheres, em indivíduos mais jovens e em estados de severidade da 

doença mais avançados. Devido à sua cronicidade, esta pode conduzir a problemas de 

baixa autoestima, ansiedade e depressão. Contudo outras doenças inflamatórias como a 

DA têm uma influência superior na qualidade de vida [85]. 

 

5. Conclusão 

 

As doenças de pele são muitas vezes subvalorizadas e não é prestada a atenção 

necessária por parte dos doentes aos primeiros sinais, deixando-as evoluir para estados 

mais avançados que requerem tratamentos mais complexos e agressivos. É então muito 

importante atuar ao nível da prevenção, conhecendo os fatores que exacerbam a doença 

de modo a evitá-los. O farmacêutico como profissional de saúde tem o dever de informar 

e esclarecer dúvidas das pessoas relativamente a estas doenças, bem como aconselhar 

os produtos mais adequados a cada situação e encaminhar os doentes para o médico 

sempre que a situação demonstre tal necessidade. Estas doenças de caráter crónico 

acabam por ter um grande impacto na qualidade de vida dos doentes e por vezes dos 

familiares também, tanto ao nível físico como psicológico. É então importante atuar neste 

sentido também, contribuindo para uma melhoria do bem-estar destas pessoas. 

Esta foi uma das áreas na qual senti mais dificuldade devido à grande variedade de 

produtos e à minha falta de conhecimento de muitos deles, o que consequentemente me 

dificultava os atendimentos. Assim, com a realização deste trabalho fiquei com uma maior 

perceção das doenças, tanto ao nível da sua etiologia como da sintomatologia, sendo-me 

agora mais fácil a sua identificação. Permitiu-me também um maior conhecimento ao nível 

do tratamento e das diferentes gamas de produtos existentes, bem como da sua finalidade. 

Assim, noto que estou mais preparada para realizar aconselhamentos na área, pondo em 

prática o meu papel de profissional de saúde. Este trabalho demonstrou também ser uma 

mais-valia para todos os profissionais que integram a farmácia, facilitando, auxiliando e 

melhorando os seus atendimentos, através de um acesso fácil a informação importante 

relativa aos principais produtos disponíveis na farmácia, indicados para as diferentes 

situações. 
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Anexo 1: Folheto informativo relativo ao tema “Insuficiência Venosa Crónica” 
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Anexo 2: Classificação CEAP - sistema de classificação de doenças venosas crónicas 

(adaptado da referência 33) 

 

 

C: Classificação Clínica 

C0 Sem sinais visíveis ou palpáveis de doença venosa 

C1 Telangiectasias ou veias reticulares 

C2 Veias varicosas 

C3 Edema 

C4a Hiperpigmentação ou eczema 

C4b Lipodermatosclerose ou atrofia branca 

C5 Úlceras venosas cicatrizadas  

C6 Úlceras venosas ativas 

s: sintomático (incluindo dor, sensação de aperto, de pernas pesadas, irritação na pele 

e cãibras musculares) 

a: assintomático 

E: Classificação Etiológica 

Ec Congénito 

Ep Primário 

Es Secundário 

En Nenhuma causa venosa identificada 

A: Classificação Anatómica 

As Veias superficiais 

Ap Veias perfurantes 

Ad Veias profundas 

Na Nenhuma localização venosa identificada  

P: Classificação Patofisiológica 

Pr Refluxo 

Po Obstrução 

Pr,o Refluxo e Obstrução 

Pn Nenhuma fisiopatologia venosa identificada 
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Anexo 3: Guia Prático de Aconselhamento – Doenças Dermatológicas 

 

Doenças 

Dermatológicas 
 

Guia Prático de Aconselhamento 

Estágio Curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Marta Fernandes Gouveia Gomes | 200908090 

2015/2016
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Dermatite Atópica 
 

Dermatite Atópica, eczema atópico ou dermite atópica são várias designações atribuídas a 

uma doença crónica, não contagiosa, que afeta a pele especialmente dos bebés e crianças. De uma 

forma geral, à medida que as crianças crescem o eczema tende a ser menos intenso, limitando-se 

a zonas mais específicas (pregas dos cotovelos, atrás dos joelhos e nas mãos). Na maioria dos casos, 

com o decorrer dos anos o eczema vai desaparecendo. 

A causa deste afeção cutânea não está totalmente esclarecida, mas a hereditariedade é um 

fator muito importante. Crianças com antecedentes familiares de alergias estão mais predispostas 

para o desenvolvimento desta doença. Posteriormente, a criança com dermatite atópica está 

também mais suscetível a desenvolver outras formas de atopia, nomeadamente a asma ou rinite 

alérgica. 

Os principais sintomas apresentados são pele seca, com comichão, vermelhidão e a 

descamar. Esta doença carateriza-se pela ocorrência de surtos que alternam com fases de acalmia. 

De forma a evitar que os surtos ocorram com tanta frequência é muito importante que sejam 

efetuados os cuidados de higiene e hidratação diários com os produtos adequados a este tipo de 

pele [1-4].  

 

 

Higiene e Limpeza 

 

 

 Bioderma® – Atoderm Intensive Gel Moussant [5] 

 

 

  Higiene diária hidratante que acalma o desconforto e irritações e limita a 

proliferação de microrganismos 

  Sem sabão 

  Está indicado para bebés, crianças, adolescentes e adultos 

  Utilização: Aplicar sobre o corpo e rosto molhado e remover com água 
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 Bioderma® – Atoderm  Pain [5] 

 

 

  Higiene diária hidratante com ação antibacteriana e calmante 

  Está indicado para bebés, crianças, adolescentes e adultos 

  Utilização: Aplicar sobre o corpo e rosto molhado, massajar suavemente e 

enxaguar 

 

 

 

 Uriage® – Xémose Syndet [6] 

 

   Gel-creme suavizante concebido para a higiene diária, apresentando uma 

ação calmante permitindo uma sensação de conforto da pele 

  Sem sabão 

  Utilização: Aplicar sobre o corpo e rosto molhado fazendo espuma, 

enxaguar e secar delicadamente 

 

 

 

 

 La Roche-Posay® – Lipikar Syndet [7] 

 

  Gel-creme de limpeza anti irritações para higiene diária com suavidade, 

possibilitando a recuperação da elasticidade e conforto da pele 

 Sem sabão 

 Está indicado para bebés, crianças e adultos 

 Utilização: Aplicar uma pequena quantidade na pele molhada, massajar 

suavemente e enxaguar 
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 Lutsine E45® – Xeramance Creme de Banho [8] 

 

 Higiene diária suave e hidratante com capacidade restauradora, que reduz 

a secura e protege contra agentes irritantes 

 Sem sabão 

 Está indicado para bebés, crianças e adultos 

 Utilização: Aplicar na pele durante o banho 

 

 

 

 LetiAT4® gel de banho [9] 

 

 

 

 Higiene diária com suavidade, hidratação, alívio da comichão e controlo do 

equilíbrio da microflora cutânea 

 Está indicado para higiene infantil e do bebé 

 Utilização: Aplicar na pele durante o banho 

 

 

 

 

 D’AVEIA® PS 500 ml [10] 

 

 Higiene diária suave e delicada com propriedades hidratantes, emolientes 

e protetoras 

 Está indicado para crianças, adultos e idosos 

 Utilização: Aplicar na pele durante o banho. Agitar antes de utilizar 
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 D’AVEIA® PS 300 ml [10] 

 

 Higiene quotidiana das mãos, com propriedades hidratantes, emolientes, 

protetoras e suavizantes 

 Está indicado para a prevenção de surtos de dermatite atópica nas mãos do 

adulto 

 Utilização: Higiene das mãos com enxaguamento 

 

 

 

 D’AVEIA® SEPT [10] 

 

 

  Higiene diária com ação antissética suave, de modo a evitar excessiva 

proliferação bacteriana, nomeadamente, na fase aguda da dermatite atópica  

  Apresenta propriedades hidratantes e protetoras 

  Está indicado para crianças e adultos 

  Utilização: Aplicar nas áreas mais extensas do corpo ou em zonas restritas, 

conforme a situação. Deixar atuar alguns minutos e de seguida enxaguar 

 

 A-DERMA® – Exomega Óleo de Duche [11] 

 

 Higiene diária suave, que permite acalmar a pele e compensar a secura 

cutânea 

 Sem sabão 

 Utilização: Aplicar na pele durante o duche ou diluído na água do banho. 

Enxaguar e secar delicadamente 
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 Avène® – Xéracalm A.D Óleo de Limpeza Relipidante [12] 

 

 

  Higiene diária possibilitando a diminuição da sensação de prurido, 

suavizando as vermelhidões, nutrindo e acalmando a pele 

  Sem sabão 

  Está indicado para bebés, crianças e adultos 

  Utilização: No duche – emulsionar nas mãos molhadas e aplicar na pele; 

No banho – diluir na água o equivalente a 5 pressões 

 

 

 La Roche-Posay® – Lipikar Óleo Lavante [7] 

 

 

 Higiene diária que ajuda a restaurar a barreira cutânea e alivia a sensação 

de repuxamento 

 Sem sabão 

 Está indicado para bebés, crianças e adultos  

 Utilização: No duche – aplicar uma pequena quantidade sobre a pele 

previamente molhada; No banho – diluir na água o equivalente a 2 ou 3 

tampas. Enxaguar delicadamente 

 

 

 

 D’AVEIA® Dermo-Óleo [10] 

 

  Higiene e hidratação da pele, com uma marcada ação hidratante e 

emoliente que restabelece o filme hidrolipídico e a função barreira da pele 

 Está indicado para bebés, crianças e adultos  

 Utilização: Diluído na água do banho ou como gel de banho. Durante ou 

fora dos surtos – banho emoliente; Fase aguda – Aplicado diretamente na 

pele 
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 A-DERMA® – Exomega Champô Espuma [11] 

 

 

 Higiene dos cabelos e do couro cabeludo 

 Não arde nos olhos 

 Está indicado para bebés e crianças 

 Utilização: No duche ou no banho todos os dias 

 

 

 LetiAT4® Champô [9] 

 

 

 Higiene, cuidado e proteção do couro cabeludo 

 Além do brilho e suavidade conferidos ao cabelo apresenta uma ação 

emoliente, nutritiva e calmante 

 Está indicado para bebés (com ou sem crosta láctea), crianças e adultos 

 Utilização: No duche ou no banho 
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Hidratação 

 

 Bioderma® – Atoderm Intensive Baume [5] 

 

 Hidratação diária que acalma o prurido e a irritação, espaçando as 

recidivas, e apresenta uma potente ação anti-inflamatória e antibacteriana  

 Atua tanto na prevenção de recidivas como nas crises 

 Está indicado para bebés, crianças, adolescentes e adultos 

 Utilização: Aplicar 1 a 2 vezes por dia, no rosto e corpo 

 

 

 Ducray® – Ictyane HD bálsamo corporal [13] 

 

 

 Hidratação diária 

 Estimula o processo de hidratação, restaura a barreira cutânea e atenua a 

irritação 

 Utilização: Aplicar 1 a 2 vezes por dia, em todo o corpo ou localmente nas 

zonas muito secas 

 

 

 Lipoleum® Emoliente [14] 

 

 

 Hidratação diária que reforça e protege a barreira cutânea e confere 

sensação de suavidade e conforto a pele 

 Está indicado para bebés, crianças e adultos 

 Utilização: Aplicar em todo o corpo 
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 A-DERMA® – Exomega Creme [11] 

 

 

 

 Hidratação diária com ação emoliente, diminui a secura cutânea, acalma as 

irritações e reforça as defesas naturais da pele 

 Concebido especialmente para xeroses atópicas severas localizadas 

 Está indicado para bebés, crianças e adultos 

 Utilização: 2 aplicações por dia, em média, no rosto e corpo 

 

 

 A-DERMA® – Exomega Leite [11] 

 

 

 Hidratação diária com ação emoliente, diminui a secura cutânea, acalma as 

irritações e reforça as defesas naturais da pele 

 Concebido para xeroses atópicas moderadas extensas 

 Está indicado para bebés, crianças e adultos 

 Utilização: 2 aplicações por dia, em média, no corpo 

 

 

 

 A-DERMA® – Exomega Bálsamo [11] 

 

 Hidratação diária com ação emoliente, diminui a secura cutânea, acalma as 

irritações e reforça as defesas naturais da pele 

 Concebido para xeroses atópicas muito severas extensas 

 Está indicado para bebés, crianças e adultos 

 Utilização: 2 aplicações por dia, em média, no rosto e corpo 
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 Avène® – Xéracalm A.D Creme Relipidante [12] 

 

 Hidratação diária com diminuição do prurido, suaviza as vermelhidões e 

nutre e acalma a pele 

 Adequado para secura intensa 

 Está indicado para bebés, crianças e adultos 

 Utilização: Aplicar 1 a 2 vezes por dia, insistindo nas zonas secas do rosto e 

corpo, na pele previamente limpa 

 

 

 

 Avène® – Xéracalm A.D Bálsamo Relipidante [12] 

 

 Hidratação diária com diminuição do prurido, suaviza as vermelhidões e 

nutre e acalma a pele 

 Adequado para secura moderada a intensa 

 Está indicado para bebés, crianças e adultos 

 Utilização: Aplicar 1 a 2 vezes por dia, insistindo nas zonas secas do rosto e 

corpo, na pele previamente limpa 

 

 

 Uriage® – Xémose Cérat [6] 

 

 Hidratação diária com textura ultra nutritiva, apazigua de imediato o 

prurido e confere um conforto duradouro 

 Ideal para secura cutânea extrema 

 Utilização: Aplicar 1 a 2 vezes por dia, no rosto e corpo, na pele previamente 

limpa 
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 Uriage® – Xémose Creme Emoliente [6] 

 

 Hidratação diária com textura fluída que permite um fácil espalhamento 

 Tem uma ação apaziguante, permite espaçar as fases de secura severa e 

proporciona um conforto duradouro 

 Utilização: Aplicar 1 a 2 vezes por dia, no rosto e corpo, na pele previamente 

limpa 

 

 

 

 Uriage® – Xémose Creme Visage [6] 

 

 

 Hidratação diária, deixa a pele suave e macia 

 Eficácia apaziguante e ação nutritiva 

 Utilização: Aplicar de manhã e à noite no rosto perfeitamente limpo e seco 

 

 

 

 La Roche-Posay® – Lipikar Baume AP+ [7] 

 

 Hidratação diária, acalma imediatamente 

 Está indicado para bebés, crianças e adultos 

 Utilização: Aplicar 1 vez por dia, no rosto e/ou corpo, na pele previamente 

limpa 
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 Lutsine E45® – Xeramance Emoliente sem Perfume [8] 

 

 Hidratação diária profunda que nutre e restaura o conteúdo lipídico da 

barreira cutânea, diminuindo a comichão, vermelhidão e secura da pele 

 Está indicado para bebés, crianças e adultos 

 Utilização: Aplicar no corpo e rosto, as vezes que forem necessárias 

 

 

 

 

 Lutsine E45® – Xeramance Plus [8] 

 

 Hidratação diária profunda que acalma imediatamente, nutrindo e 

restaurando o conteúdo lipídico da barreira cutânea 

 Especialmente indicado para períodos de surto de eczema atópico 

 Utilização: Aplicar sobre as zonas afetadas tantas vezes quanto necessário 

 

 

 

 

 D’AVEIA® Hidratante Corporal [15] 

 

 Hidratação diária com propriedades emolientes, protetoras e suavizantes 

 Está indicado para crianças, adultos e idosos 

 Utilização: Aplicar no corpo, após o banho. Em situações de secura mais 

severa pode ser aplicado várias vezes ao dia 
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 D’AVEIA® Hidratante Corporal Pediátrico [16] 

 

 Hidratação diária com ação emoliente, reepitelizante e suavizante 

 Está indicado para bebés e crianças 

 Utilização: Aplicar no corpo, após o banho. Em situações de secura mais 

severa pode ser aplicado várias vezes ao dia 

 

 

 

 

 

 D’AVEIA® Crema Hidratante [17] 

 

 Hidratação diária em zonas restritas do corpo, restabelecendo a função 

barreira da pele 

 Está indicado para crianças, adultos e idosos 

 Utilização: Aplicar na pele, sempre que necessário, e massajar 

suavemente 

 

 

 

 Noreva® – Xerodiane Plus Nutri-Baume [18] 

 

 Hidratação profunda, limita o prurido e confere proteção imediata 

 Tratamento de “ataque” da dermatite atópica 

 Está indicado para bebés, crianças e adultos 

 Utilização: Aplicar 1 a 2 vezes por dia. Textura permite vestir de imediato 
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 LetiAT4® Creme Corporal [9] 

 

 Hidratação diária, com ação emoliente e suavizante, que alivia o 

prurido, repara a barreira cutânea e protege a microflora cutânea 

 Está indicado para bebés (a partir de 1 mês de idade), crianças e adultos 

 Utilização: Aplicar 1 a 2 vezes por dia, em todo o corpo, 

preferencialmente após o banho 

 

 

 

 LetiAT4® Leite Corporal [9] 

 

 

 Hidratação diária com textura fluída de fácil aplicação e alto poder 

emoliente  

 Ideal para zonas corporais extensas 

 Está indicado para bebés (a partir de 1 mês de idade), crianças e adultos 

 Utilização: Aplicar 1 a 2 vezes por dia, em todo o corpo, 

preferencialmente após o banho 

 

 

  LetiAT4® Creme facial [9] 

 

 Hidratação facial diária, que protege a pele das agressões do dia-a-dia e 

reforça as suas defesas 

 Está indicado para bebés (a partir de 1 mês de idade), crianças e adultos 

 Utilização: Aplicar no rosto e pescoço, após higiene matinal e/ou antes 

de sair para o exterior 
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 ISDIN® – Nutratopic Creme Facial [19] 

 

 Hidratação facial diária, que reforça as defesas da pele e restaura a 

barreira cutânea 

 Previne, cuida e reduz os principais sintomas da dermatite atópica 

infantil facial 

 Está indicado para crianças 

 Utilização: Aplicar 2 vezes por dia, no rosto 

 

 

 

 ISDIN® – Nutratopic Creme Emoliente [19] 

 

 

 Hidratação diária profunda, com ação emoliente, que ajuda a aliviar o 

prurido e a irritação 

 Está indicado para crianças 

 Utilização: Aplicar pelo menos 2 vezes por dia, nas zonas afetadas, sobre 

a pele previamente limpa e seca  
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Cuidados Complementares 

 

 Bioderma® – Atoderm Bálsamo Labial [5] 

 

 Hidratação labial diária 

 Nutre, protege e apresenta ação calmante 

 Está indicado para crianças, adolescentes e adultos 

 Utilização: Aplicar sempre que necessário 

 

 

 

 

 Ducray® – Kelyane HD Bálsamo Labial [13] 

 

 Hidratação labial diária 

 Confere conforto, hidratação e suavidade 

 Utilização: Aplicar sempre que necessário 

 

 

 

 A-DERMA® – Exomega Banho Emoliente [11] 

 

 Cuidado emoliente e suavizante específico para crises de dermatite 

atópica, com maior secura, prurido e irritação da pele 

 Está indicado para crianças e adultos 

 Utilização: Aplicar diretamente na pele molhada ou diluído na água do 

banho. Não é necessário remover com água. Crianças – 2 tampas; 

Adultos – 4 tampas 
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 A-DERMA® – Exomega Creme Barreira [11] 

 

 Proteção das peles atópicas da secura e das irritações provocadas pelo 

cloro das piscinas ou pela água do mar, através da formação de um filme 

protetor não oclusivo 

 Está indicado para crianças e adultos 

 Utilização: Aplicar antes de cada banho nas zonas a proteger, fora das 

crises e após a aplicação do protetor solar, se necessário 
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Conselhos importantes… 

 

1. Não tomar banhos muito longos, 5 a 10 minutos é suficiente. 

2. Tomar banho ou duche com água tépida (32 ou 33C). 

3. Preferir sempre os produtos de higiene suaves e sem sabão. 

4. Não utilizar luvas nem esponjas para evitar fricção da pele. 

5. Enxaguar abundantemente. 

6. Secar a pele suavemente, sem esfregar com a toalha. 

7. Manter as unhas curtas e limadas para evitar coçar e perfurar a pele, podendo levar ao 

desenvolvimento de infeções. 

8. É importante realizar os cuidados hidratantes quer nos períodos de crises, 

complementando os tratamentos médicos, quer nos períodos de remissão. 

9. Nos períodos de crise, o tratamento passa muitas vezes pela utilização de corticoides que 

devem ser utilizados por indicação médica e durante o menor período de tempo possível. 

10. Ao nível da alimentação não é necessário nenhuma dieta especial, a menos que exista 

alguma alergia alimentar que possa exacerbar a dermatite atópica. Nesse caso, esse 

alimento deve ser evitado. 

11. No caso de alergia respiratória, evitar ter no quarto objetos que acumulem muito pó 

(tapetes com muito pelo, alcatifas, peluches, etc). 

12. Não privar as crianças do seu animal de estimação, a não ser que haja uma alergia 

específica. 

13. Ao nível do vestuário, preferir roupas de algodão e evitar ter lãs e tecidos sintéticos em 

contacto direto com a pele. 

14. Evitar usar amaciadores, utilizar lixívia suave e garantir que a roupa é bem enxaguada. 

15. Geralmente, o eczema atópico melhora com o Verão mas é necessário ser prudente com o 

Sol e cumprir os conselhos de foto-proteção. 

16. Evitar ambientes muito quentes e mudanças bruscas de temperatura. 

17. O suor tende a agravar esta doença, como tal é recomendável tomar banho logo após a 

prática de desporto. 

18. O stress e a insónia, muitas vezes provocados pela própria doença, podem piorar os 

sintomas [1-4]. 
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Dermatite Seborreica 

 

 A Dermatite Seborreica, também designada por Eczema Seborreico, é uma doença de pele 

bastante comum e não é contagiosa. Carateriza-se por uma inflamação crónica que surge em zonas 

com um grande número de glândulas sebáceas. 

 Quem sofre desta afeção cutânea, apresenta lesões na pele, escamas brancas e 

descamativas, ou amareladas, oleosas e aderentes e placas avermelhadas que causam prurido. 

Surgem normalmente em zonas como o couro cabeludo, rosto, região peitoral, canal auditivo e 

costas.  

 Existem dois picos de incidência desta doença: durante o primeiro ano de vida e após a 

puberdade. Dado o seu caráter crónico, a doença vai alternando entre fases de exacerbação das 

lesões e fases de remissão, ao longo da vida. 

 A Crosta Láctea é uma Dermatite Seborreica infantil que, normalmente, surge nos primeiros 

dias de vida, mas tem um caráter temporário que tende a desaparecer à medida que a criança 

cresce. 

As causas da Dermatite Seborreica não estão totalmente esclarecidas, mas dada a sua 

ocorrência em zonas ricas em glândulas sebáceas indica-nos que estas tenham um papel 

importante no desenvolvimento da doença. Pensa-se que estas glândulas criam um ambiente 

propício ao desenvolvimento de fungos do género Malassezia spp. Julga-se então que quem sofre 

desta doença tem um sistema imunitário que não reage bem a este tipo de fungos, acabando por 

desenvolver a dermatite [20-23]. 

  

Higiene e Limpeza 

 

 Bioderma® – Nodé DS+ [24] 

 

 Higiene do couro cabeludo com descamação severa e recidivante 

 Tem ação antifúngica, seborreguladora, anti-inflamatória, queratolítica e 

antipruriginosa 

 Está indicado para crianças, adolescentes e adultos 

 Utilização: Aplicar no couro cabeludo molhado, deixar atuar alguns 

minutos e remover com água. Fase de ataque – 3 vezes por semana; Fase 

de manutenção – 2 vezes por semana 
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 Bioderma® – Sensibio DS+ Gel [25] 

 

 Higiene diária com ação seborreguladora e antifúngica, diminui a 

vermelhidão e previne a formação de escamas oleosas 

 Base lavante suave, sem sabão 

 Está indicado para adolescentes e adultos 

 Utilização: Aplicar de manhã e/ou à noite, no rosto e corpo. Enxaguar e 

secar suavemente. Evitar contacto com os olhos 

 

 

 Ducray® – Kelual DS [26] 

 

 Higiene do couro cabeludo que diminui as películas, acalma o eritema e 

suaviza o prurido 

 Indicado para casos de dermatite seborreica moderada a severa 

 Evita recidivas 

 Utilização: Aplicar no couro cabeludo molhado, fazer espuma 

massajando e enxaguar. Renovar a aplicação, deixar atuar durante 3 

minutos e enxaguar. Fase de ataque – 3 vezes por semana durante 2 

semanas; Fase de manutenção – 1 vez por semana 

 

 Uriage® – D.S Gel Nettoyant [27] 

 

 

 Higiene do rosto, corpo e couro cabeludo que limpa, acalma irritações, 

asseptiza e purifica 

 Sem sabão 

 Está também indicado para a crosta láctea 

 Utilização: No rosto e corpo – aplicar 1 a 2 vezes por dia sobre a pele 

húmida, massajar, deixar atuar e enxaguar. Evitar contacto com os 

olhos; No couro cabeludo – usar como champô, aplicando 2 a 3 vezes 

por semana.   
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 Uriage® D.S Lotion [27] 

 

 Solução reguladora para uso diário no couro cabeludo 

 Elimina as escamas, acalma o prurido, asseptiza e purifica 

 Utilização: Agitar e pulverizar no couro cabeludo seco ou molhado. Não 

enxaguar. Fase de crise: 2 vezes por dia; Prevenção: 1 vez por dia  

 

 

 La Roche-Posay® – Kerium DS Champô [28] 

 

 Higiene do couro cabeludo que acalma a comichão e elimina as 

escamas, prevenindo as recidivas 

 Indicado para situações de caspa abundante e persistente e comichões 

intensas 

 Utilização: Aplicar, no couro cabeludo, 2 vezes por semana, durante 3 

semanas 

 

 Sesderma® – Sebovalis Champô de Tratamento [29] 

 

 Higiene do couro cabeludo em situações de caspa e seborreia 

 Limpa, hidrata e suaviza ao mesmo tempo que reduz a vermelhidão 

e a descamação e alivia o prurido e a irritação 

 Utilização: Aplicar sobre o couro cabeludo molhado, massajar e 

enxaguar. Repetir a aplicação e deixar atuar durante 3 minutos antes 

de enxaguar. Fase de ataque – uso diário até desaparecimento da 

caspa, prurido e descamação; Fase de manutenção – 2 vezes por 

semana 

 Uso especial: para pessoas com tendência a vermelhidão e descamação, pode ser 

utilizado em todo o rosto, 2 a 3 vezes por semana. Aplicar no rosto, deixar atuar 

durante 3 minutos e remover com água 
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 Sesderma® – Sebovalis Solução Capilar [29] 

 

 Solução indicada no tratamento da caspa e descamação do couro 

cabeludo e outras zonas, nomeadamente, rosto e orelhas 

 Tem ação hidratante, calmante e antimicrobiana 

 Está também indicado para a crosta láctea 

 Utilização: Aplicar com leve massagem no couro cabeludo e outras áreas 

afetadas. Não é necessário lavar. Fase de ataque – 1 a 2 vezes por dia 

até desaparecer; Fase de manutenção – 1 a 2 vezes por semana 

 

 D’AVEIA® Champô DS [30] 

 

 Higiene do couro cabeludo exercendo uma ação suavizante e 

permitindo a eliminação da oleosidade e da descamação 

 Está também indicado para a seborreia neonatal e para a crosta láctea 

 Utilização: Aplicar no couro cabeludo molhado, massajar suavemente, 

deixar atuar alguns minutos e enxaguar. Repetir a aplicação  

 

 Cystiphane® DS champô [31] 

 

 Higiene do couro cabeludo com ação antifúngica e queratolítica e 

permite acalmar as irritações e o prurido 

 Utilização: Aplicar no couro cabeludo molhado, massajar suavemente, 

deixar atuar 3 minutos e remover com água. Repetir a aplicação se 

necessário. Fase de ataque – 2 ou 3 vezes por semana, durante pelo 

menos 6 semanas; Fase de manutenção – Espaçar aplicações de acordo 

com os resultados 
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 Nizoral® Champô [32] 

 

 Medicamento, usado no tratamento e profilaxia da dermatite 

seborreica do couro cabeludo 

 Está indicado para crianças, adultos e idosos 

 Utilização: Aplicar no cabelo, deixar atuar 3 a 5 minutos e remover com 

água. Tratamento – 2 vezes por semana, durante 2 a 4 semanas; 

Profilaxia – 1 vez por semana ou 1 vez de 2 em 2 semanas 

 

 

 Tedol® Champô [33] 

 

 Medicamento, usado no tratamento e profilaxia da dermatite 

seborreica do couro cabeludo 

 Está indicado para adultos 

 Utilização: Aplicar no cabelo, deixar atuar alguns minutos e remover 

com água. Tratamento – 2 vezes por semana, durante 2 a 4 semanas. 

Caso não haja melhoria no final das 4 semanas o diagnóstico deve ser 

reavaliado; Profilaxia – 1 vez por semana 
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Hidratação 

 

 Bioderma® – Sensibio DS+ Creme [25] 

 

 Cuidado diário calmante da pele sebo-descamativa com vermelhidão e 

irritações 

 Tem ação antifúngica e seborreguladora, com ingredientes calmantes e 

anti-inflamatórios   

 Está indicado para adolescentes e adultos 

 Utilização: Aplicar de manhã e/ou à noite, no rosto, após higiene 

adequada da pele 

 

 Ducray® – Kelual DS creme [34] 

 

 Creme com capacidade de suavizar as irritações e eliminar as escamas 

 Previne recidivas   

 Utilização: Aplicar de manhã e/ou à noite, nas zonas sebo-descamativas 

situadas na orla do couro cabeludo e no rosto (sobrancelhas, asas do 

nariz e pálpebras), após higiene adequada da pele. Fase de ataque – 2 

vezes por dia, durante 2 semanas; Fase de manutenção – 2 vezes por 

semana 

 

 Uriage® – D.S Émulsion [27] 

 

 Cuidado diário que visa diminuir as escamas e a vermelhidão, acalmar 

as irritações, asseptizar e purificar 

 Utilização: Aplicar 1 a 2 vezes por dia, no rosto e corpo, após higiene 

adequada da pele. Evitar contacto com os olhos 
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 La Roche-Posay® – Kerium DS Creme [28] 

 

 Cuidado diário que neutraliza as placas de vermelhidão e de 

descamação, restabelece o conforto e restaura a barreira cutânea 

 Tem ação antibacteriana e seborreguladora 

 Utilização: Aplicar de manhã e/ou à noite, no rosto previamente limpo 

 

 

 

 Sesderma® – Sebovalis Creme Facial [29] 

 

 Cuidado facial e/ou local com propriedades hidratantes, suavizantes e 

reparadoras 

 Tem uma ação seborreguladora e queratolítica, combatendo a 

vermelhidão e a descamação 

 Está também indicado para a crosta láctea 

 Utilização: Aplicar de manhã, à noite ou as vezes que forem necessárias, 

no rosto ou nas áreas afetadas (orelhas, costas e peito), após higiene 

adequada da pele 

 

 Sesderma® – Sebovalis Gel Facial [29] 

 

 Cuidado facial e corporal com propriedades hidratantes, 

suavizantes e reparadoras, com textura que espalha facilmente 

 Tem uma ação esfoliante e queratolítica, combatendo a 

vermelhidão e a descamação 

 Está também indicado para a crosta láctea 

 Utilização: Aplicar de manhã, à noite ou as vezes que forem 

necessárias, no rosto ou nas áreas afetadas (orelhas, costas e peito), 

após higiene adequada da pele 
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 Sebclair® Creme [35] 

 

 

 Indicado para aliviar o prurido, a descamação e a dor causada pela 

dermatite seborreica 

 Utilização: Aplicar 3 vezes por dia nas áreas afetadas 

 

 

 

 

 Noreva® – Sebodiane DS Micro-Emulsão [36] 

 

 Cuidado diário que regula a secreção de sebo, limita a proliferação 

fúngica e favorece a eliminação da descamação 

 Tem propriedades calmantes, hidratantes e asseptizantes 

 Está também indicado para a crosta láctea 

 Utilização: Aplicar 1 a 2 vezes por dia, após higiene adequada da pele 

 

 

 Noreva® – Sebodiane DS Sérum LP [36] 

 

 Cuidado para estados descamativos severos e recidivantes   

 Elimina a descamação, acalma o prurido e regula a flora cutânea 

 Regula quantitativa e qualitativamente o sebo cutâneo 

 Utilização: Crises severas – aplicar nas zonas a tratar, à noite, durante 

10 dias; Posteriormente – aplicar à noite, 3 vezes por semana, até 

desaparecimento total das alterações 
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Conselhos Importantes… 

 

1. Banhos de Sol parecem melhorar as lesões, no entanto, é necessário ser prudente e cumprir 

as indicações de proteção solar. 

2. Proteger-se no tempo frio e seco, já que este tende a agravar a doença. 

3. Não tomar banho com água quente, optar antes por água morna a fria. 

4. Lavar o cabelo diariamente, no caso de ter um couro cabeludo com tendência para a 

oleosidade. 

5. Não usar secador nem produtos (lacas, espumas, etc) que possam irritar e agredir o couro 

cabeludo. 

6. Evitar dormir com o cabelo molhado ou húmido. 

7. Evitar situações de fadiga e stress emocional. 

8. Uma alimentação cuidada é importante, sendo que deve optar por alimentos ricos em zinco 

e vitamina B: peixe, vegetais (alface, couve cenoura, tomate), frutos (alperce), etc 

[20,21,23,37]. 
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Rosácea 
 

 A Rosácea é uma doença inflamatória da pele, relativamente comum e de caráter crónico. 

Numa fase inicial, quem sofre desta doença nota simplesmente que tem uma maior tendência a 

corar que as outras pessoas. Sem tratamento a doença tende a evoluir para estados mais 

avançados. 

 As mulheres são o grupo mais afetado, no entanto são os homem que geralmente sofrem 

da doença em estados mais agressivos. As crianças também podem apresentar rosácea, no entanto 

é raro. As pessoas de pele clara são as mais afetadas pela doença.  

 Esta afeção manifesta-se, geralmente, na parte central da face, ou seja, ao nível da testa, 

nariz, bochechas e queixo. Pode também afetar outras zonas como o pescoço, o peito, o couro 

cabeludo e as orelhas. Em formas mais graves da doença, a zona ocular pode também ser afetada. 

A rosácea carateriza-se por rubor, vermelhidão persistente, sensação de ardência e picadas na pele 

e aspeto seco. Nas fases inflamatórias, uma sensação de calor e prurido pode acompanhar o 

eritema persistente e o edema. Pode haver formação de telangiectasias, pápulas e pústulas e, em 

formas mais avançadas pode ocorrer espessamento da pele e irritação ocular. 

 A etiologia desta doença não está totalmente esclarecida mas apresenta um caráter 

multifatorial, resultando de fatores imunológicos, inflamatórios, vasculares e microbianos [38-40]. 

 

  

Higiene e Limpeza 

 

 Bioderma® – Sensibio H2O AR [25] 

 

 Higiene diária que permite limpar e remover maquilhagem 

 Inibe a vermelhidão, regula o fator responsável pela vasodilatação e 

acalma a pele 

 Está indicado para adolescentes e adultos 

 Utilização: Aplicar de manhã e/ou à noite, no rosto e olhos, utilizando 

um disco de algodão. Insistir até o algodão ficar limpo. Sem enxaguar 
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 Avène® – Antirougeurs Fluido Desmaquilhante Lácteo [41] 

 

 

 

 Higiene diária que permite limpar e remover a maquilhagem 

 Reduz a vermelhidão e tem uma ação suavizante 

 Utilização: Aplicar de manhã e à noite, no rosto, utilizando um disco de 

algodão. No final pode enxaguar com uma fina pulverização de Água 

Termal 

 

 

 

 Uriage® – Roséliane Fluido Dermo-Nettoyant [42] 

 

 Higiene diária que permite limpar e remover a maquilhagem 

 Tem propriedades calmantes e suavizantes 

 Base lavante suave, sem sabão 

 Utilização: Aplicar 1 a 2 vezes por dia, no rosto, pescoço e linha do 

decote, utilizando um disco de algodão. Renovar aplicação com novo 

algodão, até que a pele fique limpa. Não é necessário enxaguar 

 

 

 Uriage® – Água Termal Micelar [43] 

 

 Higiene diária que permite limpar e remover a maquilhagem 

 Tem propriedades calmantes e previne a secura cutânea 

 Pode ser utilizado para remover a maquilhagem de todos os tipos de 

pele 

 Utilização: Aplicar no rosto, olhos e pescoço, utilizando um disco de 

algodão. Não é necessário enxaguar. No final pode pulverizar todo o 

rosto com Água Termal e deixar atuar 
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Hidratação 

 

 Bioderma® – Sensibio AR [25] 

 

 Hidratação diária que combate e previne a vermelhidão 

 Tem propriedades calmantes e protege contra agressões externas 

 Está indicado para adolescentes e adultos 

 Utilização: Aplicar de manhã e/ou à noite, no rosto, na pele previamente 

limpa 

 

 

 Bioderma® – Sensibio AR BB Creme [25] 

 

 Hidratação diária que acalma, combate e prevenir a vermelhidão  

 Tem a capacidade de mascarar a vermelhidão e imperfeições 

 Apresenta proteção UV – SPF 30 

 Está indicado para adolescentes e adultos 

 Utilização: Aplicar de manhã, no rosto, na pele previamente limpa. 

Espalhar bem até uniformizar com o tom da pele 

 

 A-DERMA® – Sensiphase AR Creme Anti-Vermelhidão [44] 

 

 Hidratação diária que suaviza a pele 

 Acalma e reduz a reatividade da pele e mascara a vermelhidão 

 Apresenta proteção UV – SPF 15 

 Utilização: Aplicar de manhã, no rosto e pescoço, após higiene 

adequada da pele 
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 Avène® – Antirougeurs Dia Emulsão Hidratante Protetora [41] 

 

 Hidratação diária com ação suavizante que atenua e previne a 

vermelhidão 

 Especialmente indicado para pele sensível, normal a mista, com 

tendência a couperose 

 Apresenta proteção UV – SPF 20 

 Utilização: Aplicar de manhã, no rosto previamente limpo 

 

 

 Avène® – Antirougeurs Dia Creme Hidratante Protetor [41] 

 

 Hidratação diária rica com ação suavizante que atenua e previne a 

vermelhidão 

 Especialmente indicado para pele sensível, seca a muito seca, com 

tendência a couperose 

 Apresenta proteção UV – SPF 20 

 Utilização: Aplicar de manhã, no rosto previamente limpo 

 

 

 Uriage® – Roséliane Creme Antirougeurs [42] 

 

 

 Hidratação diária que limita os fatores chave da rosácea 

 Repara a barreira cutânea e reforça os vasos sanguíneos e a barreira 

imunológica 

 Utilização: Aplicar 1 a 2 vezes por dia, no rosto, após higiene adequada 

da pele. Evitar o contorno ocular 
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 Uriage® – Roséliane CC Cream SPF30 [42] 

 

 

 Hidratação diária que alia ao tratamento o poder de cobertura 

 Unifica e ilumina a tez, disfarça a vermelhidão e tem ainda uma 

capacidade hidratante intensa 

 Apresenta proteção UV – SPF 30 

 Utilização: Aplicar de manhã, no rosto, após higiene adequada da pele 

 

 

 

 SVR® – Rubialine Creme [45] 

 

 

 Hidratação diária que previne e reduz a vermelhidão 

 Apresenta um efeito fresco imediato e prolongado 

 Utilização: Aplicar 1 a 2 vezes por dia, após higiene adequada da pele 

 

 

 

 LetiSR® Creme Antivermelhidão [46] 

 

 Hidratação diária que previne e trata a vermelhidão 

 Proporciona proteção microvascular 

 Apresenta proteção UV – SPF 20 

 Utilização: Aplicar no rosto e pescoço, com massagem suave, na pele 

previamente limpa 
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 LetiSR® Creme Antivermelhidão com Cor [46] 

 

 Hidratação diária que previne, trata e disfarça a vermelhidão, 

uniformizando o tom da pele  

 Proporciona proteção microvascular 

 Apresenta proteção UV – SPF 20 

 Utilização: Aplicar no rosto e pescoço, com massagem suave, na pele 

previamente limpa 

 

 

 Apaisac® Creme Calmante Antivermelhidão [47] 

 

 

 Hidratação diária com ação calmante que reduz a vermelhidão 

 Tem a capacidade de fortalecer as paredes dos vasos e suavizar a pele 

 Utilização: Aplicar de manhã e à noite, na pele previamente limpa 

 

 

 

 

 Noreva® – Sensidiane AR Antivermelhidão [48] 

 

 

 Hidratação diária que atua na vermelhidão da pele e regula a 

sensibilidade cutânea 

 Utilização: Aplicar de manhã e à noite, após higiene adequada da pele 
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Cuidados Complementares 

 

 Bioderma® – Photoderm AR [49] 

 

 

 Fotoproteção específica para pele com vermelhidão 

 Apresenta proteção UV – SPF 50+ 

 Está indicado para adolescentes e adultos 

 Utilização: Aplicar em todo o rosto como cuidado fotoprotetor 

 

 

 

 Avène® – Antirougeurs Fort Cuidado Concentrado Vermelhidão Instalada [41] 

 

 Hidratação que atenua vermelhidão localizada e os pequenos vasos 

aparentes 

 Indicado para todos os tipos de pele com tendência a couperose 

 Utilização: Aplicar de manhã e à noite, nas zonas atingidas (maçãs do 

rosto, asas do nariz), na pele previamente limpa. Utilizar conjuntamente 

com os cuidados Antirougeurs Dia 

 

 

 Avène® – Spray de Água Termal D’Avène [50] 

 

 

 Cuidado diário que suaviza e acalma a vermelhidão do rosto 

 Utilização: Pulverizar sobre o rosto, sempre que necessário, após a 

limpeza e antes do creme diário ou ao longo do dia se sentir 

necessidade. Intercalar o seu uso com o creme 
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 Uriage® – Água Termal D’Uriage [51] 

 

 

 Cuidado diário que hidrata, acalma e protege 

 Utilização: Pulverizar sobre o rosto, corpo e mucosas sensíveis, as vezes 

que for necessário e deixar atuar 

 

 

 

 Uriage® – Roséliane Masque Antirougeurs [42] 

 

 Cuidado calmante SOS, deixando a pele suave e hidratada 

 Repara a barreira cutânea e reforça os vasos sanguíneos e a barreira 

imunológica 

 Utilização: Aplicar camada espessa, no rosto, deixar atuar 5 a 10 minutos 

e remover o excesso com disco de algodão. Usar sempre que necessário, 

recomenda-se 1 vez por semana 

 

 SVR® – Rubialine Solar SPF 50 [45] 

 

 

 Protetor solar específico 

 Atenua a intensidade da vermelhidão, enquanto protege a pele do sol 

 Utilização: Aplicar antes da exposição solar 
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Conselhos importantes…  

 

1. Limpar o rosto sem esfregar, de modo a não irritar a pele. 

2. Os produtos de higiene e hidratação devem ser apropriados, não apresentando agentes 

irritantes como o álcool na sua composição. 

3. No caso dos homens, optar por barbear com máquina e não com lâmina. 

4. Os cosméticos utilizados devem ser apropriados para a rosácea, com cor verde que ajuda a 

mascarar a vermelhidão. 

5. Evitar ambientes muito quentes ou muito frios. 

6. No Inverno deve proteger o rosto do frio com um lenço ou cachecol. 

7. Utilizar proteção solar, depois do tratamento, com FPS 15 ou superior. 

8. Evitar alimentos e bebidas que provoquem rubor, nomeadamente alimentos 

condimentados, café, álcool, bebidas muito quentes, etc. 

9.  Praticar exercício físico com moderação. 

10. Evitar situações de stress e minimiza-las com exercícios de respiração [52]. 
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Resumo 

O estágio profissionalizante no Centro Hospitalar do Porto (CHP) permitiu-nos uma 

visão mais concreta do papel do farmacêutico hospitalar e compreender a importância dos 

Serviços Farmacêuticos para os cuidados de saúde prestados aos utentes do Serviço 

Nacional de Saúde. Deste modo, será parte integrante deste relatório uma breve descrição 

das atividades desenvolvidas ao longo dos dois meses de estágio. 

Este documento encontra-se dividido em duas partes: a primeira refere-se à 

contextualização dos Serviços Farmacêuticos no meio hospitalar abordando os vários 

setores integrantes, bem como um breve relato sobre as atividades aí realizadas. 

Por fim, tendo em vista aprofundamento e atualização do conhecimento científico do 

Técnico Superior de Saúde, pensamos que o desenvolvimento em paralelo de atividades 

integrativas seria mais-valia pessoal e institucional. Nesse sentido, a segunda parte deste 

trabalho visa salientar as atividades extra desenvolvidas no decorrer da nossa formação 

enquanto farmacêuticas estagiárias do CHP. 
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Parte I – Contextualização dos Serviços Farmacêuticos no 
Centro Hospitalar do Porto 

O Centro Hospitalar do Porto 

O Centro Hospitalar do Porto (CHP) constitui uma entidade de referência na prestação 

de cuidados de saúde diferenciados, resultando da fusão entre o Hospital Geral de Santo 

António (HGSA), E.P.E., com o Hospital Central Especializado de Crianças Maria Pia 

(HMP) e a Maternidade Júlio Dinis (MJD), sendo estas duas últimas instituições mais tarde 

integradas num único edifício, o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN)[1].  

O Decreto-Lei nº 326/2007, de 28 de Setembro criou deste modo uma entidade pública 

empresarial dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, que pela sua 

associação ao Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto 

(ICBAS) adquire o caráter de hospital universitário, que visa a excelência em todas as suas 

atividades numa perspetiva global e integrada da saúde [1][2]. 

Em 2011, com a integração do Hospital Joaquim Urbano (HJU) no CHP quatro velhas 

culturas médicas foram amalgamadas numa instituição única virada para o futuro[3].  

Atualmente, o CHP comtempla três centros adicionais: o Centro Integrado de Cirurgia 

de Ambulatório (CICA - iniciou atividade em 2011), o Centro de Genética Médica Dr. Jacinto 

Magalhães (CGMJM - integrado em 2013) e o Centro Biomédico de Simulação (CBS - 

integrado em 2014)[4]. 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) têm como objeto comum o conjunto de 

atividades farmacêuticas, exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles 

inerentes, intituladas por “atividades de Farmácia Hospitalar”. São o serviço que, nos 

hospitais, assegura a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e 

segurança dos medicamentos, integra as equipas de cuidados de saúde e promove ações 

de investigação científica e de ensino[5]. 

Os SFH são integrados por departamentos com autonomia técnica e científica, sujeitos 

a orientação geral pelos Órgãos de Administração dos Hospitais, perante os quais 

respondem pelos resultados da sua atividade[5][6]. 

A direção dos SFH é obrigatoriamente assegurada por um farmacêutico hospitalar[6]. 
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2.1 Os Serviços Farmacêuticos no Centro Hospitalar do Porto 

Desde maio de 2010 que as instalações dos Serviços Farmacêuticos (SF) do CHP se 

localizam no piso 0, ala Norte do Edifício Neoclássico, com a exceção da Unidade de 

Farmácia Oncológica (UFO) que se encontra no edifício Dr. Luís de Carvalho[7]. 

Sob a atual direção da Dra. Patrocínia Rocha, os SF encontram-se enquadrados nos 

serviços de suporte à prestação de cuidados (anexo 1) e mantêm atualmente duas 

farmácias satélite no HJU e no CMIN[1][7]. 

Sendo uns dos principais objetivos dos SF do CHP a prestação de cuidados 

farmacêuticos de elevada qualidade, foi propósito comum a incorporação de um Sistema 

de Gestão da Qualidade onde são descritos os recursos e as metodologias adotadas pela 

organização, visando a eficiência, a otimização dos recursos e a satisfação dos utentes[7].  

O sucesso desta medida materializou-se quando em março de 2012 os SF foram 

certificados pela Norma ISO 9001, tendo a mesma sido renovada recentemente em 

fevereiro de 2015[7]. 

Atualmente os SF do CHP contam com a colaboração de 21 Farmacêuticos (Técnicos 

Superiores de Saúde -TSS), 26 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 12 

Assistentes Operacionais (AO) e 3 Assistentes Técnicos. Estes dividem-se pelos diversos 

setores integrantes dos SF de forma maioritariamente rotativa, contando com um 

responsável farmacêutico para cada um dos setores (anexo 2)[8]. 

Posto isto, compete a estes profissionais de saúde gerir o medicamento, nas vertentes 

da utilização clínica e da gestão económica, integrando procedimentos inerentes à seleção, 

aquisição ou produção, distribuição e monitorização, de forma a garantir a segurança, 

eficácia e eficiência da sua utilização. Cabe-lhes garantir o cumprimento do plano 

terapêutico, no que respeita às necessidades em medicamentos, a todos os doentes do 

hospital, em regime de internamento e de ambulatório, de acordo com a legislação em 

vigor e colaborar nas atividades de investigação e ensino, no âmbito da sua área 

específica, designadamente através da colaboração em ensaios clínicos[8]. 

  

- Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia - GHAF® 

Pela necessidade de dar resposta de forma simples e eficaz à problemática da gestão 

de compras e stocks, bem com à integração de toda a informação diária relacionada com 

o uso do medicamento, foi implementado no CHP a aplicação informática denominada 

Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF). O desenvolvimento da aplicação foi 

pensado em exclusivo para a gestão hospitalar e como tal as opções da aplicação seguem 

a normal rotina dos utilizadores e a sua utilização é transversal a todos os setores[9]. 
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O GHAF permite realizar uma gestão integrada de todo o processo de compra, bem 

como a constante atualização do inventário registando a transferência entre armazéns, 

requisições, débitos em diferentes centros de custo, empréstimos e qualquer outra ação 

que vise dar um destino ao medicamento (anexo 3)[9].  

Atualmente o GHAF possibilita também a prescrição médica (PM) e a sua validação 

nas várias áreas clínicas, considerando-se uma aplicação fundamental de apoio à 

preparação de medicamentos não estéreis e estéreis incluindo a nutrição parentérica e os 

manipulados citotóxicos. 

Deste modo, é com base no módulo do Circuito do Medicamento (CdM) do GHAF que 

se torna possível rastrear em qualquer momento a localização atual do medicamento, 

desde a PM passando pela validação farmacêutica e pela dispensa do medicamento até à 

administração nas enfermarias. 

 

- Comissões Técnicas Hospitalares e Grupos de Trabalho 

O papel do farmacêutico hospital no CHP passa também pela sua participação em 

comissões técnicas e grupos de trabalho que visam a avaliação do custo, eficácia, 

segurança e qualidade dos medicamentos, formas farmacêuticas e dispositivos médicos 

utilizados a nível hospitalar.  

Atualmente, o CHP pode contar com a colaboração da Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT) constituída por seis membros, três médicos e três farmacêuticos. 

Compete à CFT atuar como órgão consultivo e de ligação entre os serviços de ação médica 

e os farmacêuticos[1]. Igualmente importante é a colaboração da Comissão de Ética para a 

Saúde (CES), um órgão multidisciplinar de apoio ao conselho de administração, tendo em 

vista abranger os aspetos fundamentais dos problemas éticos. Por fim enaltece-se também 

o Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos 

(PPCIRA) que tem como objetivo geral a redução das taxas de infeção associadas aos 

cuidados de saúde, hospitalares e da comunidade, assim como da taxa de microrganismos 

com resistência aos antimicrobianos[1]. 

A participação do farmacêutico hospitalar (FH) em grupos de trabalhos das mais 

variadas áreas da prestação de cuidados de saúde é uma mais-valia dos SF do CHP. 

Atualmente podemos enumerar 10 grupos de trabalho que contam com a participação da 

equipa de farmacêuticos do CHP: 

 Comissão de Farmacovigilância 

 Grupo de Toxicologia 

 Grupo de Prevenção e Tratamento de Feridas 

 Grupo do Circuito do Medicamento 

 Consulta de Grupo de Imunologia Clínica e Imunodeficiência 
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 Grupo de Trabalho para a Monotorização da Prescrição de Medicamentos e 

Métodos Complementares De Diagnóstico E Terapêutica.  

 Gabinete de Qualidade e Segurança (foco nos SF e registos do risco não 

clínico) 

 Grupo de Trabalho de Cuidados Continuados e Paliativos 

 Grupo de Nutrição Artificial 

 Grupo da Dor Crónica 

 

Circuito do Medicamento (anexo 4) 

3.1) Gestão de Compras e Armazém 

O CdM apresenta várias fases, sendo o Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF) o 

local de início onde ocorre a seleção, aquisição e armazenamento. Posteriormente, passa 

pela distribuição ou produção e termina na dispensa do medicamento ao doente, em 

regime de internamento ou ambulatório[10]. 

 

Aquisição 

A seleção de medicamentos para o hospital tem em conta o Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM), bem como as necessidades terapêuticas dos doentes 

do hospital. A CFT é a entidade responsável pela inclusão de medicamentos na adenda ao 

FHNM, baseando-se nas necessidades terapêuticas dos doentes, até então não 

satisfeitas[10]. 

Os SF e o Serviço de Aprovisionamento (SA) colaboram na aquisição de 

medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, sendo esta tarefa da 

responsabilidade do farmacêutico[10]. 

As requisições para efetuar a aquisição de produtos são desencadeadas pelo sistema 

de kanban’s (Anexo 5). O farmacêutico inclui assim na lista comum os medicamentos, 

produtos farmacêuticos e dispositivos médicos que são necessários. De uma forma geral, 

as encomendas são realizadas diretamente aos fornecedores, no entanto, determinadas 

matérias-primas e certos medicamentos de baixa rotatividade são requeridos à Farmácia 

Lemos. 

A solicitação de empréstimos é outra forma de aquisição de medicamentos e produtos 

farmacêuticos. Isto verifica-se quando não existem nos SF ou em qualquer serviço clínico 

do hospital[11]. Os SFH procedem também à cedência de empréstimos, quando solicitados 

por outra instituição de saúde, sempre que as existências o permitam, ou em situações de 

life-saving[12]. 
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Receção 

Os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos são rececionados 

em local próprio do armazém, após a sua requisição. Neste local, encontra-se um TDT, 

responsável por verificar quantitativa e qualitativamente todos os produtos recebidos, 

conferindo também a guia de remessa (Anexo 6) com a nota de encomenda (Anexo 6). É 

necessário ainda priorizar e dar especial atenção a determinados produtos, 

nomeadamente produtos de frio, de modo a constatar que o seu transporte foi devidamente 

efetuado[10]. 

Na receção dos medicamentos é verificado o lote e o prazo de validade, devendo este 

ser superior a 6 meses. Quando tal não se verifica a encomenda é aceite apenas com a 

garantia de troca por outro produto com prazo de validade mais alargado, caso seja 

necessário[13]. 

Os dispositivos médicos recebidos devem apresentar marcação CE e os respetivos 

certificados que os acompanham devem ser arquivados[13]. 

Os medicamentos hemoderivados ou derivados do plasma humano são conferidos e é 

necessário verificar se o respetivo certificado do INFARMED os acompanha, sendo este 

digitalizado e arquivado em pasta informática partilhada[13]. 

As matérias-primas são rececionadas e é analisado o documento que comprova a 

qualidade do lote fornecido (boletim de análise) enviado pelo fabricante. O boletim de 

análise é então enviado para o responsável pelo setor de produção dos SF[13]. 

Os Estupefacientes e Psicotrópicos são enviados para o farmacêutico responsável pelo 

seu armazenamento[13]. 

Qualquer não conformidade detetada e para a qual seja necessário devolver o produto 

ao fornecedor, implica o preenchimento da nota de devolução (Anexo 7)[13]. 

Posteriormente à receção, é necessário dar entrada dos produtos, informaticamente, 

pelo SA, e estes são encaminhados para o armazenamento, quer no APF ou outro 

armazém[10]. 

 

Armazenamento 

Os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos são conservados em 

condições adequadas de luminosidade, temperatura e humidade. A temperatura e 

humidade são continuamente monitorizadas por um sistema de controlo e registo 

automático[10].  

De uma forma geral, os medicamentos encontram-se organizados em corredores por 

ordem alfabética, tendo em conta a Denominação Comum Internacional (DCI). O APF está 

estruturado de acordo com o tipo de produtos que pretendemos armazenar[13]:  
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 Produtos termolábeis – armazenados em câmaras frigoríficas com sistema de 

controlo e registo de temperatura; 

 Estupefacientes e psicotrópicos – armazenados em espaço individualizado com 

acesso restrito ao farmacêutico; 

 Produtos de nutrição artificial e material de penso – armazenados em corredor 

próprio; 

 Colírios, pomadas oftálmicas, gotas auriculares, soluções nasais, manipulados, 

antídotos e agentes de contraste de raio X – apresentam também corredor 

específico para o seu armazenamento; 

 Produtos de grande volume – armazenados em local específico, fora dos 

corredores, devido às suas dimensões; 

 Soros – encontram-se em armazém próprio; 

 Antisséticos e desinfetantes – armazenados em sala específica, individualizada 

do restante armazém;  

 Produtos da Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) – por motivos de 

carência de espaço deste serviço, alguns dos seus produtos são armazenados 

num corredor do APF, reservado para o efeito; 

 Medicamentos citotóxicos – armazenados diretamente na UFO pelo risco 

biológico que apresentam. 

O APF respeita o princípio de armazenamento First Expired, First Out (FEFO), sendo 

que os medicamentos devem ser sempre retirados da direita para a esquerda, de cima 

para baixo e da frente para trás[13]. 

 

Gestão de Stocks 

O sistema de kanban’s implementado é fundamental para uma boa gestão de stocks. 

Neste, encontra-se identificado o ponto de encomenda, bem como a quantidade a 

encomendar. Para o cálculo destes dois fatores é necessário aceder ao historial de 

consumos de um ano completo, através do GHAF[14]. 

A elaboração de kanban’s é da responsabilidade do farmacêutico e consoante o tipo 

de medicação estes apresentam cores diferentes[15]. Estes cartões são retirados quando 

se atinge o ponto de encomenda, indicando a necessidade de efetuar um pedido ao 

fornecedor[16]. 

Em data estipulada, procede-se à realização de um inventário, garantindo um controlo 

interno eficaz dos quantitativos físicos existentes. É importante assegurar a minimização 

de interrupções no fornecimento de medicamentos e a possibilidade de ocorrência de 

erros, aquando da concretização do inventário[17]. 
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O controlo dos prazos de validade é um aspeto fundamental para uma boa gestão de 

stocks. Desta forma, são elaboradas listagens de produtos, cujo prazo de validade já 

expirou ou irá terminar nos 3 meses seguintes à data de verificação dos mesmos[18]. 

 

Ao longo do nosso estágio, foi possível compreendermos a forma como o APF se 

encontra organizado, a localização dos medicamentos e produtos farmacêuticos e como é 

feita a gestão de stocks. Presenciámos vários processos de aquisição e empréstimo de 

medicamentos, acompanhamos o trajeto dos medicamentos e produtos farmacêuticos 

desde a sua aquisição até ao seu armazenamento, contactamos com documentos e 

impressos, bem como, com o programa informático GHAF e obtivemos conhecimento dos 

diferentes sistemas de reposição de stocks (kanban’s, HLS e stocks nivelados). 

3.2) Produção 

Os cuidados farmacêuticos têm evoluído no sentido da individualização e 

tendencialmente direcionados para cada doente. No entanto, atualmente a Indústria 

Farmacêutica ainda não dá resposta a todas as estas necessidades particulares. Desta 

forma, tornou-se essencial integrar nos SF uma área de farmacotecnia, na qual são 

produzidas preparações estéreis e não estéreis, tanto em doses como em formas 

farmacêuticas que não se encontram disponíveis no mercado. 

 

a) Produção de Não Estéreis 

Este setor engloba a elaboração de variadas preparações, tais como: pomadas, 

soluções, loções, papéis, cremes, pastas e suspensões [19;20;21;22;23;24;25]. 

Os pedidos de preparações não estéreis são despoletados pelo sistema de kanban’s 

ou através do programa informático GHAF. Posteriormente, é da competência do 

farmacêutico a elaboração da ordem de preparação bem como do respetivo rótulo[26;27]. 

A manipulação de medicamentos obedece às Boas Práticas de Fabrico de 

Medicamentos Manipulados, sendo cada medicamento executado de acordo com a 

respetiva Ordem de Preparação (Anexo 6)[27]. O TDT realiza as preparações de acordo 

com as normas de proteção exigidas, no que concerne à utilização de luvas, máscara, 

touca e outras medidas que se julguem apropriadas[28]. São registadas na ordem de 

preparação as matérias-primas utilizadas, laboratório, lote e data de validade, pelo TDT. 

Sempre que necessário os cálculos são também mencionados. É ainda da 

responsabilidade deste, registar as matérias-primas consumidas em folha de registo 

próprio (Anexo 9) e proceder ao seu débito informaticamente, assim como, inserir no 
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sistema a preparação obtida e efetuar a sua transferência para o armazém ao qual se 

destina. 

Após a execução da preparação procede-se à realização de ensaios de verificação, 

que permitem atestar a conformidade da mesma[29]. 

O farmacêutico é responsável por verificar que todo o procedimento foi realizado de 

acordo com a ordem de preparação e validar o produto final.  

As matérias-primas encontram-se armazenadas na sala de preparações não estéreis 

e é da responsabilidade do TDT verificar as condições dos produtos (estado da 

embalagem, prazo de validade e conteúdo do rótulo), aquando da sua receção. Também 

os Certificados de Análise (Anexo 10) devem ser validados e arquivados em pasta própria. 

Chegado o ponto de encomenda procede-se à sua requisição ao APF, sendo o 

farmacêutico responsável pela sua obtenção[30]. 

 

Durante o nosso estágio, compreendemos e pusemos em prática as regras básicas de 

higiene e inteiramo-nos acerca da localização dos medicamentos e matérias-primas. 

Colaboramos na elaboração de ordens de preparação, na preparação de formulações não 

estéreis, no registo das matérias-primas utilizadas e no seu débito informaticamente. 

Contactamos com documentos e impressos instituídos e acompanhamos a receção de 

matérias-primas e dos respetivos Certificados de Análise. 

 

b) Fracionamento e Reembalagem 

No mercado, nem sempre se encontra disponível a comercialização de certas 

dosagens de medicamentos. Nessas situações, e quando é possível fracionar o 

medicamento, de acordo com o que está descrito no Resumo das Características do 

Medicamento (RCM), este é enviado para o setor de fracionamento e reembalagem[31]. 

Os procedimentos adotados no processo de fracionamento são da competência do 

farmacêutico e ocorrem de forma a não causar dano na forma farmacêutica e a garantir a 

correta libertação do princípio ativo. Para executar esta operação é necessário que esteja 

comprovado que a substância ativa não apresente risco físico-químico e/ou biológico[31]. 

Com o fracionamento e reembalagem é possível obter medicamentos na dose 

prescrita, individualizada, de forma a minimizar os riscos de contaminação do 

medicamento, os erros de administração e contribuindo para uma maior economia, no que 

concerne a uma gestão racional de stocks, controlo de custos e redução de desperdícios[10]. 

Os medicamentos são sujeitos a ensaios de verificação, sendo o controlo visual 

realizado ao longo de todo o procedimento, de modo a garantir a integridade da parte 
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fracionada. O controlo do peso é outro ensaio, que se realiza mensalmente pelo TDT, de 

modo a atestar a conformidade das preparações realizadas[32]. 

Durante o embalamento estes medicamentos são devidamente identificados e é-lhes 

atribuído um lote de produção e um prazo de validade, de 1 ano ou igual ao do 

medicamento de que advém, no caso de este ser inferior a 1 ano[33]. 

As requisições de fracionamento são efetuadas através de impresso próprio ou através 

de kanban[34]. 

 

Enquanto estagiárias tivemos a possibilidade de observar a organização e 

funcionamento do processo de fracionamento e reembalagem de medicamentos. 

 

c) Produção de Estéreis 

A produção de estéreis inclui dois grupos de preparações: as bolsas de nutrição 

parentérica e o fracionamento, concentração ou diluição de injetáveis e colírios. 

A elaboração das Ordens de Preparação (Anexo 11 e 12) e dos respetivos rótulos é da 

responsabilidade do farmacêutico, à semelhança do que se verifica na produção de não 

estéreis[35]. Também neste serviço, a requisição de preparações estéreis é feita através de 

kanban’s ou via informática pelo programa GHAF. 

Para garantir a esterilidade destas preparações, a sua produção é realizada em 

ambiente controlado e com recurso a técnica assética, em Câmara de Fluxo Laminar 

vertical (CFLv)[36]. De acordo com o grau de esterilidade podemos distinguir três zonas: sala 

negra, sala cinzenta e sala branca. Na sala cinzenta são colocados os protetores de 

calçado, a touca, a máscara, a bata cirúrgica impermeável, procede-se à lavagem e 

desinfeção das mãos e à colocação de luvas cirúrgicas. O operador está assim preparado 

para entrar na sala branca (ambiente de maior esterilidade)[37]. A manipulação em CFLv é 

essencial para garantir a não contaminação das preparações e a segurança do operador, 

dadas as condições de assepsia e de pressão da sala. 

Na preparação de bolsas de nutrição parentérica existem dois tipos de soluções: a 

Solução I e a Solução II. Na Solução I é adicionada Glucose, Aminoácidos, Oligoelementos 

e Vitaminas Hidrossolúveis, já na Solução II adicionam-se Lípidos e Vitaminas 

Lipossolúveis[38]. Na execução destas preparações, os macronutrientes são adicionados 

diretamente à bolsa. Os micronutrientes são medidos individualmente em seringa luer-lock 

com capacidade e escala adequada à precisão da medição e são posteriormente 

adicionados à bolsa que já contém os macronutrientes[39]. 

Após a produção de um determinado lote procede-se à rotulagem das preparações e 

ao seu embalamento em embalagem secundária[40]. No caso das bolsas de nutrição 
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parentérica, estas são identificadas com um rótulo interno, posteriormente são revestidas 

com folha de alumínio, de modo a proteger da luz, e reidentificadas com um rótulo 

externo[41]. 

O farmacêutico assume a responsabilidade de validar o produto final, para o qual são 

realizados ensaios de verificação, que incluem, ensaios organoléticos (análise da cor, 

partículas em suspensão e ausência de ar) e controlo gravimétrico[42]. 

No início e no final de cada sessão o interior da CFLv é limpo com álcool a 70º e 

semanalmente procede-se à sua desinfeção com solução de hipoclorito de sódio 0,5%[43]. 

A preparação das bolsas de nutrição parentérica não podem ser produzidas 

simultaneamente à preparação de injetáveis ou colírios. Desta forma devem ser realizadas 

em sessões diferentes. 

De forma a garantir a esterilidade das preparações executadas, é realizada uma análise 

microbiológica à primeira bolsa de cada sessão de trabalho e à última do dia. As colheitas 

obtidas são enviadas para o Serviço de Microbiologia que determina se a preparação se 

encontra ou não conforme[44]. 

 

Este estágio possibilitou-nos, ao nível deste serviço, compreender e pôr em prática as 

regras básicas de higiene e assepsia, colaborar na elaboração de ordens de preparação e 

na preparação de formulações estéreis e contactar com documentos e impressos 

instituídos. 

 

d) Unidade de Farmácia Oncológica 

Atualmente o Cancro é a principal causa de morbilidade e mortalidade em todo o 

Mundo, com aproximadamente 14 milhões de novos casos e 8,2 milhões de mortes. 

Perante este cenário, é crucial o papel do farmacêutico na prevenção e no tratamento 

precoce desta doença, de forma a melhorar a qualidade e esperança de vida destes 

doentes[45]. 

A UFO localiza-se no edifício Dr. Luís de Carvalho agrupada ao Hospital de Dia. Esta 

localização é vantajosa, não só porque é no Hospital de Dia onde se administram os 

medicamentos citotóxicos, tal como reduz erros no circuito do mesmo. Além disso, a 

centralização dos medicamentos citotóxicos possibilita que a exposição ocupacional, 

pessoal e ambiental seja minimizada e que haja redução de custos, devido à gestão dos 

desperdícios de fármacos associados aos diferentes doentes com o mesmo fármaco[46]. 

A equipa da UFO é constituída por dois farmacêuticos e dois TDT. 

A Unidade estende-se por três zonas: negra, cinzenta e branca. A primeira zona é um 

local não estéril, onde se armazena os citotóxicos (CTX) podendo ser em armários ou 
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frigoríficos, tendo em conta as suas especificações de armazenamento, sendo organizados 

por ordem alfabética de DCI. Nesta zona, para além de ser onde os TDT se vestem com o 

fato de bloco e calçado adequado, encontra-se também um farmacêutico de apoio à zona 

branca que, designadamente, receciona e avalia as prescrições médicas, elabora novos 

rótulos que acompanharão as ordens de preparação correspondentes, emite novas ordens 

de preparação e arquiva todos os documentos relevantes[47]. 

A zona cinzenta é o local onde se procede à lavagem e desinfeção das mãos, 

colocação da proteção dos sapatos, touca, óculos de proteção e bata impermeável e o 

primeiro par de luvas de látex estéreis[47];10]. 

Por fim, a zona branca (sala de manipulação) é uma sala estéril e com pressão 

negativa, para que se evite a contaminação do ambiente e do operador por aerossóis, e é 

onde se encontra instalada a CFLv, utilizada na produção de CTX com o fim de diminuir a 

possibilidade de contaminação microbiana durante a manipulação. É aqui que o TDT 

responsável pela manipulação dos CTX coloca o segundo par de luvas, neste caso de 

nitrilo, para que haja a máxima proteção das mãos em caso de derrame[47]. 

 

- Validação e preparação dos medicamentos Citotóxicos 

Os procedimentos efetuados na UFO são apoiados por diferentes programas 

informáticos, que se interligam, nomeadamente, SCLINICO, CdM/GHAF e pelo SI_UFO. 

Assim, após a chegada do doente ao CHP, a enfermeira responsável dará indicação 

da presença do mesmo através do programa SCLINICO. Depois de verificadas as 

condições de realização do ciclo de quimioterapia, a enfermeira dará a chamada “luz verde” 

através de dois programas SCLINICO e pelo GHAF. 

Inicia-se, deste modo, a preparação propriamente dita dos medicamentos CTX com a 

validação pelo farmacêutico de uma prescrição médica convenientemente preenchida e 

autenticada pelo médico em modelo próprio de prescrição para doentes internados (Anexo 

13) e para doentes em ambulatório (Anexo 13)[46]. Todavia, a maioria das prescrições nesta 

unidade são em formato digital pela aplicação informática GHAF. 

Esta prescrição é realizada de acordo com os Protocolos de Quimioterapia utilizados 

no CHP, sendo que a dose prescrita de cada citotóxico seja efetivamente função da 

superfície corporal, peso ou área sob a curva (AUC) de cada doente e tendo em conta o 

ajuste de dose em caso de toxicidade, insuficiência renal/hepática ou mielossupressão[46].  

Ao validar uma prescrição o farmacêutico deve certificar-se precisamente dos dados 

antropométricos do doente, da dose, da diluição, do diagnóstico, do protocolo usado, do 

tempo de perfusão e por fim, dos intervalos entre os ciclos de quimioterapia. É relevante 

que o farmacêutico de apoio analise constantemente as prescrições médicas, garantindo 

desta forma, o cumprimento integral das normas aprovadas pela instituição promovendo 
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assim, a segurança e eficácia da terapêutica farmacológica estabelecida. Além disso, o 

farmacêutico é responsável pela emissão das ordens de preparação e os seus respetivos 

rótulos, que contêm o lote e as iniciais de quem preparou e quem validou, e o seu débito 

no Centro de Custo[46].  

Verifica-se ainda como pertinente, que todos os elementos da equipa da UFO devem 

deter treino adequado com formação teórica/ prática, de modo a garantir a qualidade 

exigida na produção de CTX[46]. 

Por outro lado, para que se inicie a preparação do CTX é necessário que o farmacêutico 

de apoio coloque no transfer todo material necessário, sendo depois o TDT de apoio 

responsável por conferir novamente o mesmo, tendo em atenção a ordem de preparação 

e os rótulos que a acompanha, e garanta ainda todo apoio ao TDT operador, não só a nível 

de material como a nível de verificação de volumes, de forma a minimizar erros.  

Nesta Unidade também se dispensa medicamentos adjuvantes à terapêutica, 

nomeadamente antieméticos e hemoderivados. 

 

- Preparação das sessões de Quimioterapia 

De forma a estarem disponíveis os medicamentos CTX para os doentes do dia seguinte 

é necessário que o segundo farmacêutico, nomeado para o setor, prepare uma lista com 

os doentes agendados para respetivo dia. Esta lista é feita com a ajuda do programa 

SCLINICO, e onde se exclui os doentes que não realizam sessão de quimioterapia. Os 

doentes, com sessão marcada, são então depois organizados consoante a hora da 

administração do medicamento no Sistema Informático da Unidade de Farmácia 

Oncológica (SI_UFO).  

A gestão de stocks na UFO, tal como nos outros sectores realiza-se através de 

sistemas de kanban’s. 

 

Nesta Unidade tivemos oportunidade de conhecer as aplicações informáticas SI_UFO 

e GHAF, os documentos e impressos instituídos, familiarização da localização dos 

medicamentos, colaborar na elaboração de ordens de preparação tal como na preparação 

da lista e do material necessário para as sessões do dia posterior, consultar os protocolos 

instituídos, contactar com as regras básicas de higiene e assepsia e por fim, observação 

da manipulação e reembalamento de medicamentos citotóxicos. 

 

3.3) Distribuição 

A distribuição é o denominador comum e a face mais visível da atividade farmacêutica 

hospitalar representando um processo fundamental no CdM[48]. 
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Sendo parte integrante do CdM tem como principais objetivos assegurar a validação 

da prescrição, o cumprimento integral do plano terapêutico, a diminuição dos erros 

associados à dispensa e administração, um adequado seguimento da terapêutica 

farmacológica do doente e o cumprimento dos procedimentos e normas legais relativos a 

recursos humanos, instalações e equipamentos, processos organizacionais e 

técnicos[48;49]. 

Resume-se ao processo que permite assegurar uma utilização segura, eficaz e racional 

do medicamento realizado em estreita ligação com os serviços do hospital quer para o 

internamento quer para o regime de ambulatório[48]. 

 

a) Distribuição Clássica 

A Distribuição Clássica de medicamentos no CHP incorpora três circuitos: Circuito A, 

Circuito B e Circuito C que englobam as seguintes unidades, Farmácias satélites do CHP 

– CMIN, HJU, UFO, Farmácia do Ambulatório e todos os serviços clínico, blocos, consultas 

e VMER[50].   

Após receber o pedido de reposição de stock, que pode ser em formato eletrónico ou 

manual, o farmacêutico responsável pelo APF valida o solicitado e esclarece as dúvidas 

que possam surgir, seguidamente é o TDT que procede ao aviamento para o Serviço 

Clínico inerente[51]. 

Este pedido tem em conta o stock previamente definido entre o SF e os Serviços 

Clínicos, no que concerne aos medicamentos e quantitativos que irão constituir esse stock 

fixo. É importante realçar que poderá haver casos que os SF poderão exigir justificação e 

nome do doente em que foi administrado determinado medicamento[51]. 

A reposição de medicamentos, propriamente dita, pode ser realizada através de três 

sistemas, tais como Hospital Logistic System (HLS), Stocks nivelados e Stocks por 

Kanban[51].  

- A reposição por HLS é a reposição por sistema de troca de caixas vazias por caixas 

cheias; 

- A reposição de Stocks nivelados é a reposição feita no próprio local, em alguns 

serviços, após a contagem das unidades despendidas, como por exemplo o Pyxis® que se 

encontra nos cuidados intensivos e nalguns blocos operatórios; 

- Por fim a reposição de stocks por Kanban faz-se através de um cartão com 

identificação do medicamento/produto, código de barras, quantitativo de reposição e 

localização. Este cartão é retirado quando se atinge a quantidade necessária para o pedido 

de reposição de stock[51].  
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Depois do aviamento e débito no GHAF dos medicamentos, acondiciona-se, os 

mesmos, em contentores fechados e identificados com o nome do serviço, em caso de 

medicação de frio o seu acondicionamento e transporte é feito em caixas de esferovite com 

acumuladores de gelo[51]. 

A entrega de medicação é da responsabilidade do AO, sendo que esta é sempre 

acompanhada por dois impressos, um de débito e outro que corresponde a uma guia de 

transporte onde consta a identificação do serviço, a data e hora de fornecimento, o técnico 

que dispensou, o nome do auxiliar que faz a entrega, assim como o nome de quem recebe, 

no serviço em causa[51]. 

 

Nesta Unidade tivemos oportunidade de conhecer a organização e gestão dos stocks, 

os documentos, impressos e regras instituídas no APF, familiarização da localização dos 

medicamentos, produtos farmacêuticos e reagentes, contacto com a aplicação informática 

CdM/GHAF e por fim, conhecimento do sistema HLS e respetivo circuito de distribuição.  

 

b) Distribuição Individual Diária  

A Distribuição Individual Diária (DID) caracteriza-se por um sistema de distribuição 

individualizado que permite efetuar a dispensa de medicamentos por um período de 24 

horas, exceto aos fins de semanas e vésperas de feriados em que a dispensa é calculada 

de modo a dar resposta às necessidades do internamento até normal funcionamento da 

DID[5]. 

A DID tem como missão assegurar a distribuição de Medicamentos e Produtos 

Farmacêuticos aos utentes, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, garantindo a 

preservação das características dos produtos durante todo o processo de distribuição[52]. 

Este sistema compreende a disponibilização em dose individualizada e em dose 

unitária, sendo que a dose individualizada corresponde à quantidade de medicamento que 

se encontra numa embalagem individual, devidamente identificada com informações como 

a DCI, dosagem, prazo de validade, enquanto a dose unitária corresponde à dose de 

medicamento prescrita para um determinado doente, para ser administrada de uma só vez, 

a determinada hora[49].  

A DID abrange todos os serviços do CHP, com exceção do Serviço de Urgência e do 

Bloco Operatório onde a distribuição dos medicamentos é feita por reposição de stocks de 

um sistema de controlo de medicamentos armazenados, recorrendo a sistemas 

robotizados com acesso limitado, garantindo deste modo a resposta imediata às extensas 

necessidades destes serviços[48]. 
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- Validação e Monitorização da Prescrição Médica 

A prescrição da medicação respetiva a cada doente internado pode ser feita em suporte 

de papel ou on-line na aplicação CdM do GHAF[5]. Compete ao farmacêutico interpretar e 

validar a prescrição, tendo como principal objetivo otimizar os resultados da farmacoterapia 

através do uso racional dos medicamentos, maximizando a sua efetividade e reduzindo o 

risco de aparecimento de efeitos adversos, ao menor custo possível. Este é um processo 

determinante da cadeia terapêutica e deve ser realizado sempre que ocorra uma alteração 

ou atualização do perfil farmacoterapêutico do doente[53]. 

A PM pode assumir vários formatos mediante o tipo de medicamento que se está a 

prescrever, contudo os dados mencionados são transversais, incluindo[53]: 

 Identificação do doente – nome, nº do processo, serviço, nº da cama 

 Designação do medicamento pela DCI 

 Forma farmacêutica, dose, frequência, via de administração e duração do 

tratamento (quando aplicável) 

 Data e hora da prescrição 

 Identificação do prescritor 

 Idade, peso, altura e diagnóstico – de caráter opcional, promove uma validação 

mais correta 

É com base em princípios de validação restritos como o FHNM, Adenda e as 

Deliberações da CFT, que o farmacêutico valida e assegura o cumprimento das Políticas 

de Utilização de Medicamentos (PUM), promovendo a segurança e a eficácia da 

terapêutica prescrita, evitando Problemas Relacionados com Medicamentos (PRM) e 

Resultados Negativos associados à Medicação (RNM)[53]. 

Paralelamente, existem exceções à prescrição e validação comuns, como é o caso do 

circuito dos Medicamentos Especiais (ME), isto é, medicamentos que necessitam por 

questões legais, de procedimentos específicos[54]. Exemplos destas exceções são os 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, os anti-infeciosos, os hemoderivados, o 

material de penso, a nutrição artificial e os antídotos, para os quais existe um impresso 

próprio de prescrição (anexo 14). Cada prescrição especial é válida por um determinado 

período de tempo variável de acordo com o ME prescrito. No caso específico dos 

hemoderivados, estes devem ser acompanhados pelo Certificado de Autorização de 

Utilização do Lote (CAUL) de forma a assegurar a rastreabilidade dos lotes administrados 

a cada doente.  

No caso concreto do Serviço de Cuidados Intensivos, da Unidade de Cuidados 

Intensivos Polivalente e da Unidade de Cuidados Intermédios da Urgência apresentam um 

modelo de distribuição de medicamentos misto, isto é, as PMs destes serviços são 
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avaliadas na sua globalidade, mas apenas são validados os medicamentos que não façam 

parte do stock do serviço[53].  

Excecionalmente, as insulinas são usualmente validadas mas não dispensadas, uma 

vez que são medicamentos de utilização generalizada dos serviços clínicos e sofrem 

alterações frequentes na sua posologia, integrando normalmente os protocolos dos 

serviços[53]. 

No decurso da validação da PM o farmacêutico tem a oportunidade de intervir na 

farmacoterapia do doente através do preenchimento do campo “Observações da farmácia” 

onde pode registar por exemplo possíveis interações e alternativas farmacológicas. Todas 

as intervenções farmacêuticas devem ser registadas, impressas e arquivadas[53]. 

 

- Aviamento de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos em Dose Unitária 

A DID opera num setor próprio dos SF onde dá seguimento à medicação diária de cada 

doente internado, tendo em conta os horários de aviamento estipulados ao longo do dia.  

Após a validação farmacêutica são emitidas listas de preparação enumerativas 

utilizadas pelos TDTs para a organização da medicação em cassetes unidose, 

estruturalmente colocadas em carros de transporte, identificadas com o serviço, número 

da cama, nome do doente e número do processo (anexo 15)[55]. Após a preparação dos 

carros de transporte podem surgir alterações na prescrição médica decorrentes da consulta 

realizada nesse intervalo de tempo e por esse motivo antes do aviamento do carro são 

emitidas novas listas, contendo apenas as diferenças respetivas de cada doente.  

Logo que as cassetes de unidose fiquem prontas para entrega, estas devem ser 

fechadas à chave, de forma a garantir a segurança durante o transporte até aos serviços[55]. 

O aviamento da unidose constitui uma oportunidade para o TDT intervir no CdM 

contribuindo com os seus conhecimentos técnicos para diminuir os erros de medicação e 

aumentar a segurança[55]. 

O processo de preparação dos medicamentos a distribuir na DID pode ser totalmente 

manual ou com o apoio de diversos equipamentos semiautomáticos. Sempre que possível, 

essa preparação deverá ser apoiada com equipamentos semiautomáticos, pois torna-se 

assim possível[5]: 

 Reduzir os erros 

 Reduzir o tempo destinado a esta tarefa 

 Melhorar a qualidade do trabalho executado 

 Racionalizar os diversos stocks nas unidades de distribuição 

Atualmente os SF do CHP dispõem de 2 equipamentos fundamentais ao 

funcionamento da DID: o Pharmapick® e o Pyxis® (anexo 16), ambos sistemas 

semiautomáticos de armários interconectados com as aplicações do hospital e controlados 
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por uma unidade de processamento central que gere a distribuição dos medicamentos 

dentro do hospital[4].  

No sistema de distribuição manual, as células de aviamento, a torre e o supermercado 

constituem o stock avançado e organizam-se de acordo com a sua rotatividade, 

nomeadamente através do sistema HLS de dupla caixa. A partir dos mapas de consumo é 

feita uma análise ABC, classificando assim cada produto em A, B ou C de acordo com o 

elevado, médio ou baixo consumo, respetivamente[56]. 

São classificados como medicamentos de referência A, aqueles que fazem parte de 

uma célula de aviamento, de referência B aqueles que fazem parte da torre e de referência 

C produtos de baixa rotatividade que normalmente não integram o stock de apoio à DID[57].  

Imediatamente antes da entrega da medicação nos serviços clínicos são efetuadas 

manualmente atualizações à unidose, decorrentes das alterações farmacoterapêuticas 

ocorridas entre o momento de aviamento e o momento de entrega, recorrendo-se assim 

ao stock avançado. 

Finalmente, as malas com a medicação são enviadas para os respetivos Serviços 

Clínicos, através dos AO dos Serviços Farmacêuticos, fazendo-se a troca com as malas 

vazias que regressam dos Serviços Clínicos. 

 

Durante a nossa passagem pela DID, tivemos a oportunidade de observar e participar 

na validação das prescrições médicas, compreender as exceções e intervir cientificamente 

na melhor opção farmacológica para os doentes. Pudemos preparar o aviamento dos 

medicamentos que necessitavam de prescrição especial ou outros que faziam parte de 

alterações pontuais na prescrição médica. Foi também possível perceber o funcionamento 

do Pyxis® bem como toda a dinâmica da preparação das gavetas a transportar para os 

serviços. 

 

c) Distribuição em Regime de Ambulatório 

Com o crescente desenvolvimento de medicamentos que permitem ao doente iniciar 

ou continuar o plano terapêutico fora do ambiente hospitalar, verificou-se o aumento da 

importância da cedência de medicamentos a nível da farmácia de ambulatório (UFA)[58]. 

Esta unidade assegura a dispensa de medicamentos a título gratuito nas farmácias 

hospitalares em situações especiais, contribuindo deste modo para a redução dos custos 

e dos riscos inerentes a um internamento hospitalar, como é o caso das infeções 

nosocomiais. Obriga, no entanto, a estruturas e processos de cedência por farmacêuticos 

com formação específica na área, já que muitos destes medicamentos têm uma janela 

terapêutica estreita e exigem monitorização de especialistas hospitalares e, por outro lado, 

o elevado custo desta medicação requer um controlo apertado[10]. 



Parte I Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

18 
 

A dispensa destes medicamentos está sujeita a legislação própria e deliberações das 

comissões responsáveis. Com o despacho n.º 13382/2012, de 12 de Outubro de 2012 

passou-se a normalizar procedimentos de dispensa e o período de cedência de 

medicamentos na farmácia de ambulatório dos diferentes centros hospitalares e 

estabeleceu-se a obrigatoriedade da prescrição eletrónica neste âmbito[59].  

Neste hospital, a UFA encontra-se separada dos restantes serviços farmacêuticos 

sendo constituída por uma sala de espera, três postos de atendimento individualizados e 

uma zona de atendimento reservado que permite a confidencialidade do doente, permitindo 

troca de informação entre este e o farmacêutico (Anexo 17). A organização é feita em 

gavetas distribuídas por patologias e por ordem alfabética, em armários específicos para 

grandes volumes e em frigoríficos para a medicação de frio. Em termos de gestão, o 

funcionamento mantém as regras dos restantes serviços utilizando-se o sistema Kanban e 

a dispensa pelo método FEFO[60]. 

  

- Validação e Monitorização da Prescrição Médica de Ambulatório 

É da competência do farmacêutico, aquando da dispensa, validar e monitorizar a 

prescrição médica, garantindo que se reúnem as condições necessárias para a realização 

da mesma, de acordo com diplomas legais, autorizações da direção clínica, do conselho 

de administração CFT e CES.   

De acordo com a legislação em vigor, a prescrição médica deve ser realizada de forma 

eletrónica encontrando-se, no caso do CHP, inserida no CdM do GHAF. Existem, contudo, 

casos excecionais onde a prescrição requer formulários próprios, em papel, como é o caso 

dos Medicamentos Hemoderivados[61]. 

No ato de validação deverão ser verificados os seguintes critérios:  

 Prescrição eletrónica elaborada de acordo com as normas estabelecidas e 

modelo apropriado de prescrição médica para a farmácia de ambulatório;  

 Dados de identificação do doente;  

 Designação do medicamento pela sua DCI, forma farmacêutica, dose 

frequência e via de administração; 

 Identificação da especialidade médica emissora da prescrição e assinatura 

do prescritor; 

 Indicação da próxima consulta;  

 Identificação do diploma legal a que obedece a prescrição médica.  

A ocorrência de situações identificadas como não conformes deve ser comunicada não 

sendo permitido proceder à dispensa dos medicamentos até regularizar a situação. A 

validação é um dos momentos onde a atividade farmacêutica tem maior importância, uma 
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vez que, podem ser extraídas informações relevantes da prescrição médica, tais como, 

detetar interações medicamentosas, duplicações terapêuticas, erros de dose ou frequência 

e vias de administração incorretas[62]. 

É ainda, dever do farmacêutico a cedência de informação detalhada sobre 

medicamentos prescritos pela primeira vez, seja de forma verbal ou através de folhetos 

informativos, com o objetivo de minimizar problemas terapêuticos, promover um tratamento 

eficaz e a adesão terapêutica[62].  

 

- Dispensa de medicamentos na farmácia de ambulatório 

A dispensa de medicamentos pela UFA ocorre apenas para medicamentos cuja 

dispensa se encontra autorizada por diplomas legais, tendo em conta as restrições 

impostas pelo CHP, medicamentos sem diplomas legais que autorizem a sua dispensa, 

mas com deliberações específicas autorizadas pelo Conselho de Administração do CHP 

ou CFT e medicamentos no âmbito de alta precoce. 

A disponibilização de medicamentos deve ter em conta a data da próxima consulta, o 

local de residência do doente e o tipo de patologia, devendo também ser tido em conta o 

número de dias de tratamento e o stock disponível. A dispensa deve reger-se pelos 

seguintes critérios: qualquer medicamento até 3 meses, desde que o montante do seu valor 

total seja inferior a 100 euros; para doentes residentes em qualquer área ou até 300 euros 

se residirem fora do distrito do Porto; acima destes montantes o medicamento é fornecido 

para 1 mês. Nos doentes de transplante renal ou hepático o fornecimento de 

imunossupressores pode ser feito até 3 meses. Qualquer exceção a estas situações 

necessita de autorização pela direção clinica[63].  

 

- Venda de medicamentos na farmácia de ambulatório 

A UFA não tem como objetivo primário a venda de medicamentos, no entanto, em 

circunstâncias excecionais em que o acesso normal aos medicamentos possa estar 

comprometido, de acordo com o decreto-lei 206/2000, 1 de Setembro, poderá proceder-se 

à venda direta ao público nesta unidade, mediante a apresentação da respetiva prescrição 

médica que deve apresentar pelo menos três carimbos de farmácias comunitárias que 

comprovem a rotura do medicamento[64]. 

 

- Devoluções de medicamentos na farmácia de ambulatório 

No caso dos medicamentos dispensados em regime de ambulatório deixarem de ser 

utilizados pelo doente, a porção remanescente deve ser devolvida à UFA. Todos os 

medicamentos devolvidos devem ser colocados em local próprio devidamente 

identificados, sendo registado quem os recebeu e em que dia. É responsabilidade do 
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farmacêutico a aceitação ou rejeição dos medicamentos devolvidos consoante a origem do 

medicamento e o cumprimento das condições de conservação, a integridade física da 

embalagem primária e secundária, o prazo de validade, a identificação dos blisters pela 

DCI, forma farmacêutica, dosagem, lote e prazo de validade. Devem ainda ser rejeitados 

medicamentos de conservação de frio (2-8ºC), dado não se poder garantir que foram 

devidamente conservados e medicamentos com apresentação multidose, quando violada 

a sua integridade física. Os medicamentos rejeitados deverão ser eliminados de acordo 

com o procedimento de eliminação de resíduos hospitalares (grupo IV)[65].  

 

Durante o estágio na Farmácia de Ambulatório foi-nos possível perceber toda a 

dinâmica desta Unidade. Pudemos analisar a legislação em vigor e os fármacos abrangidos 

pela mesma para patologias específicas, perceber a organização e gestão e proceder a 

revertência de medicação devolvida pelos doentes. Tivemos, ainda, contacto com as 

regras de prescrição e impressos específicos bem como os procedimentos inerentes à 

dispensa da medicação. Tivemos ainda oportunidade de estar no atendimento, validando 

a prescrição médica, dispensando medicação e prestando informação verbal e escrita (sob 

a forma de folhetos informativos) ao doente. 

3.4) Investigação Clínica e Desenvolvimento 

A complexidade e os avanços em todas as áreas das Ciências da Saúde levam a que 

diariamente sejam criados e testados sistemas para melhorar as condições de saúde, 

nomeadamente através de Estudos de Investigação Clínica com medicamentos ou 

dispositivos médicos[66]. 

Os ensaios clínicos, definidos como "qualquer investigação conduzida no ser humano, 

destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos 

indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a 

distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a 

fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia", são legislados pela Lei n.º 21/2014, de 

16 de abril, alterada pela Lei n.º 73/2015 de 27 de julho[10]. Esta legislação garante a 

harmonização de definições e conceitos relativos às Boas Práticas Clínicas (BPC) e às 

responsabilidades do promotor, investigador, participantes, comissões de ética e 

INFARMED[67].   

 

- Características dos ensaios clínicos  

Os ensaios clínicos podem ser caracterizados tendo em conta diferentes parâmetros, 

nomeadamente o tipo de organização ou local onde são realizados (institucionais, 
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multicêntricos, nacionais e multinacionais), os objetivos da intervenção (profiláticos, 

terapêuticos ou de avaliação de prognóstico), o tipo de programação (prospetivos ou 

retrospetivos), a forma de seleção dos participantes (aleatória ou não aleatória), o 

conhecimento da intervenção realizada (abertos ou cegos)[66]. 

Existem quatro fases distintas no desenvolvimento clinico: 

 Os ensaios clínicos de fase 1 focam-se especialmente na segurança e 

tolerabilidade do fármaco, sendo administradas baixas doses do 

medicamento experimental (ME) num pequeno número de participantes, 

normalmente saudáveis.  

 Na fase 2, o ensaio clínico foca-se na eficácia do medicamento experimental 

no tratamento de uma doença ou condição médica. É também recolhida 

informação sobre a segurança do ME, efeitos secundários e potenciais 

riscos. Determinam-se, ainda, as dosagens mais eficazes e o método de 

administração mais apropriado. Nesta fase os participantes são 

normalmente doentes.  

 Nos ensaio clínicos de fase 3 testam-se os resultados dos ensaios 

anteriores em populações maiores e recolhem-se informações adicionais 

acerca da eficácia e segurança do ME.  

 Os ensaios clínicos de fase 4 são estudos efetuados após obtenção de 

autorização de introdução no mercado (AIM), sendo classificados como 

estudos de farmacovigilância[68]. 

 

- Principais intervenientes de um ensaio clinico  

O decorrer de um ensaio clinico pressupõe não só a garantia dos direitos e segurança 

dos participantes mas também a viabilidade dos dados recolhidos. Deste modo, é 

indispensável a aplicação das BPC por parte de todos os intervenientes do ensaio. Estes 

intervenientes incluem o Promotor, responsável pela conceção, realização, gestão ou 

financiamento e estabelecer um sistema de segurança e vigilância do ensaio, e que solicita 

autoridades reguladoras como a Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC), 

que garante a proteção dos direitos, da segurança e do bem-estar dos participantes nos 

ensaios clínicos, através da emissão de um parecer ético sobre os protocolos de 

investigação que lhe são submetidos, o INFARMED, a Comissão de Ética para a saúde 

(CES) a nível do centro de investigação e a Comissão Nacional de Proteção de Dados; o 

Investigador; o Monitor, que constitui o principal elo de ligação entre o promotor e a equipa 

de investigação; o Farmacêutico responsável pelo ME e o centro de ensaios[67]. 
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- Unidade de Ensaios Clínicos  

A publicação da lei 46/2004, 19 de agosto, obrigou a que nos serviços farmacêuticos 

fosse implementado um novo setor de ensaios clínicos com condições logísticas e 

organizacionais previstas pelas BPC responsável por toda a gestão dos medicamentos em 

ensaio.  

Cabe ao farmacêutico hospitalar a responsabilidade da coordenação dos ensaios, 

garantindo a gestão do CdM e de assegurar a elaboração e implementação de 

procedimentos normalizados de trabalho que permitam cumprimento de BPC através de 

um controlo apertado dos medicamentos experimentais. Integra-se na equipa de 

investigação enquanto elemento fundamental e intervém continuamente nas distintas fases 

de desenvolvimento de um ensaio clinico e nas atividades de investigação, proporcionando 

apoio logístico aos investigadores e ao promotor, garantindo a correta utilização dos 

medicamentos experimentais e prestando colaboração aos monitores. Cabe-lhe também, 

uma responsabilidade de prestação de informação ao doente, no início do tratamento ou 

cada vez que lhe seja solicitado[67]. 

No CHP, os serviços farmacêuticos possuem uma Unidade de Ensaios Clínicos (UEC), 

composta por duas salas contiguas devidamente equipadas, de acordo com as condições 

estabelecidas: sala de acesso condicionado com temperatura e humidade controladas e 

monitorizadas, câmara frigorífica de temperatura monitorizada por sonda e armários de 

acesso restrito para medicação que não necessite de cadeia de frio, condições para o 

arquivo de dossiers dos ensaios em armários de acesso restrito, onde está arquivada a 

documentação dos estudos e dos ensaios já encerrados[67]. A implementação desta 

unidade no CHP constituiu um benefício no que diz respeito ao circuito do medicamento 

experimental nesta Unidade Hospitalar.  

 

 

- Ensaio Clínico e Circuito do Medicamento Experimental 

O início do processo de desenvolvimento de um ensaio clínico no centro de 

investigação ocorre numa fase prévia à aprovação do mesmo, com uma visita de pré-

estudo, onde se avaliam as condições do centro necessárias à realização do estudo. Após 

este momento, é necessária a autorização de um novo estudo pela CEIC e INFARMED e 

logo que este receba aprovação institucional, o ensaio em questão reúne as condições 

para se iniciar no centro de ensaio. 

Estando reunidas todas as aprovações, realiza-se uma reunião de início de estudo com 

toda a equipa de investigação, tendo por objetivo apresentar o protocolo e os 

procedimentos exigidos nesse estudo. Durante esta visita o farmacêutico responsável deve 
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confirmar e garantir a existência, no respetivo dossier, de toda a documentação necessária 

à correta execução do ensaio[67]. 

De seguida, o farmacêutico elabora, para cada ensaio, um procedimento normalizado 

de trabalho que, tendo por base o dossier do estudo, sistematiza o procedimento em cada 

uma das fases: receção, conservação, dispensa, manipulação, registos e devolução de 

amostras, sendo este um ponto essencial na garantia de qualidade e no cumprimento das 

BPC visto que asseguram sucessivamente que todos os procedimentos necessários se 

realizam corretamente e de modo sistemático (Anexo 18). 

Ao longo do período de realização do estudo, os centros de investigação são 

submetidos a visitas de monitorização, a auditorias por parte dos promotores e inspeções 

pelas autoridades reguladoras[67]. 

O circuito do medicamento experimental inicia-se no APF, onde se efetua a receção do 

ME, sendo preenchido um impresso, que o acompanha até à UEC e que permite a sua 

rastreabilidade (Anexo 19). Na UEC cabe ao farmacêutico responsável proceder à 

verificação da medicação rececionada, desde a correta etiquetagem do medicamento, com 

a indicação de ME, o número de unidades recebidas, o estado de conservação das 

embalagens, o lote e prazo de validade, o envio de certificados de análise, dispositivos de 

registo de temperatura, principalmente para medicação de frio, entre outros. O promotor 

deve ser imediatamente notificado se ocorrerem desvios de temperatura durante o 

transporte e a medicação deve ser colocada de quarentena, até informação em contrário. 

Seguidamente deve ser confirmada a receção da medicação conforme indicado no 

protocolo (geralmente através do sistema Interactive Voice Response System) e arquivar 

os drug shipment receipts e certificados de análise[67]. 

  

Na Unidade de Ensaios Clínicos tivemos a oportunidade de conhecer a maioria dos 

estudos a decorrer no CHP através da leitura dos respetivos dossiers. Pudemos também 

elaborar um protocolo interno relativo a um estudo recente e participar em visitas de pré-

estudo, de iniciação, de monitorização e de encerramento. Contactamos, também com o 

circuito do medicamento experimental através da receção, armazenamento, devolução de 

medicação e ainda registos de informação de acordo com os requisitos do estudo em 

questão. 
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Parte II – Atividades desenvolvidas 

1) Médicos do Mundo 

A Médicos do Mundo é uma organização não-governamental (ONG), que tem como 

missão principal garantir os cuidados de saúde às populações mais vulneráveis, tanto em 

situações de emergência como na luta à exclusão social, fora e dentro do país. Além disso, 

tem como outros objetivos denunciar as violações de direitos humanos e, em particular, as 

barreiras ao acesso aos cuidados de saúde, através de atividades e testemunhos, 

aumentar o empenho voluntário não só dos médicos como também de outros profissionais 

de saúde e, por fim, garantir que outros profissionais qualificados participem nesta causa, 

de forma a melhorar as funções desta associação[69]. 

Em Portugal, a Associação dos Médicos do Mundo foi fundada em 1999 por 

médicos que tinham como o ideal “Lutamos contra todas as doenças, até mesmo a 

injustiça...”, sendo o ponto fulcral, o direito fundamental de todos os seres humanos de 

terem acesso a cuidados de saúde, independente da sua nacionalidade, religião, ideologia, 

raça ou possibilidades económicas.  

Deste projeto podem beneficiar pessoas sem-abrigo, residentes em bairros sociais 

de origem ilegal, toxicodependentes, trabalhadores(as) sexuais, imigrantes mesmo que se 

encontram em situação irregular, pessoas idosas e isoladas e por fim, crianças e jovens 

em risco. 

É importante ressalvar, que esta associação não só combate a doença como também 

se esforça para fazer chegar um conceito ampliado de saúde aos desprotegidos, que só é 

possível com o bem-estar físico, psíquico e social.  

De forma a darmos um modesto contributo a esta grande causa foi-nos proposto 

verificar a validade dos medicamentos, devolvidos aos Serviços Farmacêuticos, agrupa-

los pelos seus respetivos grupos farmacêuticos, bem como proceder à elaboração de uma 

lista (Anexo 20) contendo todos os medicamentos que irão ser doados à referida ONG pela 

Dra. Teresa Almeida. 

 

2) Folhetos Informativos 

Ao longo do nosso estágio fomos passando pelos diversos serviços que compõem a 

farmácia hospitalar e foi na distribuição em regime de ambulatório que nos foi proposto a 

realização de folhetos informativos.  

Dada a elevada afluência de doentes na UFA é, por vezes, complicado para os 

farmacêuticos hospitalares prestarem toda a informação que estes necessitam 
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relativamente à medicação que lhes é dispensada. Desta forma, o objetivo do trabalho que 

nos propuseram foi complementar o serviço prestado pelos farmacêuticos com folhetos 

que contenham toda a informação relevante relacionada com aquela medicação desde o 

seu uso, dose e modo de administração, precauções especiais a ter, bem como possíveis 

interações e efeitos adversos. O intuito deste projeto foi melhorar a adesão dos doentes à 

terapêutica e garantir que esta é realizada de forma correta. É ainda indicado nos folhetos 

o contacto da UFA e reforçado que em caso de dúvida podem sempre contactar os 

farmacêuticos, que estarão ao dispor dos doentes para qualquer esclarecimento. 

Os folhetos informativos realizados (Anexo 21) dizem respeito a novos fármacos 

introduzidos no mercado, daí a importância acrescida desta informação complementar, 

dado que não se tratam de terapêuticas já conhecidas pelos doentes. 

 

3) Casos de Estudo – Validação da Prescrição Médica 

Durante a nossa passagem pela DID, foi-nos proposto que fizéssemos uma análise 

detalhada de alguns casos clínicos, tendo como objetivo perceber a terapêutica 

farmacológica implementada no contexto do diagnóstico estabelecido.  

Caso de estudo 1 (anexo 22) 

J.L. é um homem de 65 anos, caucasiano, com excesso de peso (índice de massa 

corporal (IMC) de 26,12 kg/m2), internado no serviço de medicina B a 08 de setembro de 

2015, apresenta parâmetros clínicos normais no que refere à creatinina (1.1 mg/dl) e área 

corporal (1.97 m2) e uma clearance da creatinina (71.4 mL/min) ligeiramente diminuída. 

Atualmente, a sua farmacoterapia é constituída por: 

Furosemida – diurético de ansa potente e de início de ação relativamente rápido, 

pertencente ao grupo dos anti-hipertensores; 

Digoxina – cardiotónico digitálico, aumenta a contractilidade do miocárdio por ação 

direta, usado especialmente na insuficiência cardíaca acompanhada por fibrilhação 

auricular; 

Bisoprolol – bloqueador seletivo dos recetores adrenérgicos beta-1, usado no 

tratamento da hipertensão e da cardiopatia coronária; 

Metformina – biguanida com efeitos anti-hiperglicémicos usada no tratamento de 

diabetes mellitus tipo 2, especialmente em doentes com excesso de peso; 

Prednisolona - corticosteroide com atividade anti-inflamatória; 

Ciclofosfamida – demonstrou ter um efeito citostático em muitos tipos de tumores. Os 

metabolitos ativos da ciclofosfamida são agentes alquilantes que transferem grupos alquilo 
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para o DNA durante o processo de divisão celular, assim impedindo a síntese normal do 

DNA; 

Mesna – é um agente desintoxicante, e oferece uma prevenção segura dos efeitos 

secundários urotóxicos associados com oxazafosforinas, como é o caso da ciclofosfamida; 

Ondansetrom – é um antagonista potente e altamente seletivo dos recetores 5-HT3, 

usado na prevenção de náuseas e vómitos induzidos pela quimioterapia e pela 

radioterapia; 

Paracetamol – está indicado no tratamento sintomático de situações clínicas que 

requerem um analgésico e/ou um antipirético; 

Pantoprazol – é um benzimidazol substituído que inibe a secreção de ácido clorídrico 

no estômago por ação específica sobre as bombas de protões das células parietais usado 

na prevenção de úlceras gastroduodenais induzidas por medicamentos anti-inflamatórios 

não esteroides não seletivos (AINEs), em doentes em risco com necessidade de 

tratamento contínuo com anti-inflamatórios não esteroides. 

 

Diagnóstico provável: Com base na farmacoterapia do senhor J.L., é possível inferir 

que este é hipertenso controlado com furosemia e bisoprolol, com possível insuficiência 

cardíaca tratada com digoxina e diabetes mellitus tipo 2 controlada com metformina como 

seria de esperar dado o excesso de peso apresentado pelo doente. O senhor J.L. estará 

também diagnosticado com uma neoplasia, não sendo possível especificar qual com as 

informações recolhidas, uma vez que se encontra a fazer um anticancerígeno em 

associação com um antiemético, sendo a emese um efeito secundário muito comum neste 

tipo de tratamento. A administração da prednisolona e do paracetamol poderá ser resultado 

da necessidade de controlar alguns sintomas associados ao tratamento oncológico, muitas 

vezes incapacitante a vários níveis fisiológicos. Por fim, o pantoprazol será então o protetor 

gástrico muitas vezes recomendado em doentes polimedicados, como é o caso, para evitar 

a agressão da mucosa gástrica associada a fármacos e ao stress físico e emocional 

recorrente do internamento clínico. 

 

Caso de estudo 2 (anexo 23) 

A.P. é um homem de 70 anos, internado no serviço de cirurgia 2 a 07 de setembro de 

2015 para ser submetido a uma tiroidectomia (remoção parcial ou total da tiroide). 

Atualmente, a sua farmacoterapia é constituída por: 

Paracetamol – está indicado no tratamento sintomático de situações clínicas que 

requerem um analgésico e/ou um antipirético; 
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Lorazepam – é uma benzodiazepina incluída no grupo dos ansiolíticos, sedativos e 

hipnóticos. Embora o mecanismo de ação das benzodiazepinas não esteja completamente 

esclarecido, pensa-se que este seja mediado através do neurotransmissor inibitório ácido 

γ -aminobutírico (GABA). Este agente é muitas vezes utilizado em casos insónia devida à 

ansiedade; 

Captopril – um inibidor competitivo, altamente específico da enzima de conversão da 

angiotensina, é utilizado como anti-hipertensor; 

Tramadol – analgésico opióide de ação central. É um agonista puro, não seletivo, dos 

recetores opióides miu (µ), sigma (δ) e kappa (k), com maior afinidade para os recetores 

miu (µ). Está indicado no tratamento da dor moderada a intensa; 

Gluconato de cálcio – corretivo da volémia e das alterações eletrolíticas, usado no 

tratamento de deficiências de cálcio e da tetania hipocalcémica; 

Alfacalcidol – é transformado muito rapidamente em calcitriol, forma ativa da vitamina 

D, sendo este o principal metabolito do colecalciferol na manutenção da homeostasia do 

cálcio e do fosfato; 

Metoclopramida – é uma benzamida substituída da classe dos neurolépticos, 

principalmente usada pelas suas propriedades antieméticas; 

Levotiroxina sódica – está indicada na terapêutica de substituição no hipotiroidismo 

resultante de deficiência hormonal, atrofia primitiva, ausência parcial ou total da tiroide ou 

como resultado de intervenção cirúrgica, irradiação ou medicação antitiroideia; 

Carbonato de Cálcio – prevenção e tratamento da deficiência em cálcio; 

Pantoprazol – é um benzimidazol substituído que inibe a secreção de ácido clorídrico 

no estômago por ação específica sobre as bombas de protões das células parietais usado 

na prevenção de úlceras gastroduodenais induzidas por medicamentos anti-inflamatórios 

não esteroides não seletivos (AINEs), em doentes em risco com necessidade de 

tratamento contínuo com anti-inflamatórios não esteroides. 

 

Diagnóstico provável: Na sequência de uma tiroidectomia, uma das complicações 

associadas a esta cirurgia é a tetania pós operatória. Esta condição clínica resulta da lesão 

da paratiroide durante o procedimento cirúrgico, levando a uma alteração na homeostasia 

do cálcio e fósforo. O diagnóstico é muitas vezes feito mesmo antes da aparição dos 

espasmos pelos sinais de Chvostek e Trousseau. Com base na farmacoterapia do senhor 

A.P., é possível inferir que tanto o gluconato de cálcio como o alfacalcidol e o carbonato de 

cálcio têm como objetivo manter a homeostasia do cálcio e prevenir os sintomas descritos. 

Como forma de substituir a tão importante função fisiológica das hormonas tiroideias, é 

recomendada a toma crónica de levotiroxina sódica, atenuando assim os efeitos adversos 

desta condição. Na sequência de uma cirurgia é de esperar que este doente necessite de 
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analgésicos para atenuar as dores decorrentes do procedimento, nesse sentido a 

administração de paracetamol e tramadol são recomendados, bem como a administração 

do lorazepam se o doente se apresentar ansioso e com insónias. Uma vez que, um dos 

principais efeitos adversos do tramadol são náuseas e tonturas, é recomendada a toma 

concomitante de metoclopramida. É também possível inferir que o doente poderá não ter 

uma tensão arterial controlada, devido a toma do captopril. Por fim, o pantoprazol será 

então o protetor gástrico muitas vezes recomendado em doentes polimedicados, como é o 

caso, para evitar a agressão da mucosa gástrica associada a fármacos e ao stress físico e 

emocional recorrente do internamento clínico. 

4) Atualização da Tabela Correspondente às Especificações dos 

Medicamentos Manipulados (anexo 24) 

Um dos objetivos centrais que estabelecemos durante o estágio foi trabalhar no sentido 

de que a nossa presença no CHP fosse benéfica para ambas as partes. Deste modo, 

tentamos estar alerta para as necessidades dos serviços farmacêuticos e perceber onde 

poderíamos intervir.  

Na passagem pelo setor da produção, foi-nos possível compreender a importância dos 

ensaios de especificação dos manipulados e da sua classificação enquanto conformes, 

sendo um desses exemplos, os intervalos de pH das soluções orais estabelecidos pela 

literatura. Na unidade de produção de manipulados não estéreis, verificamos a constante 

utilização de uma tabela auxiliar onde se encontram especificados esses intervalos de pH 

para as soluções produzidas neste setor. No entanto, com a atualização e revisão 

constante da bibliografia alguns dos valores presentes na tabela não se encontravam 

atualizados, assim, achamos pertinente propor uma revisão bibliográfica e atualização da 

tabela com vista a contribuir positivamente para uma maior agilidade na consulta e 

segurança nos valores utilizados para considerar que o manipulado produzido está em 

conformidade com os parâmetros estabelecidos. 
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Anexos 

1. Enquadramento dos Serviços Farmacêuticos no Centro 

Hospitalar do Porto 

 

Figura 1 - Enquadramento dos SF no CHP[1]  
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2. Organização dos Recursos Humanos nos Serviços 

Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto 

 

Figura 2 - Organização dos Recursos Humanos dos SF do CHP[8]  
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3. Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF) 

 

 

Figura 3 - Gestão Integrada de Procedimentos do GHAF[9] 
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4. Circuito do Medicamento 

 

 

Figura 4 - Circuito Geral do Medicamento[10]  
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5. Sistema de Kanban’s 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5 - Sistema de Kanban’s de cor variável de acordo com a porção do circuito que integram. 

 

Figura 6 - Exemplos de Kanban’s utilizados no armazém 
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6. Guia de Remessa e Nota de Encomenda – Receção 

 

 

Figura 7 - Guia de Remessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Nota de Encomenda  
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7. Nota de Devolução 

 

Figura 9 - Nota de devolução utilizada em casos de não conformidade  
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8. Ordem de Preparação de Medicamentos Não Estéreis 

 

 

Figura 10 - Exemplo de uma ordem de preparação para medicamentos não estéreis  
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9. Registo De Matérias-primas Utilizadas Na Produção De 

Medicamentos Não Estéreis 

 

Figura 11 - Registo de movimento de matérias-primas/ substâncias ativas/ preparações intermédias durante a 
preparação de um manipulado não estéril  
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10. Certificados de Análise de Matérias-Primas 

 

Figura 12 - Certificação da qualidade das matérias-primas utilizadas na produção de medicamentos não estéreis  



Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

42 
 

11. Ordem de Preparação de Medicamentos Estéreis 

 

Figura 13 - Exemplo de uma ordem de preparação de medicamentos estéreis  
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12. Ordem de Preparação de Nutrição Parentérica 

 

Figura 14 - Exemplo de uma ordem de preparação de nutrição parentérica  



Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

44 
 

13. Modelo Próprio De Prescrição Médica Em Regime De 

Ambulatório e Internamento 

 

 

Figura 15 - Prescrição médica em regime de ambulatório 

 

Figura 16 - Prescrição médica em regime de internamento  
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14. Prescrições Médicas de Medicamentos Especiais 

 

Figura 17 - Prescrição especial de hemoderivados 
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Figura 18 - Requisição de material de penso 
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Figura 19 - Requisição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 
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Figura 20 - Prescrição de medicação experimental 
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15. Organização dos Carros de Transporte dos Medicamentos em 

Unidose 

 

 

Figura 21 - Organização da medicação em cassetes unidose, estruturalmente colocadas em carros de transporte, 
identificadas com o serviço, número da cama, nome do doente e número do processo  
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16. Equipamentos Automáticos de Distribuição: Pharmapick® e 

Pyxis® 

 

 

Figura 22 – Pharmapick® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 23 - Pyxis® 
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17. Unidade Farmácia Ambulatório 

 

Figura 24 - Postos de atendimento da UFA  
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18. Procedimento normalizado de trabalho – Ensaios Clínicos  

Figura 25 – Procedimento normalizado de trabalho – Ensaios Clínicos 
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19. Impresso da Receção da Medicação de Ensaio Clínico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Impresso de receção da medicação de ensaio clínico que permite a sua rastreabilidade  
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20. Médicos do Mundo – Recolha de Medicamentos 

 

 
Tabela 1- Porção representativa da tabela organizada dos medicamentos disponibilizados para o programa de apoio 

dos Médicos do Mundo  
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21. Folhetos Informativos 

 

 

Figura 27 - Folheto de esclarecimento ao doente sobre o Ritalmex®  
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Figura 28 - Folheto de esclarecimento ao doente sobre o Tecfidera® 
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Figura 29 - Folheto de esclarecimento ao doente sobre o Aubagio®  
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Figura 30 - Folheto de esclarecimento ao doente sobre o Promixin® 
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Figura 31 - Folheto de esclarecimento ao doente sobre o Idelalisib® 
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Figura 32 - Folheto de esclarecimento ao doente sobre o Plegridy®  
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Figura 33 - Folheto de esclarecimento ao doente sobre o Cloridrato de Ponatinib® 
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22. Caso de estudo 1 

 

 

  

Figura 34 - Caso de estudo 1 - Doente JL 
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23. Caso de estudo 2 

  

Figura 35 - Caso de Estudo 2 - Doente AP 
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24. Tabela Correspondente às Especificações dos Medicamentos 

Manipulados 

 

 

Tabela 2 - Tabela Correspondente às Especificações dos Medicamentos Manipulados 

 






