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Resumo 

 

O estágio em Farmácia comunitária permite-nos constatar a realidade da profissão 

farmacêutica, que envolve não só os conhecimentos  teóricos adquiridos durante o curso 

como também a prática profissional no contato com o utente e em outros aspetos da 

atividade farmacêutica.  A formação prática e complementação da formação teórica que 

recebi durante este 4 meses na Farmácia Serra do Pilar ajudaram-me a ter consciência 

das diferentes realidades no mundo da farmácia comunitária que serão bastante úteis na 

minha futura atividade profissional. 

Ao longo deste relatório falarei do meu percurso na Farmácia Serra do Pilar, das 

atividades que realizei e dos trabalhos que efetuei. O relatório encontra-se dividido em 

duas partes, em que a primeira se destina à descrição das tarefas que me foram dadas e 

respetiva legislação e normas associadas e, a segunda parte, refere-se aos trabalhos por 

mim realizados sobre os benefícios e malefícios da exposição solar e radiação ultravioleta, 

golpe de calor e polimedicação em idosos. 
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PARTE 1 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

 

 

1. Introdução 

O meu estágio em farmácia comunitária teve início a 16 de Março de 2015 e terminou 

a 16 de Julho de 2015, tendo sido completado o período estabelecido de 4 meses. 

Durante o estágio foram-me atribuídas diversas tarefas, realizadas sob a orientação da 

Drª Gisela Maria de Sá Leite, Diretora Técnica da Farmácia Serra do Pilar, em Vila Nova 

de Gaia. 

 

2. Localização e Horário de Funcionamento da Farmácia 

A Farmácia Serra do Pilar (FSP) situa-se na Rua 14 de Outubro em Vila Nova de Gaia, 

junto à Avenida da República e às Água de Gaia, EEM. Encontrando-se num local com 

considerável afluência, a FSP é frequentada essencialmente pelos comerciantes e 

moradores locais, nomeadamente a população mais idosa.  

 

 

Figura 1 – Farmácia Serra do Pilar (Foto do autor). 

 

A FSP encontra-se aberta, nos dias úteis, das 9h da manhã até as 20h da noite, não 

havendo interrupção para almoço. Os funcionários regem-se por dois turnos: um turno 

inicia-se às 9h e termina às 11:30h, começando depois às 13:30h até às 19h; outro turno 

decorre das 10h às 13:30h e das 15:30h às 20h. Em cada um dos turnos é garantida a 

presença de, pelo menos, um técnico e um farmacêutico. A FSP está também aberta das 

9h às 13h, aos sábados. 
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A FSP rege-se pela Portaria n.º 277/2012, de 12 de Setembro que tem por objetivo 

definir o enquadramento global dos horários de funcionamento das farmácias, 

nomeadamente as obrigações inerentes aos horários de funcionamento, aos regimes de 

turnos e à capitação relativa ao serviço permanente [1,2]. 

No processo de aprovação das escalas de turnos de serviço permanente e de regime 

de disponibilidade estão envolvidas as associações representativas das farmácias, a ARS 

(Administração Regional de Saúde Territorialmente Competente), a Camâra Municipal e o 

INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P [1]. 

No meu estágio trabalhava 7 horas por dia, entrava as 9h da manhã e saía às 17h da 

tarde, com intervalo de 1h para almoço. 

 

3. Recursos Humanos 

A equipa da FSP é constituída pela Dra. Gisela Maria de Sá Leite (diretora técnica), Dr. 

Marco Cunha (farmacêutico substituto), Dra. Filipa Lascasas (farmacêutica substituta), 

Márcia Mendes (técnica de farmácia), José Cardoso (técnico de farmácia), Maria Emília 

Magalhães (técnica de farmácia), Manuel Cunha (proprietário) e Vítor Lourenço 

(administrativo).  

Tal como o estipulado no Decreto-Lei n.º 307/2007 de 31 de Agosto, o quadro 

farmacêutico é constituído por, pelo menos, um diretor técnico e outro farmacêutico, e o 

quadro não farmacêutico é constituído por técnicos de farmácia ou por outro pessoal 

devidamente habilitado. 

Quanto ao horário de funcionamento das farmácias, o DL n.º 307/2007 de 31 de Agosto, 

pressupõe a permanência de, pelo menos, um farmacêutico cinquenta e cinco horas por 

semana, o que só será possível com um quadro mínimo de dois farmacêuticos. Tanto os 

farmacêuticos, como os técnicos da FSP trabalham 8h por dia.  

 

4. Organização da Farmácia 

4.1 Espaço Exterior 

No exterior da FSP, encontra-se inscrito o vocábulo «farmácia» ou o símbolo «cruz 

verde», tal como disposto no DL n.º 307/2007 de 31 de Agosto. Quando a FSP está a 

realizar turno permanente, o vocábulo «farmácia» ou o símbolo «cruz verde» estão, sempre 

que possível, iluminados durante a noite.  
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4.2 Espaço Interior 

Na zona destinada ao atendimento ao público a FSP possui um total de quatro balcões, 

os quais dispõem de computador, leitor ótico, impressora e outro material necessário ao 

atendimento. Na continuidade dos balcões encontram-se expostos determinados produtos 

que visam chamar a atenção do cliente, assim como publicidade a produtos ou cartazes 

de promoções. Nas zonas mais próximas do balcão encontram-se produtos de venda livre 

e os produtos com maior saída. Ainda na zona de atendimento ao público existem lineares, 

essencialmente com produtos cosméticos de diversas marcas e com produtos de bebé. 

Na FSP a receção das encomendas faz-se num local apropriado e os medicamentos 

são guardados em locais distintos conforme sejam medicamentos de marca ou genéricos. 

Existem prateleiras apropriadas para os genéricos e gavetas para os medicamentos de 

marca, ambos organizados por ordem alfabética. Os colírios, pomadas oftálmicas, gotas e 

sprays otológicos e nasais estão arrumados numa zona distinta do resto. Também os 

cremes, pomadas, supositórios, óvulos, ampolas e suplementos alimentares se encontram 

em locais individualizados. Os xaropes e saquetas orais estão arrumados em gavetas, tal 

como os medicamentos de marca. Os injetáveis e soluções orais encontram-se num local 

próprio, tal como os medicamentos de uso veterinário. A medicação de frio encontra-se 

devidamente armazenada no frigorífico.  

As farmácias prosseguem uma atividade de saúde e de interesse público e asseguram 

a continuidade dos serviços que prestam aos utentes, devendo dispor de instalações 

adequadas que garantam a segurança, conservação e preparação dos medicamentos e a 

acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal [3]. 

A FSP possui um laboratório para execução de manipulados, onde também se realiza 

a medição de parâmetros bioquímicos, um quarto para as noites de serviço permanente, 

um escritório e instalações sanitárias. 

 

5. Fontes de Informação 

O farmacêutico deve manter-se informado a nível científico, ético e legal e assumir um 

nível de competência adequado à prestação de uma prática eficiente, sendo esta uma 

obrigação profissional.  

Para uma aprendizagem, formação e atualização contínuas, o farmacêutico deve 

dispor de fontes de informação. No processo de dispensa de medicamentos o farmacêutico 

deve obrigatoriamente dispor de acesso físico ou eletrónico que contenha informação 

sobre indicações, sobre contraindicações, interações, posologia e precauções com a 

utilização com medicamento, tais como: Prontuário Terapêutico, Resumo das 
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Características dos Medicamentos, Fontes complementares recomendadas para consulta 

em farmacoterapia [4]. 

 

6. Classificação dos medicamentos e produtos existentes na Farmácia e quadro 

legal aplicável 

Os medicamentos de uso humano são classificados, de acordo com o DL n.º 176/2006, 

de 30 de Agosto, em medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e medicamentos 

não sujeitos a receita médica (MNSRM). 

6.1 Medicamentos sujeitos a receita médica  

Para que seja considerado um MSRM, um medicamento deverá apresentar uma destas 

premissas [5]: 

 Constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando 

usado para o fim a que se destina, caso seja utilizado sem vigilância médica; 

 Constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando seja utilizado com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destina; 

 Conter substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar;  

 Se destine a ser administrados por via parentérica (injetável). 

Devido a este conjunto de condições os MSRM apenas podem ser vendidos aquando 

da apresentação de receita médica, apresentando um preço de vendo ao público (PVP) 

autorizado e regularizado pelo INFARMED. 

As indicações, modelos ou formato a que devem obedecer as receitas médicas são 

aprovados por portaria do Ministro da Saúde. 

Os MSRM são comparticipados através de um sistema de escalões o Estado paga 

parte do preço do medicamento, estando o escalão de comparticipação de cada 

medicamento predeterminado e dependente da sua classificação farmacoterapêutica. A 

organização do sistema é feita numa perspectiva em que os medicamentos destinados a 

patologias mais incapacitantes ou crónicas terão classificações que permitirão 

comparticipações mais elevadas [6]. 
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6.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

O MNSRM são classificados desta forma pelo facto de não satisfazerem as condições 

acima referidas para os MSRM, tanto no que diz respeito às condições que devem 

preencher, como quanto à comparticipação do Estado (salvo em alguns casos). 

O INFARMED, I.P., pode autorizar a reclassificação de medicamentos sujeitos a receita 

médica em medicamentos não sujeitos a receita médica dependentes de dispensa 

exclusiva em farmácia, atendendo ao seu perfil de segurança ou às suas indicações 

terapêuticas, com observância pelas farmácias de protocolos de dispensa. 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em farmácia 

(MNSRM-EF) são uma subcategoria dos MNSRM, para medicamentos que cumpram 

determinadas condições (anexo I). 

Os MNSRM-EF são medicamentos que embora possam ser dispensados sem 

prescrição médica, a respetiva dispensa é condicionada pela intervenção do farmacêutico 

e aplicação de protocolos de dispensa [7]. 

 

6.3 Medicamentos Manipulados 

Uma das funções do farmacêutico consiste em prover medicamentos à população, 

sendo esta uma responsabilidade que inclui, certamente, a sua preparação. 

A regulação das condições específicas a que deve obedecer a preparação e dispensa 

de medicamentos manipulados encontra-se descrita no DL n.º 95/2004, de 22 de Abril. 

Segundo este diploma é necessário distinguir as seguintes definições: 

 «Medicamento manipulado»: qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico; 

 «Fórmula magistral»: o medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos 

serviços farmacêuticos hospitalares segundo receita médica que especifica o 

doente a quem o medicamento se destina; 

 «Preparado oficinal»: qualquer medicamento preparado segundo as indicações 

compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina ou 

nos serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado directamente 

aos doentes assistidos por essa farmácia ou serviço. 

De acordo com o Artigo 3º do DL n.º 95/2004 de 22 de Abril, o médico, ao prescrever 

uma fórmula magistral, deve certificar-se da sua segurança e eficácia e possibilidade de 

interações que coloquem em causa a ação do medicamento ou a segurança do doente.  

O Artigo 4º do mesmo decreto descreve também que cabe ao farmacêutico, ao preparar 

um medicamento manipulado, assegurar-se da qualidade da preparação, verificar a 

segurança do medicamento, no que concerne às doses da ou das substâncias ativas e à 



6 
 

existência de interações que ponham em causa a ação do medicamento ou a segurança 

do doente. 

Apesar de os tempos da preparação exclusiva em escala oficinal se encontrarem já 

muito distantes, reservam-se inúmeras situações específicas, cujo âmbito tem vindo a 

alargar-se, para as quais os medicamentos manipulados são imprescindíveis. 

A FPS realiza alguns manipulados, mas devido às reduzidas dimensões do laboratório, 

pouca procura e risco de degradação das matérias-primas não há muito investimento nesta 

área. 

 No decurso do estágio preparei uma pomada de ácido salicílico e um creme com ureia 

(anexo II), pondo em prática os conhecimentos adquiridos em diversas unidades 

curriculares durante o curso. Assisti também à preparação de uma solução de minoxidil 

(anexo III). 

 

6.4 Medicamentos e produtos farmacêuticos homeopáticos  

Um medicamento homeopático é um medicamento obtido a partir de substâncias 

denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de 

fabrico descrito na farmacopeia europeia, ou na sua falta, em farmacopeia utilizada de 

modo oficial num Estado Membro, e que pode ter vários princípios. 

O DL n.º 176/2006, de 30 de agosto, estabelece dois procedimentos para a autorização 

de medicamentos homeopáticos: 

 Medicamentos homeopáticos sujeitos a registo simplificado - Para os 

medicamentos homeopáticos introduzidos no mercado sem indicações terapêuticas 

e sob forma farmacêutica e dosagem que não apresentem riscos para o doente. Os 

medicamentos homeopáticos sujeitos este registo podem ser comercializados fora 

das farmácias e de outros locais autorizados a vender medicamentos não sujeitos 

a receita médica. 

 Regime idêntico ao dos restantes medicamentos de uso humano, para os 

medicamentos homeopáticos comercializados com indicações terapêuticas, ou 

com uma apresentação susceptível de apresentar riscos para o paciente, sem 

prejuízo das características próprias a que devem obedecer os ensaios tóxico-

farmacológicos e clínicos destes medicamentos. 

A FSP não dispõe de grande variedade a nível de medicamentos homeopáticos, tendo 

apenas em stock aqueles que apresentam maior nível de vendas. 
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6.5 Produtos para alimentação especial  

Nos indivíduos saudáveis e, na maioria dos doentes, os nutrientes são veiculados pelos 

alimentos correntes. Cada indivíduo, saudável ou doente, tem necessidades individuais em 

termos nutricionais que devem ser adquiridas de forma equilibrada de modo a manter a 

homeostasia ou a corrigir desequilíbrios nutricionais por défice ou excesso.  

Conforme o descrito no DL n.º 74/2010 de 21 de Junho consideram-se géneros 

alimentícios destinados a uma alimentação especial aqueles que, devido à sua composição 

especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de 

consumo corrente, são adequados ao objectivo nutricional pretendido e comercializados 

com a indicação de que correspondem a esse objectivo.  

No grupo de pessoas com necessidades nutricionais especiais incluem-se [8]:  

 Pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontrem 

perturbados; 

 Pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais e que, por esse 

facto, podem retirar benefícios especiais de uma ingestão controlada de 

determinadas substâncias contidas nos alimentos;  

 Lactentes ou crianças de pouca idade em bom estado de saúde. 

A FSP comercializa leites para lactentes indicados para os bebés que por alguma razão 

não podem ser amamentados, leites de transição, produtos que ajudam no controlo do 

peso e ainda alimentos destinados a fins medicinais específicos para indivíduos que sofram 

de algum tipo de doença (cancro, doenças respiratórias, recuperação pós-cirurgia). 

 

6.6 Produtos fitoterapêuticos 

Os produtos à base de plantas (fitoterapêuticos) podem distinguir-se em [9]: 

 Preparações à base de plantas - preparações obtidas submetendo as substâncias 

derivadas de plantas a tratamentos como a extração, a destilação, a expressão, o 

fraccionamento, a purificação, a concentração ou a fermentação. 

 Medicamento à base de plantas - produto farmacológico cuja preparação deriva da 

utilização de diferentes substâncias de origem vegetal, na sua grande maioria, de 

forma tradicional ao contrário daqueles que existem já no mercado que, mesmo 

sendo constituídos por plantas ou preparações à base de plantas, foram 

autorizados ao abrigo do uso clínico bem estabelecido. 

Devido à crescente procura por este tipo de produtos torna-se imperativo cumprir as 

normas específicas que permitem a sua comercialização de uma forma segura e eficaz.  
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Um medicamento tradicional à base de plantas é concebido para ser utilizado sem a 

vigilância de um médico pelo que poderá ser vendido em Farmácias e em estabelecimentos 

de venda de MNSRM. 

 

6.7 Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos 

Os produtos cosméticos colocados no mercado devem garantir os direitos dos 

consumidores, a proteção da saúde pública e obedecer à legislação nacional vigente, DL 

n.º 189/2008, de 24 de setembro. O constante progresso científico e técnico impõe  a 

necessidade de aplicação das mais estritas condições de segurança quanto aos elementos 

que compõem os produtos cosméticos. 

De acordo com a legislação, um produto cosmético compreende-se por “qualquer 

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

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

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

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

manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais [10].” 

O INFARMED possui um papel bastante ativo no que diz respeito à qualidade e 

segurança dos produtos cosméticos comercializados. Assim sendo, tem por missão regular 

e supervisionar o mercado de produtos cosméticos segundo os mais elevados padrões de 

proteção da saúde pública [11]. 

No decorrer do meu estágio tive bastante contato com este tipo de produtos e tentei 

sempre adequar as vendas dos mesmos aos conteúdos aprendidos em formações 

dermocosméticas. Sempre que possível questionava ao utente acerca das características 

da sua pele, fatores que considerassem relevantes e que tipo de produto procuravam e 

para que finalidade.  

 

6.8 Produtos e medicamentos de uso veterinário 

O DL n.º 148/2008, de 29 de Julho alterado pelo DL n.º 314/2009 de 28 de Outubro, 

estabelece as normas relativas à autorização de introdução no mercado (AIM) e as suas 

alterações e renovações, o fabrico, a importação, a exportação, a distribuição, a 

comercialização, a rotulagem e informação, a publicidade, a farmacovigilância, a detenção 

ou posse e a utilização de medicamentos veterinários, incluindo, designadamente, as pré-

misturas medicamentosas, os medicamentos veterinários imunológicos, homeopáticos e à 

base de plantas e os gases medicinais [12,13]. 

Entende-se por medicamento veterinário "toda a substância ou associação de 

substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no 
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animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas” [14]. 

A FSP possui para venda alguns produtos de uso veterinário, essencialmente 

antiparasitários para cães e gatos. 

 

6.9 Dispositivos Médicos 

Segundo o enunciado no DL n.º 145/2009, de 17 de junho, um dispositivo médico é 

“qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado 

isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser 

utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário 

para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo 

humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, 

embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser 

utilizado em seres humanos para fins de [15]:  

 Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença;  

 Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de 

uma deficiência;  

 Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

 Controlo da conceção.” 

De acordo com a vulnerabilidade do corpo humano e tendo em conta os potenciais 

riscos que advêm da conceção técnica e do fabrico dos dispositivos médicos, estes podem 

ser divididos em três classes [16]: 

 Classe I – dispositivos de baixo risco (ex: Dispositivos destinados à recolha de 

fluídos corporais); 

 Classe IIa – dispositivos de baixo médio risco (ex: Dispositivos que se destinam a 

controlar o micro ambiente de uma ferida); 

 Classe IIb – dispositivos de alto médio risco (ex: Dispositivos que se destinam à 

administração de medicamentos); 

 Classe III – dispositivos de alto risco (ex: Dispositivos utilizados na contraceção 

implantáveis ou invasivos de utilização a longo prazo). 

Também se encontram disponíveis em Farmácia Comunitária alguns dispositivos 

médicos para diagnóstico in vitro como os destinados a serem utilizados para 

autodiagnóstico de uma gravidez e recipientes para colheita de amostras. 

Na FSP encontram-se à venda essencialmente dispositivos médicos da classe I, IIa e 

III, como meias de compressão e pulsos elásticos para fins médicos, compressas de gaze 
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hidrófila esterilizadas ou não esterilizadas, testes de gravidez e frasco para colheita de 

urina assética, respetivamente. 

 

7. Encomendas e Aprovisionamento 

7.1 Sistema Informático 

A FSP utiliza o software SPharm, da empresa SoftReis, implementada no mercado 

nacional desde 1995, que tem como objetivo o contínuo aumento da produtividade dos 

colaboradores e a minimização dos tempos de trabalho. 

A realização e receção de encomendas, gestão de stocks, devoluções a fornecedores, 

gestão de validades e o atendimento ao utente são realizados  através deste programa,  

proporcionando eficácia, fiabilidade e segurança não só aos utilizadores mas também ao 

utente. Este sistema informático permite ter acesso ao RCM do medicamento, informações 

sobre posologia e modo de administração, monografias e ainda ao extrato de movimentos 

do medicamento, permitindo aos profissionais saberem, em casos específicos, o historial 

do medicamento na farmácia e o detalhe de vendas do mesmo. Cada utilizador possui um 

código de acesso único ao sistema. 

 

7.2 Fornecedores e critérios de aquisição 

A FSP trabalha essencialmente com três fornecedores: Grupo Cooprofar-Medlog, 

Alliance Healthcare Portugal e OCP Portugal, sendo este último o principal fornecedor. 

Os principais critérios de aquisição centram-se no preço que o fornecedor estabelece 

para o produto, gratificações, qualidade do produto e velocidade de entrega do produto. 

Além desses critérios pode também considerar-se a fiabilidade, o custo de transporte, a 

consistência e frequência de entregas e a flexibilidade, a capacidade tecnológica e de 

processo e a estrutura e estratégia organizacional do fornecedor.  

Os produtos que vão sendo vendidos, em diferentes partes do dia, vão gerando faltas 

no sistema informático relativamente ao respetivo stock. É de acordo com as faltas 

apercebidas pelo sistema informático que são realizadas as encomendas, designadas via 

modem. As encomendas realizadas a pedido de clientes, principalmente de produtos 

dermocosméticos ou medicamentos que não existam em stock são efetuados por telefone 

ou, no caso da OCP Portugal, a partir do respetivo portal na Internet. São efetuadas duas 

encomendas diárias, em dois momentos característicos do dia. 

Cada armazenista possui um contentor próprio e devidamente identificado com o nome 

da farmácia, morada da farmácia, código de barras e respetivas faturas (original e 

duplicado). Para uma correta receção dos produtos é necessário verificar se as faturas 

contêm a informação exigida: 
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 Identificação do fornecedor e da farmácia; 

 Número da fatura;  

 Descrição dos  produtos, quantidades pedidas e recebidas, preço de venda à 

farmácia (PVF), PVP, eventuais descontos e/ou bónus; 

 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA); 

 Valor final da compra de todos os produtos (bruto e o total). 

Caso a encomenda contenha medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes terá de 

constar, juntamente com as restantes faturas, uma requisição. Essa requisição é 

constituída por um original e um duplicado, sendo que o original é arquivado na farmácia e 

o duplicado é assinado e carimbado pelo diretor técnico e entregue, posteriormente, ao 

fornecedor [17]. 

A receção dos produtos encomendados é feita através da leitura do código de barras 

dos produtos. Devem ser conferidas as quantidades, prazo de validade, PVF, PVP (que 

deve estar semelhante ao PVP do INFARMED ou com as margens corretas, dependendo 

do tipo de produto) e, por fim, o valor total da fatura que deve coincidir com o que foi 

rececionado. Se na encomenda estiver algum medicamento que não tenha sido pedido ou 

falte algum produto pedido, alguma embalagem deteriorada ou os descontos ou bónus 

errados, a farmácia tem o direito a reclamar e/ou devolver os produtos. A devolução, 

devidamente justificada, pode ser aceite ou não. No caso de ser aceite gera-se uma nota 

de crédito. 

Durante o meu estágio tive conhecimento de todo o processo de receção e devolução 

dos produtos e fui devidamente informada sob a maneira de proceder nos mais diferentes 

aspetos acerca deste tema. Na parte inicial do estágio estive quase permanentemente na 

receção de encomendas dos mais variados produtos, o que me permitiu sentir muito mais 

familiarizada com os fármacos disponíveis na farmácia o que se revelou uma grande ajuda 

a nível do atendimento.  

 

7.3 Gestão do stock 

Para uma gestão eficiente da quantidade total dos produtos existentes na farmácia, em 

um determinado momento, é necessário um controlo dos produtos ao nível da receção, 

armazenamento e venda.  

É possível, através do sistema informático, definir um stock máximo e mínimo dos 

produtos, de modo a evitar ruturas de stock ou que os produtos fiquem parados durante 

muito tempo. É importante regularizar sempre que possível o stock dos produtos para que 

se mantenham corretos, evitando situações desagradáveis no atendimento 
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Todos os meses é necessário realizar uma gestão das validades dos produtos, sendo 

um processo em que se pode também fazer uma gestão de stocks, uma vez que ao serem 

confirmadas as validades pode ser também confirmado o stock do medicamento. Na 

gestão de validades é emitida uma lista dos medicamentos cujo prazo de validade termina 

nos próximos três meses, os quais serão retirados e colocados num local próprio. Se os 

produtos que contam da lista já não possuírem a validade indicada, procede-se à sua 

alteração. No final, efetuada a correção, o período de validade verificado é eliminado. 

Ao longo do estágio, durante cada mês, efetuei todo o processo de gestão de validades 

desde a verificação da validade de cada produto à introdução dos dados atualizados no 

sistema informático.  

 

7.4 Marcação de preços 

Após a receção das encomendas é necessário ter em atenção à existência de dois 

tipos de produtos: 

 os medicamentos que já têm preço definido, nos quais o PVP é estipulado pelo 

INFARMED e está marcado na embalagem. Após a receção deve colocar-se o PVF 

indicado na fatura e o PVP deve coincidir com o PVP INFARMED. Dentro deste 

grupo encontram-se os MSRM, regulados pela Lei n.º 25/2011, de 16 de junho [18]. 

  os medicamentos que não têm preço definido – Após a receção, o PVF deve 

também coincidir com o indicado na fatura, mas neste caso o PVP é a farmácia que 

atribui um preço, de acordo com uma margem de comercialização definida e tendo 

em conta o IVA. Dentro deste grupo incluem-se os MNSRM e os produtos 

cosméticos e dermocosméticos. 

 

7.5 Armazenamento 

O armazenamento dos produtos na farmácia é realizado com o objetivo de uma 

utilização eficaz do espaço.  

Após a receção de encomendas cada produto é arrumado no devido local de acordo 

com a respetiva disposição na farmácia, sendo que os medicamentos de frio são 

guardados logo que possível no frigorífico. 

As condições de iluminação, temperatura, humidade e ventilação das zonas de 

armazenamento devem respeitar as exigências específicas dos medicamentos, de outros 

produtos farmacêuticos, químicos, matérias-primas e materiais de embalagem. Os registos 

de temperatura e humidade devem ser verificadas e registadas periodicamente. A 

temperatura do frigorífico deve manter-se entre 2ºC – 8ºC, a temperatura do armazém não 

deve exceder os 25ºC e a humidade deve ser inferior a 60%. Todos estes valores são 

obtidos a partir das medições efetuadas por um termohigrómetro. Através do computador 
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é possível analisar os registos destes parâmetros e avaliar possíveis oscilações. Após 

verificação dos registos é elaborado um relatório de conformidade ou, caso os valores 

registados se encontrem fora dos limites estabelecidos, elaborar uma justificação da 

possível causa. 

Desde o início do estágio executei todas as tarefas relacionadas com o armazenamento 

dos produtos, o que me rentabilizou algum tempo no atendimento, uma vez que me permitiu 

estar familiarizada com as diversas localizações dos produtos. 

 

8. Dispensa de medicamentos 

8.1 Prescrição médica e análise da prescrição 

A prescrição de medicamentos, incluindo medicamentos manipulados e medicamentos 

contendo estupefacientes e psicotrópicos deve cumprir o aprovado pelo Despacho n.º 

15700/2012, de 30 de novembro. O modelo de receita médica em vigor é também aplicável 

à prescrição de outros produtos, como os destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus, 

produtos para alimentação especial, fraldas, sacos de ostomia ou outros [19]. 

A legislação que suporta a prescrição de medicamentos obriga a que esta deva ser 

efetuada de forma eletrónica, apesar de ainda existir, em casos específicos, a prescrição 

manual. A uniformização das prescrições através de sistemas eletrónicos e por 

Denominação Comum Internacional (DCI) tem o objetivo de aumentar a segurança no 

processo de prescrição e dispensa, facilitar a comunicação entre profissionais de saúde de 

diferentes instituições e agilizar processos. Além disso, estas medidas permitirão dissociar 

a escolha farmacológica entre marcas comerciais e tratamentos nos casos em que a 

existência de medicamentos bioequivalentes permita que o utente beneficie de poupanças 

nos seus encargos, sem abdicar dos parâmetros qualidade, segurança e eficácia dos 

medicamentos [20]. 

As receitas eletrónicas podem ser renováveis, contendo até 3 vias, devendo ser 

impressa a indicação da respetiva via (“1.ª via”, “2.ª via” e “3.ª via”), em que devem ser 

prescritos apenas medicamentos que se destinem a tratamentos de longa duração [19]. 

Para que o farmacêutico possa dispensar os medicamentos contidos na receita, seja 

eletrónica ou manual, necessita de verificar a existência dos seguintes elementos [19]: 

 Número da receita - deve ser constituída por 19 dígitos; 

 Identificação do médico prescritor; 

 Dados do utente - nome e número de utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 

número de beneficiário da entidade financeira responsável, regime de 

comparticipação de medicamentos; 
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 Identificação do medicamento – prescrição por DCI (dosagem, forma farmacêutica, 

dimensão da embalagem) e prescrição por marca; 

 Posologia e duração do tratamento; 

 Comparticipações especiais; 

 Número de embalagens; 

 Data da prescrição; 

 Assinatura do médico prescritor. 

As receitas manuais devem ainda conter a exceção legal que levou à prescrição 

manual: falência informática, inadaptação do prescritor; prescrição no domicílio, até 40 

receitas/mês. Para além disso existem determinadas especificidades, ou seja, a receita 

não pode conter rasuras, caligrafias diferentes, utilização de canetas diferentes ou 

prescrição a lápis e não é permitida mais do que uma via da receita manual [19]. 

No ato de dispensa de medicamentos o farmacêutico é responsável por informar o 

utente do seu direito de opção na escolha do medicamento, sempre que tal seja permitido. 

A dispensa de medicamentos prescritos por DCI, contêm o código nacional para a 

prescrição eletrónica de medicamentos (CNPEM), que é representado em dígitos e código 

de barras e que agrupa a DCI + dosagem + forma farmacêutica + n.º unidades 

(características do medicamento). Se na prescrição por DCI existir grupo homogéneo (GH), 

o farmacêutico tem que dispensar o medicamento que cumpra a prescrição médica e, caso 

aplicável, o mais barato dos 3 medicamentos identificados no guia dos medicamentos 

genéricos e dos preços de referência, exceto nos casos em que o utente exerça o seu 

direito de opção. Se não existir GH, o farmacêutico tem que dispensar o medicamento que 

cumpra a prescrição médica e o mais barato para o utente, similar ao prescrito, que possua 

na Farmácia, exceto nos casos em que o utente exerça o seu direito de opção [19]. 

Cada GH é constituído pelo conjunto de medicamentos com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias activas, forma farmacêutica, dosagem e via de 

administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no 

mercado. 

Por sua vez, se na receita constar nome comercial ou do titular do medicamento podem 

ocorrer duas situações: o medicamento de marca não possui similar ou não dispõe de 

medicamento genérico similar comparticipado e, neste casao, o farmacêutico só pode 

dispensar o medicamento constante na receita ou o médico prescritor apresenta 

justificação técnica [19]: 

 “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º”: Medicamentos com margem ou índice 

terapêutico estreito – o farmacêutico apenas pode dispensar o medicamento 

que consta da receita; 
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 “Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º - Reação adversa prévia” – o farmacêutico 

apenas pode dispensar o medicamento que consta na receita; 

 “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - continuidade de tratamento superior a 28 dias” 

- o utente pode optar pelo medicamento similar, da sua preferência, desde que 

este seja de preço inferior. 

Após análise adequada da receita, de acordo com os parâmetros acima expostos, e 

consequente validação, o farmacêutico executa a dispensa dos medicamentos. 

 

8.2 Medicamentos genéricos e sistemas de preços de referência  

De acordo com o DL n.º 176/2006, de 30 de Agosto, medicamento genérico define-se 

como “medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias 

ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de 

referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados” [5]. 

Os medicamentos genéricos apresentam diversas características que demonstram que 

possuem a mesma qualidade, eficácia e segurança que o medicamento original, pois são 

constituídos por substâncias ativas sobre as quais há um grande conhecimento do perfil 

de segurança, demonstram a mesma bioequivalência e são 20 ou 35% mais baratos que 

o medicamento de referência [20]. 

Os valores a pagar pelos utentes são calculados com base no valor que se obtém 

multiplicando a taxa de comparticipação (conforme o regime aplicável) pelo preço de 

referência previamente definido para cada medicamento. Assim, temos: 

Valor a pagar pelo utente = [ PVP - (Taxa de Comparticipação × Preço de Referência)] 

O Preço de Referência corresponde à média dos 5 preços mais baixos dos 

medicamentos que integram cada GH. O Sistema de Preços de Referência abrange os 

medicamentos comparticipados, prescritos no âmbito do SNS, e para os quais já existem 

medicamentos genéricos autorizados, comparticipados e comercializados, tendo como 

objectivo equilibrar os preços dos medicamentos comparticipados, instituindo um valor 

máximo a ser comparticipado [21]. 

O Guia dos Genéricos e Preços de Referência é atualizado mensalmente no início de 

cada mês e os valores relativos aos preços de referência e aos 5 preços mais baixos são 

atualizados trimestralmente [21]. 

 

8.3 Dispensa de psicotrópicos e/ou estupefacientes 

O DL n.º 15/93, de 2 de Janeiro, que regula os psicotrópicos e estupefacientes, divide 

em quatro tabelas (I a IV) um conjunto de substâncias e define para cada uma 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/GENERICOS/GUIA_DOS_GENERICOS
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determinadas especificidades.  No que diz respeito à prescrição médica as substâncias e 

preparações compreendidas nas tabelas I a II, só podem ser aviadas mediante 

apresentação de receita médica especial e as substâncias e preparações compreendidas 

nas tabelas III a IV estão sujeitas a receita médica nos termos da lei geral [17]. 

A dispensa de psicotrópicos segue critérios rigorosos, uma vez que são medicamentos 

que podem induzir habituação, e até dependência, quer física quer psíquica, para além de 

estarem associados a atos ilícitos (prática de crimes e consumo de drogas). Sempre que 

são dispensados este tipo de medicamentos é necessário tirar duas fotocópias à receita 

médica, umas das quais com as informações do utente, contidas no cartão do cidadão ou 

no bilhete de identidade, na parte de trás da cópia. Tem de ser preenchido, no computador, 

um formulário com o número da receita, o número de registo da vinheta do médico, o 

nome e morada do utente e, caso o adquirente não seja o utente, o nome, número e 

data validade do bilhete de identidade ou cartão de cidadão.   

O farmacêutico tem como obrigação recusar-se a aviar as receitas que não obedeçam 

às condições impostas na legislação e as farmácias são obrigadas a manter existências 

regulares das substâncias ou preparações, referentes às tabelas I e II, e a conservar as 

receitas em arquivo por prazo não superior a cinco anos, em termos a fixar por decreto 

regulamentar [17]. 

O controlo de receituário é realizado pelo Instituto Nacional da Farmácia e do 

Medicamento (juntamente com a Direção-Geral de Saúde) e a relação da utilização de 

estupefacientes é enviada trimestralmente pelos serviços de saúde do Estado ou privados 

para este mesmo organismo [17].  

Desde que comecei o atendimento ao público, cerca de três semanas após o inicio do 

estágio, efetuei a dispensa de psicotrópicos e estupefacientes, cumprindo todos os 

parâmetros obrigatórios de dispensa dos mesmos, tal como descrito acima. 

 

8.4 Acordos existentes com SNS e outras entidades 

Existem dois regimes de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos de 

venda ao público, o regime geral e o regime especial de comparticipação.  

A percentagem de comparticipação é divida em escalões, aos quais correspondem 

determinados tipos de medicamentos como medicamentos antineoplásicos e 

imunomoduladores (escalão A), medicamentos anti-infeciosos (escalão B), aparelho 

geniturinário (escalão C), novos medicamentos (escalão D) [22]. 

O regime normal atribui as seguintes compartipações aos diferentes escalões: 

 Escalão A - 90%; 

 Escalão B - 69%; 



17 
 

 Escalão C - 37%; 

 Escalão D - 15%. 

O regime especial de comparticipação de medicamentos assume dois tipos de 

comparticipação em função dos beneficiários e em função das patologias ou de grupos 

especiais de utentes. Assim sendo, a comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos integrados no escalão A é acrescida de 5% e nos escalões B, C e D é 

acrescida de 15% para os pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes 

o salário mínimo nacional e para portadores de patologias profissionais e crónicas [22]. 

Para faturação, aquando da dispensa de medicamentos comparticipados, é necessário 

atribuir à receita um organismo de acordo com o tipo de comparticipação: 

 SNS – regime geral – 01  

 SNS – regime geral com portaria – 45 

 SNS – regime especial – 48 

 SNS – regime especial com portaria – 49 

 SNS – protocolo da diabetes – DS  

Existem vários organismos complementares do SNS, como o Sindicato Nacional dos 

Quadros e Técnicos Bancários, EDP Sa-Vida, entre outros, que têm uma comparticipação 

adicional. Neste caso é necessário fotocopiar o cartão da entidade do utente no verso da 

receita. A receita original é faturada à entidade principal, a fotocópia é faturada ao 

organismo complementar. 

 

9. Processamento do receituário e faturação 

 As receitas médicas faturadas são agrupadas em lotes de 30 receitas e no primeiro 

dia do mês seguinte é iniciada uma nova sequência. As receitas médicas têm, no final de 

mês, de ser analisadas no sentido de verificar se o regime de comparticipação foi colocado 

corretamente, se está dentro da validade, se o medicamento prescrito corresponde ao 

medicamento aviado, se as exceções foram aplicadas, entre outros parâmetros. Este 

processo de triagem das receitas vai contribuir para a diminuição do erro e, por 

conseguinte, menos receitas serão devolvidas e haverá maior lucro para a farmácia. 

Quando se efetua o fecho de cada lote, no final do mês, é impresso um verbete que é 

carimbado e anexado a cada lote e, posteriormente, após o fecho de todos os lotes é 

impresso o resumo de lotes, que contém as informações relativas a todos os lotes e valores 

faturados. Por fim, é impressa uma fatura mensal correspondente a cada organismo, 

carimbada, assinada e anexada aos restantes documentos. Os lotes pertencentes ao SNS 
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são enviados para o Centro de Conferência de Faturas e os das outras entidades são 

enviados para a ANF. 

Se nas receitas enviadas for detetada alguma inconformidade, estas são devolvidas 

novamente  à farmácia e podem acontecer duas situações: se a correção do erro for 

possível, a farmácia pode reenviar as receitas, se caso isso não se verifique farmácia perde 

o direito ao reembolso.  

Na parte final do meu estágio efetuei a conferência das receitas, analisando os diversos 

critérios tais como a validade da receita, os lotes, o organismo de comparticipação, 

existência de exceções e a correta ou incorreta dispensa da medicação. 

 

10. Auto-medicação 

A automedicação é a instauração de um tratamento medicamentoso por iniciativa 

própria do doente, de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de 

queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento 

opcional de um profissional de saúde As situações que se revelam apropriadas para a 

automedicação são as gripes e resfriados, tosse e dores de garganta, rinites alérgicas 

periódicas, aftas, indigestão e prisão de ventre, vómitos e diarreias, hemorroidas e 

queimaduras solares, verrugas e dores musculares. Os MNSRM devem ser aprovados 

para períodos de tratamento curtos e a duração pode variar de acordo com as 

circunstâncias mas não deve exceder um período entre três e sete dias [23]. 

Ao farmacêutico cabe o papel de aconselhar sobre as opções disponíveis, informar 

sobre as condições de utilização, sobre as circunstâncias em que deve ser consultado o 

médico, bem como, proceder à dispensa do medicamento [23]. 

Durante o atendimento ao público, prestado a partir de cerca da terceira semana de 

estágio, tentei sempre realizar as questões mais pertinentes de acordo com as queixas do 

utente, dispensando-lhe o medicamento mais adequado e informando-o, sempre que 

possível, da posologia e modo de administração. 

 

11. Cuidados de saúde prestados na farmácia 

O farmacêutico, em colaboração estreita com o doente e com os outros profissionais 

de saúde, realiza o acompanhamento do paciente, segundo as suas necessidades, com o 

propósito de o auxiliar a atingir os objectivos terapêuticos definidos, maximizando a 

efetividade e a segurança dos medicamentos e procurando detectar, prevenir e resolver 

eventuais Problemas Relacionados com Medicamentos (PRM). No ato de dispensa de 

medicamentos, o farmacêutico pode oferecer, se adequado, outros serviços farmacêuticos 
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tal como o seguimento farmacoterapêutico, educação para a saúde, farmacovigilância, 

monitorização de parâmetros bioquímicos e/ou fisiológicos e administração de 

medicamentos [4].  

 

11.1 Parâmetros bioquímicos 

A medição dos parâmetros bioquímicos como a medição da glicémia, colesterol total, 

ácido úrico e tensão arterial são muito importantes no seguimento farmacoterapêutico do 

utente, uma vez que estão implicados na efetividade e na segurança da medicação. Por 

outro lado são também medições bastante importantes para efetuar um controlo regular, 

pois pode permitir a deteção precoce de patologias como os diabetes, hipercolestrolemia 

ou hipertensão arterial. 

Os aparelhos de determinação utilizados devem estar devidamente validados e 

calibrados e devem ser estabelecidos protocolos relativos ao registo de resultados dos 

testes e que permitam a validação da qualidade dos métodos e instrumentos usados para 

o rastreio [4]. 

Desde o início do estágio fiz medições da pressão arterial, colesterol e glicémia. Após 

realizar as medições tentei, sempre que possível e nos casos necessários, alertar para um 

controlo contínuo dos parâmetros bioquímicos e importância do seguimento 

farmacoterapêutico, assim como da adoção de medidas não farmacológicas. 

 

11.2 Teste de gravidez 

O teste de gravidez é um dispositivo médico para diagnóstico in vitro [16]. Baseia-se na 

deteção de uma hormona designada hormona gonadotrofina coriónica humana (hCG), na 

urina ou sangue, e cujos níveis na corrente sanguínea estão extremamente relacionados 

com a gravidez. A hCG pode ser detetada no sangue após a implantação do óvulo no útero, 

que ocorre seis a doze dias após a fertilização [24]. 

O teste de gravidez à venda nas farmácias baseiam-se em imunoensaios, designados 

ELISA sandwich [24]. 

 

12. Marketing na farmácia comunitária 

Tendo em conta o  período atual da conjuntura económica, e com base nas restrições 

legais subjacentes ao setor farmacêutico, é necessário adotar estratégias que visem 

orientar os planos de comunicação de marketing no sentido de identificar, selecionar e 

captar a atenção do público-alvo. Devido às grandes campanhas de marketing existentes 

no mercado, a comunicação tornou-se mais complexa e os clientes muito mais informados 
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e portanto, torna-se imperativo uma comunicação planeada, de forma a simplificar a 

decisão do consumidor, diminuir o risco de escolha e satisfazer as suas necessidades.  

Ao longo do estágio contribui ativamente para a promoção de diversos produtos através 

de campanhas de marketing, elaborando cartazes para épocas especiais e campanhas 

dos mais variados tipos (anexo IV). 

 

13. Conclusão 

A realização deste estágio provou ser uma mais valia em diversos aspetos. A nível 

profissional, enriqueci bastante os conhecimentos que adquiri ao longo do curso. Desde a 

receção de encomendas, do atendimento e aconselhamento ao público à dispensa de 

psicotrópicos, fui evoluindo enquanto profissional e apercebendo-me da importância do 

farmacêutico como agente de saúde. A nível pessoal, sinto que adquiri mais 

responsabilidade e penso ter cumprido tudo ao que me propus . Penso que o crescimento 

nos parâmetros já referidos não teriam sido possíveis  sem a paciência e dedicação de 

todos os profissionais que constituem a Farmácia Serra do Pilar, permitindo-me uma 

aprendizagem oportuna e contínua.  

Estou ciente de todas as responsabilidades que a profissão farmacêutica encerra e da 

importância das intervenções do farmacêutico perante os utentes e a comunidade em 

geral. O farmacêutico promove maior eficácia e qualidade nos serviços prestados ao 

público, prestando aconselhamento sobre o uso racional dos fármacos e a monitorização 

dos utentes, constituindo o profissional maior depositário de confiança. 
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PARTE 2 – APRESENTAÇÃO DOS TEMAS DESENVOLVIDOS 

 

Tema 1 – “Exposição Solar e Radiação Ultravioleta: riscos e benefícios” 

Este tema surgiu devido da necessidade de informação que deve ser dada aos utentes 

da FSP, no sentido de os alertar para os riscos e para as precauções a tomar face à 

exposição solar e radiação ultravioleta.  

 

1. Introdução 

A luz solar sustenta a vida na terra. O Sol é fonte de calor, é necessário para a 

realização da fotossíntese pelas plantas, promove a sensação de bem-estar e é essencial 

para a síntese de vitamina D na pele. A radiação eletromagnética emitida pelo Sol inclui a 

radiação visível, infravermelha e ultravioleta, que possuem comprimentos de onda 

diferentes e, consequentemente, diferentes níveis de energia [25].  

Contudo, a excessiva exposição solar pode ter várias consequências negativas. Na 

verdade, se os níveis de radiação ultravioleta excederem os limites de segurança é 

possível que ocorra a desregulação de diversos mecanismos de defesa do organismo, 

causando danos essencialmente ao nível da pele, visão e sistema imunitário, 

proporcionando o aparecimento de queimaduras solares, fotoenvelhecimento e 

desenvolvimento de cancro cutâneo.  

Apesar da existência de um grau de proteção natural, concebido pela quantidade de 

melanina intrínseca de cada indivíduo, são sempre necessárias medidas de proteção 

devido à evidência dos efeitos nocivos da radiação solar [25]. 

Detendo os conhecimentos acima e registando-se todos os anos, em Portugal, cerca 

de 1000 novos casos de melanoma, é necessária a difusão de mais e melhor informação 

não só dos perigos provenientes de uma exposição solar desprotegida, como de medidas 

preventivas que devem ser tomadas. 

 

2. Radiação Ultravioleta 

A radiação ultravioleta (UV) faz parte de um conjunto de radiações eletromagnéticas 

emitidas pelo Sol e é classificada, de acordo com o comprimento de onda, em radiação 

ultravioleta A (UVA), radiação ultravioleta B (UVB) e radiação ultravioleta C (UVC) [25]:  

 UVA - comprimento de onda entre 320-400 nm; 

 UVB - comprimento de onda entre 280-320 nm; 

 UVC - comprimento de onda entre 100-280 nm. 
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A quantidade de radiação UV que atinge a superfície da Terra varia de acordo com os 

parâmetros absorção atmosférica, altura do dia, latitude, altitude, cobertura pelas nuvens, 

reflexão pelo solo e estação do ano [26]. Nos últimos anos, devido à depleção da camada 

de ozono por ação de atividades humanas, a radiação UV nociva (essencialmente UVB) 

que deveria ser absorvida na atmosfera, acaba por atingir a superfície da Terra em maior 

quantidade [27]. A reflexão da radiação pelo solo é um importante fator a ter em conta em 

medidas de proteção e, dependendo do tipo de solo, a percentagem de reflexão varia: a 

neve reflete cerca de 80%, a água 10% e a areia 25% [27]. 

A radiação UVA divide-se em UVA1 (315-400 nm) e UVA2 (340-380 nm). A primeira 

apresenta baixa energia, é pouco absorvida pela camada de ozono, penetra nas nuvens e 

vidros das janelas e atinge a superfície terrestre com intensidade relativamente constante 

ao longo do ano [27]. Quando atinge a pele é responsável por maior produção de melanina, 

alguma indução de eritema e pode atingir em profundidade a derme, destabilizando o 

funcionamento das células e de outros componentes que fazem parte da sua estrutura, 

estimulando a formação de espécies reativas de oxigénio [25]. Estes radicais livres 

formados vão, posteriormente, reagir com proteínas (colagénio e elastina) e com o ácido 

desoxirribonucleico (ADN), induzindo o fotoenvelhecimento [25]. Para além dos efeitos 

indiretos sobre o ADN, a radiação UVA desempenha um papel bastante relevante em 

reações fototóxicas e fotoalérgicas [25].  

Apenas uma parte da radiação UVB atinge a superície terrestre, sendo a maior parte 

absorvida ao nível do ozono estratosférico [27]. Em oposição à radiação UVA, a radiação 

UVB provoca danos diretos no ADN, dos quais resultam a formação de dímeros de 

pirimidina e de 4,6-fotoprodutos, mutações que induzem carcinogénese [29]. Atinge a 

epiderme, mais superficial, provocando alterações nos lípidos, proteínas e aminoácidos 

que a constituem, provoca eritema, vasodilatação e edema através da libertação de 

mediadores inflamatórios (histamina, serotonina e prostaglandinas) [25,30].  

A radiação UVC pode provocar danos bastante graves no ser humano devido às suas 

propriedades fortemente mutagénicas e causais de eritema. A camada de ozono impede 

que atinga a superfície terrestre, mas os seus efeitos bacteriostáticos e bactericidas são 

benéficos quando aplicados na medicina, em lâmpadas germicidas [25]. 

 

3. Efeitos biológicos benéficos da radiação UV  

A exposição solar, em quantidades moderadas, promove o bem-estar devido à redução 

do stress, exacerba a atividade mental, ativa a síntese de vitamina D na pele e possui 

efeitos benéficos no tratamento de distúrbios dermatológicos, como a dermatite atópica ou 

psoríase, a designada fototerapia [29]. 
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3.1 Efeitos no humor 

A exposição solar está associada a melhoria no humor e aumento dos níveis de 

energia, devido a processos que regulam a libertação melatonina e serotonina e devido à 

produção, pelos queratinócitos, de beta-endorfina [32,33]. 

 

3.2 Fototerapia 

A fototerapia consiste na exposição controlada a baixas doses de radiação ultravioleta 

B ou a uma combinação de psoralenos orais e radiação ultravioleta (PUVA) [32]. O conceito 

de fototerapia baseia-se na utilização terapêutica dos efeitos da radiação UV em afeções 

da pele, como a psoríase, vitiligo, dermatite atópica, entre outras [31]. O efeito direito sobre 

o ADN, induzindo a mutações, e os efeitos imunosupressivos locais e sistémicos da 

radiação UVB, são benéficos nestas patologias [31]. Assim como, a utilização de radiação 

UVA1, menos eritemogénica, que induz a apoptose de linfócitos T e produção de 

colagenase, enzima responsável pela quebra de ligações peptídicas do colagénio [31]. 

 

3.3 Síntese de Vitamina D 

A vitamina D apresenta vários benefícios a nível do sistema imunitário, cardiovascular 

e promove a absorção intestinal de cálcio e fosfato, sendo por isso essencial para um 

normal crescimento e desenvolvimento ósseo [27,32]. Cerca de 15 minutos de exposição 

ao Sol são suficientes para que ocorra produção de vitamina D, naturalmente 

complementada por alimentos que a contêm ou por suplementos alimentares [27]. A 

deficiência em vitamina D pode desencadear patologias como asma, doença inflamatória 

intestinal e artrite reumatóide e está relacionada com o aumento o mecanismo de 

resistência à insulina [33]. 

O metabolismo da vitamina D engloba várias etapas: transformação do 7-

dehidrocolestrol existente na pele em colecalciferol (vitamina D3) por ação da radiação UV, 

metabolização no fígado da vitamina D proveniente da pele ou dieta em 25-hidroxivitamina 

D (25-OHD), que vai ser metabolizada nos rins, a 1,25-dihidroxivitamina D ou calcitriol, cuja 

síntese é regulada pela hormona da paratiroíde (PTH) [33].  

Fatores raciais e ambientais, fototipo, idade e predisposição genética influenciam a 

síntese de vitamina D [29]. Todos os fototipos de pele possuem a mesma capacidade de 

síntese de vitamina D3 contudo, pessoas que pertencem ao fototipo I possuem menos 

melanina e atingem rapidamente os níveis máximos de síntese de vitamina D, ao invés dos 

que pertencem ao fototipo IV, pois possuem muito maior quantidade de melanina, que 

compete com o 7-dehidrocolestrol pela absorção da radiação UV [34]. 
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As concentrações de vitamina D no organismo são determinadas pelos níveis de  25-

OHD, assumindo-se insuficientes em valores inferiores a 30-32 ng/mL [33]. Este valor foi 

estabelecido por razões dependentes dos níveis PTH, que devem ser reduzidos, e dos 

níveis de cálcio, que se devem encontrar ótimos. [34]. 

 A vitamina D pode ter um papel importante ao nível da carcinogénese. Estudos indicam 

que níveis elevados de vitamina D possuem efeito protetor deste processo, devido à 

existência de recetores de vitamina D no cérebro, mama, entre outros [29]. Diversos 

estudos procuram demonstrar a influência de diversos fatores, como a dieta, latitude e 

níveis de melanina no processo de carcinogénese. Um desses estudos foi realizado pelo 

IARC (International Agency for Research on Cancer), cujas análises observacionais 

forneceram evidências de uma redução do risco de cancro coloretal e de adenoma coloretal 

quando existem no soro elevadas concentrações de 25-OHD, mas sem evidências no 

cancro da mama e cancro da próstata [35]. 

 

3.4 Papel do óxido nítrico 

O papel desempenhado pelo óxido nítrico como molécula sinalizadora, após estímulo 

da radiação UVA, apresenta efeitos biológicos ao nível cardiovascular: promove a 

vasodilatação e reduz a adesão plaquetária, a libertação do radical superóxido e a oxidação 

do colesterol LDL, ações independentes da temperatura e da síntese de vitamina D [30]. 

 

4. Efeitos prejudiciais da radiação UV 

4.1 Efeitos a nível da pele 

A pele é considerado o maior órgão do corpo humano e a principal barreira contra 

ameaças externas como químicos, radiação, microrganismos.  

É formada por três camadas: epiderme, derme e hipoderme. A epiderme é constituída 

por cinco camadas, entre as quais o estrato córneo, camada externa de células mortas 

[27].  A derme é constituída por tecido conjuntivo e fibras de colagénio, onde se encontram 

numerosos capilares sanguíneos, folículos pilosos e recetores sensitivos especializados. 

Entre a epiderme e a derme encontram-se células em permanente divisão: os 

queratinócitos, que produzem a queratina, uma proteína resistente e impermeável 

responsável pela proteção, por melanócitos, produtores de melanina (pigmento que 

absorve os raios UV) e células do sistema imunitário, principalmente células de Langerhans 

[27]. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_ultravioleta
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4.1.1 Eritema e queimadura solar  

O eritema e a queimadura solar são reações agudas que surgem devido a exposição 

solar excessiva. O seu aparecimento contempla alguns fatores individuais, como a 

quantidade de melanina, tipo e espessura da pele, e também fatores externos como a 

intensidade da radiação [29]. As reações fisiológicas traduzem-se em vasodilatação e 

aumento do fluxo sanguíneo na derme [29]. 

A sensibilidade da pele à exposição solar é classificada em fototipos, que vão desde o 

fototipo I, caracterizado por uma pele que queima facilmente e nunca bronzeia, até ao 

fototipo VI que corresponde a uma pele que nunca queima e é profundamente pigmentada 

(indivíduos negros) [29].  

 

4.1.2 Fotoenvelhecimento 

Fotoenvelhecimento é o envelhecimento induzido pela exposição prolongada aos raios 

UV e só surge nas zonas expostas ao Sol [25]. Também pode induzido pela radiação 

infravermelha que pode causar mutações e formação de radicais livres [25]. 

Ao nível da epiderme, a radiação solar provoca o espessamento da camada córnea, 

com rugosidade e poros dilatados e pode também provocar alterações de pigmentação 

incitando o aparecimento ou agravamento de manchas castanhas [25]. 

 Na derme ocorre fragmentação das fibras elásticas levando ao aparecimento de rugas 

e rídulas. Ocorre desorganização das fibras de elastina, que se acumulam anormalmente, 

deixando a  pele amarelada, e desorganização das fibras de colagénio que geram o 

aparecimento de sulcos profundos [25].  

Caracteriza-se por: pele espessa, amarela, enrugada e de tom bronzeado, rugas 

profundas, pigmentação irregular, telangiectasia (vasodilatação permanente), flacidez 

cutânea [25]. 

 

4.1.3 Fotosensibilidade 

A fotosensibilidade química refere-se a uma reação anormal da pele devido à ativação 

de uma substância química por ação da radiação UV e inclui dois tipos: fototoxicidade e 

fotoalergia [29]. 

A fototoxicidade não está associada a  uma resposta imunológica, só ocorre em zonas 

do corpo exposta à radiação UV e os fármacos envolvidos nesta reação são anti-

inflamatórios não esteróides, tetraciclinas, tretinoína, sulfonamidas e tiazidas, entre outros. 

A fotoxicidade é semelhante a uma queimadura solar grave com eritema, edema, bolhas, 

vesículas, exsudação e, na fase resolutiva, descamação [29,36]. 
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A fotoalergia geralmente desenvolve-se após vários dias à radiação solar, pode 

envolver zonas exposta e não expostas à radiação UV. As reações fotolérgicas envolvem 

uma resposta imunológica, em que a radiação UV  converte o fármaco/metabolito num 

composto imunopatológico ativo [29,37]. Os fármacos envolvidos são anti-inflamatórios 

não esteróides, fenotiazidas, sulfonamidas e tiazidas [37]. 

 

4.1.4 Fotocarcinogénese 

O fenómeno de carcinogénese induzida pela radiação solar é um processo lento, pois 

resulta da instalação de uma mutação, e é o mais grave resultado da exposição excessiva 

à radiação UV. A radiação UVB afeta diretamente o ADN, induzindo mutações. Se os 

mecanismos de reparação do ADN não forem efetivos, a mutação propaga-se ao longo de 

diversos ciclos celulares, com a formação de células cancerígenas [25]. A radiação UVA 

atua indiretamente através da produção de radicais de livres, capazes de reagir com lípidos 

e proteínas [25]. 

 

4.2 Efeitos ao nível do sistema imunitário 

A pele carateriza-se pelo seu sistema imunitário característico do qual fazem parte 

células de Langerhans, macrófagos, neutrófilos, linfócitos T e B, entre outras, que lhe 

permite comandar reações de defesa contra agentes externos prejudiciais [38]. A radiação 

UV constitui um desses agentes prejudiciais e é responsável pelo dano na estrutura celular 

da pele, desencadeando uma complexa cascata de eventos, que culmina com o fenómeno 

de supressão imunológica [38]. Várias etapas que descrevem o fenómeno de 

imunosupressão estão descritas: tranformação da forma trans do ácido urocânico na forma 

cis por ação da radiação UV na superfície da pele, ativação de queratinócitos produtores 

do fator de agregação plaquetária (PAF), que bloqueia a produção de IL-10 e 

prostaglandina E-2, ativação de vários mediadores da resposta imune (histamina, 

prostaglandinas, neuropeptídeos), alterações na função e número de células de 

Langerhans, inibição da formação de anticorpos pelos mastócitos [38]. 

 

4.3 Efeitos a nível da visão 

O olho é um órgão da visão e é formado por três camadas: uma camada fibrosa exterior 

que inclui a esclerótica e a córnea, uma camada central que inclui o corpo ciliar e a 

coroideia, e uma camada interior, a retina. A esclerótica conserva a forma do olho, atua 

como elemento protetor e a córnea permite a passagem dos raios solares. A retina reveste 
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a parte posterior do olho e contém os recetores da visão, que convertem a energia solar 

em impulsos nervosos [39]. 

Ao nível dos olhos, a exposição à radiação UV pode resultar em fotoqueratite, pterígio, 

doenças degenerativas da córnea , cancro de pele ao redor do olho e risco aumentado de 

surgimento de cataratas [29]. A fotoqueratite caracteriza-se por inflamação da córnea, o 

que causa dor severa e redução da visão e o pterígio por espessamento da esclerótica 

resultando também em visão reduzida [27]. As cataratas resultam de opacidade no 

cristalino do olho e são a principal causa de cegueira, ocorrendo de forma progressiva e 

indolor [27]. 

De forma a evitar os efeitos nefastos é necessário o uso de óculos que é recomendado 

quando fora de casa, em atividades ao ar livre, no trabalho e em outras situações que 

impliquem exposição solar [25]. A eficácia protetora dos óculos de sol depende da forma 

como se moldam e ajustam ao rosto, da cor das lentes e de propriedades que lhes 

permitam filtrar a radiação UV [25]. Por fim, os óculos devem estar juntos à face sem que 

toquem nos olhos e as lentes devem ser laranjas ou amarelas, de maneira a bloquear mais 

eficazmente a radiação UV e a luz azul visível [25].  

 

5. Cancro da pele não-melanoma 

Os cancros de pele podem ser divididos em melanoma e cancro da pele não-melanoma 

[29]. 

Dentro da categoria dos cancros da pele não-melanoma encontram-se o carcinoma 

basocelular e o carcinoma espinocelular, que são os tipos mais frequentes e dizem 

respeito, aproximadamente, a 90% de todas as neoplasias da pele. Caracterizam-se pelo 

aparecimento em regiões como o pescoço, cabeça e nas zonas mais expostas ao Sol, 

apesar de ser possível surgir em outras regiões do corpo e raramente resultam em morte 

[40]. 

Manifestam-se em idades mais avançadas, mas cada vez mais estudos revelam o 

aparecimento frequente em idades mais jovens como consequência de mudanças de estilo 

de vida, com excesso de exposição solar e prática de solários [29]. O carcinoma 

basocelular está associado a exposição solar excessiva ou intermitente ou a elevada 

exposição solar na infância, surge essencialmente em locais sujeitos a maior exposição 

solar e é raro originar metástases [30,40]. Devido ao reduzido conhecimento acerca das 

lesões e até mesmo a limitações físicas que não lhes permite reconhecer lesões que 

possam ser suspeitas, os adultos mais velhos são um grupo de risco desta patologia [30]. 

O carcinoma espinocelular pode desenvolver-se nas zonas da pele expostas ao Sol, 

mas também em zonas não expostas e encontra-se associado a exposição solar crónica 
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[30]. Este tipo de carcinoma detém uma natureza agressiva, desenvolvendo-se de forma 

rápida, com metastização para outros órgãos [40]. 

De entre os fatores de risco associados aos cancros da pele não-melanoma estão os  

fatores genéticos, exposição a raios X, imunossupressão e fototipos I e II [46]. Neste tipos 

de cancros, a cirurgia é o tratamento preferencial, podendo também ser necessário 

quimioterapia tópica, terapia fotodinâmica ou radioterapia [41]. A terapia fotodinâmica 

baseia-se na utilização de um agente químico fotossensibilizador e uma fonte de luz laser 

(LED), e a radioterapia na utilização de radiação de elevada energia, ambos os métodos 

com o objetivo de induzir a morte das células cancerígenas [41]. 

 

6. Melanoma 

O melanoma é a forma menos frequente de cancro da pele, mas também a mais 

perigosa e desenvolve-se quando os melanócitos se tornam células malignas, tomando o 

nome de melanoma cutâneo [42]. Apesar de 95% dos melanomas surgirem na pele, este 

pode também surgir nos olhos e, mais raramente, em locais como o trato gastrointestinal, 

meninges e gânglios linfáticos [29]. Ao longo dos anos a mortalidade associada ao 

melanoma não tem aumentando, contudo continuam a registar-se mais novos casos, que 

podem estar relacionados com a destruição da camada de ozono e comportamentos de 

risco, tais como exposição excessiva ao sol e prática de solários, que torna mais suscetível 

a população na faixa etária dos 20-40 anos [29,48]. 

A probabilidade do seu desenvolvimento aumenta com a idade, embora possa afetar 

pessoas de todas as faixas etárias e os fatores de risco associados são o aparecimento de 

sinais atípicos, fototipos I e II, diversos episódios de queimaduras solares na infância, 

exposição solar intensa por curtos períodos,  prática de solários e história prévia de 

melanoma ou de cancro da pele não-melanoma [47]. As causas podem ser genéticas ou, 

em muitos casos, ambientais devido à adoção de comportamentos de risco e pode ter 

comportamento retroativo, isto é, uma queimadura solar na infância pode originar um 

melanoma em adulto [42]. 

A exposição solar aguda origina o desenvolvimento de sinais ou nevos melanocíticos, 

proeminências de grupos de melanócitos e de tecido circundante, cujo número e tipo se 

encontra fortemente relacionado com o melanoma [42]. Pensa-se que cada  8 em 10 

melanomas não surgem de um sinal pré-existente, mas pode acontecer se houver uma 

rápida alteração de tamanho, forma ou cor destes [29]. 

O melanoma é bastante comum em pessoas com xerodermia pigmentosa, um distúrbio 

genético nos mecanismos de restituição do ADN que impede a reparação do dano induzido 

pela radiação UV [29]. 
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É de extrema importância saber reconhecer alterações em sinais pré-existentes, 

identificar a existência de novos e saber avaliar a sua progressão, alterações no tamanho, 

forma ou cor. Para esse efeito é muito utilizado o método ABCDE, em que o A diz respeito 

à assimetria da lesão, B aos bordos, C à cor, D ao diâmetro e o E à evolução [29]. As 

lesões típicas do melanoma são assimétricas, com contornos irregulares, cor heterogénea, 

diâmetro superior a 6 mm e ocorre evolução no tamanho e espessura [29]. 

O melanoma apresenta cinco estadios, 0 ao IV, em que no estadio 0 as células 

malignas não possuem capacidade de invasão dos tecidos e no estadio IV já se verifica a 

metastização [43]. O respetivo tratamento encontra-se dependente de fatores como o 

estadio da doença, estado de saúde e idade do doente, e englobam a cirurgia, 

quimioterapia, imunoterapia e radioterapia [44]. A cirurgia diz respeito à remoção do tumor, 

a quimioterapia à administração de fármacos (via oral ou intravenosa) e a imunoterapia à 

utilização de agentes biológicos que estimulam o sistema imunitário [44]. 

 

7. Proteção Solar 

A exposição contínua aos raios UV permite à pele humana a criação de mecanismos 

adaptativos aos seus potenciais danos, entre os quais, aumento da espessura da 

epiderme, pigmentação, mecanismos de reparação do ADN. 

O bronzeado é uma reação de pigmentação que protege naturalmente o organismo 

humano e diz respeito ao aumento de produção de melanina face aos raios UV. Existem 

três tipos de reações de pigmentação: a pigmentação imediata, permanente e tardia, que 

são dependentes da cor natural da pele de cada indivíduo e da quantidade de radiação UV 

a que está sujeito [25]. A pigmentação imediata ocorre após poucos minutos de exposição 

à radiação UVA e resulta da oxidação e redistribuição da melanina já existente na pele [25]. 

A pigmentação permanente é uma reação resultante da pigmentação imediata, ocorrendo 

após alguns horas até 3 a 5 dias de exposição solar e, por sua vez, as reações de 

pigmentação tardia são consequência da ação da radiação UVB e tornam-se visíveis após 

2 a 3 dias de exposição [25].  

Determinados cuidados são essenciais no sentido de evitar os efeitos nocivo dos raios 

UV na pele. Restringir a exposição solar ao período antes das 11 horas e depois das 17 

horas, aplicar protetor solar antes da exposição ao Sol e repeti-la de 2 em 2 horas e após 

o banho (mesmo os rotulados à prova de água), uso de roupas apropriadas, óculos de sol 

e chapéu de abas largas e aplicação de protetor solar nos meses de inverno são algumas 

das recomendações que devem ser respeitadas [45]. 

No contexto da importância da proteção solar realizei, no decurso do meu estágio, dois 

panfletos que foram disponibilizados nos balcões da farmácia e uma apresentação dirigida 
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a crianças sobre o mesmo tema na Escola Básica das Pedras, em Vila Nova de Gaia. Um 

dos panfletos foi elaborado para o Dia Mundial da Criança (anexo V), no qual constam, 

conselhos de proteção, medidas preventivas e explicações gerais sobre a vulnerabilidade 

da pele da criança, que foram também explicados na apresentação realizada na escola 

(anexo VI). O segundo panfleto incide sobre os mesmos assuntos, mas dirigidos à 

população em geral e utentes da farmácia (anexo VII).  

 

7.1 Proteção oral e sistémica 

Alimentos como tomate, cenoura e pimento são ricos em carotenóides, nomeadamente 

β- caroteno e licopeno, que são importantes agentes antioxidantes. O β-caroteno possui 

grande possui grande capacidade de sequestro de radicais livres gerados pela ação da 

radiação UVA na pele e o licopeno apresenta maior atividade ao nível da neutralização dos 

radicais de óxido nítrico [25]. 

A vitamina E, principalmente a sua forma mais ativa, α-tocoferol, é um agente 

antioxidante que inibe a oxidação pelos radicais livres de lípidos constituintes da membrana 

celular. A vitamina E intervém num conjunto de reações de oxidação-redução, originando 

como produtos finais compostos quimicamente inertes ou a molécula original de vitamina 

E [25]. Para que estas etapas reacionais ocorram é necessária a presença de outro agente 

antioxidante, a vitamina C ou ácido ascórbico, que por si só apresenta um papel ativo no 

combate aos radicais livres [25]. 

Outros compostos de grande importância a este nível são os polifenóis, como os 

flavonóides e o resveratrol, que podem ser encontrados na uva, chá verde e vegetais [25]. 

Também o ácido ferúlico e cafeico, ácidos hidroxicinâmicos, são compostos efetivos na 

neutralização de espécies reativas de oxigénio, evitam a peroxidação lipídica dos lípidos 

das membranas celulares e garantem proteção contra o fotoenvelhecimento, eritema e 

desenvolvimento de cancro cutâneo [25]. 

 

7.2 Protetores Solares 

O uso de protetores solares deve ser incentivado pois é uma forma de proteção contra 

os efeitos prejudiciais da radiação UV já falados anteriormente, sendo também uma forma 

de proteção acessível a toda a população.  

A segurança e eficácia dos protetores solares são garantidas pela organização 

europeia COLIPA, responsável pelos processos de elaboração, avaliação e rotulagem dos 

mesmos [49]. Há alguns anos atrás, os protetores solares apenas continham filtros que 

ofereciam proteção contra a radiação UVB. Após diversas pesquisas, ensaios clínicos e 

constatação da indução de carcinogénese e fotoenvelhecimento por parte da radiação 
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UVA, foi aprovada a comercialização de protetores rotulados de longo espetro, que 

oferecem proteção contra radiação UVB e UVA [50]. A utilização de um protetor solar de 

largo espectro ajuda na redução do fotoenvelhecimento, aparecimento de cancro cutâneo 

e prevenção de queimaduras solares [51]. 

A proteção requeridas nos protetores solares é conferida pelos chamados filtros, que 

podem ser químicos ou físicos, orgânicos e inorgânicos, respetivamente.  

Os filtros físicos podem refletir, absorver ou dissipar a radiação UV e podem ser 

constituídos por óxido de zinco ou dióxido de titânio, sendo este último o único aceitável 

atualmente [25,10]. Este tipo de filtros deixam a pele gordurosa devido à formação de filme 

branco sob a pele, o que se torna uma desvantagem da sua utilização. No sentido de 

contornar este problema, a indústria começou a desenvolver filtros em que as partículas 

passaram a ter um tamanho à escala nanométrica [25]. Contudo, este procedimento pode 

levar à penetração das partículas na pele, devido ao seu reduzido tamanho, resultando em 

danos no ADN e, eventualmente, cancro cutâneo. A resolução dos inconvenientes passa 

pelo revestimento das partículas do filtro com compostos orgânicos ou inorgânicos, como 

por exemplo, silicone [25]. Os filtros físicos são normalmente utilizados por crianças e 

adultos que apresentem fotossensibilidade ou que possuam patologias que obriguem à 

utilização de filtros que contemplem o espetro de radiação UVA1, UVA2 e UVB [29]. 

Os filtros químicos absorvem a radiação UV, transformando-a em calor, e são 

maioritariamente utilizados em associação com filtros físicos [25]. Substâncias como o 

ácido 4-aminobenzoíco (PABA) e seus derivados, salicilatos, benzofenonas, octocrileno, 

avobenzona e oxibenzona são exemplos de filtros químicos [25]. A avobenzona é um dos 

agentes que garante proteção especificamente contra a radiação UVA1 e UVA2, e tal como 

a oxibenzona, octocrileno e PABA, é responsável por reações fotolérgicas [25]. O filtros 

químicos constituídos por salicilatos, benzofenonas, PABA e derivados apresentam 

possibilidade de penetração cutânea devido ao reduzido peso molecular das partículas 

[25]. Substâncias anti-inflamatórias apenas devem usadas em formulações para aplicar 

após a exposição solar, também apelidadas de after sun, com o objetivo de acalmar e 

apaziguar a pele da agressão sofrida, e não em associação com filtros químicos porque 

inibem a sensação de eritema, que por falta de estímulo fisiológico, promove exposição 

solar excessiva [25]. 

Todos os tipos de filtros, tanto físicos como químicos, são sujeitos a uma série de testes 

que avaliam a sua segurança e efetividade e cada filtro apresenta uma concentração 

máxima permitida em protetores solares. O DL n.º 189/2008 de 24 de Setembro especifica 

o tipo de filtros que são permitidos em Portugal e estabelece as concentrações máximas 

autorizadas desses produtos cosméticos. Deste modo, são permitidos em Portugal a 

oxibenzona, octocrileno, 4-aminobenzoato de etilo etoxilado (derivado do PABA), todos 
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com uma concentração máxima autorizada de 10% [10].  A benzofenona é permitida numa 

concentração máxima de 5% e o dióxido de titânio com limite máximo de 25% [10]. A 

presença do ácido 4-aminobenzoíco como filtro UV não é permitida em Portugal, alteração 

constante no DL n.º 115/2009 de 18 de Maio, uma vez que a sua utilização em produtos 

cosméticos não é considerada segura segundo o Comité Científico dos Produtos de 

Consumo. 

O uso de protetor solar pode ser algo controverso. Apesar da sua comprovada eficácia 

em termos de proteção, a verdade é que a falsa sensação de proteção durante longos 

períodos, sem necessidade de reaplicação, uso de protetores com índice de proteção 

inadequado ao fototipo de cada um e utilização incorreta dos mesmos torna ineficaz a 

proteção, finalidade para a qual foram feitos [48,52]. 

Ao farmacêutico cabe um papel fundamental ao nível do aconselhamento do protetor 

solar correto, adaptado a cada tipo de pele, devendo também ter em atenção se o utente 

pratica algum desporto ou se as suas condições de trabalho são ao ar livre, se já teve ou 

tem alguma reação alérgica a algum protetor e outras condições que considere 

necessárias. Existem no mercado protetores solares com vários índices de proteção da 

radiação UVB e UVA e várias marcas que tentam adaptar os seus produtos aos mais 

variados tipos de pele, seja esta intolerante, acneica, sensível. Assim sendo, a pessoas 

que possuam pele clara, olhos claros, pele que queima sempre e sardas deve ser 

recomendado o protetor solar com maior fator de proteção solar (FPS) e a pessoas 

morenas ou negras, que bronzeiam sempre, um protetor de menor FPS. O FPS apenas se 

aplica à radiação UVB e diz respeito à razão entre a mínima dose capaz de provocar 

eritema na pele protegida e a dose mínima capaz de causar eritema na pele sem proteção 

[25]. A regulamentação europeia exige que um protetor solar tenha uma proteção UVA que 

seja, pelo menos, 1/3 da proteção UVB e a sua menção na embalagem não é obrigatória 

[49].  

Por fim, o farmacêutico deve também informar que o protetor não bloqueia 100% da 

radiação UV e portanto é necessária a adoção de outras medidas como o uso de roupa 

adequada, óculos de sol e chapéus de aba larga e, sobretudo, evitar a exposição solar nas 

horas de maior calor [25]. 

 

7.2.1 Perspetivas Futuras 

A fotoproteção tem evoluído no sentido da utilização de substâncias que, não somente 

reflitam e absorvam a radiação UV, mas que também possuam propriedades capazes de 

reparar os seus danos a nível do ADN. Estas propriedades reparadoras são conferidas por 

enzimas tais como a endonuclease e a fotoliase. 



33 
 

A fotoliase possui dois mecanismos: destruição dos dímeros de pirimidina causados 

pela radiação UV sob o ADN e inibição da inflamação. O primeiro mecanismo só é possível 

devido à inclusão da fotoliase num envelope fosfolipídico multi-camada que lhe permite 

atingir camadas profundas da pele, com libertação das enzimas a nível celular. A inibição 

da inflamação resulta da inibição da produção do mediador pró-inflamatório, IL-6. 

A endonuclease, proveniente da bacteria Micrococcus luteus, possui também elevada 

capacidade de regeneração celular e inibitória de mecanismos que provocam inflamação. 

 

8. Conclusão 

Devido ao aumento da incidência de cancros cutâneos, a palavra de ordem é 

prevenção. O desejo na obtenção de um corpo moreno parece ser a mais recente 

preocupação de uma grande percentagem de população e cada vez mais, é necessária a 

auto-análise e avaliação de qualquer alteração que possa surgir na pele.  

A prática de solários, longos períodos de exposição solar nos períodos em que a 

radiação está mais forte e ausência de proteção parecem estar na origem do aparecimento, 

cada vez mais recorrente, de cancro da pele. 

A proteção solar é importante quando bem realizada, quando existe consciência de 

quais os grupos populacionais associados a maiores riscos e quanto melhor forem 

difundidas as formas de proteção pelas diferentes faixas etárias da população.  

A realização da atividade na Escola Básica das Pedras teve como objetivo reforçar as 

ideias anteriores, no seio de uma faixa etária que exige bastantes cuidados: as crianças. A 

ação teve bastante recetividade por parte dos alunos e professores, os quais colocaram 

sempre questões pertinentes e, no geral, mostraram-se bem informados sobre as medidas 

de proteção solar. Foram realizadas quatro apresentações, para as turmas do 1º, 2º, 3º e 

4º ano e, durante a atividade, os alunos efetuaram desenhos relativos ao tema que foram, 

posteriormente, expostos na montra da FSP (anexo VIII). No final da atividade foram 

distribuídos alguns dos panfletos que realizei para o Dia Mundial da Criança e bonés com 

o logotipo da FSP.  
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Tema 2 – Apresentações orais  

Na sequência do estágio que realizei, surgiu a oportunidade de desenvolver duas 

palestras no Centro de Dia de Mafamude, em Vila Nova de Gaia. Após reunião com a 

responsável do Centro foram definidos os temas Golpe de Calor (anexo IX) e 

Polimedicação, pela sua extrema pertinência em idosos (anexo X). 

 

2.1 Golpe de Calor 

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, uma onda de calor ocorre “ quando num 

intervalo de pelo menos 6 dias consecutivos, a temperatura máxima diária é superior em 

5ºC ao valor médio diário no período de referência” [53].  

Os efeitos do calor sobre a saúde apresentam variabilidade inter-individual, contudo 

existem grupos de risco invariáveis como idosos, crianças nos primeiros anos de vida, 

portadores de doenças crónicas, pessoas com problemas de saúde mental, pessoas 

pertencentes a estratos sociais e económicos mais baixos ou que estejam a tomar 

medicamentos, tais como, diuréticos, β-bloqueadores, anti-hipertensores [54,55]. 

O ser humano possui mecanismos de regulação da temperatura corporal 

(termorregulação) que lhe permite a adaptação a condições externas variáveis. O estímulo 

externo de temperatura elevada é recebida nos termorecetores e enviada para o centro de 

processamento da informação, o hipotálamo, que responde através dos mecanismos de 

vasodilatação e sudorese [54]. As ondas de calor podem provocar desidratação severa, 

cãibras associadas ao calor, esgotamento devido ao calor e, a situação mais grave, golpe 

de calor [56]. 

As cãibras associadas ao calor ocorrem devido a exercício físico intenso e  resultam da 

perda de grande quantidade de água e eletrólitos devido a transpiração intensa e 

desidratação associada [56]. O esgotamento devido ao calor possui a mesma 

fisiopatologia, resultando também na perda excessiva de água e eletrólitos, mas neste 

caso, existe uma perda continuada durante vários dias e não se encontra associado ao 

exercício físico [56]. Em ambas as situações é necessário deslocar a vítima para um local 

fresco e proceder à reposição de água e eletrólitos [56]. 

Existem dois tipos de golpe de calor, o clássico, que está associado à exposição 

prolongada a temperaturas altas, e o exercional, comum em jovens, e ocorre devido a 

exercício físico intenso sob altas temperaturas [56]. No golpe de calor ocorre perda de 

funcionalidade dos mecanismos de termorregulação, podendo ocorrer síndrome de 

disfunção multiorgânica, resultando em encefalopatia, dificuldade respiratória aguda, 

citólise hepática, isquemia intestinal, coagulação intravascular disseminada e morte [56]. 
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Os idosos são um grupo de risco porque possuem menor quantidade de água corporal, 

apresentam grande risco de desidratação, sofrem de diversas patologias para as quais 

necessitam de medicação que, por sua vez, interfere com os mecanismo de 

termorregulação e que pode despoletar falta de autonomia [56]. Medicamentos como os 

diuréticos aumentam a desidratação e neuroléticos, antidepressivos e antiparkinsónicos 

interferem com a termoregulação [56]. 

É possível prevenir o golpe de calor e para tal é necessário, principalmente, a ingestão 

abundante de água ou de sumos de fruta sem açúcar [55]. No casos dos idosos é 

necessário incentivar a beber água mesmo sem sede, pois possuem um menor estímulo 

da sensação de sede [55]. Nos dias de maior calor evitar permanecer em viaturas expostas 

ao Sol, exposição solar entre as 11h e as 17h e, caso a exposição tenha de ocorrer, utilizar 

sempre chapéu, óculos de sol e roupas largas [55]. 

 

 

2.1.1 Conclusão 

O golpe de calor é uma emergência médica que pode ser fatal, e portanto, é necessário 

educar a população neste sentido, nomeadamente os grupos de risco, promovendo ações 

informativas, quer na farmácia comunitária quer em ações fora dela.  

As medidas preventivas devem ser difundidas à população e o farmacêutico tem um 

papel fulcral nesse sentido. Nas épocas de maior calor, para além de poder alertar para as 

medidas de proteção gerais, pode também efetuar um aconselhamento mais 

personalizado, essencialmente a idosos com patologias crónicas, informando-os do risco 

de se auto-medicarem sem a avaliação de um médico ou farmacêutico [56]. Alguns 

medicamentos são contra-indicadas no golpe de calor, aos grupos de risco, por causarem 

toxicidade e não serem eficazes, como o caso do paracetamol e os anti-inflamatórios não-

esteroídes [56]. 

O sistema de vigilância Ícaro é um programa instituído no Plano de Contingência de 

Ondas de Calor, em Portugal, e que envolve o Instituto Meteorologia, a Direção Geral da 

Saúde e a Autoridade Nacional de Proteção Civil [56]. Avalia através do Índice Ícaro a 

probabilidade da ocorrência de ondas de calor com consequências a nível da mortalidade 

e morbilidade na população [56]. Consoante o seu valor são emitidos estados de alerta, 

que dependendo da gravidade, incitam à união de esforços de várias entidades como os 

Bombeiros, Proteção Civil e profissionais de saúde na prevenção dos efeitos nefastos que 

as ondas de calor podem causar, com especial atenção aos grupos de risco [56]. 
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2.2 Polimedicação em Idosos 

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, nos próximos anos, 

continuará a observar-se, igualmente ao que tem vindo a acontecer, um aumento da 

esperança média de vida e um crescente envelhecimento da população devido à 

diminuição acentuada da taxa de natalidade [57]. As pirâmides etárias continuarão a evoluir 

no sentido de alargamento do topo, visto que existirá um maior número de população de 

idades superiores, e um estreitamento da base, devido ao número reduzido de 

nascimentos [57]. Estes fatores têm como consequência o aumento da incidência e 

prevalência de doenças crónicas, sendo os idosos o grupo mais necessitado de cuidados 

de saúde. Os idosos são o grupo etário que frequenta mais os serviços de saúde e que, 

inevitavelmente, devido às suas patologias, apresenta um elevado número de fármacos 

prescritos [58]. A maior quantidade de fármacos prescritos está diretamente relacionada 

com a maior probabilidade de medicação potencialmente inapropriada [58]. Para além dos 

fármacos prescritos pelo médico, os idosos consomem também medicamentos não sujeitos 

a receita médica, no qual se inserem, por exemplo, os produtos naturais, cujo perfil de 

segurança não se encontra fundamentado, podendo haver interação com a medição usual 

[58].  

Estima-se em 2060 residam em território nacional cerca de 3 idosos por cada jovem e, 

portanto, torna-se imperativo a promoção da qualidade de vida para um envelhecimento 

saudável [57]. 

Os idosos possuem maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos, 

consumindo um maior número de fármacos para tratar essas patologias. Deve, então, ser 

realizada uma ampla avaliação clínica, identificação de todos os problemas e interações 

entre eles e uma cuidadosa revisão da terapêutica em cada idoso de forma a evitar as 

consequências negativas dessa polimedicação [59]. Também a associação entre o 

aumento do número de fármacos consumidos e as alterações fisiológicas inerentes ao 

envelhecimento é motivo de preocupação, pois pode desencadear reações adversas 

potencialmente graves e risco de interações fármaco-fármaco e /ou fármaco-patologia [59]. 

 

2.2.1 Definição 

A definição de polimedicação não é consensual [60]. Dependendo do estudo, 

polimedicação é o uso simultâneo e de forma crónica de 2 a 5 fármacos, pelo mesmo 

indivíduo, e pode ter em consideração apenas os fármacos prescritos pelo médico ou 

também podem ser considerada outra medicação complementar [60]. Está relacionada 

com o aumento do risco de interação fármaco-fármaco e de reações adversas 
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medicamentosas que têm bastante influência no aumento do risco de quedas e na 

diminuição da adesão à terapêutica [61]. 

Todavia, alguns autores consideram que nem sempre a polimedicação deve ser vista 

sob um aspeto negativo se for baseada num processo de prescrição racional e adaptado 

a cada doente [62]. 

 

2.3 Medicação Potencialmente Inapropriada 

Medicação potencialmente inapropriada (MPI) diz respeito a fármacos que 

encerram um risco de ocorrência de reações adversas bastante significante quando há 

evidência de medicação alternativa com igual ou maior perfil de efetividade e 

segurança [61].  

 

2.3.1 Fatores de Risco 

De acordo com um estudo realizado na Unidade  de Saúde Familiar Rainha D.Amélia, 

no Porto, a percentagem de prescrição de MPI, em Portugal, é de 37% [63]. 

Os principais fatores de risco associados são [64]: 

 quantidade total de medicamentos prescritos 

 tipo de medicamentos prescritos, tais como amitriptilina e benzodiazepinas de 

longa duração 

 estado de saúde geral: indivíduos com pouca perceção do seu estado de saúde, 

com problemas mentais e com piores condições físicas e sociais são mais 

suscetíveis de receberem MPI  

 sexo feminino  

 idosos  

 utilização de vários prescritores  

 idosos institucionalizados: devido ao elevado número de patologias crónicas 

que possuem 

 

2.4 Alterações Fisiológicas nos Idosos 

As alterações fisiopatológicas em idosos, tais como a redução da função hepática e 

renal, afetam o metabolismo dos fármacos e induzem a declínio cognitivo e visual [65]. 

Estas alterações evidenciam-se ao nível da redução na eficácia dos processos de 

farmacocinética e farmacodinâmica dos fármacos. 

A alteração farmacocinética mais relevante ocorre ao nível da diminuição da função 

renal. O comprometimento da função renal traduz-se na menor capacidade de excreção 

dos fármacos, menor taxa de filtração glomerular e menor fluxo sanguíneo renal, que 
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origina uma maior concentração do fármaco no sangue e risco elevado de ocorrência de 

reações adversas [62]. Estas reações adversas são especialmente graves em fármacos de 

margem terapêutica estreita, ou seja, naqueles em que a concentração de fármaco que 

confere eficácia terapêutica se encontra próxima da concentração tóxica, como é o caso 

da digoxina e lítio, devendo por isso ser cuidadosamente monitorizados em idosos [65]. 

Apesar de no envelhecimento ocorrer uma diminuição do volume e fluxo hepático, estas 

alterações não afetam o metabolismo dos fármacos, a não ser que haja patologia hepática 

associada. Um aspeto importante a nível hepático é a possibilidade de diferentes fármacos 

serem metabolizados pela mesma via de metabolização (citocromo P450), originando 

reações adversas devido a interações fármaco-fármaco [62]. 

A absorção pode ser afetada por alterações de pH, ligação e formação de complexos 

entre fármacos e sais de alumínio, magnésio ou ferro, alterações na motilidade com 

interações fármaco-fármaco e danos na mucosa gástrica devido a úlcera gástrica, por 

exemplo [62]. 

As alterações farmacodinâmicas nos idosos podem ocorrer ao nível do recetor do 

fármaco no orgão-alvo, da capacidade de resposta após ligação do fármaco ao recetor e 

ao nível dos mecanismos homeostáticos [62]. Nos idosos verifica-se uma diminuição no 

número de recetores β-adrenérgicos nos tecidos vascular, respiratório e cardíaco e menor 

capacidade de regulação dos mecanismos homeostáticos [62]. 

 

2.5 Critérios de Beers 

No sentido de avaliar a prescrição de MPI, Beers criou em 1991 uma lista de fármacos 

que devem ser evitados em idosos, tendo sido já submetida a uma série de atualizações e 

adaptações ao longo dos anos [66]. 

Os critérios de Beers de 2003, a penúltima atualização, estão separados em dois 

quadros de medicamentos: um diz respeito aos fármacos que devem ser evitados em 

idosos, independentemente da patologia que apresentem, e o outro é constituído por vinte 

patologias e são descritos os fármacos a evitar nessas situações [66]. Em ambos os 

quadros, cada substância apresenta uma classificação quanto à sua inadequação em 

ligeiro e elevado e respetivas considerações e apreensões terapêuticas [66]. 

A última atualização dos critérios de Beers foi realizada em 2012, uma revisão 

sistemática na qual foi aplicada o método Delphi modificado e que se baseia em revisões 

regulares dos critérios e numa análise baseada na evidência [67]. No término deste 

procedimento 53 medicamentos/classes de medicamentos foram diferenciados em três 

categorias, que incluem: fármacos  potencialmente inapropriados a evitar em idosos, 

fármacos potencialmente evitáveis em idosos com determinadas patologias e que poderão 
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ser exacerbadas pelo seu uso e fármacos que devem ser utilizados com precaução nos 

idosos [67]. 

Apresentam bastante utilidade na avaliação da farmacoterapêutica instituída no idoso, 

devendo constituir uma forma de cooperação em decisões clínicas individuais e como 

medida de qualidade e segurança na prescrição [66]. Este tipo de critérios incluem-se nos 

métodos explícitos de avaliação da adequação farmacoterapêutica, dado que se baseiam 

em parâmetros de unanimidade entre opiniões de especialistas, estudos e revisões e 

permitem a identificação de grupos específicos de vulnerabilidade a determinada 

medicação [65]. Por sua vez, os métodos implícitos centram-se no doente e na revisão da 

terapêutica que lhe é instituída, visando a redução do número de fármacos utilizados [65]. 

Foram elaborados com base em fármacos comercializados nos Estados Unidos da 

América, e portanto, a sua introdução em Portugal implicou uma pesquisa que resultou na 

eliminação de medicamentos não comercializados em Portugal e a introdução de outros 

[66]. 

 

2.5.1 Fármacos Potencialmente Inapropriados a evitar em Idosos 

Os classes de fármacos abaixo mencionada foram escolhidas devido ao seu elevado 

consumo em idosos. 

Os antidepressivos tricíclicos, dos quais são exemplo a amitriptilina, imipramina e 

nortriptilina possuem grande probabilidade de reações adversas que resultam de efeitos 

anticolinérgicos como sedação, tonturas, boca seca, alterações de visão, hipotensão 

postural, alucinações, entre outros [66]. Estes efeitos podem potenciar quedas, que na 

população idosa, são a principal causa de hospitalização, gerando morbilidade e 

mortalidade [60]. 

Dentro da classe das benzodiazepinas, tanto as de curta como de longa duração de 

ação aumentam o risco de disfunção cognitiva, delírio, fraturas e quedas, uma vez que 

podem permanecer dias no organismo devido ao elevado tempo de semi-vida [66,67]. A 

benzodiazepinas de curta duração (alprazolam, lorazepam, oxazepam) são preferíveis às 

de longa duração (clonazepam, flurazepam, diazepam) [66,67]. 

Fármacos anti-inflamatórios não seletivos da COX-2 como o diclofenac e ibuprofeno, 

via oral,  podem provocar hemorragia gastrointestinal e aumentam o risco de aparecimento 

de úlcera péptica nos grupos de alto risco, incluindo os idade superior a 75 anos que 

estejam a tomar medicação antiplaquetária, anticoagulante e corticoesteróides [67]. 

Antiarrítmicos, entre os quais a amiodarona, que está associada a vários mecanismos 

de toxicidade, tais como, problemas pulmonares e na tiróide e prolongamento do intervalo 

QT [67]. 
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Barbitúricos apresentam elevado nível de dependência e risco de overdose com 

doses baixas [67]. 

 

2.6 Discussão 

Para que se verifique uma redução na prescrição de medicação inapropriada em idosos 

é fundamental que as necessidades clínicas do paciente sejam a primordial preocupação 

no ato de prescrição. 

A prescrição deve conter fármacos que possuam evidência clínica, evitando duplicação 

de medicação ou fármacos sem estudos demonstrativos de eficácia e segurança. Deve ser 

o resultado de um conjunto de critérios, entre os quais uma conversa aberta entre o médico 

e doente, na qual o doente deve emitir o parecer das suas preferências e perceções. Tal 

como a comunicação entre o médico-doente é necessária, também a comunicação entre 

profissionais de saúde deve ser realizada. 

As decisões de prescrição racional são afetadas pela quantidade de atendimentos 

médicos por dia, pela falta de revisão científica da medicação preventiva e crónica, pela 

falta de formação específica de médicos em geriatria e pela inexistência de tecnologia que 

permita ter acesso total à ficha clínica do doente e, consequentemente, à medicação 

prescrita por outros profissionais de saúde que possam ter frequentado [65].  

 

2.7 Conclusão 

As apresentações orais realizadas no Centro de Dia de Mafamude foram estabelecidas 

após reunião com a responsável, Andreia Silva. A apresentação sobre o Golpe de Calor 

teve lugar dia 1 de Julho e a relativa ao tema Polimedicação em Idosos a 8 de Julho. Ambas 

as apresentações foram realizadas e explicadas oralmente por mim, com a supervisão do 

Dr. Marco Cunha. As sessões foram dirigidas aos profissionais de saúde do Centro e aos 

idosos e tiveram a duração de cerca de 30 minutos cada uma. A apresentação sobre o 

Golpe de Calor foi bastante dinâmica, na qual tentei sempre fornecer exemplos práticos e 

reforçar a importância da hidratação. A sessão seguinte, sobre Polimedicação, foi 

maioritariamente dirigida aos profissionais de saúde, tendo obtido bastante recetividade. 

No final das sessões foram distribuídas canetas com o logotipo da FSP para todos os 

participantes. 

As iniciativas que visam a realização de ações de informação à população são bastante 

úteis e evidenciam a importância do papel do farmacêutico na sociedade, que ultrapassa 

as suas funções enquanto técnico do medicamento, e o torna um agente ativo na promoção 

da saúde para melhor responder às necessidades da população.  
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Anexos 

 

Anexo I – Lista de MNSRM-EF por Denominação Comum Internacional [7] 
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Anexo II– Manipulado realizado: Creme Neostrata® com ureia 
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Anexo III – Manipulado: Solução de Minoxidil 
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Anexo IV – Cartazes Publicitários realizados 
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Anexo IV (continuação) – Cartazes Publicitários realizados: Campanhas de desconto 

Lyomer e Vichy. 
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Anexo IV (continuação) – Cartazes Publicitários realizados: Campanha de Verão Solares 

e Campanha Dia da Criança 
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Anexo IV (continuação) – Cartazes Publicitários realizados: Campanha Dia do Pai 
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Anexo V – Panfleto elaborado para o Dia Mundial da Criança 
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Anexo VI – Apresentação sobre Proteção Solar realizada na Escola Básica das Pedras 
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Anexo VII – Planfeto sobre a Proteção Solar 
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Anexo VIII - Desenhos realizados pelos alunos da Escola Básica das Pedras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Anexo IX – Fotos da Apresentação Oral sobre o Golpe de Calor 
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Anexo X - Fotos da Apresentação Oral sobre Polimedicação 
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1. Introdução 

 

 Os hospitais, tradicionalmente orientados para os cuidados individuais, têm 

estabelecido laços cada vez mais estreitos com outras entidades do sector da saúde e 

comunidades, num esforço com vista a optimizar o uso dos recursos para promoção e 

proteção do estado de saúde individual e coletivo. 

 Os farmacêuticos hospitalares são capazes de gerir existências reduzidas, 

compatíveis com os compromissos reduzidos, sendo também a estrutura técnica que 

suporta muitos dos processos negociais, na procura contínua do melhor tratamento ao 

menor custo.  

 Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares, integrados na equipa multidisciplinar do 

hospital, contribuem para uma aquisição racional e uma boa gestão dos medicamentos, 

assegurando-os aos doentes, com qualidade, eficácia e segurança. Os farmacêuticos 

hospitalares integram também equipas de cuidados de saúde e promovem ações de 

investigação científica e de ensino. 

 O meu estágio foi realizado de dia 12 de Janeiro a 13 de Março, na unidade 

funcional de serviços farmacêuticos do CHTMAD, na Unidade Hospitalar de Chaves. 
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2. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

 

2.1 Apresentação do Serviço 

 O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) é uma Entidade 

Pública Empresarial que resultou da fusão do Centro Hospitalar de Vila Real/Peso da 

Régua com o Hospital Distrital de Chaves e o Hospital de Proximidade de Lamego, de 

acordo com o disposto no Decreto-Lei n.o50-A/2007, de 28 de Fevereiro e Decreto-Lei 

n.o233/2005, de 27 de Dezembro ficando sujeito ao Decreto-Lei n.o93/2005, de 7 de 

Junho. O CHTMAD integra, ainda, a Unidade de Cuidados Continuados e Convalescença 

em Vila Pouca de Aguiar. [1] [2] [3] 

 

 2.2 Áreas funcionais dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares  

 De acordo com o Decreto-Lei n.o44 204 de 2 de Fevereiro de 1962 e com as Boas 

Práticas da Farmácia Hospitalar, os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são 

constituídos, relativamente a medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos, pelas seguintes áreas funcionais: seleção e aquisição; recepção e 

armazenagem; preparação; controlo; distribuição; informação; farmacovigilância, 

farmacocinética e farmácia clínica. [4] [5] 

 

 2.3 Localização 

 Os Serviços Farmacêuticos do Hospital de Chaves estão situados no 2º piso, 

apresentando facilidade de acesso externo e interno, sendo que todas as áreas se 

encontram no mesmo piso e próximas de sistemas de circulação vertical, como 

elevadores. A facilidade de distribuição de medicamentos a doentes de ambulatório é 

possível devido à proximidade da Farmácia e Consulta Externa (Anexo 1). 

 

 2.4 Organização 

 

 Armazém geral 

 

Zona de receção de encomendas Receção e desempacotamento das 

remessas vindas do exterior; 

Conferência de remessas e introdução no 

sistema de gestão de stocks; 

Depósito de caixotes vazios, embalagens 

perdidas, etc. 
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 Armazenamentos de inflamáveis  

Os inflamáveis possuem um armazenamento especial, encontrando-se num local distinto 

dos restantes produtos. 

 

 Armazenamento de soros  

Local individualizado destinado a injectáveis de grande volume. 

 

 Armazenamento de gases medicinais 

 

 Sala de Farmacotecnia 

Área de produção de preparações não estéreis, lavagem e desinfeção de material.  

 

 Sala de Preparação e Distribuição 

Área onde se encontra o Kardex®, equipamento que facilita o processo de preparação 

dos medicamentos a distribuir em dose individual unitária. Em casos de avaria do 

Kardex® ou impossibilidade de aceder a este, existem gavetas de suporte onde se 

encontram alguns medicamentos.  

 

 Gabinete dos Técnicos de Farmácia 

Área onde se encontra o Equipamento Automatizado de Reembalagem de Formas Orais 

Sólidas de Medicamentos e os cacifos dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT). 

 

 Arquivo 

Zona onde são guardados os documentos relativos à atividade dos Serviços 

Farmacêuticos. 

 

 Biblioteca / Sala de Reuniões 

Possui armários que contêm informação relativa a medicamentos e ao serviço, servindo 

para estudo e consulta de documentação e realização de reuniões do serviço. 

 

 Gabinete dos Farmacêuticos 

Armazenamento de medicamentos 

e produtos de saúde em geral 

Produtos divididos primeiramente pela 

forma farmacêutica: oral, compressas, 

E.V, soluções orais, tópicos; 

Em cada divisão encontram-se por ordem 

alfabética da substância ativa; 

Existe também uma divisão para 

produtos de radioterapia e dietas; 

Encontram-se separados em diferentes 

locais os antibióticos que não necessitam 

de justificação e os que necessitam.  

Armazenamento de medicamentos 

que necessitam de refrigeração 

Existência de 3 frigoríficos.  
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Local de trabalho dos farmacêuticos, onde desempenham diversas funções. Neste 

gabinete encontra-se o cofre destinado ao armazenamento dos estupefacientes e 

psicotrópicos. 

 

 Gabinete da Direção 

Pertence à responsável pelos Serviços Farmacêuticos, que desempenha as suas funções 

de supervisão. 

 

 Gabinete Administrativo 

Local onde são desempenhadas as funções administrativas do serviço. 

 

 Casas de Banho (Femininas e Masculinas) 

 

 Área de atendimento 

Localiza-se à entrada da farmácia, possui uma campainha e um espaço para que as 

pessoas possam aguardar, caso seja necessário, para ser atendidas. 

 

 Sala de ambulatório 

Local onde se encontram os medicamentos disponíveis para distribuição a doentes em 

regime ambulatório. Podem estar guardados num aparelho automático (Autodrex®), num 

armário ou no frigorífico. Nesta sala encontram-se também os hemoderivados, como a 

imunoglobulina humana e a albumina. 

 

 

 2.5 Gestão de recursos humanos 

 A gestão dos recursos humanos faz parte dos processos de suporte no âmbito do 

sistema de gestão da qualidade dos SF. Estes processos descrevem as atividades de 

suporte à prestação de serviços e à melhoria contínua dos SF. 

 A quantidade e qualidade dos recursos humanos são um elemento chave no que 

diz respeito à obtenção de um serviço farmacêutico hospitalar de excelência, que é 

conseguido através da colaboração conjunta das diversas partes envolvidas. 

 Assim sendo, deve ser avaliada a necessidade de disponibilizar profissionais 

adequados em especialidade e quantidade, garantindo a sua permanente actualização 

técnica e científica. [6] 

 Os Serviços Farmacêuticos da Unidade Hospitalar de Chaves são constituídos 

por: 

 Três Farmacêuticos 

 Quatro Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT) 

 Dois Assistentes Técnicos (AT) 

 Uma Assistente Operacional (AO) 
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 2.6 Gestão de recursos económicos 

 A gestão adequada dos recursos económicos cursa com a promoção da eficiência 

operacional e eliminação do desperdício, promovendo a melhor utilização dos recursos 

disponíveis. No geral, deve existir uma racionalização dos custos que engloba a redução 

dos preços de aquisição, dos stocks, do desperdício, dos custos de estrutura e de 

ruturas. [7] 

3. Seleção, Aquisição e Armazenamento de Medicamentos e 

Produtos Farmacêuticos 

 

 3.1 Gestão de existências 

 A gestão de existências de medicamentos relaciona-se com a gestão de stocks 

dos produtos farmacêuticos, que é efectuada informaticamente, com actualização 

automática destes. É necessário um controlo de existências dos produtos farmacêuticos, 

existentes nos SF, pelo menos uma vez por ano e deve ser sujeito a contagens 

extraordinárias, quando necessário. [5] 

 

 3.2 Sistema e critérios de aquisição 

 O Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) é um formulário base 

para a seleção de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

necessários para a terapêutica dos doentes, visando sempre a sua qualidade e baixo-

custo. Existe ainda uma Adenda de Medicamentos do Hospital, que diz respeito aos 

fármacos extra-formulário, que vão sendo introduzidos ao longo do tempo. Com base em 

critérios baseados nas necessidades terapêuticas dos doentes, a seleção de 

medicamentos não contidos no FHNM é submetida a avaliação pela Comissão de 

Farmácia e Terapêutica para que possam ser introduzidos no Hospital (Anexo 2). 

A aquisição dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é 

da responsabilidade do farmacêutico hospitalar, o qual tem de ter acesso direto ao 

“Catálogo do Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde” e a outros catálogos 

eletrónicos de consulta. A aquisição deve também ser suportada pelo Sistema de Gestão 

dos Serviços Farmacêuticos, devendo ser registados a data e o nº do pedido, descrição 

do fornecedor e enumeração e identificação dos produtos e respetivas quantidades. [5] 

 No CTHMAD, a nível do funcionamento do aprovisionamento, são analisados os 

consumos gerais, utilizando-se os stocks de alerta, pontos de encomenda e faltas 

detectadas. Posteriormente, é elaborada uma lista comum no sistema informático 

GHAF®, em cada Unidade Hospitalar (Anexo 3). A informação é analisada em Vila Real e 

em função do volume da encomenda, do stock existente e da urgência será realizada 

uma transferência interna de armazém ou uma nota de encomenda (NE). No caso de 

transferência interna, esta é registada, aviada, conferida e enviada através do motorista 

do Centro Hospitalar. No caso de NE, o Assistente Técnico entra na lista comum e 

elabora-a automaticamente. Ao mesmo tempo gera-se a respectiva guia de entrada que, 

quando chega a encomenda, vai ser agrafada à guia de remessa (não possui valor 

contabilístico) ou à fatura (possui valor contabilístico).  
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 No caso de estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas, o original da NE 

segue via correio, juntamente com o Anexo VII da Portaria n.o981/98, de 8 de Junho. 

Para os medicamentos com Autorização de Utilização Excecional (AUE) é enviado o 

original da autorização ao fornecedor aquando da primeira aquisição. [6] 

 

 3.3 Receção e Conferência de Produtos Adquiridos 

 A encomenda é rececionada pelo AO e/ou TDT que terão de proceder à 

conferência qualitativa e quantitativa do número de volumes mencionado na guia de 

transporte ou guia de remessa ou fatura com a guia de entrada, que são assinadas e 

datadas.  

 Verifica-se o acondicionamento de encomenda de medicamentos de frio em 

embalagens térmicas com acumuladores, medicamentos frágeis devidamente protegidos 

e de medicamentos tóxicos e inflamáveis devidamente assinalados e embalagens 

preservadas e em bom estado. Verifica-se ainda lote, prazo de validade e existência de 

certificados de análises e controlo de qualidade nos manipulados e matérias-primas, que 

devem ser registados e arquivados. Caso seja detetada uma não conformidade é 

contactado o fornecedor/serviço e notificada a não conformidade existente. Efetua-se o 

registo de entrada do produto e procede-se ao envio dos produtos para armazenamento, 

tendo em conta os critérios de condições especiais de armazenagem e segurança 

especial de medicamentos (Anexo 4). 

 No caso de encomendas de estupefacientes/psicotrópicos e hemoderivados, as 

farmacêuticas são responsáveis pela sua receção e conferência. A conferência de 

hemoderivados exige ainda a conferência dos boletins de análise e dos certificados de 

aprovação emitidos pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

(INFARMED), que ficam arquivados junto com a respetiva fatura em dossiers específicos, 

por ordem de entrada. [5] [6] 

 

 3.4 Armazenamento dos Produtos / Prazos de Validade 

 O armazenamento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos deve ser 

feito de modo à optimização da conservação e utilização dos mesmos. 

 Existem vários parâmetros a ter em conta no que diz respeito ao armazenamento, 

como condições ambientais, registo e controlo dos prazos de validade e áreas de 

armazenamento. 

 

3.4.1 Condições ambientais 

 Existe um sistema informático designado “Sirius Stockage Monoposte” que 

permite controlar a temperatura e humidade dos compartimentos dos SF, através de 

sondas acopladas a um computador. 

 Temperatura Humidade 

Sala de Distribuição >150C e <250C >30% e <60% 

Armazém de Soros >100C e <250C >30% e <60% 

Armazém Geral >150C e <250C >30% e <60% 
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 Se estes limites forem ultrapassados dispara um alarme para que se tome 

conhecimento e correcção da anomalia. Quando os SF estão encerrados, o alarme 

dispara na central telefónica, sendo contactado o farmacêutico de prevenção. [6] 

 

3.4.2 Registo e controlo dos prazos de validade 

 Os prazos de validade são cuidadosamente analisados, para que o 

armazenamento cumpra a regra “first expire first out” (FEFO), de forma a escoar primeiro 

os produtos de validade mais curta.  

 Mensalmente é emitida uma listagem com os produtos cuja validade termina num 

período de 3 meses (Anexo 5). Assim sendo, se existirem medicamentos cuja validade 

está a expirar, terão de ser rotulados com uma etiqueta que diz “atenção à validade” e 

tenta escoar-se o produto para outros Serviços (Sistema de Distribuição em Dose 

Unitária, Pyxis®, outros serviços) ou Unidades Hospitalares (Anexo 6). Caso não haja 

essa possibilidade, o medicamento deve ser retirado da prateleira e guardado em local 

reservado para eventual recolha do fornecedor ou incineração. [6] 

 Durante o meu estágio tive a oportunidade de acompanhar o processo de 

verificação dos armários do Serviço de Medicina II e efetuar o registo e controlo dos 

prazos de validade dos medicamentos. [6] 

 

3.4.3 Áreas de armazenamento 

 A estrutura física das áreas de armazenamento deve garantir as condições 

necessárias de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança dos medicamentos, 

produtos farmacêuticos e dispositivos médicos (Anexo 7). [5] 

 

 

 

 

 

 

 

O armazenamento geral é feito em estantes, quer no armazém geral, quer na sala 

de distribuição e os medicamentos devem ser arrumados (nunca em contacto com o chão 

– 15 cm do chão e 15cm do teto), de modo a haver circulação de ar entre eles e eficaz 

limpeza. Todos os medicamentos devem estar devidamente rotulados (nas prateleiras ou 

gavetas). [5] [6] 

 Existem ainda nas Unidades armários diferenciados, os Kardex®, que funcionam 

tanto como armários de armazenamento, como de distribuição de medicamentos, 

fazendo estes a gestão do lote e validade. [6] 

Armazenamento geral 

Medicamentos injetáveis 

Formulações orais e tópicas 

Derivados do plasma 

Material de penso 

Nutrição entérica e parentérica 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

 

8 
 

 

 Os medicamentos com condições especiais de segurança como: estupefacientes 

e psicotrópicos, hemoderivados e eritropoietinas devem obedecer à legislação 

correspondente. Assim, para os estupefacientes e psicotrópicos, o controlo pode ser feito 

em suporte de papel, informático ou misto e os movimentos de entradas e saídas destes 

medicamentos são registados no “Livro de Registos de Estupefacientes e Psicotrópicos” 

(Portaria n.o981/98 de 18 de Setembro, matéria regulada no Decreto Regulamentar 

n.o15/93 de 22 Janeiro, com rectificação de 20 de Fevereiro). [6] [8] 

Armazenamento especial 

Injetáveis de grande volume Guardados em armazém próprio. 

Produtos inflamáveis Local individualizado do restante 

armazém com: 

 Acesso pelo exterior com porta 

corta-fogo, a abrir para fora; 

 Paredes interiores reforçadas e 

resistentes ao fogo; 

 Chão impermeável, inclinado, 

rebaixado e drenado para bacia 

coletora, não ligado ao esgoto. 

Gases medicinas Área separada do restante armazém. 

Estupefacientes e Psicotrópicos  Guardados à parte, em armários com 

fechadura de segurança ou em cofre, 

sendo o acesso limitado a 

Farmacêuticos. 

Citotóxicos Armazenados em local seguro, 

devidamente sinalizados como 

“citotóxicos” e acompanhados de um “kit” 

de derrame. Os citotóxicos que 

necessitam de refrigeração encontram-se 

num frigorífico exclusivo. 

Medicamentos e reagentes que 

necessitam de refrigeração 

Guardados por ordem alfabética em 

frigoríficos que se encontram acoplados 

ao programa informático “Sirius 

Stockage”, que faz o controlo e registo 

das temperaturas. Possuem sistema de 

alarme automático, que é acionado, se as 

temperaturas saem do intervalo 20C-80C. 

Medicamentos usados em 

ambulatório 

Guardados em prateleiras à parte para 

permitir uma fácil e rápida dispensa ao 

utente. 

Medicamento para ensaios clínicos 

(apenas na Unidade de Vila Real)  

Guardados num armário distinto, 

juntamente com a documentação 

necessária à sua dispensa. 

Matérias-primas e recipientes de 

acondicionamento 

Encontram-se no laboratório, numa área 

específica de armazenamento, separada 

da zona de preparação. 

Concentrados de eletrólitos Guardados num local de acesso restrito. 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

 

9 
 

 No caso do plasma, o seu armazenamento e distribuição pode também ser feita 

pelos serviços de imuno-hemoterapia.  

 

4. Sistemas de Distribuição de Medicamentos 

 A distribuição representa um processo fundamental no circuito do medicamento, 

sendo a face mais visível da atividade farmacêutica hospitalar. 

 A distribuição tem como principais objetivos assegurar a validação da prescrição, 

o cumprimento integral do plano terapêutico, a diminuição dos erros associados à 

dispensa e administração, uma melhor adesão do doente à terapêutica e o cumprimento 

dos procedimentos e normativos legais relativos a recursos humanos, instalações e 

equipamentos, processos organizacionais e técnicos. [7] 

 A distribuição é o 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.  

 Na distribuição de medicamentos a nível hospitalar, segundo as Boas Práticas em 

Farmácia Hospitalar (1999) do Colégio da Especialidade da Ordem dos Farmacêuticos 

devem ser consideradas: [6] [7] [9]  

 Distribuição a Doentes em regime de internamento: 

o Sistema de Reposição de Stocks; 

o Sistema de Distribuição em Dose Unitária e/ou Individual. 

 Distribuição a Doentes em regime de ambulatório. 

 A dispensa de medicamentos sujeitos a legislação restritiva, como: 

o Estupefacientes e Psicotrópicos; 

o Eritropoietinas; 

o Hemoderivados; 

o Medicamentos extra-formulário; 

o Medicamentos anti-infeciosos. 

 

 4.1 Distribuição a Doentes em Regime de Internamento 

 Integrado no sistema de informação e gestão dos SF, deve proceder-se a um 

registo individualizado da medicação que cada doente recebe enquanto estiver internado. 

 A dispensa de medicamentos só será efetuada perante a apresentação de uma 

prescrição médica eletrónica, na qual consta a identificação do doente, data da 

prescrição, designação do medicamento por Denominação Comum Internacional e 

indicação de dose, forma farmacêutica, via de administração, identificação do médico 

prescritor e registo de incidentes reportados em relação aos medicamentos distribuídos. [5] 

 Em outros serviços, tais como, os hospitais de dia, urgências, bloco operatório, e 

onde o tempo de internamento é também inferior a 24 horas deverá existir um sistema de 

controlo de medicamentos armazenados, recorrendo a sistemas robotizados com acesso 

limitado. A introdução de equipamentos semi-automáticos de distribuição contribuem, de 

uma maneira geral, para uma maior segurança e racionalização na utilização dos 

recursos. [7] 
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4.1.1 Distribuição de Medicamentos por Reposição de Stocks [6] 

 A distribuição tradicional/stocks nivelados, distribuídos pelos Serviços do 

CHTMAD, garante o controlo e reposição de stocks, com periodicidade previamente 

definida, de quantidades fixas de medicamentos, estabelecidas para cada serviço e de 

acordo com as necessidades do mesmo. 

 A Distribuição Clássica ou Tradicional é o mais antigo Sistema de Distribuição de 

Medicamentos que possui diversos determinantes que induzem a erro. Neste sistema, o 

pedido é rececionado nos SF, de acordo com a calendarização semanal, e a quantidade, 

o tipo de medicamento e stock existente é analisado. Seguidamente, procede-se à 

contagem e preparação da medicação de acordo com o pedido.  

 Periodicamente são analisados os prazos de validade e condições de 

acondicionamento dos stocks no serviço e caso seja identificada uma ocorrência, como o 

prazo de validade expirado ou acondicionamento incorreto, deverá ser descrita no 

Registo de Ocorrências.  

 O AT efetua a actualização informática do stock, através do GHAF®, e arquiva a 

informação. Posteriormente, é realizado o transporte para o serviço, assegurando as 

condições de acondicionamento, e após conferência pela enfermagem, a requisição é 

rubricada e devolvida à Farmácia.  

 Distribuição clássica na Unidade Hospitalar de Chaves:  

 Injetáveis de grande volume – a sua distribuição é feita pelos AO com a 

supervisão do TDT ou Farmacêutico; 

 Antiséticos e Desinfetantes; 

 Stocks dos Serviços, mas com critérios específicos; 

 Serviço de Pediatria. 

 O sistema de distribuição de medicamentos por reposição de stocks nivelados 

ocorre através do Pyxis®, no Serviço de Urgência, cujos stocks devem ser revistos 

consoante as necessidades do serviço.  

 A medicação para reposição nos Pyxis® é preparada, com recurso aos produtos 

existentes no armazém geral, ao Kardex®, às gavetas de auxílio e também aos locais de 

armazenamento especial, no caso de estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas. 

São repostos os stocks no Pyxis® e verificadas as quantidades e respetivas validades, 

garantindo a utilização da metodologia FEFO. Novamente, caso seja identificada uma 

ocorrência será descrita no Registo de Ocorrências.  

 Após a explicação do processo de preparação para reposição de stocks por níveis 

no Pyxis®, fiquei responsável pela sua preparação. No momento da reposição nos 

serviços havia sempre uma confirmação por parte da farmacêutica responsável. 

 

4.1.2 Distribuição Individualizada 

 Abrange todos os medicamentos e produtos farmacêuticos distribuídos através de 

distribuição individualizada, nomeadamente, estupefacientes, psicotrópicos e 

hemoderivados (Anexo 8). 

 As soluções de eletrólitos concentrados fazem também parte deste tipo de 

distribuição, conforme o estipulado na Norma 57 do projeto de acreditação pela Joint 

Commission International (JCI). [12]    
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 Conforme o tipo de medicação, é utilizado um modelo específico de 

prescrição/distribuição e é verificado o seu correto preenchimento: [10] [11] 

 Hemoderivados – Despacho conjunto n.o1051/2000 de 14 de Setembro. 

 Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas – Portaria n.o981/98. 

 Controlo de Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas – Norma de 

procedimento n.o052. 

 Prescrição, dispensa e administração de medicamentos – Norma de procedimento 

n.o058. 

 

 O Farmacêutico prepara a medicação por doente e no caso de medicação de frio, 

esta deve ser correctamente acondicionada e garantida a sua conformidade.  

 No caso dos serviços com armário Pyxis® existe um stock fixo de estupefacientes, 

psicotrópicos e benzodiazepinas cuja gestão é da responsabilidade dos Serviços 

Farmacêuticos dispensando o preenchimento do Modelo n.o1509. Após preparação da 

medicação com a identificação do doente, realiza-se a Imputação de consumos e 

atualização do stock informaticamente do seguinte modo: [6] 

 

 Débito de Hemoderivados 

o Doentes Internados: registo em unidose (RU) 

o Doentes não internados: registo em requisição de não internados 

(RN) 

 Débito de Estimulantes da Eritropoiese 

o Doentes internados: registo em unidose (RU) 

o Doentes não internados: registo em requisição de não internados 

(RN) 

o Doentes de ambulatório: registo em requisição de ambulatório (RA) 

 Débito de Estupefacientes/Psicotrópicos 

o Doentes internados: registo em requisição ao serviço 

 Débito de Benzodiazepinas 

o Doentes internados: registo em requisição ao serviço (RQ) 

 Por fim, procede-se ao transporte e entrega da medicação, ficando identificado o 

recetor e a documentação é arquivada nos SF em pastas próprias. [6] 

  

4.1.3 Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (SDIDDU) 

 O sistema de distribuição em dose unitária é o que garante uma maior segurança 

e eficiência, permitindo o acompanhamento farmacoterapêutico do doente e diminuindo 

os erros associados. [7] 

 A distribuição em dose unitária é a distribuição ordenada de medicamentos com 

forma e dosagens prontas para serem ministradas ao paciente de acordo com a 

prescrição médica, num certo período de tempo. [6] 

 O Farmacêutico verifica na prescrição: dose, frequência, via de 

administração, interações, duplicações de medicação, duração e 

adequação do tratamento ao doente.  
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 O perfil farmacoterapêutico é elaborado após validação e processamento 

da medicação, dando origem ao mapa terapêutico, e a informação nele 

contida é enviada ao Kardex® (Anexo 9). 

 O Kardex® efetua a distribuição por medicamento, que é introduzido na 

gaveta de cada doente.  

 Sempre que haja medicação que não caiba na gaveta, ou haja um 

medicamento de frio ou qualquer medicamento que tenha de ser 

autorizado primeiramente pelo farmacêutico, é elaborado um mapa de 

produtos externos que serão enviados separadamente, com a identificação 

do doente (Anexo 10). 

 Caso sejam detetadas faltas no Kardex®, é emitido um mapa de 

incidências onde consta a medicação em falta que deverá ser dispensada 

pelo TDT (Anexo 11). 

 O impresso “Alerta da Farmácia” (Anexo 12) permite comunicar às 

enfermeiras determinadas situações, tais como a não existência de stock 

nos SF. 

 No caso de existirem alterações na medicação esta é identificada no mapa 

das diferenças e procede-se à sua alteração e se for detetada alguma 

anomalia o TDT e o Farmacêutico esclarecem-na e procedem à sua 

correção. 

 O AO é responsável pelo transporte da medicação, utilizando-se malas 

fechadas, identificadas por serviço. Estas malas contêm gavetas que 

possuem etiquetas identificativas do nome do doente, número da cama e 

número do processo clínico.  

 Com base no perfil farmacoterapêutico a medicação entregue deve ser 

conferida por amostragem, ocasionalmente, com um elemento da 

enfermagem. A conferência fica evidenciada no Registo Mensal de 

Conferência Conjunta e se for detetada alguma não conformidade durante 

este processo, esta deve ser corrigida imediatamente. 

 No final do processo, pode existir medicação devolvida e, assim sendo, 

procede-se à verificação do prazo de validade e estado de conservação e 

à sua revertência por doente. 

  Caso um medicamento não seja enviado nas gavetas poderá ser retirado 

do stock de recurso e caso seja devolvida medicação que não estava 

prescrita ao doente, esta será revertida ao serviço.  

 A medicação é enviada para um período de 24h, exceto às Sextas-Feiras, que se 

procede ao envio da medicação para três dias. Os SF não trabalham ao fim-de-semana e 

se a medicação existente nos stocks não for suficiente, é chamada a Prevenção 

(assegurada pela Unidade de Vila Real). 

 Na Unidade Hospitalar de Chaves sistema de distribuição de medicamentos em 

dose unitária é assegurado aos seguintes serviços: 

 Medicina I (camas 501 a 525) 

 Medicina II (camas 526 a 569) 

 Cirurgia Geral (camas 401 a 424) 

 Cirurgia II (serviço que abre excecionalmente em períodos sazonais, em 

épocas de maior afluência)  
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 Cirurgia III (Ginecologia, Neurologia, Urologia, Oftalmologia, 

Otorrinolaringologia) 

 Ortopedia (camas 570 a 593) 

 

 Ao longo do meu estágio acompanhei uma visita de verificação das malas da 

distribuição unitária no serviço de Medicina II. Constatei como se efetua o processo de 

verificação, consistindo na conferência conjunta, por parte da farmacêutica e enfermeira, 

das malas de dose unitária enviadas pelos SF e tendo como suporte os mapas 

terapêuticos e a informação da medicação de cada doente e respetiva cama (Anexo 13). 

Caso se detete algum erro neste processo, é necessário que este seja registado (Anexo 

14).  
 

 4.2 Distribuição a Doentes em Regime de Ambulatório 

 A distribuição de medicamentos aos doentes em ambulatório assume uma 

importância crescente nos serviços hospitalares, uma vez que resulta da maior 

necessidade de controlo e vigilância em determinadas terapêuticas, em consequência de 

efeitos secundários graves, necessidade de assegurar a adesão dos doentes à 

terapêutica e também pelo facto de a comparticipação de certos medicamentos só ser a 

100% se forem dispensados pelos SF Hospitalares. 

 A dispensa de medicamentos em regime ambulatório apresenta como vantagens 

a redução dos custos relacionados com internamento hospitalar, redução dos riscos 

inerentes a um internamento e a possibilidade do doente continuar o tratamento no seu 

ambiente familiar.  

 Este tipo de distribuição é realizada por Farmacêuticos Hospitalares, apoiados por 

um sistema informático ou manualmente em fichas individuais, e em instalações 

reservadas, devido à necessidade de confidencialidade relativa à informação sobre o 

doente. Na Unidade Hospitalar de Chaves, o registo farmacoterapêutico é feito de forma 

manual (Anexo 15). 

 A dispensa de medicação é realizada para as seguintes patologias: paraplegias 

espásticas familiares e ataxias cerebelosas hereditárias, Hepatite B, Hepatite C, 

Esclerose Múltipla, Doença de Crohn, Insuficiência Renal Crónica e transplantados 

renais, Esclerose Lateral Amiotrófica, diversos tipos de artrite, HIV e foro oncológico. 

 O processo de dispensa em ambulatório começa pela validação da prescrição 

sendo verificado: identificação do doente, do médico e da instituição, o suporte legal 

relacionado com a prescrição, a data da prescrição e o correto preenchimento da receita. 
[13] [14] [15] 
 Toda a medicação tomada pelo doente deve ser verificada e devem ser 

identificadas alterações de dose/medicamento e possíveis interações medicamentosas. 

Juntamente com a medicação, é feito o ensino ao doente do modo de administração, da 

via de administração, posologia, horário das tomas, possíveis efeitos secundários e 

interações e condições especiais de armazenamento. Sempre que possível a informação 

oral deve ser complementada com a informação escrita. [6] 

 A medicação é dispensada até à próxima consulta, não ultrapassando os 60 dias 

(excluindo exceções devidamente autorizadas pelo Conselho de Administração) e, no 

caso de a medicação ter de ser entregue a outra pessoa que não o doente, deve ser 

registada a identificação do recetor, ficando evidenciada na receita. [6] 
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 No caso de medicamentos biológicos e medicamentos cedidos para tratamento 

pós-operatório de cirurgia em ambulatório, é necessário o registo do lote e validade de 

acordo com o Decreto-Lei n.o13/2009 e o Despacho n.o10302/2009. 

 Segundo a norma de procedimento n.o020 – Dispensa de medicamentos a 

doentes de ambulatório, é dispensada a quantidade possível de medicação e é feito o 

registo da quantidade em falta. 

 Posteriormente, a informação é enviada para os administrativos de modo a debitar 

no stock e enviar a informação de facturação e contabilística para depois ser arquivada a 

receita em pasta própria, dividida por patologia e ordem alfabética do nome do doente. [6] 

 No Serviço de Cirurgia III da Unidade Hospitalar de Chaves existe um sistema de 

internamento apelidado de Cirurgia de Ambulatório. 

 O Decreto-Lei n.o75/2013, de 4 de Junho procede à primeira alteração ao Decreto-

Lei n.o13/2009, de 12 de Janeiro, que estabelece as condições e os requisitos para que 

os estabelecimentos e serviços prestadores de cuidados de saúde, dispensem 

medicamentos para tratamento no período pós-operatório de situações de cirurgia de 

ambulatório. Os SF passam a ser obrigados a dispensar medicamentos passíveis de 

serem administrados por via oral e em formulações orais sólidas, dos seguintes grupos 

farmacológicos: [16] 

 Analgésicos, com exeção dos medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos; 

 Anti-inflamatórios não esteróides; 

 Antieméticos. 

 

 Estes doentes têm, então, uma prescrição que diz respeito à medicação de 

domicílio da qual fazem parte os fármacos indicados acima. 

 

 A Cirurgia de Ambulatório é um serviço cuja permanência do doente é inferior a 24 

horas e em que existe uma prescrição, nesse período de internamento, semelhante às 

prescrições usuais no GHAF®, mas com um alerta para validação desta prescrição, uma 

vez que não é uma situação usual.  

 Durante o meu estágio tive a oportunidade de assistir a diversas dispensas de 

medicamentos de ambulatório e a maneira correta de as efetuar. 

 

4.3 Medicamentos sujeitos a Legislação Restritiva 

4.3.1 Psicotrópicos e Estupefacientes 

 Este tipo de medicamentos está sujeita a legislação especial: Decreto-Lei n.o15/93 

de 22 de Janeiro, que estabelece o “Regime jurídico do tráfico e consumo de 

estupefacientes e psicotrópicos”, Lei n.o45/96 de 22 de Janeiro, que altera o Decreto-Lei 

n.o15/93, o Decreto Regulamentar n.o61/94 de 3 de Setembro e a Portaria n.o981/98 de 8 

de Junho sobre “Execução das medidas de controlo de estupefacientes e psicotrópicos”. 
[8] [11] 
 A legislação atual tem essencialmente como objetivo combater o tráfico de 

estupefacientes, visando a adoção de medidas adequadas ao controlo e fiscalização na 

obtenção deste tipo de produtos devido à sua fácil disponibilidade no mercado corrente. 
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Algo que se torna imperativo, uma vez que estas substâncias são suscetíveis de criar 

habituação e dependência, tanto física como psíquica. [8] 

 Devido a este controlo rigoroso, este tipo de fármacos apenas é liberado dos SF 

através de requisição em impresso próprio, o Anexo X Modelo n.º 1509 (Exclusivo da 

Imprensa Nacional Casa da Moeda – INCM). Este impresso é devidamente preenchido 

com o nome do serviço, o nome da instituição, o número da requisição, o nome e o 

número do processo a quem foi administrado o medicamento em causa, o nome da 

substância ativa, a respetiva dose e data de administração, bem como a assinatura do 

enfermeiro que efetuou a administração (Anexo 16). Deve ainda conter a assinatura do 

enfermeiro requisitante e a do médico responsável (e respetivo número mecanográfico).  

 Durante o meu estágio tive conhecimento de como se processava todo este 

circuito e preenchi diversos Anexos X para os diferentes serviços.  

       

4.3.2 Eritropoietinas 

 A prescrição, distribuição e a comparticipação deste medicamento aos doentes 

renais crónicos, tanto internados como a fazer diálise em centros extra hospitalares é 

regulada pela legislação em vigor nomeadamente os Despachos n.o3/91 de 8 de 

Fevereiro alterado pelo Despacho n.o11 619/2003 de 22 de Maio, e n.o10/96 de 16 de 

Maio (Acesso à Hormona Eritropoietina para os doentes insuficientes renais crónicos) e 

n.o9825/98 de 13 de Maio (Acesso ao medicamento Eritropoietina Humana 

Recombinante). [5] 

 A distribuição de estimulantes da eritropoiese para o Serviço de Nefrologia, onde 

os doentes insuficientes renais crónicos realizam a hemodiálise, é realizada diariamente.  

  É fornecido um mapa de prescrição aos SF (Anexo 17) com a indicação do nome 

do paciente e o estimulante da eritropoiese correspondente que deve ser administrado. A 

medicação é transportada numa mala térmica e cada um dos fármacos vai identificado 

com uma etiqueta com o nome do doente. No mapa deve constar o lote corresponde à 

medicação dispensada e este é fotocopiado e a cópia é enviada para o Serviço e o 

origina é arquivado nos SF. 

 Todos os meses é efetuado um mapa de controlo, com o registo de todos os 

estimulantes da eritropoieses dispensados por doente, nesse período. 

 Tive a oportunidade de realizar todo este processo durante o meu estágio. 

 

4.3.3 Medicamentos Derivados do Plasma 

 São regulados pelo Despacho do Ministro da Saúde n.o5/95 de 25 de Janeiro 

(Aquisição de Produtos Derivados do Plasma Humano). Devem ser efectuados registos 

obrigatórios previstos no Despacho Conjunto n.o1051/2000, de 14 de Setembro, 2ª série, 

dos Ministérios da Defesa Nacional e da Saúde, com registo do lote e prazos de validade 

em suporte próprio. Todos os boletins analíticos e certificados de aprovação emitidos 

pelo INFARMED, e que são exigidos em todas as aquisições, são arquivados de acordo 

com a legislação (Anexo 18). [5] 

 Os medicamentos derivados do plasma humano constituem um grupo particular e 

diferenciado dentro das especialidades farmacêuticas. Segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), estes medicamentos são constituídos por proteínas plasmáticas de 

interesse terapêutico que não se podem sintetizar por métodos convencionais, pelo que 
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são obtidos de plasma de dadores humanos sãos, através de um processo tecnológico 

adequado de fraccionamento e purificação, sendo os principais: albumina, 

imunoglobulinas e fatores da coagulação (Fator VII, Fator VIII, Fator IX, além dos 

complexos protrombínicos). [17] 

 Na Unidade Hospitalar de Chaves, a requisição de hemoderivados é preenchida 

pelo médico em modelo próprio, modelo n.o1804 (Exclusivo da INCM, S.A.). Este modelo 

é constituído por duas vias, uma “Via Serviço”, que é preenchida pelo médico do Serviço 

com a medicação e destacada aquando da dispensa, a outra “Via Farmácia”, que é 

arquivada juntamente com um exemplar do registo de consumos nos SF (Anexo 19). No 

registo de consumos consta a identificação do hemoderivado, a quantidade, o lote, o 

laboratório de origem e o número do CAUL, sendo o seu preenchimento da 

responsabilidade do Farmacêutico (Anexo 20). Antes destes produtos deixarem os SF, 

todos são devidamente etiquetados com a identificação do doente a quem se destinam, 

em cada embalagem enviada.  

 No decurso do meu estágio preenchi algumas requisições de hemoderivados, 

efectuando os passos acima descritos, sendo estas posteriormente conferidas por uma 

farmacêutica. 

 

4.3.4 Medicamentos Extra-Formulário [18] 

 Na regulamentação actual os hospitais podem utilizar medicamentos que não 

constam no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), incluídos numa 

Adenda ao FHNM específica de cada hospital (nº 2 do Despacho nº 2061-C/2013). 

 As Adendas devem ser excepcionais e justificáveis apenas por particularidades 

dos doentes ou institucionais e, como documento nacional, os seus princípios e 

propostas serão estudados e adaptados à realidade da prescrição extra-hospitalar 

(Anexo 21).  

 

4.3.5 Medicamentos Anti-infeciosos 

 A enorme capacidade dos microorganismos, causadores de doenças infeciosas, 

adquirirem resistências a fármacos aos quais anteriormente eram sensíveis torna-se uma 

grave incerteza terapêutica. A alteração no ecossistema microbiológico, nomeadamente a 

nível das bactérias, é sobretudo evidente em meio hospitalar, devido às prescrições 

intensivas, e muitas vezes imponderadas de antibióticos.  

 A infecção hospitalar é uma preocupação crescente para todos os profissionais e 

sistemas de saúde e a sua dimensão e gravidade tornam indispensável uma gestão 

sensata dos diferentes antimicrobianos disponíveis. [19] 

 Esta gestão dispõe os anti-infeciosos em duas categorias:  

 Anti-infeciosos que não necessitam de justificação: Azitromicina, Amoxicilina 

+ Ácido Clavulânico, Ceftriaxone, Ceftazidima, Gentamicina, Cefazolina, 

Ampicilina, Clindamicina, Ciprofloxacina, Metronidazol, entre outros. 

 

 Anti-infeciosos que necessitam de justificação obrigatória: Imipenem + 

Cilastatina, Piperaciclina+Tazobactam, Meropenem, Levofloxacina, Linezolide, 
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Vancomicina, Ertapenem, Teicoplamina, Colistimetato de sódio. A justificação 

obrigatória deve-se ao fato de estes antibióticos apenas poderem ser utilizados 

em situações específicas e com justificação adequada. O Meropenem, o 

Linezolide e o Colistimetato de sódio necessitam de autorização por parte da 

Direção Clínica (Anexo 22). 

 

5. Produção e Controlo de Medicamentos 

 5.1 Preparação de Medicamentos [6] 

 Atualmente, são poucos os medicamentos preparados nos hospitais, porém 

mantém-se a exigência de produzir preparações farmacêuticas seguras e eficazes, 

destinadas essencialmente a:  

 Doentes individuais e específicos (ex: fórmulas pediátricas); 

 Reembalagem de doses unitárias sólidas; 

 Preparações asséticas; 

 Preparações estéreis ou citostáticas individualizadas. 

 A área destinada ao processo de preparação e controlo de medicamentos terá de 

ter em conta o tipo e o nível de exigência das preparações farmacêuticas e o local onde 

essa preparação é feita.  

 

o Preparações Extemporâneas Estéreis  

o Misturas para Nutrição Parentérica 

o Manipulação de Fármacos Citotóxicos 

o Formas Farmacêuticas não Estéreis 

o Reembalagem de Medicamentos 

 

 As operações de preparação, acondicionamento, rotulagem e controlo são 

efetuadas num laboratório com dimensão adequada para se evitar riscos de 

contaminação.  

 O laboratório destinado à preparação deve ter as condições necessárias: boa 

iluminação e ventilação, temperatura e humidade adequadas, todas as superfícies devem 

ser de fácil limpeza e os equipamentos facilmente laváveis e desinfetáveis e esterilizável, 

se necessário. 

 Periodicamente, os aparelhos de medida devem ser controlados e calibrados, com 

o propósito de assegurar a exatidão das medidas e estes controlos devem ser registados.  

 A preparação e controlo de medicamentos manipulados devem ser realizados por 

pessoal com formação e experiência apropriada, isto é, por um Farmacêutico ou por um 

TDT, sob a supervisão do primeiro. Os AO são responsáveis pelas tarefas de desinfeção 

e limpeza de todo o material utilizado.  

 As normas básicas de higiene devem ser cumpridas como: não comer e/ou fumar 

no local de preparação, local próprio onde colocar vestuário e objetos de uso pessoal, 

uso de roupas adequadas ao tipo de preparação.  
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 Quanto aos procedimentos antes da manipulação propriamente dita, o operador 

deve vestir uma bata e luvas limpas, retirar todos os acessórios e proceder à lavagem e 

desinfeção das mãos.  

 Antes de iniciar a preparação do medicamento, o farmacêutico deverá ler e 

interpretar cuidadosamente a prescrição para que seja assegurada a segurança do 

medicamento no que respeita às dosagens das substâncias ativas e à inexistência de 

incompatibilidades e interações que coloquem em causa a ação do medicamento e a 

segurança do doente. O Farmacêutico/TDT deve assegurar que estão disponíveis todas 

as matérias-primas, corretamente rotuladas e com prazos de validade em vigor. 

Devem ser seguidos os procedimentos adequados para garantir que o produto final 

satisfaça todas as exigências necessárias para que possa ser corretamente 

acondicionado e rotulado no final da operação.  

 Todo o processo de manipulação deve ser documentado nas folhas de registo, 

pois é parte integrante do SGQ (Anexo 23). 

 Na Unidade Hospitalar de Chaves são realizadas, entre outras:  

 Suspensão oral para tratamento da mucosite ou “Solução IPO”; 

 Solução de Salicilato de Sódio 2% e Cloreto de Cálcio 2%, para o serviço de 

Medicina Física e Reabilitação; 

 Papéis Medicamentosos, Suspensão oral de Captopril, Suspensão oral de 

Espironolactona e Solução de Furosemida 0,25%, para o serviço de Pediatria. 

 

 5.2 Reembalagem [6] 

 A reembalagem é uma metodologia usada pelos SF do CHTMAD aplicável a 

todos os medicamentos sólidos orais e efetuada por um TDT, coadjuvado por um AO e 

sob a supervisão de um Farmacêutico (Anexo 24). O processo de reembalagem é 

essencial ao sistema de distribuição de medicamentos em dose individual diária, 

distribuição clássica e distribuição automatizada (Pyxis® e Kardex®) e tem como principais 

objetivos:  

 Permitir aos SF disporem do medicamento, na dose prescrita, de forma 

individualizada, permitindo assim, reduzir o tempo de enfermagem 

dedicado à preparação da medicação a administrar, reduzir os riscos de 

contaminação do medicamento, reduzir os erros de administração e uma 

maior economia; 

 Garantir a identificação do medicamento reembalado: nome genérico, 

dose, lote, prazo de validade; 

 Proteger o medicamento reembalado dos agentes ambientais; 

 Assegurar que o medicamento reembalado pode ser utilizado com 

segurança, rapidez e comodidade. 

 O processo é realizado numa área dos SF especificamente destinada para o 

efeito, separada das outras divisões e adaptada a esta atividade.  

 O procedimento de reembalagem dos medicamentos sólidos orais é realizado de 

forma semi-automática, utilizando uma máquina embaladora que tem acoplado um 

sistema informático que possibilita a programação prévia de cada operação. No programa 

informático acoplado à máquina de reembalagem introduz-se o nome genérico, dose, 
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forma farmacêutica, laboratório fabricante, nº de lote da reembalagem, nº de lote do 

fabricante, prazo de validade atribuído pelos SF e nome da instituição onde se realiza a 

reembalagem. Quanto ao prazo de validade passível de ser atribuído pelos SF, se o 

medicamento se encontra na embalagem original o prazo de validade do fabricante é 

mantido, no caso de o medicamento ter de ser fracionado ou manipulado não deverá 

exceder 25% do tempo restante entre a data do reembalamento e o prazo de validade 

original ou então pode ser dada a validade de um período de 6 meses, desde que os 25% 

da data original do fabricante seja superior a 6 meses.  

 O pessoal envolvido na reembalagem deve cumprir as normas básicas de higiene 

e desinfeção, sendo que no fim do processo a libertação do lote de reembalagem é feita 

somente após a validação por um Farmacêutico.  

 Durante o meu período de estágio participei em todas a tarefas de reembalagem e 

fiquei a conhecer detalhadamente todo este processo. 

6. Informação sobre medicamentos e outras atividades de 

Farmácia Clínica  

 A Informação sobre medicamentos é uma atividade que permite o tratamento e a 

comunicação de dados sobre os vários aspetos relacionados com o medicamento, 

contribuindo para uma terapêutica mais segura e racional. [20] 

 A participação do farmacêutico no cuidado ao doente e em atividades de 

promoção da saúde necessita do apoio de informação sobre os medicamentos, sendo 

indispensável a colaboração com as comissões especializadas do hospital. [20] 

 A criação de um centro de informação de medicamentos, CIM, nos SF 

hospitalares, permitiu compilar e tratar a informação científica sobre medicamentos e 

transmiti-la a outros profissionais de saúde.  

 É necessário que esta atividade seja assegurada por farmacêuticos hospitalares 

com formação específica, que estejam cientes dos princípios legais e éticos que regem a 

sua profissão e que possuam o dever de confidencialidade dos dados. [5] 

 A informação sobre medicamentos prestada pode ser ativa ou passiva, sendo que 

a informação ativa é realizada por iniciativa do CIM e a passiva diz respeito a respostas a 

questões colocadas pelos profissionais de saúde (anexo 23). [5] 

 6.1 Farmácia Clínica [5] [7] 

 O conceito de Farmácia Clínica assenta no desenvolvimento da atividade do 

farmacêutico centrada no doente com o objetivo da optimização da terapêutica 

farmacológica, promovendo a cura e/ou prevenção da doença.   

 Ao farmacêutico hospitalar deve ser assegurado um local de trabalho próprio nos 

serviços, fazendo parte da equipa clínica no acompanhamento ao doente e na prestação 

de apoio contínuo aos médicos e enfermeiros.   

 Ao nível da Farmácia Clínica, a informação sobre medicamentos é essencial e 

decisiva nas diferentes fases do circuito do medicamento, sendo necessário um processo 

prévio de triagem, avaliação e sistematização.  

 Neste sentido, é essencial que a nível hospitalar e em função da sua dimensão, 

complexidade e possibilidade de parcerias, seja promovida a existência de um gestor de 

informação de medicamentos, o qual deve:  
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 Divulgar ativamente e periodicamente informação relativa a medicamentos aos 

profissionais de saúde, doentes e familiares de acordo com as suas 

necessidades; 

 Implementar uma metodologia de análise e tratamento de informação, que inclua 

métodos de pesquisa, sistematização e avaliação crítica da literatura; 

 Promover a articulação com outros profissionais de saúde e instituições de forma 

a garantir uma abordagem multidisciplinar (Anexo 25); 

 Responder atempadamente e de forma objetiva às solicitações dos serviços;  

 Prestar apoio às comissões hospitalares, no fornecimento de informação 

atualizada e objetiva.  

 

 6.2 Farmacovigilância [5] [21] 

 Os hospitais constituem unidades de farmacovigilância de primordial importância 

devido à inovação e agressividade de muitos dos fármacos que utilizam e, devido a este 

facto, todos os farmacêuticos hospitalares têm a obrigação de enviar informação sobre 

reações adversas decorrentes do uso de medicamentos e devem participar em ações de 

formação sobre farmacovigilância.  

 Os farmacêuticos hospitalares integram a estrutura do Sistema Nacional de 

Farmacovigilância, criado em Portugal em 1992, pelo Despacho Normativo n.o107/92, de 

27 de Junho, sendo atualmente regulamentada pelo Decreto-Lei n.o242/2002 de 5 de 

Novembro.  

 O INFARMED é a instituição responsável pelo acompanhamento, coordenação e 

aplicação do Sistema Nacional de Farmacovigilância e qualquer ação adversa grave ou 

não esperada a um medicamento lhe deve ser notificada, através de um modelo próprio.  

 

 6.3 Farmacocinética [5] [22] 

 A farmacocinética clínica é um ramo da farmácia hospitalar que apresenta como 

objetivo primordial a correta administração de fármacos resultante da medição de níveis 

séricos do fármaco administrado, tratando-se de um controlo terapêutico individualizado.  

 Esta temática surge com relevante importância no caso de medicamentos de 

índice terapêutico pequeno ou com variabilidade do comportamento cinético, sendo que a 

monitorização correta de concentrações farmacológicas séricas permite a administração 

da dose certa necessária do fármaco sem o perigo de sobredosagem ou subdosagem.  

 Este controlo terapêutico não se efetua na Unidade Hospitalar de Chaves. 

 

 6.4 Comissões Técnicas 

6.4.1 Comissão de Farmácia e Terapêutica – CFT [23] 

 Segundo o Despacho n.o1083/2004, de 1 de Dezembro de 2003, a CFT tem a 

seguinte composição: 

 A CFT é constituída no máximo por seis membros, sendo metade médicos 

e metade farmacêuticos; 

 A CFT é presidida pelo diretor clínico do hospital ou por um dos seus 

adjuntos, sendo os restantes médicos nomeados pelo diretor clínico do 
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hospital e os farmacêuticos pelo diretor dos SF, de entre os médicos e 

farmacêuticos do quadro do hospital.  

 As CFTs são comissões especializadas, responsáveis pela definição e 

monitorização da política do medicamento no hospital atuando fundamentalmente: 

 No desenvolvimento e atualização periódica do formulário; 

 Na elaboração de protocolos de utilização; 

 Na elaboração de programas de educação; 

 Na monitorização da utilização de medicamentos. 

 O sistema do formulário define processos dinâmicos de prescrição, dispensa e 

administração, assente em critérios clínicos, de qualidade de vida e farmacoeconómicos. 

As CTFs assumem também um papel estratégico na monitorização sistemática do 

consumo de medicamentos no hospital, da adesão aos protocolos terapêuticos instituídos 

e na análise da adequação da prescrição à situação clínica.  

 A aplicação do Decreto-Lei n.o195/2006 de 3 de Outubro e da Deliberação 

n.o1772/2006 de 23 de Novembro, estabelece a importância da criação de um ambiente 

de confiança, discussão e transparência em relação ao trabalho desenvolvido pelas 

CFTs, promovendo a partilha de experiências assente numa rede de comunicação 

eletrónica.  

 

6.4.2 Comissão de Ética [24] 

 A criação de Comissões de Ética, no contexto do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS), surge com o intuito de dinamizar a reflexão sobre os problemas éticos. Estas 

comissões representaram o passo decisivo que permitiu passar da pura reflexão ao 

estabelecimento de normas consensuais de defesa da dignidade e integridade humanas. 

 De acordo com o Artigo 1.º do Decreto-Lei n.o97/95, de 10 de Maio: 

 As comissões de ética para a saúde, adiante designadas por CES, 

funcionam nas instituições e serviços de saúde públicos e unidades 

privadas de saúde. 

 Às CES cabe zelar pela observância de padrões de ética no exercício das 

ciências médicas, por forma a proteger e garantir a dignidade e integridade 

humanas, procedendo à análise e reflexão sobre temas da prática médica 

que envolvam questões de ética. 

 As CES têm uma composição multidisciplinar e são constituídas por sete 

membros, designados de entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos, juristas, teólogos, 

psicólogos, sociólogos ou profissionais de outras áreas das ciências sociais e humanas e, 

sempre que considerem necessário, podem solicitar o apoio de outros técnicos ou 

peritos. 

 

6.4.3 Comissão de Controlo da Infeção (CCI) [25] 

O controlo de infeção, integrado num processo de gestão de risco, constitui um 

indicador de qualidade de prestação de serviços que só poderá ser eficaz se for um 
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processo que envolva todos os intervenientes que têm de ser conhecedores e 

cumpridores das recomendações e normas de prevenção da infeção hospitalar.  

 Nos Serviços Hospitalares de Chaves foi mantida a vigilância epidemiológica e 

melhorada a informação aos serviços, quer através da divulgação de resultados de 

estudos, quer através de informações pertinentes relativas a microorganismos, as suas 

resistências, taxas e tendências ao longo do tempo.  

 

7. Qualidade 

 7.1 Política de Qualidade [6] 

 O conceito de qualidade inerente a um serviço de saúde comtempla a propensão 

para a satisfação das necessidades presentes e futuras dos utentes.  

 A política de qualidade dos SF do CHTMAD rege-se pelos seguintes princípios: 

 Assegurar um serviço de qualidade, indo ao encontro das expetativas dos utentes 

e dos serviços clínicos 

 Melhorar a satisfação dos utentes através de um atendimento rápido e de 

qualidade, num espaço com condições adequadas e condignas 

  Promover a melhoria contínua dos procedimentos, baseada na tomada de 

decisões que visem a melhoria do desempenho e eficácia do serviço. 

 Um sistema de gestão da qualidade (SGQ) requer a existência de procedimentos 

padronizados, que devem ser escritos, documentados e regularmente revistos e 

atualizados.  

 Os SF do CHTMAD estão certificados pela norma ISSO 9001/2008. 

 

 7.2 Projeto de Acreditação pela Joint Commission International (JCI) [26] 

 O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE (Unidades de Vila Real, 

Peso da Régua, Lamego e Chaves) obteve a Acreditação pela JCI, em Outubro de 2010. 

 A JCI é considerada uma das mais importantes entidades mundiais, para a 

acreditação de padrões assistenciais da qualidade de serviços de saúde. Os seus 

requisitos cobrem diversas áreas, desde as infra-estruturas do ambiente assistencial, ao 

tratamento e medicação do doente, aos direitos e deveres dos doentes, a manutenção 

dos equipamentos, a formação dos profissionais, a gestão de emergências e ao controlo 

da infeção hospitalar.  
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8. Trabalhos Desenvolvidos 

 Durante o meu estágio foram-me requeridas algumas pesquisas sobre os 

fármacos prescritos, nomeadamente a nível de interações e dosagens. Realizei, entre 

outras, uma pesquisa sobre a azitromicina, com o objetivo de saber em que patologias é 

permitida a utilização de azitromicina IV por um período superior a uma semana. 

 

8.1 Trabalho sobre Azitromicina  

 A azitromicina é um antibiótico de segunda geração, pertencente à classe dos 

macrólidos, de largo-espectro e que possui propriedades farmacocinéticas aperfeiçoadas 

relativamente a outro macrólido, a eritromicina. [27] [28] 

 A azitromicina possui o mesmo mecanismo de ação antibacteriana que os outros 

macrólidos, mas acumula-se mais efetivamente em fagócitos, existindo em grande 

concentração nos locais de infeção. As suas ações antibacterianas atingem maior 

alcance devido à inibição do “quorum sensing” e redução da formação de biofilmes e da 

produção de muco. [27] [28] 

 O mecanismo de ação da azitromicina consiste na inibição da síntese proteica 

bacteriana, através da sua ligação com a subunidade ribossomal 50S, impedindo assim a 

translocação de peptídeos. [27] [28] 

 Como antibiótico, a azitromicina está indicada em infecções bacterianas 

respiratórias, urogenitais, dérmicas e outras, mas apresenta também efeitos benéficos 

em distúrbios de inflamação crónica como panbronquiolite difusa, bronquiolite obliterante 

e rosácea. A eficácia da azitromicina nestas condições é atribuída a efeitos 

imunomoduladores sobre as respostas imunes inatas e adaptativas. [27 ][28] 

 A azitromicina é um fármaco bem tolerado e seguro, apesar dos macrólidos 

apresentarem um potencial perigo de prolongamento do intervalo QT. [27] [28] 

 A azitromicina sob a forma de injetável (IV) é usada: [29] 

 Tratamento de infecções graves ou quando o tratamento oral não pode ser 

utilizado; 

 Tratamento de pneumonias, incluindo infeções por Legionella pneumophila; 

 Tratamento de infeções pélvicas. 

 A duração do tratamento com azitromicina IV depende da gravidade da infeção e 

tal decisão cabe ao médico. As doses mais vulgarmente utilizadas encontram-se na 

tabela abaixo. [29] 

Infeção Dose 

Pneumonia 500 mg IV dose única diária pelo menos 

2 dias, seguindo-se a administração de 

azitromicina oral.  

Infeções Pélvicas 500 mg IV dose única diária, durante 1 ou 

2 dias, seguindo-se a administração de 

azitromicina oral. 
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 O uso de azitromicina IV pode ser prolongado no intervalo de 1-2 semanas em 

casos de pneumonia adquirida na comunidade (PAC) causada pelas estirpes 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Bordetella 

pertussis, Legionella sp., Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophilia pneumoniae. [30] 

 A pneumonia é uma infecção pulmonar caracterizada por proliferação de 

microorganismos a nível alveolar, frequentemente com infiltração do parênquima 

pulmonar. [31] 

 As pneumonias podem ser classificadas como adquiridas na comunidade ou 

associadas aos serviços de saúde (mais frequentemente hospitalares). Define-se uma 

pneumonia adquirida na comunidade (PAC) como aquela que acontece fora do hospital 

ou menos de 48 horas depois do internamento, num doente que não estava hospitalizado 

nem residia em lar ou instituição equivalente. São também excluídas as pneumonias 

associadas aos cuidados de saúde, definidas como aquelas que acontecem em qualquer 

doente que esteve internado em hospital de agudos por dois ou mais dias nos 90 dias 

anteriores à infecção, residia num lar ou instituição similar, recebeu antibioterapia 

intravenosa, quimioterapia, cuidados relacionados com uma ferida ou hemodiálise nos 30 

dias anteriores à infecção. [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

 

25 
 

9. Referências Bibliográficas 

 
[1] Ministério da Saúde: Decreto-Lei nº 50-A/2007, de 28 de Fevereiro. Diário da República, 1.ª 

série, n.o42, de 28 de Fevereiro de 2007. 

[2] Ministério da Saúde: Decreto-Lei n.o93/2005, de 7 de Junho. Diário da República, 1.ª série, 

n.o109, de 7 de Junho de 2005. 

[3] Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE: Unidades do CHTMAD. Acessível em: 

http://www.chtmad.min-saude.pt/unidades.html [acedido a 20 de Fevereiro de 2015]. 

[4] Ministério da Saúde: Decreto-Lei n.º 44 204, de 2 de Fevereiro de 1962. Legislação 

Farmacêutica Compilada. INFARMED. 

[5] Brou Maria Helena Lamas, Feio José António L., Mesquita Eduardo, Ribeiro Rosa Maria P.F., 

Brito Maria Cecília Mendonça, Cravo Célia, Pinheiro Edetilde. Manual da Farmácia Hospitalar. 

Conselho Executivo da Farmácia Hospitalar. 2005. 

[6] Manual de Qualidade, Serviços Farmacêuticos do CHTMAD, EPE. 

[7] Crujeira Rui, Furtado Cláudia, Feio José, Falcão Fátima, Carinha Paulo, Machado Francisco, 

Ferreira António, Figueiredo Américo, Lopes José Miguel. Programa do Medicamento Hospitalar. 

Ministério da Saúde, Gabinete do Secretário de Estado da Saúde. 2007. 

[8] Ministério da Saúde: Decreto Regulamentar n.o15/93 de 22 Janeiro. Legislação Farmacêutica 

Compilada. INFARMED. 

[9] Boas Práticas da Farmácia Hospitalar. Conselho do Colégio da Especialidade em Farmácia 

Hospitalar- Ordem dos Farmacêuticos. 1ªEdição. 1999. 

[10] Ministério da Saúde: Despacho conjunto n.º 1051/2000, de 14 de Setembro. Diário da 

República, 2.ª série, n.o251, de 30 de Outubro de 2000. 

[11] Ministério da Saúde: Portaria n.º 981/98, de 8 de Junho. Diário da República, 2.ª série, n.o216, 

de 18 de Setembro de 1998. 

[12] Projeto de acreditação pela JCI - Normas de Procedimento. Norma 57. 

[13] Ministério da Saúde: Decreto-Lei n.º 206/2000, de 1 de Setembro. Legislação Farmacêutica 

Compilada. INFARMED. 

[14] Ministério da Saúde: Despacho n.º 13382/2012, de 12 de Outubro. Diário da República, 2.ª 

série, n.o198, de 12 de Outubro de 2012 

[15] Ministério da Saúde: Circular Normativa n.o01/CD/2012, de 30 de Novembro. INFARMED. 

[16] Ministério da Saúde: Decreto-Lei n.º75/2013, de 4 de Junho. Legislação Farmacêutica 

Compilada. INFARMED. 

[17] Centro de Informação do Medicamento: Medicamentos Derivados do Plasma Humano. Ordem 

dos Farmacêuticos. Abril/Junho 2013. 

[18] Ministério da Saúde: Princípios Orientadores para a Política do Medicamento. Comissão 

Nacional de Farmácia e Terapêutica. 5 de Junho de 2013. 

[19] Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos. 9ª Edição. 

http://www.chtmad.min-saude.pt/unidades.html


Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

 

26 
 

[20] Ordem dos Farmacêuticos: O Centro de Informação do Medicamento (CIM). Acessível em: 

http://www.ordemfarmaceuticos.pt/scid//ofWebStd_1/defaultCategoryViewOne.asp?categoryId=20

15 [acedido a 20 de Fevereiro de 2015]. 

[21] Ministério da Saúde: Decreto-Lei n.o242/2002 de 5 de Novembro. Diário da República, 1.ª 

série, n.o255, de 5 de Novembro de 2002.  

[22] Ministério da Saúde: Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto. Legislação Farmacêutica 

Compilada. INFARMED. 

[23] Ministério da Saúde: Despacho n.º 1083/2004, de 1 de Dezembro de 2003. Diário da 

República, 2.ª série, n.o14, de 17 de Janeiro de 2004. 

[24] Ministério da Saúde: Decreto-Lei n.º 97/95, de 10 de Maio. Legislação Farmacêutica 

Compilada. INFARMED. 

[25] Princípios de Bom Governo: Organização Interna. Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, EPE. 

[26] Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE: Política de qualidade. Acessível em: 

http://www.chtmad.min-saude.pt/pa.html [acedido a 20 de Fevereiro de 2015]. 

[27] Parnham Michael J., Haber Vesna Erakovic, Giamarellos-Bourboulis Evangelos J., Perletti 

Gianpaolo, Verleden Geert M., Vos Robin. Azithromycin: Mechanisms of action and their relevance 

for clinical applications. Pharmacology & Therapeutics. 2014; 143: 225-245. 

[28] Roig J., Casal J., Gispert P., Gea E. Antibiotic therapy of community-acquired pneumonia 

(CAP) caused by atypical agentes. Médecine et maladies infectieuses. 2006; 36: 680-689. 

[29] Resumo das Características do Medicamento: Azitromicina Basi 500 mg Pó para solução para 

perfusão. INFARMED. 

[30] Cunha, Burke A.  Antibiotic Essentials. Physicians’ Press. 2011. 

[31] Norma da Direção-Geral da Saúde nº 045/2011 de 26 de Dezembro de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ordemfarmaceuticos.pt/scid/ofWebStd_1/defaultCategoryViewOne.asp?categoryId=2015
http://www.ordemfarmaceuticos.pt/scid/ofWebStd_1/defaultCategoryViewOne.asp?categoryId=2015


Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

 

27 
 

10.  Anexos 

 

Anexo 1 – Planta dos SF 
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Anexo 2 – Pedido de Introdução de um Medicamento à Adenda Hospital do FHNM 
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Anexo 2 (continuação) – Pedido de Introdução de um Medicamento à Adenda Hospital 

do FHNM 
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Anexo 3 – Lista Comum  
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Anexo 4 – Monitorização do Transporte de Medicamentos de Frio 
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Anexo 5 – Verificação Mensal dos Prazos de Validade do Material de Consumo Clínico e 

Produtos Farmacêuticos 
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Anexo 6 – Etiqueta Atenção à Validade 
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Anexo 7 – Verificação das Regras de Armazenamento de Medicamentos e outros 
Produtos Farmacêuticos 
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Anexo 8 – Registo de Distribuição Individualizada 
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Anexo 9 - Mapa Terapêutico 
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Anexo 10 – Mapa de Produtos Externos 
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Anexo 11 – Mapa de Incidências 

 
 

 

  

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

 

39 
 

 

Anexo 12 – Alerta da Farmácia 
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Anexo 13 – Registo Mensal de Conferência Conjunta 
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Anexo 14 – Registo de Erros de Medicação 
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Anexo 15 – Dispensa de Medicamentos em Ambulatório 
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Anexo 15 (continuação) – Dispensa de Medicamentos em Ambulatório 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

 

44 
 

 

Anexo 16 – Anexo X 
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Anexo 17 – Mapa de Eritropoietinas 
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Anexo 18 – Registo da Entrada de Medicamentos Hemoderivados 
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Anexo 19 – Requisição/Distribuição/Administração de Medicamentos Hemoderivados 
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Anexo 20 – Registo de Distribuição de Hemoderivados 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

 

49 
 

 

Anexo 21 – Justificação de Medicamento Extra-Formulário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

 

50 
 

 
 
Anexo 22 – Prescrição e Requisição de Anti-Infeciosos  
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Anexo 23 – Ficha de Preparação de Medicamentos Manipulados 
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Anexo 24 – Medicamento Reembalado 
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Anexo 25 – Pedido de Informação 
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