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1. Introdução 

O presente relatório diz respeito ao estágio curricular em Farmácia Comunitária, realizado na 

Farmácia Portela (FP), durante o período de quatro meses. 

O estágio em Farmácia Comunitária constitui uma etapa fundamental no processo de 

formação dos futuros farmacêuticos uma vez que permite a consolidação dos conhecimentos 

teóricos adquiridos durante o curso e a aquisição de novas valências que são indispensáveis 

para uma formação mais completa. 

Graças à confiança e à sua fácil acessibilidade, a Farmácia Comunitária é o local privilegiado 

pelos utentes que procuram a prestação de cuidados de saúde por profissionais com 

formação técnico-científica. Assim, a formação prática na área de prestação de cuidados de 

saúde, ao nível do aconselhamento farmacêutico e contacto com os doentes, é imprescindível 

nesta fase de conclusão de estudos e de preparação para a vida profissional. 

O presente relatório é constituído por duas partes: na primeira parte, descrevo de forma 

sucinta as tarefas por mim realizadas na Farmácia Portela, assim como as competências 

adquiridas; na segunda parte, faço a exposição dos três temas que desenvolvi junto da 

comunidade durante o meu estágio. 

2. Local de estágio 

2.1 História 

A FP abriu portas em Vila Nova de Gaia no século XIX sob direção de José da Costa Portela 

até 1979, ano em que Maria da Graça Bandeira Pinto V. Camarinha assumiu esse cargo e 

ainda o desempenha nos dias de hoje. [1] 

2.2 Localização e horário de funcionamento 

A FP localiza-se em pleno centro da cidade de Vila Nova de Gaia, na Rua Marquês Sá da 

Bandeira, próximo do Hospital de Gaia e relativamente próximo do Centro de Saúde de Soares 

dos Reis/Oliveira do Douro - Unidade de Soares dos Reis e do Centro, assim como de 

diversas clínicas. A farmácia encontra-se numa área de comércio com grande movimento, 

sendo servida de uma vasta e diferenciada rede de transportes públicos (ver Figura 1) que 

promovem o acesso facilitado por parte da população. Deste modo, a farmácia tem contato 

com uma população muito diversa e heterogénea no que respeita a faixa etária, classes 

sociais e necessidades. 
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Figura 1 - Localização da Farmácia Portela 

A farmácia funciona 24 horas por dia durante todos os dias do ano, incluindo fins-de-semana 

e feriados. Durante o período compreendido entre as 0:00 e as 8:00 horas apenas é prestado 

o serviço de dispensa de medicamentos através de um postigo, sendo este assegurado por 

um profissional. Para tal, os utentes devem recorrer à campainha existente no exterior da 

farmácia. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  Recursos Humanos 

A qualidade dos serviços prestados em farmácia depende, fundamentalmente, da qualidade 

da equipa de profissionais da área bem como de toda a equipa de profissionais que 

desempenham atividades de suporte à gestão e organização da farmácia. Neste sentido, a 

FP possui uma equipa de profissionais qualificados e competentes que trabalham de forma 

conjunta e integrada por forma a prestar cuidados de saúde de excelência. A equipa da FP é 

composta pela Diretora Técnica, sete Farmacêuticos, sete Técnicos de Farmácia, uma 

Técnica Auxiliar e duas profissionais Indiferenciadas. 

2.3.1 Direção técnica 

A direção técnica da FP está ao cargo da Dr.ª Maria da Graça Camarinha, responsável 

máxima por todos os atos praticados na farmácia bem como garantir o cumprimento de todas 

as normas e legislação. As funções da responsabilidade da direção técnica encontram-se 

regulamentadas em Diário da República através do Decreto-Lei n.º 307/2007 de 31 de Agosto 

com a redação dada pelo nº 171/2012 de 1 de Agosto. [2] 

2.3.2 Farmacêuticos e técnicos de farmácia 

Os profissionais de farmácia têm como funções assegurar o correto circuito de dispensa dos 

medicamentos destacando-se as seguintes funções:  

a) Proceder à correta dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde com base 

na interpretação da prescrição terapêutica;  
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b) Avaliar a dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica, fornecendo o 

aconselhamento técnico e cientifico necessários à correta e consciente utilização do 

medicamento; 

c) Prestar informações e/ou aconselhamento ao doente/utente sobre o uso racional de 

medicamentos e outros produtos, com vista à prevenção da doença e promoção da saúde, 

do individuo e da comunidade, adequando sempre o discurso ao grau de escolaridade do 

utente, certificando-se sempre que a mensagem foi clara. 

d) Promover e participar ativamente num sistema de segurança associado ao uso do 

medicamento, em articulação com o Sistema Nacional de Farmacovigilância em vigor;  

e) Assegurar, segundo as boas práticas de farmácia, o controlo de qualidade dos 

medicamentos e outros produtos, instalações e equipamentos, aplicando normas de 

higiene e segurança inerentes à sua atividade profissional; 

f) Manipulação e produção de medicamentos e outros produtos à escala oficinal e 

magistral de forma a garantir a proteção e segurança do produto final bem como do 

profissional e ambiente. 

g) Frequência de cursos de formação científica e técnica, simpósios, congressos, 

encontros profissionais e científicos, sessões clínicas internas da farmácia, e ainda a 

leitura de publicações que contribuam para a sua atualização profissional e reforço das 

suas competências. 

h) O farmacêutico deve supervisionar, verificar e avaliar as tarefas delegadas no pessoal 

de apoio, intervindo sempre que necessário. 

2.3.3 Auxiliares  

Faz igualmente parte da equipa uma auxiliar responsável pela receção de encomendas uma 

vez que o volume de receções diárias o exige. As restantes duas auxiliares têm como funções 

a manutenção da limpeza e higiene das instalações e de prestar apoio na reposição de stocks. 

 

2.4 Espaço Exterior 

No que respeita ao espaço exterior às instalações da farmácia, as Boas Práticas 

Farmacêuticas recomendam que deverá ser garantida a acessibilidade de todos os potenciais 

utentes, incluindo crianças, idosos e cidadãos portadores de deficiência. A FP encontra-se 

instalada a um nível ligeiramente superior ao da rua e, para que garanta o acesso a todos os 

utentes, assegura a colocação de uma rampa amovível. A porta principal tem largura 
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suficiente que permite a passagem de cadeiras de rodas e outros instrumentos auxiliares de 

marcha. 

A FP respeita de igual forma as imposições do INFARMED quanto à identificação, estando 

devidamente identificada por um letreiro com o nome “FARMÁCIA PORTELA” acompanhado 

do símbolo da cruz verde iluminado durante o período de funcionamento da farmácia. Na 

fachada do edifício e junto do acesso ao interior, existe também uma placa que identifica o 

profissional responsável pela direção técnica, encontrando-se também no exterior a 

identificação visível do horário de funcionamento. Para que a farmácia possa condicionar o 

acesso ao interior durante o funcionamento noturno, a FP tem instalado um postigo de 

atendimento. A partir das 00.00h todos os atendimentos passam a ser feitos através desta 

estrutura por forma a incrementar a segurança do profissional de farmácia. [3] 

2.5 Espaço Interior 

O espaço da FP carateriza-se pelos traços modernos do seu design, que cria um ambiente 

cómodo, agradável e profissional com áreas destintas para os diversos serviços que oferece. 

A estrutura do espaço interior da farmácia respeita integralmente a legislação que 

regulamenta as instalações das farmácias comunitárias, que consta da Deliberação n.º 

2473/2007, de 28 de Novembro.  

Além destas áreas impostas pela Deliberação acima referida, a FP conta também com uma 

zona especialmente destinada à receção e conferência de encomendas, um segundo 

armazém destinado aos produtos consumíveis da farmácia, uma zona de recolhimento, um 

escritório da Direção Técnica, um gabinete para o tratamento de receituário, uma copa, 

vestiários femininos e masculinos, escritórios de contabilidade e vários gabinetes utilizados 

para consultas de podologia, acupuntura e nutrição (designada Zona N). As diferentes zonas 

encontram-se distribuídas ao longo de 4 pisos. [4] 

2.5.1 Armazém 

Segundo as normas impostas pelo INFARMED no que respeita ao armazenamento dos 

medicamentos, estes devem ser “armazenados em locais distintos de outras mercadorias e 

obrigatoriamente nas condições controladas especificadas pelo fabricante, para evitar a sua 

deterioração pela luz, humidade ou temperatura” [5]. 

Assim sendo, a FP conta com espaços de armazenamento reservado a medicamentos e 

produtos de saúde e dermocosmética e, separadamente, a consumíveis e produtos diversos. 

O armazenamento dos medicamentos e produtos de saúde não se encontra centralizado num 

espaço único, sendo dividido entre o robot, o armazém, a zona de atendimento onde os 
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produtos (não sujeitos a receita médica) se encontram expostos, frigoríficos de 

armazenamento de produtos de frio e armários localizados na zona de receção de 

encomendas e contígua com esta, onde se armazenam ainda alguns produtos.  

O referido armazém é uma zona ampla que dispõe de estantes que permitem o 

armazenamento dos produtos a um nível superior ao solo, estando separados por forma 

farmacêutica e ordenados por Denominação Comum Internacional (DCI) de modo a facilitar a 

gestão do stock. Na sua disposição nas estantes, é utilizado, sempre que possível, o método 

First Expired, First Out (FEFO), ou seja, o produto com o prazo de validade mais curto é o 

primeiro a ser transferido para as restantes zonas onde são mantidos até à dispensa. Os 

produtos de dermocosmética estão agrupados pela respetiva marca comercial. O ambiente é 

controlado no que respeita à temperatura e humidade, sendo este mantido abaixo dos 25ºC 

e 60% de humidade. Neste armazém a temperatura e a humidade são parâmetros diariamente 

monitorizados e registados em dupla amostragem, no início da manhã e fim de tarde. Desta 

forma são cumpridas todas as exigências legais e garante-se as condições ideais de 

conservação dos produtos. 

2.5.2. Robot  

O robot é uma tecnologia inovadora que permite o armazenamento e dispensa de 

medicamentos e outros produtos. Tem como vantagens uma maior precisão e eficácia na 

dispensa, diminuindo os erros permitindo também o controlo rigorosa das condições de 

armazenamento dos produtos. 

2.5.3. Laboratório  

O laboratório é o espaço especialmente destinado à manipulação de formas farmacêuticas 

não estéreis. Este espaço encontra-se adaptado a todos os procedimentos inerentes às 

preparações realizadas na farmácia.  

2.5.4. Escritório da Direção Técnica 

 O escritório é o local onde a Diretora Técnica gere todo o funcionamento da farmácia e onde 

são recebidos os Delegados de Informação Médica ou representantes de outras entidades. 

Neste escritório encontra-se bibliografia diversa, como a respeitante à legislação que rege a 

atividade farmacêutica e informação relativa a fornecedores e laboratórios.  

2.5.5. Escritório de Gestão de Receituário  

Este espaço destina-se à conferência do receituário. Para tal, conta com diversos 

computadores e armários fechados onde é arquivada, entre outra documentação, os registos 

de psicotrópicos.  
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2.5.6. Instalações Sanitárias  

Existe uma área destinada a servir os utentes que se encontra completamente adaptada a 

pessoas de mobilidade reduzida e uma outra destinada aos profissionais da farmácia.  

2.5.7. Zona de Recolhimento 

Esta zona é especialmente destinada aos profissionais que prestam serviço durante a noite, 

contando com uma cama para o descanso dos mesmos. 

2.5.8. Gabinete de Cuidados Farmacêuticos  

O gabinete de cuidados farmacêuticos funciona como gabinete de atendimento personalizado, 

no qual se atendem situações em que seja exigido alguma privacidade, que, segundo as Boas 

Práticas Farmacêuticas para a farmácia comunitária, deve possuir um espaço delimitado, 

onde os utentes possam ter um diálogo confidencial com o profissional de farmácia, sem 

interrupções e sem a possibilidade de ser ouvida por terceiros [3]. Simultaneamente, neste 

gabinete são prestado os cuidados de saúde que a FP disponibiliza tais como a aplicação de 

injetáveis intramusculares (como vacinas que não pertençam ao plano nacional de vacinação) 

e à perfuração de orelhas. Neste espaço existe uma secretária, uma marquesa, uma balança 

para pesar bebés, bem todos os materiais necessários aos procedimentos ali realizados. 

Pontualmente é utilizado como espaço para breves formações dos profissionais que garantem 

uma facilitada e constante atualização da sua formação. 

2.5.9. Zona de Receção e Conferência de Encomendas  

Esta área ocupa uma posição central privilegiada localizada entre a área de atendimento 

geral, o acesso aos gabinetes da direção técnica, tratamento de receituário, de cuidados 

farmacêuticos, próxima do robot e armazém. Esta localização facilita o funcionamento geral 

da farmácia já se trata de uma zona onde são realizadas tarefas diversas e transversais às 

atividades. Assim é o local onde é gerido o circuito das encomendas, sendo garantida a 

entrega facilitada por parte dos fornecedores, pela proximidade ao acesso exterior, e o seu 

armazenamento. 

2.5.10. Zona de Atendimento Geral  

A Zona de Atendimento é a zona com que o utente se depara assim que entra na farmácia, 

daí que seja importante que esta seja organizada, apelativa e bem iluminada de modo a 

proporcionar ao utente uma sensação de conforto. Na FP, a zona de atendimento encontra-

se divida em áreas distintas: zona dos balcões de atendimento e expositores de 

medicamentos de venda livre, zona de bucodentários, de puericultura e os produtos 

ortopédicos. Na zona de atendimento existem 9 balcões de atendimento contínuos, sendo 
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compostos por um computador, uma impressora, um leitor de código de barras, terminais 

multibanco, gavetas e material essencial como os carimbos da farmácia. De modo a servir 

todos os balcões, existem três distribuidores do robot, estruturas a partir das quais os produtos 

são enviados para possibilitar a dispensa ao utente e dois CashGuard, um em cada 

extremidade do aglomerado de balcões de atendimento, onde são realizados os pagamentos 

centralizados de todas as vendas realizadas na farmácia. Na zona próxima aos balcões é 

possível encontrar gôndolas com promoções de produtos e uma máquina automática de 

medição da tensão arterial. Esta zona é considerada uma zona “quente” pelo fato de ser alvo 

inevitável de atenção por parte do utente durante o atendimento, encontrando-se vários 

lineares atrás dos balcões, destinados à exposição de medicamentos não sujeitos a receita 

médica, cuja colocação depende da sua rotatividade bem como sazonalidade e produtos de 

dermocosmética.  

2.5.11. Zona N  

A zona N corresponde ao andar superior da FP onde se encontram os gabinetes de serviços 

adicionais disponibilizados aos utentes como é o caso das consultas de podologia, nutrição, 

psicologia e acupuntura. Para além destes gabinetes localizam-se ainda neste piso superior 

os escritórios de contabilidade e gestão. 

2.6 Sistema Informático 

O avanço tecnológico dos últimos anos permitiu grandes avanços na área da saúde e, em 

específico na área farmacêutica, uma mudança integral no modo de funcionamento das 

farmácias. Com a informatização dos processos e o auxílio das novas tecnologias instalou-se 

uma “revolução” dos processos inerentes ao funcionamento das farmácias que, anteriormente 

eram realizados de forma manual. O sistema informático (SI) utilizado pela FP é o “4Digital”, 

disponibilizado pela 4DigitalCare – Sistemas de Informação Para a Saúde, Lda. Para além do 

seu caráter intuitivo e completo, o que facilita a sua utilização, este SI tem como garantia a 

constante atualização de todas as informações que disponibiliza, tais como comparticipações 

e preços dos produtos. 

O 4Digital é acedido exclusivamente através de log in pessoal, com um nome de utilizador e 

password previamente gerados, permitindo que as atividades sejam limitadas e que sejam 

facilmente rastreadas as ações dos profissionais em caso de necessidade. A FP tem também 

ao seu dispor um sistema que facilita a movimentação e armazenamento de dinheiro, o 

sistema de CashGuard onde são realizados os pagamentos centralizados de todas as vendas 

realizadas na farmácia, o que permite ao profissional despender menos tempo a entregar o 

troco ao utente e evita erros nesse mesmo processo. 



 
                                           Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

8 
Liliane Costa 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

3. Circuito do Medicamento  

O circuito do medicamento trata-se de um processo complexo que engloba todas as etapas 

desde que o medicamento é produzido, iniciando-se com a fase de investigação e 

desenvolvimento, autorização de comercialização, produção e distribuição, aquisição como 

stock nas farmácias, prescrição, dispensa e uso terapêutico. Todas estas etapas são 

devidamente controladas de modo a que seja garantida e segurança terapêutica do 

consumidor que, em Portugal, é da responsabilidade do INFARMED encarregando-se da 

autorização de introdução no mercado nacional de medicamentos de uso humano. Os 

intervenientes do circuito do medicamento distinguem-se entre a indústria farmacêutica 

(fabricantes), distribuidores grossistas e armazenistas, prescritores e os profissionais 

qualificados que os colocam à disposição dos utentes nos locais de dispensa autorizados 

como farmácias comunitárias, parafarmácias e outros locais de venda autorizados, para além 

da farmácia hospitalar.  

Na farmácia comunitária, em particular, o circuito inicia-se pelo processo de aprovisionamento 

passando depois pela receção e conferência, armazenamento e, por último, pela dispensa 

dos medicamentos. 

3.1 Aprovisionamento 

O aprovisionamento corresponde ao conjunto de atividades que têm como objetivo colocar à 

disposição da farmácia os bens e serviços de que necessita para exercer a sua atividade e 

satisfazer as necessidades dos utentes, na qualidade e quantidade adequada, no momento 

oportuno e, sempre que possível, ao menor custo para a farmácia. Assim, o aprovisionamento 

representa uma fase essencial no desempenho de todo o circuito do medicamento uma vez 

que constitui o processo base do mesmo. Para assegurar uma gestão eficazmente económica 

é necessário conseguir o equilíbrio entre os stocks dos produtos e as suas vendas, 

contrabalançando com a garantia de que é possível dar resposta a todas as necessidades 

dos utentes. No entanto, é uma tarefa que exige uma análise atenta e constante das vendas, 

das caraterísticas dos utentes, da sazonalidade dos produtos, da capacidade de 

armazenamento da farmácia, da conservação dos produtos, condições de aquisição entre 

outros fatores.  

As encomendas são feitas a diferentes fornecedores, de entre os quais a escolha se baseia 

nas condições que oferecem em termos de disponibilidade dos produtos, preço de custo, 

bonificações e condições de entrega. As encomendas são feitas através do telefone, fax ou 

modem sendo os principais fornecedores da farmácia a Cooprofar, OCP, Alliance Healthcare 

e Empifarma. Podem distinguir-se as encomendas diárias, diretas e encomendas por telefone. 
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As encomendas por telefone ou modem realizam-se para efetuar pedidos pontuais ou 

urgentes que são detetados durante os atendimentos e que visam satisfazer as necessidades 

específicas de determinado doente. Desta forma consegue-se avaliar com precisão a 

disponibilidade dos produtos bem como informar os utentes do prazo previsto de entrega. 

As encomendas diárias são aquelas realizadas a partir do modem que podem ser realizadas 

criadas de forma manual ou de forma automática, pelo sistema informático, a partir dos stocks 

mínimos e máximos estabelecidos para cada produto, tendo em conta o stock existente. Desta 

forma, é sugerida uma encomenda, com base no stock mínimo, ao fornecedor mais recente 

mas esta encomenda pode ser modificada sendo permitido alterar o fornecedor, a quantidade 

a encomendar bem como remover ou adicionar linhas. Nesta fase são também mostrados 

quais os fornecedores que, naquele momento, apresentam bonificações para determinado 

produto, assim como as últimas compras e os movimentos dos últimos 12 meses. É possível 

também aceder à lista de produtos esgotados e, desta forma, fazer um cuidado 

acompanhamento da disponibilidade destes produtos fazendo encomendas regulares dos 

mesmos. Estas podem ser realizadas através do fax diretamente aos laboratórios, aos 

representantes da marca ou aos Delegados de Informação Médica. Para uma gestão eficaz 

dos stocks é fundamental que estes se mantenham atualizados e acertados para que o stock 

informático coincida com o real, pois caso contrário pode comprometer-se a disponibilidade 

dos produtos e a satisfação das necessidades dos utentes. É também importante fazer um 

cuidado acompanhamento dos prazos de validade para que seja evitado o stock obsoleto. 

3.2 Receção e conferência de encomendas 

 Na FP existe uma área destinada a receção e conferência de encomendas e um profissional 

responsável por esta tarefa, de modo a melhorar os serviços prestados, já que a correta e ágil 

gestão da receção se traduz na assegurada e atempada disponibilidade dos produtos aos 

clientes. Esta fase é também condicionante para uma eficaz gestão do stock e minimização 

de erros e desfasamentos do mesmo e para o controlo dos prazos de validade dos produtos. 

Ao longo do dia as encomendas são entregues pelos distribuidores dos fornecedores, 

devidamente acondicionadas em caixas próprias e identificadas. Estas mesmas caixas devem 

proteger os produtos face as condições de transporte e atmosféricas para que se garanta a 

sua integridade. No momento em que uma encomenda está a ser entregue deve, inicialmente, 

verificar-se se o destinatário é o correto e a concordância do número de volumes entregues 

face ao número que consta na guia de transporte. A encomenda recebida é acompanhada 

por uma Guia de Remessa ou Fatura em duplicado (ver Anexo 1 – Fatura de Encomenda 

Diária). 



 
                                           Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

10 
Liliane Costa 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Ao rececionar uma encomenda dá-se prioridade às encomendas que contenham 

medicamentos face às de outros produtos e, dentro das encomendas de medicamentos, é 

priorizada a receção de produtos que necessitam de conservação no frio. Nesta fase são 

contabilizados todos os produtos e lidos os seus códigos de barras através do sistema de 

leitura ótica, que permite a transmissão das quantidades rececionadas ao SI. Durante a 

receção são também verificados os prazos de validade dos produtos e atualizados, caso seja 

necessário, e é também avaliado o estado de conservação e integridade dos produtos. 

Posteriormente é impresso o documento que resume a receção (ver Anexo 2- Impresso de 

Receção de encomendas). 

Apesar de existir uma auxiliar cuja principal função é receção de encomendas, desempenhei 

esta tarefa quase diariamente durante o meu percurso na farmácia (ver Anexo 3 – 

Cronograma do estágio), um contacto inicial com os produtos que se mostrou imprescindível 

uma vez que o estagiário não tem conhecimento do número e do tipo de artigos que a farmácia 

dispõe. E, devido ao elevado número de produtos, é uma tarefa que fiz questão de continuar 

a desempenhar por me facilitar o atendimento e o aconselhamento ao me inteirar das 

inúmeras opções que a FP possui e conseguir assim informar o utente de uma forma mais 

rápida e eficaz. 

3.2.1 Produtos de conservação em frio 

Os produtos que necessitam de conservação no frio vêm devidamente identificados e 

acomodados em caixas que conservam a temperatura adequada ao seu acondicionamento. 

Estes produtos têm prioridade de receção e são de imediato colocados no frigorífico no local 

identificado como “Produtos para dar entrada” e apenas após a finalização da receção da 

encomenda é que os produtos são dispostos corretamente no frigorífico de modo a evitar 

situações como a dispensa de produtos ainda em receção. 

3.2.2 Psicotrópicos e estupefacientes 

No caso específico destes medicamentos, são transportados com a sinalização de “produtos 

especiais” e devem ser acompanhados pela Guia de Requisição de Psicotrópicos (composto 

por duas vias) que permite o controlo e rastreabilidade dos mesmos pelo INFARMED. 

Posteriormente, uma das vias é enviada ao respetivo fornecedor no final de cada mês e a 

outra via é arquivada na farmácia por um período de 3 anos tal como as cópias das receitas 

de substâncias estupefacientes ou psicotrópicas de acordo com o que é exigido pelo 

INFARMED. Para além disso, é igualmente exigido o envio ao INFARMED do registo mensal 

de movimento destas substâncias até ao dia 8 do segundo mês a seguir à dispensa. 
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3.2.3 Matérias-primas 

As matérias-primas rececionadas devem estar devidamente acompanhadas pelo respetivo 

boletim de análise. Este boletim inclui o número do lote da matéria-prima e comprova o 

cumprimento das exigências previstas na monografia respetiva. 

No momento da receção, os boletins de análise são verificados quanto à sua concordância 

com o exigido e arquivados na farmácia com a identificação do respetivo fornecedor, tal como 

é exigido pelo INFARMED. No caso de ser detetada alguma não conformidade como no caso 

de derrames e acondicionamento indevido, as matérias-primas são devolvidas ao fornecedor. 

[6] 

3.2.4 Devoluções aos Fornecedores  

As encomendas recebidas podem, por diversos motivos, exigir que sejam feitas devoluções 

ou reclamações aos fornecedores, que devem ser prontamente comunicadas. De entre os 

motivos podem enumerar-se prazo de validade caducado ou demasiado curto, produto 

danificado, incompleto ou em condições indevidas de armazenamento, produto não responde 

ao encomendado em qualidade ou quantidade e ordem de recolha do mercado por parte do 

INFARMED ou do próprio laboratório.  

No caso das situações referidas a farmácia emite uma Guia de Devolução em triplicado, que 

discrimina a fatura correspondente, o fornecedor a que o produto se destina, a identificação 

do produto e quantidade a devolver, o preço de custo, o preço de venda ao público e o motivo 

da devolução. O original deste documento é enviado, juntamente com o duplicado, com o 

produto ao fornecedor e o triplicado permanece em arquivo na farmácia. A resolução destas 

devoluções é feita através da emissão de uma nota de crédito pelo fornecedor ou da troca de 

produto. 

3.2.5 Controlo prazos de validade  

A gestão dos stocks no que respeita ao controlo dos prazos de validade é feita com o recurso 

a uma ferramenta do SI que permite gerar listagens de todos os produtos existentes na 

farmácia com prazo de validade a expirar nos meses seguintes. Com esta listagem verificam-

se todos esses produtos assinalados de modo a atuar da melhor forma possível. 

3.3 Armazenamento 

Após rececionadas as encomendas os produtos são armazenados no local apropriado. 

Dependendo do tipo de produtos estes são encaminhados para o frigorífico, robot, expositores 

na zona de atendimento, armazém ou nos locais de armazenamento contíguos com a zona 

de receção de encomendas e robot. 
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Todos os medicamentos/produtos de saúde/produtos de dermocosmética que se encontram 

expostos são previamente etiquetados, tal como o exigido pelas normas do INFARMED, com 

o preço de venda ao público, taxa de IVA, código CNP (Código Nacional de Produtos) e 

designação do produto. A disposição destes produtos, para além de ter em conta a 

rotatividade, vendas e potencial de escoamento dos produtos, é feita de modo a que os 

produtos com menor prazo de validade sejam primeiramente dispensados. A exposição dos 

produtos implica um trabalho atento dos profissionais que se encarregam da atualização de 

preços, manutenção do stock mediante as faltas e se mantêm atentos às vendas dos stocks 

expostos de modo a otimizar a sua disposição. 

A utilização do robot na FP garante um controlo eficaz da intervenção humana no momento 

de introdução de medicamentos de modo a garantir que daí não resultarão erros de dispensa. 

Para além disso é uma mais-valia na agilização e rigor em várias tarefas, desde o 

armazenamento à dispensa. 

Em todos os locais de armazenamento são asseguradas e controladas as condições de 

armazenamento exigidas: 

 Proteção do calor – temperatura deve ser inferior a 25ºC; 

 Armazenamento no frigorífico – temperatura deve ser inferior a 8ºC com sistema de 

alarme caso se verifique uma refrigeração deficiente; 

 Proteção da humidade – humidade deve ser inferior a 60%; 

 Proteção da luz – ausência de luz solar direta [5] 

A temperatura e a humidade são controladas duas vezes ao dia em 3 locais distintos: zona 

de atendimento, zona próxima do robot e armazém com auxílio de termohigrómetros, sendo 

os valores registados em impressos próprios. Durante o meu período de estágio esta tarefa 

esteve à minha responsabilidade. 

3.4 Dispensa de medicamentos 

A cedência de medicamentos define-se como o ato em que o profissional de farmácia, após 

avaliação, cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos doentes mediante 

prescrição médica, em regime de automedicação ou indicação farmacêutica. 

A dispensa de medicamentos representa uma das principais atividades do farmacêutico, 

tendo este um papel ativo no esclarecimento e aconselhamento ao utente garantido a 

compreensão correta de toda a informação dada, que deverá ser o mais clara possível. 
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3.4.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Receita Médica e Prescrição 

A prescrição de medicamento é materializada através de uma receita médica. Este documento 

pertencente ao utente e da responsabilidade de um médico, médico dentista ou odontologista 

(mediante a legislação em vigor); pode ter duas formas: modelo renovável ou modelo não 

renovável, incluindo-se nesta categoria as receitas manuais. 

As receitas eletrónicas renováveis têm um maior prazo de validade, de 6 meses, contendo 3 

vias devendo ser impressa a indicação da respetiva via (“1.ª via”, “2.ª via” e “3.ª via”). Apenas 

podem ser prescritos em receita renovável, os medicamentos que se destinem a tratamentos 

de longa duração que constem da listagem da Tabela da Portaria n.º1471/2004, de 21 de 

dezembro. 

O modelo não renovável (Anexo 4 – Receita Médica Eletrónica Não Renovável) tem uma 

validade de 30 dias e inclui as receitas informatizadas e manuais. 

A prescrição manual é ainda permitida mas apenas em situações excecionais, e que devem 

ser devidamente assinaladas na própria receita no respetivo campo. 

Dependendo dos medicamentos prescritos distinguem-se vários tipos de receitas: 

 RN – corresponde à prescrição normal de Medicamentos; 

 RE – Receita Especial (psicotrópicos e estupefacientes); 

 MM – Medicamentos Manipulados (obrigatoriamente prescritos isoladamente); 

 MD – Produtos Dietéticos; 

 DS – Produtos para autocontrolo da Diabetes Mellitus (obrigatoriamente prescritos 

isoladamente) 

 OUT – Outros produtos (fraldas, sacos para ostomia, etc.) [7] 

Dispensa e aconselhamento 

Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas para a farmácia comunitária, aquando do 

aviamento do receituário é necessário garantir que as prescrições são dispensadas segura e 

eficientemente, seguindo-se o seguinte procedimento: 

 Identificar o doente, o médico e a entidade responsável pelo pagamento e/ou 

copagamento; 

 Verificar a autenticidade da prescrição; 

 Verificar a data de validade da prescrição; 
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 Ajudar o utente a resolver o problema quando a prescrição não possa ser dispensada, 

contatando, caso necessário, com o médico prescritor para resolver os eventuais 

problemas ou dúvidas que tenham surgido. 

 Interpretar o tipo de tratamento e as intenções do prescritor; 

 Identificar o medicamento e confirmar a forma farmacêutica, posologia, apresentação, 

método de administração e duração do tratamento para que seja feita a avaliação 

farmacoterapêutica por parte do profissional de farmácia no que respeita à 

necessidade e adequação ao doente (descartar possíveis contra-indicações, 

intolerâncias, interações) e da posologia (dose, frequência e duração de tratamento) 

[3]. 

Caso não esteja especificado na prescrição a dosagem ou dimensão da embalagem, deverá 

entender-se que se refere ao mínimo comercializado, tendo em conta se a prescrição se 

destina a adultos, crianças ou lactentes. 

Depois de todo o aconselhamento prestado, o profissional procede à venda recorrendo ao SI. 

Terminada a venda, é lido o código da receita e esta é inserida na impressora para que seja 

impresso no seu verso a informação da farmácia, do organismo, dos fármacos dispensados 

(com o respetivo código de barras), o valor comparticipado de cada um, o valor pago pelo 

doente e a quantidade. Também no verso o utente assina, em espaço próprio, de modo a 

confirmar que lhe foram dispensados os medicamentos descritos e que exerceu, ou não, o 

seu direito de opção. 

Por último, o profissional carimba a receita, escreve a data do aviamento e assina e é colocada 

em local próprio para posterior tratamento (Anexo 5 – Impressão no Verso da Receita). 

Direito de opção do utente 

É permitido ao doente a escolha por qualquer um dos medicamentos com o mesmo CNPEM, 

excetuando-se as situações em que as prescrições fazem menção à exceção a) ou b) que 

determinam a obrigatoriedade de dispensa do medicamento prescrito. Perante uma 

prescrição com exceção c) o utente tem, contrariamente, direito de opção entre o 

medicamento prescrito ou um substituto com um PVP inferior. No caso de o utente optar pelo 

medicamento prescrito pelo médico, o profissional de farmácia seleciona no SI “exceção c), 

sem direito” e, no caso de optar por um medicamento com menor PVP selecionando a 

“exceção c) com direito”. 

As farmácias devem ter sempre disponíveis para venda no mínimo três medicamentos com 

as mesmas características do medicamento prescrito, de entre os que correspondem aos 
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cinco mais baratos de cada grupo homogéneo, devendo dispensar um destes, a não ser que 

seja outra a opção do utente [7]. 

Comparticipações  

A atual legislação prevê a possibilidade de comparticipação de medicamentos através de um 

regime geral e de um regime especial, o qual se aplica a situações específicas que abrangem 

determinadas patologias ou grupos de doentes.  

Segundo o Decreto-Lei n.º 106-A/2010 comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos de venda ao público é fixada de acordo com os seguintes escalões: Escalão 

A - 90%; Escalão B - 69%; Escalão C - 37%; Escalão D - 15%. [9]  

No regime especial, a comparticipação pode ser efetuada em função de:  

Beneficiários: 

A comparticipação no preço dos medicamentos integrados no escalão A é acrescida de 5% 

(95%) e é acrescida de 15% nos escalões B (84%), C (52%) e D (30%) para os pensionistas 

do regime especial.  

Patologias ou grupos especiais de utentes: 

- Doenças como Alzheimer, Paramiloidose, Lúpus, Hemofilia, Doença Inflamatória Intestinal e 

Artrite Reumatoide tem direito à comparticipação especial de alguns medicamentos, 

abrangidos na listagem do INFARMED. Para tal, o médico prescritor deve fazer menção ao 

respetivo despacho junto a cada linha de prescrição e, em alguns casos, o exige-se que a 

medicação seja prescrita por médicos especialistas para que seja realizada a 

comparticipação, como no caso da Doença de Alzheimer, em que é necessário que o 

prescritor seja um psiquiatra ou neurologista. 

- Os doentes diabéticos têm comparticipação de valor máximo de 85% dos custos de 

aquisição das tiras-teste e das agulhas e de 100% nas seringas e lancetas. 

Além da comparticipação garantida pelo SNS, existem outros organismos que comparticipam 

os medicamentos dos seus associados, em sistema integral ou complementar como o caso 

da Caixa Geral de Depósitos, Unidade de Saúde EDP – SaVida, Sindicato de Bancários do 

Norte ou o Sindicato Independente da Banca. Nestes casos, e caso a entidade responsável 

descrita na receita seja o SNS, existe uma complementaridade entre este e organismo onde 

o utente está inserido [8]. 
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Sistema de preços de referência 

O sistema de preços de referência abrange os medicamentos comparticipados, prescritos no 

âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS), e para os quais já existem medicamentos 

genéricos autorizados, comparticipados e comercializados. 

O preço de referência é o valor sobre o qual incide a comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos incluídos em cada um dos grupos homogéneos, de acordo com o escalão ou 

regime de comparticipação que lhes é aplicável. 

A revisão dos preços de referência e atualização das listas de grupos homogéneos é realizada 

trimestralmente pelo INFARMED. 

Medicamentos sujeitos a Receita médica especial 

Os medicamentos contendo uma substância classificada como estupefaciente são prescritos 

isoladamente e obrigatoriamente em receita informatizada do tipo RE – Receita Especial 

(Anexo 6 – Receita Médica Especial) 

Estas substâncias podendo atuar como depressores ou estimulantes do Sistema Nervoso 

Central são utilizadas em inúmeras situações clínicas como no tratamento de doenças 

psiquiátricas, oncologia e analgesia. No entanto, estes medicamentos são altamente 

controlados e rastreados devido ao elevado risco de habituação e dependência física e 

psíquica, potenciais riscos que decorrem da sua administração e também pelo risco de serem 

alvo de atos ilícitos de contrafação. 

A dispensa deste tipo de medicamentos exige o cumprimento de procedimentos que permitam 

o registo informático da identificação do adquirente, do utente, do prescritor, data da dispensa 

e assinatura legível do farmacêutico. [7] 

Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

Os MNSRM são assim considerados, segundo o INFARMED, porque:  

 Não necessitam obrigatoriamente de vigilância médica;  

 Contêm substâncias cuja atividade/efeitos secundários já se encontram devidamente 

conhecidos/aprofundados;  

 Dosagens seguras;  

 Não se apresentam sob a forma injetável;  

 Não constituem um risco direto, não causando dependência física nem psíquica 

quando usados de acordo com o princípio do uso racional do medicamento.  

Os MNSRM não comparticipados são dispensados nas Farmácias e nos Locais de Venda 

autorizados para o efeito, sendo o seu PVP sujeito ao regime de preços livres. 
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A difusão de informação pelos media, a invasão das novas tecnologias e domínio da internet 

afetaram o modo de estar das pessoas e causaram impacto nas nossas atividades na 

farmácia, especialmente no que respeita aos medicamentos de venda livre. Nos dias de hoje 

os utentes procuram, muitas das vezes, automedicar-se até pelo bombardeamento de 

campanhas publicitárias de medicamentos. É importante que tenhamos consciência que os 

utentes atuais são muito mais autónomos do que se verificava há uma década atrás, onde o 

utente se dirigia à farmácia para ser aconselhado, com pouco conhecimento dos fármacos 

que estavam no mercado. 

Deste modo é necessário uma abordagem cuidadosa no sentido de reforçar que estes 

medicamentos não são inócuos e exigem igualmente um acompanhamento e 

aconselhamento por profissionais qualificados para que se garante a segurança do utente [7]. 

Medicamentos Homeopáticos 

A homeopatia é uma terapia alternativa que consiste em tratar os doentes por intermédio de 

substâncias em altas diluições, capazes de produzir no individuo saudável, sintomas 

semelhantes aos da doença a tratar. 

Existem na FP diversos medicamentos homeopáticos, nas suas apresentações comerciais 

como, por exemplo, o Oscillococcinum, Homeovox ou Coryzalia e em unitários da Boiron. Hoje 

em dia representam uma fatia considerável no volume de vendas da FP e confesso que 

encontrei algumas dificuldades sempre que abordada com dúvidas sobre estes produtos uma 

vez que nunca tive formação na área.  

Medicamentos de uso veterinário  

A FP comercializa medicamentos de uso veterinário autorizados em Portugal mas também 

produtos de higiene e limpeza dos animais como champôs e loções. O farmacêutico tem a 

responsabilidade de prestar um aconselhamento necessário tendo em conta as 

características do animal e também do medicamento ou outros produtos veterinários; tarefa 

esta que se mostrou complicada para mim, visto que durante o curso nunca os abordamos; 

tentei no entanto colmatar esta falha com alguma pesquisa sobre os produtos mais 

requisitados. 

Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos (DM) são importantes instrumentos de saúde que englobam um 

vasto conjunto de produtos destinados, pelo seu fabricante, a serem utilizados na 

prevenção, diagnóstico ou tratamento de doenças, devendo atingir os seus fins através 
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de mecanismos que não se traduzem em ações farmacológicas, metabólicas ou 

imunológicas, distinguindo-se assim dos medicamentos. Os DM classificam-se em:  

 DM de classe I – baixo risco (Sacos coletores de urina, sacos de ostomia, fraldas, 

ligaduras)  

 DM de classe II - médio risco (pensos de gaze não impregnados com 

medicamentos, adesivos oclusivos para uso tópico)  

 DM de classe III- alto risco (válvula cardíaca). [10] 

Dermocosmética 

Entende-se por produto cosmético qualquer substância ou mistura destinada a ser posta 

em contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e 

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

tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o 

aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou de corrigir os odores corporais. 

A FP possui uma grande diversidade de produtos de dermocosmética procurando sempre 

uma exposição atrativa e manter-se atualizada quando à sazonalidade e tendências, já 

que a venda deste tipo de produtos sofre um grande impacto com as campanhas de 

marketing.  

Apesar da crescente competitividade que as farmácias têm vindo a sentir por parte dos 

inúmeros locais de venda de produtos de dermocosmética e da grande expansão desta 

indústria, as farmácias continuam a ser um dos locais de maior procura destes produtos. 

Isto deve-se, sobretudo, na confiança que depositam nos profissionais de farmácia que, 

sendo conhecedor das várias marcas e respetivas gamas comercializadas na farmácia, 

procuram aconselhar o produto ideal e mais adequado às necessidades de cada utente. 

Para além da confiança no aconselhamento os utentes consideram os produtos vendidos 

na farmácia seguros e confiáveis, o que é garantido pela supervisão e regulação pelo 

INFARMED. Talvez devido à minha escolha de unidades curriculares ligadas a esta área 

durante o curso, senti um certo à vontade quando necessitavam de aconselhamento sobre 

produtos de dermocosmética. 

3.4.3. Medicamentos Manipulados 

A evolução dos cuidados de saúde implica que cada vez mais os cuidados farmacêuticos 

sejam dirigidos ao doente. Apesar da tentativa da indústria farmacêutica ao disponibilizar uma 

grande variedade de formulações, formas farmacêuticas e dosagens não consegue satisfazer 
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as necessidades de todos os doentes, sendo neste sentido a área de Farmacotecnia de 

extrema importância. 

Todos os dias, na FP, são produzidos inúmeros medicamentos manipulados e nos quais tive 

a oportunidade de participar.  

O PVP dos medicamentos manipulados é calculado segundo a Portaria n.º 769/2004, de 1 de 

Julho, através de um programa que a farmácia dispõe para o efeito. Os manipulados, que 

estão descritos na Farmacopeia Portuguesa ou no Formulário Galénico Nacional, podem ter 

uma comparticipação de 30% de acordo com o DL n.º106-A/2010. A comparticipação só é 

válida se na receita estiver mencionado “manipulado” ou “f.s.a”. [8,11] 

4. Gestão de Receituário 

É da responsabilidade do profissional de farmácia certificar-se de que, no momento em que 

procede ao aviamento de receitas médicas, estas se encontram válidas e cumpridoras de 

todos os parâmetros exigidos. No entanto, é necessária uma dupla confirmação que garante 

a conferência de todas as receitas aviadas para que sejam detetados todos os possíveis erros 

nas mesmas que invalidam o pagamento das comparticipações à farmácia pelas entidades 

responsáveis, tal como erros de aviamento que devem ser corrigidos o mais depressa 

possível. Na FP a tarefa de conferência de receituário é meticulosamente desempenhada por 

um profissional mensalmente destacado para tal, sendo responsável pela conferência e 

correção das receitas aviadas no corrente mês e pela preparação dos lotes a encaminhar aos 

organismos responsáveis. Durante o processo de conferência são verificados todos os 

parâmetros obrigatórios na receita bem como se os fármacos dispensados correspondem aos 

prescritos. 

Durante o meu estágio, estive cerca de 15 dias na conferência do receituário antes de ir para 

o atendimento ao público. Foi sem dúvida uma mais-valia para diminuir o número de erros na 

dispensa dos medicamentos. 

5. Cuidados e Serviços Prestados 

Na FP, para além da dispensa de medicamentos e aconselhamento farmacêutico, prestam-

se outros serviços de saúde, como medição da pressão arterial, níveis de glicémia, níveis de 

colesterol total, níveis de triglicerídeos, do Peso, Altura, IMC, administração de injetáveis, 

teste de gravidez e furo de orelhas. Durante todo o meu período de estágio, fui a responsável 

por prestar todos estes serviços, excluindo apenas a administração de injetáveis e o furo de 

orelhas. 
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Tabela 1: Cronograma de formações assistidas no exterior da farmácia.  

6.  VALORMED 

A VALORMED é uma instituição que tem a responsabilidade da gestão dos resíduos de 

embalagens vazias e medicamentos fora de uso após consumo, ou fim de prazo de validade. 

O âmbito de intervenção da VALORMED abrange não apenas a recolha das embalagens 

vazias e produtos fora de uso entregues pelos cidadãos nas farmácias comunitárias ou 

gerados nas farmácias hospitalares, mas também das embalagens de medicamentos e 

produtos de uso veterinário provenientes das explorações agrícolas. 

Este sistema de gestão de resíduos veio proporcionar, indiretamente, mais segurança aos 

consumidores, uma vez que, ao retirarem das suas casas, resíduos de embalagens e 

medicamentos, reduzem, entre outros, o risco de consumo de medicamentos fora do prazo 

de validade, automedicação incorreta e tomas acidentais por crianças. Assim a VALORMED 

representa um meio para a defesa da saúde pública e ambiental, sendo a farmácia o elo de 

ligação entre esta e os consumidores, tendo, assim, um papel fundamental na divulgação 

deste projeto. [13] 

7. Formação contínua 

A formação continuada é uma obrigação profissional do Farmacêutico que se deve manter 

atualizado e informado a nível científico. Ao longo do meu estágio curricular assisti a diversas 

apresentações de produtos na FP através do trabalho de diversos profissionais dos 

laboratórios de indústria farmacêutica. 

Também me foi dada a oportunidade de assistir a diversas formações fora da farmácia 

destinadas a profissionais de saúde de várias farmácias (ver Tabela 1). 

As formações revelaram-se uma excelente oportunidade tanto para conhecer os produtos 

disponíveis na farmácia como para esclarecer todas as nossas dúvidas. 

 

FORMAÇÃO DATA/DURAÇÃO FORMAÇÃO DATA/DURAÇÃO 

PARADONTAX 18 Março 2015/ 3 horas URIAGE 13 Maio 2015/ 7 horas 

KLORANE 31 Março 2015/ 7 horas RENE FURTERER 18 Maio 2015/ 7 horas 

AVÈNE  2 Abril 2015/ 7 horas SENSODYNE 21 Maio 2015/ 3 horas 

PHARMANORD  16 Abril 2015/ 4 horas LETI 27 Maio 2015/ 3 horas 

LÓREAL  22 Abril 2015/ 4 horas CAUDALIE 3 Junho 2015/ 4 horas 

URIAGE BEBÉ   11 Maio 2015/ 3 horas NOVARTIS 30 Junho 2015/ 5 horas 



 
                                           Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

21 
Liliane Costa 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

 

A. O verão e os cuidados com o sol: Ação de educação e formação 

sobre proteção solar a crianças 
 

1.1. Contextualização da escolha do tema 

Nos últimos anos o número de casos de melanoma nos países ocidentais tem aumentado, 

com Portugal a apresentar cerca de 700 novos casos por ano [13]. A nível mundial a incidência 

de melanoma aumentou 1800% desde 1930 e espera-se que esta tendência continue nos 

próximos 10 a 20 anos. Perante estes números, uma prevenção atempada torna-se 

imprescindível para diminuir o risco de desenvolvimento de cancro de pele. Programas de 

formação e educação sobre este tema mostram-se mais eficazes e benéficos quando 

realizados com crianças, não só porque estas estão mais recetivas a nova informação mas 

também porque estão mais disponíveis a mudanças de comportamento e atitudes. [14] 

Face a esta realidade e aliado ao facto de grande parte do meu estágio em farmácia 

comunitária se incluiu no período de “pré-verão” e verão, era imperativo que a escolha de um 

tema para uma das minhas ações na comunidade recaísse neste assunto. 

 

1.2. Caracterização da pele  

De forma a melhor entender os efeitos da radiação na pele, é importante rever alguns 

conceitos sobre a estrutura da pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, representando 

16% do seu peso e 1.8m2 de área superficial; possui inúmeras funções, em que a mais 

importante é a sua capacidade de formar uma barreira física que permite a troca de água, 

eletrólitos e outras substâncias do exterior para o interior e vice-versa, sempre de uma forma 

limitada, assegurando a regulação da temperatura corporal, enquanto proporciona uma 

proteção contra micro-organismos, radiação ultravioleta (UV), agentes tóxicos e agressões 

mecânicas.  

É formada por três camadas: epiderme, derme e hipoderme, possuindo ainda anexos 

cutâneos, como folículos pilosos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. É 

estruturalmente dinâmica, em constante mudança, com as camadas externas a serem 

periodicamente substituídas por células internas que vão ascendendo para a superfície. E, 

apesar de estruturalmente ser igual em todo o corpo, a espessura da pele varia conforme o 

local anatómico e a idade do indivíduo.  
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A epiderme, a camada mais externa deste órgão, serve de proteção física e química entre o 

ambiente externo e o interior do nosso organismo. É composta por epitélio pavimentoso 

estratificado, organizado por várias subcamadas (estratos), essencialmente constituído por 

queratinócios em várias fases de amadurecimento desde as camadas mais profundas até à 

mais externa, o estrato córneo, e são responsáveis por produzir queratina que confere 

resistência estrutural e permeabilidade à epiderme. Nesta camada, existem ainda melanócitos 

(5-10%), células de Merkel (parte do sistema imunitário) e células de Langerhans 

(terminações nervosas responsáveis pelo tato e pela sensibilidade à pressão superficial). É 

ao nível do estrato córneo que se encontra um filme hidrolipídico responsável pela retenção 

de água – o Fator Natural de Hidratação (FNH).  

Logo abaixo é a derme, uma espessa camada de tecido fibroso e elástico (composto 

principalmente de colagénio, elastina e fibrina) que proporciona à pele a sua flexibilidade e 

resistência estrutural. É constituída por terminações nervosas, glândulas sudoríparas e 

sebáceas, folículos pilosos e vasos sanguíneos e linfáticos. 

Abaixo encontra-se a hipoderme, uma camada de tecido adiposo que ajuda a isolar o corpo 

do calor e frio, protege contra traumatismos, armazena energia e faz a conexão da pele com 

o tecido muscular. [15] 

1.2.1 Pele da criança 

A criança não é um adulto em miniatura. Principalmente antes dos 2 anos de idade, a sua 

pele tem uma estrutura claramente diferente e que justifica cuidados redobrados, pela sua 

sensibilidade e suscetibilidade à radiação. A Tabela 2 resume as principais diferenças na 

estrutura da pele de um adulto e de uma criança. Tanto a espessura da epiderme como o 

rácio lípidos/proteínas são menores na criança o que implica que seja uma pele menos 

protegida de fatores físicos externos; a quantidade de melanina é também inferior na infância: 

principalmente antes dos 12 meses a sua presença é significativamente menor do que entre 

os 16 e 24 meses. 
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 Tabela 2: Diferenças estruturais na pele do adulto e da criança. Adaptado de [19] 

 

Em crianças com mais de 24 meses, a pele já é bastante similar à do adulto mas, todavia, a 

camada mais superficial da papila dérmica da criança está mais exposta à radiação, o que 

implica uma maior exposição das células-tronco da camada basal, o que favorece o 

desenvolvimento de cancro não melanocítico.  

Mesmo assim, foi provado que estas diferenças estruturais não tem necessariamente um 

impacto em certos aspetos fotobiológicos como a ocorrência de eritema. Tem sido 

demonstrado que não existem diferenças na dose (de exposição solar) eritematosa mínima 

entre adultos e crianças com idade inferior a 15 anos. [19] 

 

1.3. Radiação Solar 

A radiação solar é a fonte de energia preponderante para a dinâmica de todos os 

ecossistemas e que permite a existência de vida no planeta. É constituída por raios gama (ɣ), 

raios X, raios UV, visível, infravermelho, ondas elétricas curtas, ondas hertzianas e ondas 

rádio. Destas, as radiações biologicamente mais importantes situam-se na zona UV. [16,17] 

1.3.1 Radiação UV 

A radiação UV foi classificada em três bandas conforme o seu comprimento de onda e 

características energéticas: UVA (315-399 nm), UVB (280-314 nm) e UVC (100-279 nm). A 

radiação UVC é completamente absorvida pela camada de ozono e atmosfera, e, portanto, 

não representa grande risco; já as radiações UVB e UVA conseguem ultrapassar a camada 

Estrutura Criança Adulto 

Epiderme     

  Corneócitos Menor Maior 

  Camada granulosa Menor Maior 

  Melanina Menor Maior 

Derme       

  Papila dérmica (densidade, tamanho e morfologia) + Uniforme - Uniforme 

  Transição entre a derme papilar e reticular Ausente Presente 

Características da pele     

  pH Superior (só em recém nascidos) Inferior 

  Secreção sebácea Menor Maior 

  % Água no estrato córneo Superior  Inferior 

  Densidade das fibras de colagénio Menor Maior (adulto jovem) 

Funções da pele     

  Absorção de água Superior  Inferior 

  Perda de água Superior  Inferior 

  Função barreira Competente Competente 

  PTEA Superior  Inferior 
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do ozono e chegar à superfície da terra, com a radiação UVA a atingir proporções cerca de 

80 a 90x superiores às UVB. Todavia, fatores como a existência de nuvens ou aerossóis, a 

localização geográfica e a altitude podem levar a uma significante variação da quantidade de 

radiação que atinge a superfície terrestre. [16,17] 

1.3.1.1 Resposta da pele à radiação UV 

Nas últimas décadas, a exposição direta da pele de uma forma propositada à radiação UV 

aumentou significativamente, tanto pelos conhecidos benefícios para a saúde mas 

principalmente pelos fins cosméticos, que consequentemente levou ao aumento de problemas 

de saúde associados a uma exposição exagerada. 

A radiação UV, consoante o seu comprimento de onda (ʎ), provoca diferentes consequências. 

Os raios UVA, com maior ʎ atingem camadas mais profundas e é na derme que provoca mais 

efeitos; já os UVB são absorvidos quase totalmente pela epiderme, o que ajuda a perceber os 

efeitos de cada uma delas, umas a curto outras a longo prazo. 

A consequência mais visível da exposição solar é o aumento da pigmentação da pele. A 

radiação UVA é a responsável pela pigmentação rápida e transitória que resulta da 

redistribuição e foto-oxidação dos melanócitos já existentes. Só a radiação UVB é que provoca 

o aumento da melanógenese que só se inicia uns dias após a exposição e atinge o seu 

máximo 2 a 3 semanas após a exposição e produz uma pigmentação mais duradoura pelo 

aumento de melanócitos e melanina. Este fenómeno é uma forma de defesa do organismo: a 

melanina tem a capacidade de dispersar a radiação solar e de funcionar como uma barreira 

física que reduz a chegada dos raios à derme. [16,17] 

A radiação UV provoca também uma hiperplasia da epiderme, outra forma de defesa do 

organismo, que através do aumento da proliferação dos queratinócitos provoca o 

espessamento do estrato córneo, aumentando a distância que as radiações terão de percorrer 

para atingir as camadas mais importantes da pele. [17] 

Uma outra função benéfica que a exposição aos raios UVB desempenha é a produção de 

vitamina D3, ou colecalciferol, ao nível da pele. A vitamina D3 é biologicamente inerte e 

necessita de ser metabolizada, primeiro no fígado, e depois no rim, para se tornar na forma 

biologicamente ativa (calcitriol), que é um importante metabolito para a normal absorção 

intestinal do cálcio e reabsorção óssea, desempenhando um papel fundamental na saúde 

óssea. Para tirar partido deste efeito benéfico, é apenas necessária a exposição ao sol de 

alguns minutos diariamente, sem necessidade de sobre-exposição ou de utilização de 

solários, que muitas vezes publicitam este como um benefício da utilização da radiação UVA 
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artificial. Aliás, vários estudos relatam evidências esmagadoras de que os riscos de 

malignidade da radiação artificial superam os potenciais benefícios para a saúde. [17,18] 

A radiação solar provoca, no entanto, consequências a curto e a longo prazo. Em primeira 

estância, leva à formação de eritema, geralmente denominado por queimadura solar, que é 

provocado por processos inflamatórios desencadeados pela radiação UV, nos quais 

participam citocinas, mediadores vasoativos e neuroativos. Quando a dose de radiação UV 

atinge o limiar de resposta, os queratinócitos ativam vias apoptóticas, acabando por morrer. 

O eritema é a consequência clínica mais óbvia da exposição prolongada à radiação solar e, 

aparentemente, surge 6 horas após a exposição, sendo que o seu máximo é atingido 24 horas 

depois. Este tipo de dano é essencialmente provocado pelas radiações UVB. Estas, por serem 

diretamente absorvidas pelo ADN, provocam também rearranjos moleculares que formam 

produtos específicos, como dímeros de ciclobutano. Estas alterações a nível genético, 

contribuem para o aparecimento de mutações e, consequentemente, de processos 

cancerígenos na pele. Sabe-se também que a radiação UV provoca uma mudança na 

morfologia das células de Langerhans, o que poderá afetar a imunidade do indivíduo e 

consequente desencadeamento de cancro. 

 

2. Prevenção dos efeitos da exposição solar 

Estima-se que quatro em cada cinco casos de cancro de pele poderiam ser prevenidos, uma 

vez que a radiação UV é evitável. Por isto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) sugere 

medidas simples de precaução e podem fazer toda a diferença: 

- Limitar o tempo de exposição ao sol  

Evitar a exposição ao sol entre as 10h e as 16h uma vez que os raios UV são mais intensos 

durante estas horas. [21] 

- Atenção ao índice UV 

Este índice deve ser levado em conta aquando o planeamento das atividades ao ar livre de 

forma a evitar a exposição e/ou tomar medidas preventivas nas horas em que a radiação UV 

é mais elevada. A UVI é uma medida do nível de intensidade radiação UV, que pode variar 

entre menor que 2, em que o UVI é baixo, 3 a 5, moderado, 6 a 7, alto, 8 a 9, muito alto e 

superior a 11 extremo. Em Portugal, os valores característicos entre outubro e abril variam 

entre 3 e 6, mas entre 9 e 10 para o período de maio a setembro. [21,22] 
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- Usar as sombras sabiamente 

Procurar uma sombra quando os raios UV são os mais intensos, tendo em mente que as 

estruturas de sombra, como árvores, guarda-sol ou toldos não oferecem proteção completa 

ao sol. [21] 

- Utilizar vestuário adequado 

Utilizar um chapéu de aba larga oferece boa proteção solar para os olhos, orelhas, rosto, 

costas e no pescoço. Óculos de sol que fornecem proteção de quase 100% contra os UVA e 

UVB irão reduzir muitos danos à visão; vestuário largo e de fibras mais firmes e escuras irá 

fornecer proteção adicional contra o sol. [21,23] 

- Utilizar protetor solar 

São a ferramenta mais importante na prevenção dos efeitos nocivos do sol. São constituídos 

por filtros UV em preparações galénicas adequadas à pele. Existem dois tipos de filtros UV: 

físicos e químicos. 

Os filtros físicos são substâncias de origem mineral, que bloqueiam as radiações UV de todas 

as faixas de comprimento de onda. São moléculas suficientemente grandes para não penetrar 

a pele e formam uma barreira à radiação UV sobre a sua superfície. Os compostos mais 

utilizados são o dióxido de titânio e óxido de zinco, insolúveis na água e de cor branca que 

caracteriza este tipo de protetores. Estes filtros não causam alergias nem reagem com a pele, 

assim, são recomendados para crianças e adultos com alergias. [23] 

Os filtros químicos são moléculas de estrutura aromática com um grupo carboxilo que sofre 

isomerização ao absorver energia a partir da radiação. Uma vez que estas reações químicas 

ocorrem nas camadas da pele, estão geralmente associadas a maiores efeitos adversos e o 

seu uso em peles sensíveis deve ser com precaução. Os filtros químicos podem ser ainda 

divididos consoante a radiação que absorvem, podendo ser compostos que protegem contra 

a radiação UVB, compostos que protegem contra a radiação UVA e compostos de largo 

espetro, que protegem contra a radiação UVA e UVB. 

A medida da eficácia de um protetor solar é contabilizada através do Fator de Proteção Solar 

(FPS), definido como a razão da dose mínima de radiação UV para causar eritema (MED) 

entre uma pele protegida e uma pele não protegida, ou seja: 

 

FPS=
𝑀𝐸𝐷 𝑝𝑒𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 

𝑀𝐸𝐷 𝑝𝑒𝑙𝑒 𝑛ã𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎
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Sendo assim, se o FPS for, por exemplo, 15, podemos concluir que a quantidade de radiação 

UV para a indução de eritema com a pele protegida terá que ser 15 vezes superior à radiação 

necessária para provocar eritema numa pele desprotegida. [23] 

 

3. Importância da introdução de medidas preventivas na criança 

Existe uma tendência para considerar que há uma maior exposição ao sol durante a infância. 

Se isto for verdade, pode assumir-se que os riscos/efeitos da exposição solar acumulados ao 

longo da vida do individuo, ocorrem maioritariamente em criança. Um estudo que envolveu 

345 crianças em idade escolar revelou que, em média, estas passam cerca 2,3 horas por dia 

expostas e que a exposição era maior nos dias de aulas do que nos fins-de-semana. 

Concluíram por isso, que a promoção deve ser promovida em ambiente escolar, e, tal como 

referido anteriormente, é em criança que se deve introduzir mudanças de comportamento e 

atitudes. [19,20] 

 

4. Planeamento e idealização da atividade 

Depois de abordar a diretora técnica da FP sobre o assunto, decidimos contactar o infantário 

“Toca do Menino” em Vila Nova de Gaia. As responsáveis mostraram-se prontamente 

disponíveis para nos receber. Achei também importante pedir apoio a uma indústria 

farmacêutica com material alusivo ao tema para crianças. Depois de alguns telefonemas, a 

VICHY® cedeu-nos alguns cadernos e panfletos com ilustrações sobre a importância da 

proteção solar. 

A pesquisa para a apresentação centrou-se na procura dos conceitos mais recentes sobre os 

danos/benefícios da radiação solar na pele e como é que a criança pode tirar um maior partido 

do Sol através de estratégias preventivas e, tendo sempre em mente qual o público-alvo desta 

formação, o vocabulário e a própria apresentação foram realizados de forma simples e 

adequada, com o intuito de cativar a atenção das crianças. 

4.1 Impacto  

Fui muito bem recebida nas instalações deste infantário, quer pelas crianças quer pelas 

educadoras de infância que mostraram um claro agrado por alguém investir tempo em 

infantários de crianças com menos posses.  
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A apresentação (Anexo 7) foi dirigida para a 49 crianças dos 3 aos 5 anos, algo que tive em 

consideração aquando da sua preparação, uma vez que o nível de perceção de conceitos 

varia muito nestas idades. Fiz uma apresentação em dispositivos com auxílio de desenhos 

animados e de imagens alusivas e que incluíssem-se o menor número de frases possíveis.  

Foi notória a atenção das crianças durante a minha exposição: colocaram muitas questões, 

contaram episódios familiares passados na praia, referiram inúmeras vezes que os pais nunca 

colocavam o protetor solar antes de sair de casa e os iriam alertar para isso e, no final, foram 

totalmente capazes de responder a um pequeno questionário. Considero por isso que esta 

formação teve o impacto pretendido.  
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B. Pediculose: formação e prevenção em ambiente escolar 
 

1.1 Contextualização da escolha do tema 

Pediculosis capitis constitui uma parasitose exclusivamente humana e ubiquitária de elevada 

prevalência que, apesar de não causar uma morbilidade significativa, tem um impacto social 

(descriminação, isolamento e ansiedade) e físico (prurido, alterações do sono) muito 

importante, sobretudo em crianças em idade escolar. Com esta intervenção pretendo, por um 

lado, desmitificar alguns conceitos errados que alimentam a descriminação e por outro, levar 

a informação correta diretamente à escola, um dos principais focos das epidemias causadas 

por este parasita. 

1.2 Agente etiológico 

O piolho adulto tem 2 a 3 mm de comprimento, é normalmente cinzento ou branco, pode ser 

encontrado na cabeça, sobrancelhas e pestanas do hospedeiro. Estão presentes em todas as 

áreas do mundo, em todas as classes socioeconómicas e são mais comuns nas crianças 

independentemente do sexo ou da cor de cabelo. 

O Pediculus humanus capitis tem três formas representadas na Figura 2: o ovo (1) (também 

chamado de lêndea), a ninfa (2-4) e adulto (5).  

Os ovos são difíceis de ver e muitas 

vezes são confundidos com caspa ou 

gotículas; são depositados pela fêmea 

adulta na base da haste do cabelo do 

couro cabeludo mais próxima. O seu 

tamanho varia entre 0,3 e 0,8mm e tem 

uma cor branca/amarelada. Demoram 

cerca de uma semana (6 a 9 dias) a 

eclodir em ninfas, que após 3 mudas 

em 7 dias se tornam adultos (5).  

O piolho adulto tem 6 pernas, a fêmea 

é mais larga que o macho e deposita 

uma média de 8 ovos por dia e vive 

cerca de 30 dias no hospedeiro e 

Figura 2: Ciclo de vida do Pediculus humanus capitis [25] 
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precisa de se alimentar várias vezes ao dia; sem refeições 

sanguíneas ou fora do hospedeiro, o piolho sobrevive apenas 

1-2 dias. [25] 

 

Piolhos e os ovos de piolhos são encontrados quase 

exclusivamente no couro cabeludo, particularmente atrás das 

orelhas e na parte de trás da cabeça e, raramente, nas pestanas 

e sobrancelhas. Conseguem segurar-se firmemente ao cabelo devido às garras tipo gancho 

(ver Figura 3) na extremidade de cada uma das suas seis pernas. [26] 

1.3 Epidemiologia e fatores de risco 

A pediculose afeta maioritariamente crianças dos 3 aos 12 anos e os seus 

familiares/cuidadores. Geralmente não transmite doença, exceto algumas infeções 

bacterianas cutâneas oportunistas que resultam de arranhões provocados pelo prurido. 

A transmissão ocorre quase exclusivamente por contacto direto com o cabelo de uma pessoa 

já infetada, que pode acontecer mais facilmente em brincadeiras entre crianças na escola, 

casa, atividades desportivas ou parques. Mais dificilmente pode ocorrer através de partilha de 

roupa (chapéus, lenços e outros acessórios de cabelo, casacos) pentes, escovas, toalhas, 

almofadas, carpetes ou peluches que tenham estado em contacto recente com um indivíduo 

infetado. O piolho não tem a capacidade de saltar ou voar, o que implica obrigatoriamente um 

contacto direto com uma pessoa/objeto infetado. [25,27] 

1.4 Diagnóstico 

A pediculose é frequentemente mal diagnosticada. A melhor forma de o fazer é encontrando 

ninfas vivas ou o piolho adulto no couro cabeludo do indivíduo, o que se revela uma tarefa 

árdua, devido ao seu tamanho diminuto, pela rapidez dos seus movimentos e pela tendência 

para esconderem-se da luz. Em alternativa, podem ser encontrados os ovos, no primeiro 

centímetro da haste do cabelo, por trás das orelhas e pescoço, que podem sugerir, mas não 

confirmar, a presença de infestação. Quando encontrados a uma distância superior são, na 

sua maioria, não-viáveis (mortos ou já eclodiram). Os ovos são muitas vezes são confundidos 

com outras partículas, como caspa, crostas, gotículas de spray de cabelo ou outros insetos. 

[24-28] 

 

 

Figura 3: Garras de um piolho adulto [14] 
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1.5 Prevenção e tratamento 

O tratamento da pediculose está recomendado para indivíduos diagnosticados com uma 

infeção ativa e todas as pessoas próximas devem fazer um tratamento profilático no mesmo 

período.  

Combinado com o tratamento devem ser tomadas medidas não farmacológicas tais como, 

lavagem de todo o vestuário (incluindo chapéus, lenços, almofadas, roupa de cama, toalhas) 

utilizado 2 dias antes do tratamento a 60ºC, uma vez que os piolhos só sobrevivem 5 minutos 

a temperaturas superiores a 53,5ºC. Tudo o que não seja lavável deve ser colocado num saco 

fechado durante duas semanas e as divisões e mobília devem ser devidamente aspirados 

para remover todos os cabelos que possam ter ovos viáveis.  

Tratamento 

Métodos químicos tópicos 

Piretrina: substância natural neurotóxica para o piolho que atua por bloqueio da repolarização 

dos canais de sódio e consequente paralisia respiratória e morte; é pouco tóxica para os 

mamíferos. Atividade sobretudo pediculicida e pouco ovicida, tornando fundamental a 

segunda aplicação 7 a 10 dias depois do primeiro tratamento para eliminar as novas ninfas 

que eclodiram entretanto. Está recomendada para crianças maiores de 2 anos. Resistências 

a estes produtos já foram reportadas. [24,28] 

Permetrina: é uma substância piretróide sintética, muito semelhante à piretrina, mas com 

uma toxicidade ainda menor nos mamíferos. A sua ação é, igualmente à piretrina, sobretudo 

pediculicida o que implica também uma segunda aplicação 7 a 10 dias depois. O seu uso está 

recomendado para crianças com mais de 2 meses de idade. Tem-se assistido a um aumento 

de resistências do piolho a esta substância. [24,28] 

Malatião: é um organofosforado, inibidor das colinesterases, que provoca a morte do piolho 

por paralisia respiratória. Apesar de ser o fármaco que apresenta a maior capacidade ovicida 

(cerca de 98%), é recomendada a sua reaplicação uma semana após o tratamento. Ainda não 

lhe são conhecidas resistências, mas, contudo, deve ser utilizado com precaução devido à 

sua grande quantidade álcool, que o torna muito inflamável e com risco severo de depressão 

respiratória se ingerido acidentalmente;  por isto é utilizado como tratamento de segunda 

escolha nas situações de resistência a outros produtos. [24,28] 

Lindano: é um inibidor competitivo do recetor do ácido ɣ-amino (GABA) que, ao aumentar a 

atividade colinérgica provoca a morte do piolho, mas apresenta toxicidade a nível do sistema 

nervoso central humano, que implica um cuidado redobrado uma vez que foram já reportados 
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vários casos de convulsões em crianças. A isto, acrescenta-se a sua baixa capacidade ovicida 

que torna o seu uso limitado. [24,28] 

A Tabela abaixo que resume os principais produtos que atuam por métodos químicos 

autorizados para o tratamento da Pediculosis capitis em Portugal: 

 Tabela 3: Principais métodos químicos tópicos para o tratamento da pediculose. Adaptado 

de [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos químicos sistémicos 

Cotrimoxazol (trimetoprim / sulfametoxazol): uma vez que a sobrevivência do piolho está 

dependente da sua alimentação exclusiva de sangue humano, a ingestão deste fármaco vai 

eliminar as bactérias intestinais do piolho que sintetizam a vitamina B12 e ácido fólico que são 

essenciais para a sua sobrevivência. É exclusivamente pediculicida e a dose eficaz ainda não 

está estabelecida. O uso é limitado (quando os produtos de uso tópico estão contraindicados) 

e implica por isso uma remoção mecânica dos piolhos e a repetição do tratamento 7 a 10 dias 

depois. [24,28] 

Ivermectina: é um agente anti-helmíntico, que atua pelo aumento do fluxo de sódio através 

da membrana neuronal do piolho. Uma dose oral de 200 µg/kg repetida em 10 dias tem sido 

eficaz; só pode ser utilizado por crianças com mais de 15kg de forma a prevenir que ultrapasse 

a barreira hematoencefálica e iniba transmissões neurais importantes ao indivíduo. O seu uso 

como pediculicida está aprovado em Portugal. [24,28] 

Métodos 

QUÍMICOS 

Princípio 

ativo 

Nome 

comercial 
Aplicação Outros 

Piretróides 

sintéticos 

Permetrina 

1% 

Quitoso® 

Aplicar a espuma no cabelo seco, 

em especial na raiz do cabelo, 

durante 10 minutos; Lavar de 

seguida; depois pentear o cabelo 

com dentes finos. Repetir toda a 

sequência anterior 7-10 dias depois. 

Crianças> 

6 meses 

 

Pediculicida 

e ovicida 
Nix® 

Aplicar o creme no cabelo, em 

especial na raiz do cabelo, depois de 

limpo e seco, durante 10 minutos; 

Lavar de seguida; depois pentear 

com pente de dentes finos; Repetir 

toda a sequência anterior 7-10 dias 

depois. 
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Métodos físicos 

 Remoção mecânica: a remoção manual é uma medida morosa e ineficaz 

isoladamente. Deve no entanto, ser sempre utilizada como adjuvante aos tratamentos com 

pediculicida. Apesar disto, continua a ser o único tratamento existente para crianças com 

menos de 6 meses. [24-28] 

 Desequilíbrio osmótico/desidratação: acontece com o uso de produtos que contém 

substâncias oleosas e siliconadas que envolvem o piolho e impedem a entrada de ar e 

provocando um desequilíbrio na troca de fluídos no organismo. [24,28] 

 Exsicação: método relativamente recente, que tem como base a vulnerabilidade do 

piolho a altas temperaturas. Foram efetuados estudos nos anos 60 em que o piolho morreu 

quando exposto a ar com uma temperatura de 51ºC por um período de 5 minutos e que os 

seus ovos não eclodiam se expostos a uma temperatura de 55ºC durante 90 segundos. Mais 

recentemente, estudos que utilizaram dispositivos semelhantes a um secador em crianças 

infestadas por um período de 90 minutos, com eficácia de 88% na erradicação de piolhos e 

ovos, revelando-se um método seguro e eficaz. No entanto, acaba por ser um método de 

utilização limitada pela necessidade de recorrer a um dispositivo próprio e por expor crianças 

a 30 minutos de temperaturas elevadas. [24,28] 

 Electrocução: método que utiliza um pente elétrico que ao detetar um piolho ou ovo, 

emite uma descarga elétrica e a consequente morte. Pode ser utilizado por crianças com 

idade superior a 3 anos e tem-se revelado eficaz e seguro. [24,28] 

Na página seguinte encontra-se uma Tabela (Tabela 4) que resume os principais métodos 

físicos disponíveis para a erradicação de piolhos.  
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Tabela 4: Principais métodos físicos para o tratamento da pediculose. Adaptado de [28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Resistências 

Tal como outros microrganismos, os ectoparasitas tem apresentado resistência aos 

tratamentos farmacológicos tradicionais. Inequivocamente, este problema está relacionando 

com o uso continuado destes pediculicidas que permitiu que novas estirpes deste parasita 

desenvolvessem novos mecanismos de defesa contra estes produtos. Pensa-se que a 

resistência se deve a uma mutação de um gene que regula os canais de sódio, chamada 

resistência “Knock down” (KDR). 

Métodos FÍSICOS Princípio ativo Nome comercial Aplicação Outros 

Desequilíbrio 

osmótico/ 

Desidratação  

Dimeticone 4% Piky® 
Cabelo seco (1 hora)  

Repetir 7 a 10 dias depois 

 

Crianças> 6 

meses 

 

Dimeticone 5% Stop Piolhos® 

Cabelo seco (15 minutos) e 

desembaraçar com pente de 

dentes finos. 

Repetir 7 a 10 dias depois 

Crianças> 3 

anos 

Dimeticone Itax® 
Cabelo seco (1 hora)  

Repetir 7 a 10 dias depois 

Crianças> 3 

anos 

Ciclometicone + 

Miristato de 

isopropilo 

FullMarks® 

Cabelo seco (10 minutos) e 

desembaraçar com pente de 

dentes finos. 

Repetir 7 a 10 dias depois 

Crianças> 2 

anos 

Óleo de noz de coco 

e óleo essencial de 

anis 

Paranix® 

Cabelo seco (15 minutos) e 

desembaraçar com pente de 

dentes finos. 

Repetir 7 a 10 dias depois 

Crianças> 2 

anos 

Dimeticone e 

dodecanol 
NeoQuitoso® Plus 

Cabelo seco (20 minutos) e 

desembaraçar com pente de 

dentes finos. 

Repetir 7 a 10 dias depois 

Crianças> 6 

meses 

 

Remoção 

mecânica 
----- ------- 

Remoção manual de piolhos e 

ovos 

Todas as 

idades 

Exsicação ----- AirAllé® 

Exposição do couro cabeludo 

a altas temperaturas durante 

30-60 minutos 

Crianças> 4 

anos 

Electrocução ----- 
Floris® 

Robi Comb® 

Pentear o cabelo várias vezes 

até o pente deixar de detetar 

piolhos/ovos 

Crianças> 3 

anos 
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A mutação KDR provoca dessensibilização do sistema nervoso a compostos como a piretrina 

e outros piretróides. Atualmente acredita-se que existem outros mecanismos responsáveis 

pela resistência a de outros métodos químicos, mas ainda nenhum foi cientificamente 

comprovado. [29] 

2. Planeamento e idealização da atividade 

Por questões logísticas, decidi fazer a apresentação no mesmo infantário e no mesmo dia (1 

de Julho de 2015). Precisava no entanto, de outro tipo de material de apoio para este tema. 

Contactei a delegada de informação médica da Angelini®, responsável pelo Quitoso® e 

NeoQuitoso® que conseguiu lápis de cor e livros de colorir, com desenhos sugestivos do 

tema, assim como uma apresentação em dispositivos, na qual basei a minha. 

2.1 Impacto  

Esta apresentação (Anexo 8) foi dirigida para 49 crianças dos 3 aos 5 anos. Através do uso 

de uma linguagem simples e clara, e utilizando ainda jogos e métodos didáticos, acredito que 

as crianças para as quais realizei a ação de sensibilização aprenderam certamente algo mais.  

Já durante a apresentação, notei que toda a gente estava cativada, tanto as crianças como 

os adultos, que foram colocando questões pertinentes e explicaram que até então era normal 

partilhar os chapéus e escovas de cabelo e não sabiam que não o deveriam fazer.  

No final, fiz-lhes um pequeno questionário em que me apercebi que os conhecimentos ficaram 

bem consolidados e mostraram vontade de passar a informação aos pais e irmãos. 

Infelizmente, regras internas do infantário impediram que tirasse fotografias, mas considero 

que o meu objetivo foi cumprido e que a formação foi um sucesso. 
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C. Criopreservação de células estaminais 
 

1.1 Contextualização da escolha do tema 

Durante o meu período de estágio, tive a oportunidade de receber uma formação contínua, 

muito graças aos representantes das indústrias que se deslocavam à farmácia para o fazer. 

Numa dessas oportunidades, conheci a CrioVida® um banco familiar de criopreservação de 

células estaminais através de uma das suas delegadas de informação médica, que nos deu 

formação e deu a conhecer os serviços disponíveis. Achei o tema interessante mas, percebi 

que apesar da parceria da FP com a CrioVida® existia pouca divulgação na farmácia, quer 

em termos de marketing quer em termos de troca de informação sobre este serviço entre o 

farmacêutico e os futuros pais. 

Ciente da importância deste serviço inovador, decidi desenvolver a sua divulgação durante o 

meu estágio.  

 

1.2 Células estaminais  

As células estaminais são células indiferenciadas encontradas nos animais, incluindo o 

Homem, que se podem diferenciar em diversas linhagens celulares, com capacidade de se 

autorrenovar e dividir indefinidamente. Podem ser classificadas, de acordo com a sua origem 

ou a sua capacidade de diferenciação, em dois tipos principais: embrionárias e não 

embrionárias. 

Células embrionárias 

As células estaminais embrionárias são pluripotentes que, tal como o nome sugere, são 

provenientes de embriões, podendo diferenciar-se nas três camadas germinativas 

embrionárias (endoderme, mesoderme e ectoderme) e dar origem a todos os tipos de células. 

Células não embrionárias 

As células estaminais não embrionárias, também conhecidas como células estaminais adultas 

encontram-se em muitos tecidos do organismo adulto sendo, regra geral, multipotentes. É 

possível isolar células estaminais adultas a partir de tecidos como a medula óssea, o sangue 

periférico ou o tecido adiposo, bem como a partir da pele, do fígado, do pâncreas ou de outros 

órgãos. Estas células constituem uma “reserva” celular do organismo quando ocorre lesão ou 

remodelação de tecidos. Geralmente, as células estaminais adultas dão origem às células dos 

tecidos de onde são provenientes, por pré-determinação genética. 
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Esta capacidade de se diferenciarem em vários tipos de células, podendo substituir células 

lesadas ou destruídas e regenerar tecidos danificados, explica o grande interesse na 

utilização das células estaminais no contexto da terapia celular e da medicina regenerativa. 

No sangue do cordão umbilical existe uma população de células, as chamadas células 

estaminais hematopoiéticas, que se podem diferenciar em todas as células da linhagem 

sanguínea (ver Figura 4) e são aquelas que têm tido maior relevância a nível prático, 

particularmente em doenças nas 

quais é necessário regenerar o 

sistema sanguíneo e 

imunológico do doente, o que 

torna o sangue do cordão 

umbilical, uma importante e 

relevante alternativa à medula 

óssea nos transplantes 

hematopoiéticos. O transplante 

hematopoiético do sangue do 

cordão umbilical é uma das 

terapias disponíveis para 

tratamento de doenças 

hematológicas, assim como 

uma fonte celular para a 

emergente área da medicina 

regenerativa. 

O tecido do cordão umbilical é rico noutro tipo de células estaminais, as células estaminais 

mesenquimatosas, que podem ser utilizadas como coadjuvante no transplante 

hematopoiético e fazem parte de uma rara e valiosíssima população de células progenitoras 

multipotentes que são capazes de suportar hematopoiese e a diferenciação em várias 

linhagens celulares. Atualmente o seu potencial terapêutico ainda está em fase de estudo, 

mas prevê-se a sua utilização na medicina regenerativa num futuro próximo. [30,32] 

1.2.1 Aplicação clínica 

O primeiro transplante de sangue do cordão umbilical foi feito nos Estados Unidos em 1994; 

em Portugal foi em 2007, num bebé que sofria de uma deficiência imunitária que dava origem 

a infeções recorrente. Utilizaram as células estaminais do irmão mais velho e a recuperação 

foi completa e um verdadeiro sucesso. 

Figura 4: Multipotencialidade da célula estaminal [30] 
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Atualmente são já mais de 80 as doenças possivelmente tratáveis com células estaminais do 

sangue do cordão umbilical. O tratamento com estas células está atualmente em fase de 

estudo para muitas patologias: leucemias agudas e crónicas, anomalias hereditárias dos 

eritrócitos e das plaquetas, anemias, doenças mieloproliferativas, linfomas, doenças 

hereditárias do sistema imunitário e doenças metabólicas hereditárias. [30,31] 

Está também comprovado os benefícios da utilização das células estaminais do sangue do 

cordão umbilical para outras doenças mas o tratamento ainda não está padronizado. Em 

alguns casos, estas células retardam a evolução da doença mas não a curam, noutros casos 

curam a doença, mas a dose e a metodologia da sua aplicação ainda está em fase de 

investigação clínica. [30] 

 

1.3 Criopreservação 

A criopreservação é uma técnica que implica um processo onde células ou tecidos biológicos 

são preservados por longos períodos de tempo a baixas temperaturas em azoto líquido (-

196ºC) de forma a não perderem a sua viabilidade celular. 

 

1.4 Bancos de tecidos e células 

Para poder exercer atividade, todos os bancos de tecidos e células devem cumprir os 

requisitos legais e de qualidade. A Lei n.º 12/2009, de 26 de Março prevê os requisitos de 

qualidade e segurança relativa ao tratamento de tecidos e células de origem humana que 

estes bancos tem de obedecer.  

 

1.5 Serviços disponíveis 

Atualmente, os futuros pais tem a oportunidade de escolher uma das quatro possibilidades 

que existem de serviços de criopreservação de células estaminais. Os dois serviços clássicos 

são: 

Sangue do cordão umbilical: no momento do parto é colhido e posteriormente é processado 

e feita a criopreservação das células estaminais hematopoiéticas. 

Sangue e tecido do cordão umbilical: para além da recolha de sangue, é também recolhido o 

tecido do cordão umbilical, rico em células estaminais mesenquimatosas que assim, são 

também criopreservadas.  
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Existem também serviços avançados, que através de técnicas mais avançadas de 

processamento, prometem recuperar mais 15% de células estaminais e o armazenamento de 

outro tipo de células cujo potencial terapêutico ainda está em fase de estudo. A amostra é 

guardada em dois sacos de criopreservação, permitindo utilizar apenas um dos sacos em 

medicina regenerativa, guardando o outro saco para um transplante hematopoiético. Aqui 

também existe a possibilidade de escolha de recolha apenas do sangue do cordão umbilical 

ou do sangue e tecido do cordão umbilical. 

Ao optar por adquirir um destes serviços, os pais recebem um kit de recolha refrigerado que 

contém acumuladores que devem ser armazenados no frio, que no dia do parto deve ser 

entregue à equipa médica e após a recolha, deve ser enviado para o laboratório. Depois de 

rececionadas as amostras são processadas e criopreservadas por 25 anos. [33] 

 

1.6 Planeamento e idealização das atividades 

Ciente da importância da destes serviços e, com o apoio da minha DT, contactei a Delegada 

de Informação Médica da CrioVida® sobre as possíveis formas de divulgação e falou-me que 

a melhor alternativa seria a organização de uma espécie de workshop de preparação para a 

chegada do bebé, com a exposição de mais do que um tema, de forma a garantir um maior 

interesse da parte dos futuros pais e assim o sucesso da divulgação. Para isto, contactamos 

uma enfermeira especialista em saúde materna, para vir falar sobre os primeiros dias do bebé, 

assunto que nos pareceu pertinente, uma vez que os novos pais tem sempre mais receio e 

questões. Contactamos também a Philips Avent® para dar formação sobre as opções de 

alimentação existentes no mercado.  

Depois de definir os temas, precisávamos de divulgar o workshop. Distribuí flyers (ver Anexo 

9) na farmácia e a delegada distribuiu por consultórios de obstetrícia que visita diariamente. 

O workshop com o tema “Da barriga ao bebé”, gratuito,  tinha apenas inscrição obrigatória de 

forma a facilitar a logística e foi marcado para um sábado (dia 20 de Junho de 2015) para 

garantir um maior número de participantes; recebemos 15 inscrições. A FP gentilmente 

disponibilizou uma sala, águas e snacks.  
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Figura 5: Apresentação do tema “Primeiros dias do bebé” 

Figura 6: Apresentação do tema “Criopreservação 

de células estaminais: a sua importância” 

Figura 7: Apresentação do tema “Philips Avent® e 

alimentação” 

Chegado finalmente o dia 20 de Junho, 

apareceram 12 dos 15 inscritos.  

A primeira formação “Primeiros dias do 

bebé” (ver Figura 5), provavelmente a mais 

esperada pelos pais, começou às 11h20. Foi 

uma apresentação sucinta e bastante 

objetiva; grande parte do tempo foi 

disponibilizado para perguntas e 

esclarecimentos adicionais. 

Seguiu-se a apresentação do tema “Criopreservação de células estaminais: a sua 

importância” pela representante da CrioVida® (ver 

Figura 6) que apesar de estar a representar uma 

empresa, expôs o tema com o mínimo de 

publicidade à marca, focando a sua apresentação 

na teoria e nas vantagens do serviço.  

 

 

Por último, a apresentação do representante da Philips Avent® com o tema “Philips Avent® e 

alimentação” (ver Figura 7), que não se limitou a fazer uma apresentação teórica, trouxe 

consigo inúmeros produtos para demonstrar e 

ensinar aos futuros pais como os utilizar de uma 

forma correta e adequada a cada situação. É de 

salientar a importância desta parte prática, uma 

vez que durante o meu estágio fui muitas vezes 

abordada com questões sobre estes produtos.  

 

 

Após a exposição de todos os temas, deu-se oportunidade ao esclarecimento das últimas 

dúvidas e após isto foram entregues algumas ofertas. 
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1.7 Impacto 

Um dos principais desafios na organização de um workshop é a sua divulgação; é necessário 

garantir que todo o trabalho logístico tenha público. Esta foi a maior dificuldade que encontrei 

aquando do planeamento desta atividade, visto que é bem diferente da formação no infantário 

onde a audiência era garantida. Para ultrapassar isto, contei com a preciosa ajuda da 

CrioVida® que divulgou a atividade no seu site e nos consultórios parceiros. Decidimos 

também incluir nos cartazes e folhetos a informação da oferta de amostras e descontos a 

todos os participantes, como forma de incentivo às inscrições. Uma vez que a sala que 

tínhamos à disposição tinha apenas 18 lugares e recebemos 12 pessoas, posso dar este 

objetivo como cumprido. 

Quanto às apresentações dos palestrantes convidados, foram interessantes e dinâmicas, com 

várias questões dirigidas aos pais e com diversas simulações que permitiram aos futuros pais 

tirar dúvidas.  

Já a principal apresentação, a divulgação do inovador serviço do programa de conservação 

de células estaminais, apercebi-me, pelas questões colocadas, que apesar de a maioria da 

audiência já ter conhecimento da sua existência, grande parte dos conceitos eram 

desconhecidos e quase ninguém tinha a verdadeira noção da enorme aplicabilidade das 

células estaminais. No final, dois casais mostraram interesse em adquirir o serviço. 

Por isto, concluo que o workshop foi um sucesso, tanto pela adesão como pela clara 

transmissão de nova informação, tantos aos pais como aos farmacêuticos que também 

assistiram e terão assim uma maior facilidade em divulgar e resolver eventuais dúvidas que 

possam surgir ao balcão. 
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Anexo 1- Fatura de Encomenda Diária 
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Anexo 2- Impresso de receção de encomendas 
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Anexo 3 – Cronograma do estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Março Abril Maio Junho Julho 

Integração na equipa e na dinâmica da 
farmácia                     

Receção de encomendas e 
aprovisionamento                      

Validação de receituário                     

Avaliação da pressão arterial, colesterol 
total, triglicéridos e glicemia                     

Formações                     

Medicamentos manipulados                     

Atendimento e aconselhamento 
farmacêutico ao utente com supervisão 
direta                     

Atendimento e aconselhamento 
farmacêutico ao utente sem supervisão 
direta                     
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Anexo 4 – Receita Médica Eletrónica Não Renovável 
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Anexo 5 – Impressão no Verso da Receita 
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Anexo 6 – Receita Médica Especial 
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Anexo 7 – Dispositivos da apresentação sobre Proteção Solar 
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Anexo 8 - Dispositivos da apresentação sobre Pediculose 
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Anexo 9 – Poster/Flyer do workshop 
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INTRODUÇÃO 

No âmbito do seu Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, a Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto proporciona aos seus alunos a oportunidade de 

realizar um estágio (facultativo) de 2 meses num Serviço Farmacêutico (SF) de uma 

Unidade Hospitalar pública. 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são o serviço que assegura, a nível hospitalar, 

a terapêutica medicamentosa aos doentes de uma forma segura e eficaz, que integram 

as equipas de cuidado de saúde e promovem ações de investigação científica e de 

ensino.  

Na realidade, o Farmacêutico Hospitalar é o elo fundamental para o funcionamento dos 

serviços de prestação de cuidados de saúde, desempenhando as suas funções em 

diversas áreas e garantindo sempre o profissionalismo que assegura a qualidade dos 

serviços prestados ao doente. 

 

Apesar de ciente da importância das funções de um Farmacêutico em ambiente 

hospitalar, estas nunca foram devidamente exploradas ao longo destes 5 anos de 

faculdade, o que justifica a minha escolha de incluir na minha formação um estágio em 

Farmácia Hospitalar que colmatasse algumas das falhas do plano de estudos nesta 

área. 

 

Este relatório apresenta o estágio que realizei no Serviço Farmacêutico do Centro 

Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) no período de 12 de Janeiro até 

dia 6 de Março de 2015 no âmbito da Unidade Curricular Estágio do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 

Incluirá uma apresentação da instituição que me acolheu e uma breve descrição das 

competências técnicas e metodologias observadas. 
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1. CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, ENTIDADE 

PÚBLICA EMPRESARIAL 

Batizado com o nome de “Hospital de Repouso de D. Manuel II” - mais tarde denominado 

de Sanatório D. Manuel II – o atual CHVNG/E iniciou a sua atividade em 1947 como 

uma das referências nacionais na luta contra a tuberculose até a 1975 quando se tornou 

Hospital Geral Central. 

Em 2007, aquando da revitalização do Sistema Nacional de Saúde, é criado o 

CHVNG/E, com o pressuposto de adoção de uma gestão inovadora com carácter 

empresarial orientada para a satisfação das necessidades do utente, que é atualmente 

constituído por três unidades: antigo Sanatório D. Manuel II, antigo Hospital Distrital de 

Vila Nova de Gaia e antigo Hospital Nossa Senhora da Ajuda. 

Hoje em dia este Centro Hospitalar recebe cerca de 2000 pessoas por dia, é constituído 

por 8 Unidades de Gestão Integrada (UGI), possui cerca de 500 camas e é um dos 

poucos, a nível nacional, com capacidade de resposta em toda a linha de cuidados de 

saúde: desde situações agudas até cuidados continuados e reabilitação. [1] 

1.1 Serviço Farmacêutico 

O Serviço Farmacêutico (SF) do CHVNG/E é uma das Unidades de Apoio Clínico deste 

Centro Hospitalar e está presente em duas das suas três unidades (Unidade I e II).  

O SF têm a responsabilidade de gerir a medicação e outros produtos farmacêuticos 

desde a sua seleção, passando pela aquisição e armazenamento, até à sua distribuição. 

É também responsabilidade do SF a implementação e monitorização da política de 

medicamentos, definida no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e 

pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), bem como a gestão de medicamentos 

experimentais e dos dispositivos utilizados para a sua administração. 

1.1.1 Espaço físico e horário de funcionamento 

Os serviços centrais do SF, localizados na unidade I, estão organizados em função das 

diferentes áreas necessárias ao normal funcionamento destes serviços, com áreas 

individualizadas. Existe ainda uma farmácia satélite situada na unidade II.  

O SF funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, mediante turnos. No horário das 8h 

até às 20h o serviço é assegurado por diversos profissionais; no horário das 20h às 8h 

o serviço é assegurado apenas por um Farmacêutico. 
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1.1.2 Recursos humanos 

A equipa multidisciplinar deste serviço inclui 15 Farmacêuticos, 16 Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 3 Assistentes Técnicos (AT) e 17 Assistentes 

Operacionais (AO). 

1.1.3 Sistema Informático 
No SF do CHVNG/E é utilizado um sistema de gestão integrada do circuito do 

medicamento (SGICM®), da responsabilidade da Healthcare Solution, S.A. (CPC-

Glintt).  

O CPC permite o conhecimento rigoroso do perfil farmacoterapêutico dos doentes 

traduzindo-se num aumento da segurança, através da redução de erros de medicação 

e diminuição de riscos de interações. Esta aplicação permite uma racionalização da 

terapêutica e dos diversos stocks nos serviços proporcionando um controlo mais 

rigoroso de todos os custos e uma redução significativa de desperdícios. Este sistema 

revela-se muito útil na gestão de recursos económicos e de existências, no entanto, 

além desta gestão integrada de compras e armazenamento é também uma excelente 

ferramenta na prescrição, no registo terapêutico e na distribuição de medicamentos e 

outros produtos. 

2. GESTÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS FARMACÊUTICOS E 

DISPOSITIVOS MÉDICOS 

2.1 Aprovisionamento 

A gestão de medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados pelo SF, que 

garante o bom uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas condições aos doentes 

do hospital. Quando o SF pretende adquirir um produto, é gerado um pedido de compra 

(PC) informático através de listagens stocks, consumos e indicadores de gestão que 

são elaboradas através do ponto de encomenda definido para cada produto ou através 

do registo de faltas. Após autorização do responsável pelo SF, o PC é encaminhado 

para o serviço de aprovisionamento. 

Neste ponto ainda não existe uma encomenda formal ao fornecedor, uma vez que o PC 

necessita ainda de uma nota de encomenda atribuída pelos serviços de 

aprovisionamento, bem como de um número de compromisso que é atribuído pelos 

serviços financeiros. Após a cabimentação financeira, o serviço de aprovisionamento 

faz uma encomenda formal a determinado laboratório, com a devida autorização do 
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responsável do serviço de aprovisionamento ou do Conselho de Administração (CA), 

dependendo do valor. 

2.2 Sistemas e critérios de seleção 

A seleção de medicamentos é um processo contínuo, multidisciplinar e participativo que 

tem por objetivo a aquisição dos medicamentos mais adequados às necessidades 

farmacoterapêuticas dos doentes, tendo em conta a qualidade, segurança, eficácia, 

eficiência e custos. A seleção dos medicamentos a adquirir baseia-se no FNHM e nas 

suas adendas.  

O FHNM é um instrumento de apoio aos profissionais de saúde nos hospitais do SNS e 

o seu uso é obrigatório. O Despacho n.º 13885/2004 de 25 de Junho determina: 

“- É obrigatória a utilização do Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) 

pelos prescritores nos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde, incluindo os 

hospitais, S. A. 

- Em regra, apenas devem ser utilizados a nível hospitalar, no âmbito do Serviço 

Nacional de Saúde, os medicamentos que constem do FHNM. 

- A utilização em cada hospital de medicamentos não constantes do FHNM depende da 

respetiva inclusão em adenda àquele Formulário, a aprovar nos termos do despacho n.º 

1083/2004 (2.ª série), de 1 de Dezembro de 2003, publicado no Diário da República, 2.ª 

série, n.º 14, de 17 de Janeiro de 2004.” [2] 

No FHNM cada grupo farmacoterapêutico constitui um capítulo com uma introdução 

onde são resumidas as características dos medicamentos escolhidos, suas indicações 

e riscos, e uma listagem distribuída por subgrupos, onde se incluem os medicamentos 

selecionados, rejeitando alternativas sem acréscimo de mais-valia terapêutica. O 

formulário possui ainda uma chamada de atenção para determinados fármacos de 

prescrição limitada, a serem autorizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica 

(CFT) de cada hospital. Estas limitações acontecem quando os medicamentos tem 

indicações muito restritas e especializadas, potencial elevado de efeitos adversos e/ou 

custo elevado.       

2.2.1 Processos de aquisição 

A aquisição de produtos farmacêuticos pode ser realizada através de diferentes 

processos: 

 Catálogo de aprovisionamento público da Administração Geral do Sistema de 

Saúde (ACSS): seleciona os fornecedores com melhores propostas através de concurso 

público; tem como objetivo simplificar as aquisições das instituições e serviços do SNS, 
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desburocratizar os procedimentos de aquisição e garantir a transparência nas compras, 

ao assegurar uma efetiva concorrência entre fornecedores e garantir uma maior eficácia 

na gestão e controlo dos aprovisionamentos. 

 Ajustes diretos/Negociação com consulta prévia/Concurso Público: O ajuste 

direto é um processo de aquisição que possibilita a contratação de bens e serviços, sem 

a necessidade de concurso público. Um outro tipo de aquisição é a negociação direta 

com os laboratórios ou as consultas com os titulares de AIM. Paralelamente ao ACSS, 

a instituição pode fazer a aquisição através de concurso público limitado, lançado pelo 

serviço de aprovisionamento. Estes processos caraterizam-se por serem utilizados em 

produtos farmacêuticos requeridos em menores quantidades ou em produtos que não 

fazem parte do catálogo ACSS. 

 Pedido de empréstimo a outros hospitais: Método de aquisição extremamente 

útil, quando é necessário algum medicamento com urgência e que não existe em stock. 

Nestas situações este processo permite disponibilizar o produto farmacêutico no próprio 

dia. No caso de pedidos de empréstimo é necessário contatar o hospital pretendido, 

enviar o pedido por email e registar o mesmo em arquivo, bem como agendar a sua 

devolução. 

 Aquisição de medicamentos que necessitam de autorização de utilização 

especial (AUE): Este é um procedimento considerado excecional, reservado a situações 

bem definidas, encontrando-se circunspecto aos casos em que os medicamentos em 

questão não possuem Autorização de Introdução no Mercado (AIM) Português. A sua 

aquisição tem de ser devidamente e atempadamente autorizada pelo INFARMED. Na 

origem do processo, encontra-se o preenchimento da Justificação Clínica por parte do 

Diretor do Serviço requerente, sendo a sua idoneidade posteriormente avaliada pela 

CFT. Os medicamentos ao abrigo deste regime são os únicos cuja cartonagem e/ou 

informação inclusa poderá ser encontrada num idioma que não o Português, sendo o 

RCM obrigatoriamente em inglês. 

 Aquisição de medicamentos Hemoderivados: Dado o processo de produção e 

tendo em conta os riscos associadas ao seu uso, estes são medicamentos sujeitos a 

um procedimento/controlo especial. São, portanto, medicamentos sujeitos a circuito 

próprio que têm de ser sujeitos a um estudo rigoroso por parte do INFARMED, sendo, 

no fim, emitido um Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL) (ver anexo 

1). Inerente a estes produtos, encontra-se ainda um boletim analítico. A apresentação 

destes documentos é obrigatória aquando da receção dos referidos produtos, devendo 

os mesmos ficar armazenados no SF. 
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 Aquisição de estupefacientes e psicotrópicos: Dado o seu potencial de abuso, o 

efeito demarcado na personalidade humana e tendo como objetivo a prevenção do seu 

tráfico, o INFARMED delineou seis tabelas (I a IV anexas ao Decreto-Lei nº15/93) onde 

constam todos os produtos que necessitam de autorização de aquisição.  

Para todos os medicamentos que se encontrem nas tabelas compreendidas entre a I e 

a IV, com exceção da II-A, será necessário, aquando da sua encomenda, o 

preenchimento de uma requisição escrita que deverá estar devidamente assinada e 

autenticada pela Direção Técnica do SF. Esta requisição, sob a designação de “anexo 

VII” (anexo 2), terá de acompanhar a nota de encomenda criada pelo serviço de 

aprovisionamento, sendo o original devolvido ao SF aquando do envio dos respetivos 

produtos.   

No que diz respeito à aquisição de metadona, esta segue moldes excecionais, uma vez 

que os custos são suportados na totalidade pelo Instituto da Droga e Toxicodependência 

– IDT I.P. Assim, os pedidos de aquisição são enviados à delegação regional do Norte 

do IDT e a metadona é adquirida sem qualquer tipo de encargos por parte do CHVNG/E. 

Todo o circuito que envolve medicamentos contendo estupefacientes, psicotrópicos e 

hemoderivados é efetuada por farmacêuticos.  

2.3 Receção e conferência de produtos 

Aquando da chegada da encomenda ao SF, o AO é o responsável pela sua receção, 

confirmando que o destinatário é, efetivamente, o CHVNG/E. Terá também de confirmar 

uma primeira vez que os produtos entregues são os que correspondem na guia de 

remessa/fatura inclusa, devendo, para tal, descondicionar os mesmos, priorizando os 

produtos cujas condições de armazenamento são especiais (produtos refrigerados), de 

modo a ser feita uma conferência prioritária. 

O cruzamento entre a fatura e os produtos rececionados é feito pelo TDT, tendo em 

especial atenção o número de lote, o cumprimento das condições de armazenamento, 

o número de unidades, a validade, a dosagem, a forma farmacêutica e as condições da 

embalagem. Posteriormente, é efetuada a sua entrada informática por uma AT, 

momento em que os produtos fazem parte efetiva do stock do SF. 

O processo de receção termina com a colocação dos produtos, por parte dos AO, nos 

respetivos locais. Para os medicamentos derivados do plasma humano, estupefacientes 

e medicamentos experimentais associados aos Ensaios Clínicos, a conferência é da 
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responsabilidade dos farmacêuticos a exercer funções nas respetivas áreas, sendo que 

os estupefacientes são sujeitos a dupla conferência por outro farmacêutico. [3] 

2.4 Armazenamento 

Após a receção dos produtos farmacêuticos, é necessário dispô-los de forma adequada 

com base na sua natureza e critérios de conservação. As zonas de armazenamento 

devem assim garantir as condições de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança 

adequadas. Para manter asseguradas as condições adequadas de temperatura e a 

humidade relativa, o SF dispõe do sistema VIGIE®, um sistema sem fios que consiste 

em vários termohigrómetros que abrangem todas as áreas do SF, incluindo frigoríficos, 

e fazem uma monitorização contínua, emitem alertas quando necessário e permitem a 

sua consulta online a qualquer momento, em qualquer lugar. 

Informaticamente os vários armazéns que constituem o SF estão divididos em secções 

distintas: armazém Farmácia da Unidade II (F2), armazém Central (F3), armazém 

Farmácia de Ambulatório (F4) e RFID (F9), armazém de Citotóxicos (F5), armazém de 

soros (situado nas instalações do aprovisionamento) (F7), o armazém Estupefacientes 

e Psicotrópicos (F8) e o armazém dos Ensaios Clínicos (F10). 

Em cada armazém, os produtos encontram-se dispostos alfabeticamente e por 

designação comum internacional (DCI), em local identificado pelo código de barras com 

exceção de alguns casos como os derivados do plasma humano, os medicamentos de 

uso oftálmico, desinfetantes e produtos de contraste radiológico, que possuem um 

sistema de arrumação próprio. A ordenação faz-se da esquerda para a direita, para 

depois serem arrumados na prateleira inferior, seguindo o mesmo critério. Os produtos 

de validade inferior são colocados à frente, de modo a promover a sua dispensa 

prioritária. 

Existem também situações excecionais que requerem condições de armazenamento 

específicas, como os estupefacientes e psicotrópicos que estão armazenados numa 

sala própria, de acesso restrito, onde se encontram dois cofres para armazenar 

estupefacientes e psicotrópicos e um armário para benzodiazepinas; os produtos da 

nutrição parentérica (NP) são armazenadas na sala de apoio à NP, os medicamentos 

citotóxicos são armazenados separados da restante medicação, em armários e 

frigoríficos devidamente identificados e os injetáveis de grande volume são colocados 

em local separado do armazém central; os produtos inflamáveis são armazenados em 

armazém (próprio para inflamáveis) fisicamente separado da farmácia; os produtos 
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termolábeis são armazenados em frigoríficos de temperatura controlada e dotados de 

alarme automático. 

2.4.1 Quarentena 

A verificação da validade dos produtos farmacêuticos e medicamentos é fundamental 

para evitar eventuais desperdícios ou ruturas inesperadas de stocks, por prazos de 

validade expirados. Aquando da aproximação da data final, devem-se rentabilizar ao 

máximo os medicamentos, promovendo a sua rotação para os serviços cujo consumo 

dos mesmos seja elevado. No caso de, mesmo recorrendo a esta medida, não ser 

possível esgotar os remanescentes, ter-se-á de os colocar em quarentena e contacta-

se o laboratório fornecedor para devolução para crédito ou troca; se não for possível 

efetua-se o abate do produto em questão. [3] 

3. DISTRIBUIÇÃO 

De modo a adequar o processo de distribuição às necessidades de cada 

Serviço/Enfermaria, o SF muniu-se de várias metodologias, tais como a Distribuição 

Individualizada Diária em Dose Unitária (DIDDU), a Distribuição Clássica ou Tradicional, 

a dispensa em regime de Ambulatório e circuitos especiais para os fármacos cujas 

peculiaridades assim o exijam. 

3.1 Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária (DIDDU) 

A distribuição de medicamentos em sistema de dose unitária é um sistema que assegura 

a distribuição de medicamentos por doentes em doses unitárias para um período de 

24h, com a exceção dos fins-de-semana, e surge como um imperativo de aumentar a 

segurança no circuito do medicamento, conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico dos 

doentes, racionalizar melhor a terapêutica e reduzir os desperdícios. 

Este processo tem o seu início na prescrição médica eletrónica (ver anexo 3), que, uma 

vez terminada, os respetivos profissionais, em específico, o Farmacêutico, se tornam 

responsáveis pela sua validação, tomando em atenção os esquemas terapêuticos, as 

dosagens, a posologia, possíveis interações, entre outros aspetos, recorrendo à 

informação clínica do doente, bem como de todo o seu conhecimento técnico. A 

validação farmacêutica reveste-se de importância acrescida, na medida em que se torna 

num importante filtro de deteção dos erros de prescrição, assegurando, assim, uma 

terapêutica compreensiva e segura, respeitando sempre o estado fisiopatológico do 

utente. É também através destes processo que se verifica a necessidade de justificação 

de alguns produtos farmacêuticos, tendo a mesma que ser evidenciada em local próprio, 
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cabendo ao Farmacêutico aferir a sua pertinência. Uma vez validadas as prescrições 

pelo Farmacêutico, é gerado um mapa de distribuição por doentes ou por medicamento, 

onde está especificada a medicação a preparar, manualmente, pelos TDT. Estes 

preparam a medicação em malas com gavetas individuais, devidamente identificadas; 

os TDT surgem aqui como um segundo filtro de possíveis erros, devendo informar o 

farmacêutico de qualquer inconformidade detetada. Uma vez terminada a preparação 

das malas, as mesmas são transportadas até aos respetivos serviços clínicos pelos AO, 

recolhendo as “malas” do dia anterior. [3,4] 

3.2 Distribuição clássica/tradicional 

A distribuição tradicional foi o primeiro tipo de distribuição implementado e baseia-se na 

existência de um stock fixo de medicamentos no Serviço Clínico. Este sistema tem 

interesse em Serviços de Urgências e em Serviços Clínicos onde o doente não tem uma 

terapêutica constante, como acontece nos Cuidados Intensivos e Blocos Operatórios, 

ou seja, onde o sistema de distribuição individual diária em dose unitária não é eficaz. 

Apresenta inúmeras desvantagens: impossibilita um controlo de existências em tempo 

real no sistema informático, impossibilita a verificação e validação farmacêutica da 

prescrição médica e ainda o facto de a acumulação de stock poder dificultar a verificação 

dos prazos de validade que pode levar a desperdício de recursos.  

Este sistema engloba também a distribuição de medicamentos por reposição de stocks 

nivelados (armazéns avançados (AA)), isto é, em cada serviço existe um stock pré- 

definido, qualitativa e quantitativamente, cuja gestão e manutenção é da 

responsabilidade do SF. [3,4] 

3.2.1 Distribuição de medicamentos por reposição de stocks por 

níveis: Armazéns Avançados/Pyxis MedStation® 

Neste sistema de distribuição, para cada Serviço Clínico está definido o conjunto de 

medicamentos e produtos que devem constar em stock. Os stocks são valores pré-

estabelecidos em mútuo acordo entre o SF e o Serviço Clínico com base na análise dos 

consumos. Os medicamentos do stock pré estabelecido, qualitativamente e 

quantitativamente, possuem um nível máximo e mínimo definido para cada 

medicamento. A Farmácia é responsável por gerar o pedido diário, pelos níveis máximos 

ou mínimos, consoante o acordo com o serviço clínico em questão. A reposição é 

efetuada pelo TDT e arrumado nos armazéns dos serviços por um AO do SF, em dias 

previamente estabelecidos para cada serviço. De salientar que, normalmente, os TDT 

utilizam o Kardex®, um sistema de armazenamento centralizado e semiautomático, 
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gerido por um software e composto por um armário controlado eletronicamente, para 

efetuar a reposição dos AA. A maioria dos serviços possui AA, verificando-se uma 

tendência para que todos os serviços passem a usufruir deste sistema de distribuição. 

Este sistema tem como principal vantagem permitir um maior controlo sob as existências 

em cada serviço, uma vez que, quando algum produto é retirado do stock, para ser 

administrado, deve ser efetuado um consumo ao doente, ficando assim registado todo 

o percurso do medicamento. 

 

O Pyxis MedStation® é um sistema semiautomático presente na Unidade de Cuidados 

Intermédios de Cirurgia Cardiotorácica e nos Agudos de Psiquiatria, que tem como 

principal função garantir uma dispensa segura/controlada de medicamentos, mediante 

autenticação do utilizador, possuindo ainda vários níveis de segurança, conforme o 

medicamento a ser dispensado. Permite também a gestão informática das existências, 

podendo ser feito um controlo mais restrito das unidades disponíveis, bem como da 

rastreabilidade dos produtos. Neste sistema, o enfermeiro só consegue aceder à 

medicação que consta na prescrição de determinado doente. A reposição dos 

estupefacientes é feita exclusivamente por Farmacêuticos, sendo os restantes produtos 

da responsabilidade dos TDT. [3,4] 

3.3 Distribuição de medicamentos sujeitos a controlo especial 

3.3.1 Distribuição de medicamentos contendo estupefacientes e 

psicotrópicos 

Os psicotrópicos e os estupefacientes são grupos de fármacos que exigem um tipo de 

distribuição mais controlada dados os possíveis riscos da sua utilização – dependência 

física e psíquica e riscos de sobredosagem. Assim, é estabelecido um circuito especial 

para a sua dispensa, que tem como principal objetivo controlar a medicação 

administrada e evitar a sua associação a atos ilícitos. Estes medicamentos estão por 

isso sujeitos a legislação especial, nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de 

Janeiro, que estabelece o “Regime jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes e 

psicotrópicos”, bem como a Lei n.º 45/96, de 22 de janeiro, os Decreto Regulamentares 

n.º 61/94, n.º28/2009, de 12 de Outubro, e a Lei n.º 13/2012, de 26 de março, que 

alteram e regulamentam o Decreto-Lei acima descrito. 

No CHVNG/E, são armazenados em dois cofres numa sala própria, de acesso restrito, 

e a sua distribuição contempla a distribuição clássica, incluindo AA, bem como 

distribuição para Pyxis®. Estes produtos encontram-se nos vários serviços, em níveis 
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pré-determinados, devendo a reposição dos mesmos ser solicitada mediante requisição 

própria - Anexo X da Portaria nº981/98 de 8 de junho (modelo nº1509 da INCM) (anexo 

4). Terá de ser preenchida uma requisição por cada fármaco/dosagem, estando 

contemplado o doente, a data, o medicamento requisitado, a forma farmacêutica, a 

dosagem, o número de administrações, o profissional que as administrou, o Serviço 

Clínico requisitante e a assinatura do Diretor do Serviço ou legal substituto. O 

farmacêutico responsável interpreta e valida o pedido de reposição e posteriormente 

uma AT numera o impresso de forma sequencial e dá a saída informática dos produtos. 

Após o registo de saída dos produtos no sistema informático, o Farmacêutico 

responsável prepara a medicação, recorrendo ao documento de saída gerado pelo 

software, devendo ter em conta o modo de administração, o princípio ativo e a respetiva 

dosagem. Toda a medicação fornecida é fechada em sacos individuais, sendo 

posteriormente agrupada num saco endossado ao Serviço Clínico a que pertence a 

requisição. Um segundo farmacêutico ficará responsável pela conferência da 

medicação contida nos sacos, tendo como orientação as requisições provenientes dos 

serviços clínicos, garantindo-se assim uma conferência sem viés e coloca a medicação 

na receção do SF para que um AO do serviço requisitante efetue o transporte até ao 

serviço. Aquando do levantamento da medicação, o AO tem de assinar o Anexo X em 

local próprio, sendo o original arquivado no SF e o duplicado segue para o serviço 

requisitante. [3,4] 

3.3.2 Distribuição de derivados do Plasma Humano 

A dispensa de hemoderivados obedece ao decreto-lei n.º1051/2000 de 14 de Setembro. 

Por se tratarem maioritariamente de produtos derivados de plasma humano, têm um 

circuito especial, bem controlado, para que seja possível a sua rastreabilidade 

permitindo assim acudir mais rapidamente aos doentes a quem foi administrado um 

determinado lote com suspeita de anormalidade. Incluem-se as soluções injetáveis de 

Albumina Humana, Anti-tripsina α-1, vários fatores e proteínas de coagulação, 

Imunoglobulinas Humanas, entre outros.  

Como já foi referido no capítulo anterior, devido à natureza destes produtos, a receção 

é feita por um Farmacêutico que deve certificar-se da presença e conteúdo do respetivo 

CAUL emitido pelo INFARMED e boletim de analítico.   

Todas as atividades referentes à requisição, distribuição e administração de 

Hemoderivados têm de ser registadas no Modelo N.º 1804 exclusivo da Imprensa 

Nacional - Casa da Moeda (Anexo 5), sendo que este modelo é constituído por 2 vias – 
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Via Farmácia e Via Serviço. A dispensa destes produtos só é realizada mediante a 

apresentação deste impresso devidamente preenchido pelo serviço requerente (Quadro 

A – identificação do médico e do doente; Quadro B – hemoderivado, dose/frequência, 

duração do tratamento e o diagnóstico/justificação clínica). Após validação o 

farmacêutico procede ao preenchimento do quadro C, que diz respeito ao registo de 

distribuição que contém o medicamento distribuído e as quantidades, a numeração 

sequencial do registo, lote, quantidade, laboratório de origem, número de CAUL. O 

farmacêutico assina a requisição e procede à sua distribuição, efetuando a saída 

informática e gerando um n.º de consumo que é anotado no original; deverá ainda 

colocar uma etiqueta na cartonagem do produto, contendo o nome do doente e serviço 

clínico, de modo a evitar possíveis erros aquando da sua administração.  

Uma vez terminado o processo burocrático, estes produtos são acondicionados em 

sacos plásticos identificados com o Serviço Clínico a que se destinam, aguardando que 

o profissional responsável os venha levantar. A requisição deverá ser assinada pelo 

profissional do serviço requisitante, tendo-se, assim, a comprovação de que os produtos 

foram entregues. [3-5] 

3.3.3 Distribuição de medicamentos extra formulário 

Como já referido, as prescrições hospitalares são feitas com base no FHNM e na 

adenda. No entanto existem situações em que será necessário recorrer a medicamentos 

que não se encontram no formulário ou na adenda. Nestes casos, o médico prescritor 

deverá preencher o formulário de “Justificação de Receituário de Medicamentos” (Anexo 

6) no qual está indicado o nome do doente, o serviço requisitante e o medicamento 

requerido (forma farmacêutica, via de administração, posologia e duração prevista de 

tratamento) bem como o diagnóstico e a situação clínica que justifica o medicamento. 

Estes formulários de justificação são avaliados por um farmacêutico do SF, com 

exceção nos casos em que a justificação/uso indicado difere do conteúdo do RCM, em 

que o pedido terá de ser avaliado pela CFT e pela comissão de ética. [3,4] 

 

4. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A DOENTES EM REGIME 

AMBULATÓRIO 

Nos Serviços Farmacêuticos Hospitalares, a dispensa de medicamentos em regime de 

ambulatório advém da necessidade de dar resposta a situações de emergência em que 

a distribuição dos mesmos não possa ser assegurada pelas farmácias comunitárias e/ou 
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para uma maior vigilância e controlo de determinadas patologias e terapêuticas 

prescritas e pelo facto de a comparticipação de certos medicamentos só ser a 100% se 

forem dispensados pelos Serviços Farmacêuticos Hospitalares. Por outro lado, o 

tratamento em regime de ambulatório torna-se particularmente vantajoso pelo seu 

impacto na redução dos custos relacionados com o internamento hospitalar; redução 

dos riscos inerentes a um internamento (p.e. infeções nosocomiais) e pela possibilidade 

do doente continuar o tratamento no seu ambiente familiar. Esta forma de distribuição 

assume assim uma elevada importância por permitir a monitorização da segurança e 

adesão ao plano terapêutico prescrito. [4,6] 

 

A Farmácia de Ambulatório tem acesso ao exterior e apresenta as condições adequadas 

para a conservação e dispensa de medicamentos. Existem dois postos de atendimento, 

cada um com um computador e estações de conferência com tecnologia RFID®, 

divididos por separadores entre si e entre a sala de espera de modo a permitir a 

confidencialidade entre o utente e o farmacêutico. Além do armazém do ambulatório 

(F4) e do RFID® (F9) existem ainda frigoríficos para conservação de os medicação entre 

2 a 8ºC de temperatura, sendo que um deles está equipado com tecnologia RFID®. 

O sistema Identificação por Rádio Frequência (RFID) de produtos farmacêuticos, que, 

através de etiquetas específicas para o efeito, consegue, para além de informar em 

tempo real a quantidade disponível de cada produto, fazer uma dispensa de 

medicamentos segura, evitando-se assim erros de troca de produtos e/ou dosagens. 

O farmacêutico responsável, após confirmação do estado da prescrição (anexo 7), 

realiza o resgate da medicação prescrita. Os produtos que se encontram no RFID só 

poderão ser retirados mediante a passagem do dispositivo identificador pelo leitor 

magnético. Quando já estiver na posse de todos os produtos constantes na prescrição, 

os mesmos são colocados num leitor específico que os irá reconhecer, alertando o 

profissional no caso de o disposto não coincidir com a prescrição médica. 

A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório é feita das 8h00 às 17h00 às 

Segundas, Quartas e Sextas e das 8h00 às 19h00 às Terças e Quintas por dois 

farmacêuticos hospitalares, apoiados pelo sistema informático, em instalações 

reservadas. A distribuição de medicamentos em ambulatório é efetuada para períodos 

máximos de 1 mês, à exceção de doentes em diálise peritoneal, cuja cedência é feita 

para 2 meses, doentes oncológicos em hormonoterapia, cuja dispensa é efetuada para 
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2 ou 3 meses e ainda situações devidamente justificadas e autorizadas pela CFT para 

períodos mais longos. A farmácia de ambulatório pode distribuir medicamentos de “uso 

exclusivo hospitalar” bem como outro tipo de medicação que possua suporte legal para 

a sua dispensa gratuita. A cedência de medicamentos efetuada não é só para doentes 

com patologias contempladas pela legislação mas também para situações devidamente 

autorizadas pelo Conselho de Administração (CA). Independentemente da existência ou 

não de legislação de suporte há determinadas patologias e/ou fármacos que carecem 

de autorização caso a caso, com parecer da CFT e/ou CA. 

Existem 4 sistemas distintos de distribuição de medicação, gratuita a doentes em regime 

de ambulatório:  

1. Diretamente aos doentes  

1.1.Abrangidos por legislação: Doença renal crónica, Esclerose lateral amiotrófica, 

Esclerose múltipla, Acromegalia, Doença de Crohn, Artrite reumatóide, Espondilite 

anquilosante, Artrite psoriática, Artrite idiopática juvenil e psoríase em placas, Hepatite 

C, Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), Oncologia, Fibrose quística, Planeamento 

familiar, Deficiência em hormona de crescimento.  

1.2 Medicamentos não abrangidos pela legislação: Os medicamentos que não se 

encontram ao abrigo da legislação, regra geral, têm que ser autorizados superiormente 

pelo CA/ Direção Clínica do Hospital, mediante pedido efetuado individualmente em 

impresso modelo SD-007, como acontece nos casos de Hipertensão Pulmonar e 

Hepatite B. 

 2.“Toma de Observação Direta” (TOD): indicada para doentes portadores de VIH cujo 

grau de adesão à terapêutica é reduzido; o farmacêutico prepara a medicação e remete-

a para o Hospital de Dia onde as enfermeiras se asseguram da administração ao doente, 

garantindo assim a adesão à terapêutica. 

3.Hospitais de Dia: A distribuição é efetuada para o episódio de hospital de dia 

correspondente à administração.  

4.Cirurgia de Ambulatório De acordo com a legislação em vigor são distribuídas 

formulações orais sólidas de medicação analgésica até aos 5 dias de pós-operatório. 

No ato do atendimento, o Farmacêutico disponibiliza ao utente toda a informação 

relativa ao medicamento de uma forma correta e individualizada de modo a permitir uma 

adesão à terapêutica e uma utilização racional da mesma. É por isso essencial que 
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exista uma comunicação acessível e adequada ao grau de literacia do doente, auxiliada 

pelo acesso à informação disponibilizada no programa informático que inclui o histórico 

de levantamentos de medicação, reações alérgicas, modo de administração do 

medicamento, posologia, etc.  

Para a cedência da medicação, e segundo a circular normativa nº01/CD/2012 do 

INFARMED, o doente e/ou cuidador apresenta obrigatoriamente a identificação e após 

o esclarecimento sobre a sua correta utilização, assina um termo de responsabilidade. 

O farmacêutico é também responsável por mensalmente fazer um inventário aos 

medicamentos de maior impacto económico, efetua gestão do stock e elabora PC de 

medicamentos para o ambulatório. Também mensalmente, o receituário que necessita 

de ser faturado é verificado e enviado aos serviços financeiros. [6,7] 

5. PRODUÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

Dadas as peculiaridades inerentes ao tratamento de uma população tão extensa como 

a da responsabilidade do CHVNG/E, é expectável que surjam situações em que as 

especialidades apresentadas pela Indústria Farmacêutica não se adequam às 

condições particulares do doente, sendo necessária uma adaptação a nível individual. 

A área destinada à farmacotecnia na farmácia do SF está organizada de forma a 

produzir preparações farmacêuticas seguras e eficazes em local e condições 

apropriadas, dirigidas a doentes individuais e específicos para uso imediato. Esta área 

subdivide-se em várias outras áreas, cada uma sob responsabilidade de um 

farmacêutico competente, que tem sempre por base as Boas Práticas na preparação de 

medicamentos. 

5.1 Manipulação galénica não estéril 

A prescrição e a preparação de medicamentos manipulados é regulada pelo Decreto-

Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril, que revê e reavalia as condições específicas a que deve 

obedecer a preparação e dispensa de medicamentos manipulados e deve ser orientada 

pelas boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados em 

Farmácia de Oficina e Farmácia Hospitalar, aprovadas pela Portaria n.º 594/2004, de 2 

de Julho.  

No CHVNG/E existe uma sala própria devidamente equipada para este tipo de 

manipulação e é o farmacêutico que é o responsável por todos os procedimentos. Os 

medicamentos galénicos não estéreis são preparados na sequência de um pedido do 
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serviço, manual ou informático. A produção pode ser executada por um farmacêutico ou 

um TDT, sempre com a supervisão de um farmacêutico e o produto acabado é 

devidamente rotulado e colocado em saco com identificação do serviço e doente. Dada 

a restruturação em curso na área, a maioria dos manipulados são adquiridos através de 

uma farmácia de oficina, mas tive oportunidade de assistir à preparação de uma solução 

de ácido acético a 4%.  

5.2 Manipulação galénica estéril 

Uma vez que as formulações incluídas nesta categoria se caracterizam por serem 

microbiologicamente estéreis, desprovidas de substâncias pirogénicas e administradas 

por via endovenosa ou oftálmica, dever-se-á ter atenção às condições sob as quais elas 

são preparadas, a fim de garantir que são alcançadas a qualidade e a segurança 

desejadas. Isto só é possível através do uso da técnica asséptica e do controlo apertado 

das condições ambientais/desinfeção da área de manipulação (e envolventes), 

descritas no manual de procedimentos. 

O setor de produção do SF tem as diversas áreas classificadas de acordo com o seu 

nível de pureza microbiológico, em área negra, cinzenta ou branca (ver anexo 8). A área 

branca é considerada como a mais limpa. O acesso é feito pelo vestiário, onde os 

profissionais devem retirar todos os adereços pessoais, bem como efetuar a troca da 

vestimenta pelo fato de algodão, colocando touca e proteção de sapatos. Uma vez na 

antecâmara, dever-se-á colocar a máscara e separar todo o material de proteção 

necessário (bata e luvas) sobre um campo estéril, efetuando-se seguidamente a 

lavagem das mãos, recorrendo-se à técnica descrita no local. Feita a correta lavagem 

das mãos e antebraços, será ocasião de vestir a bata cirúrgica descartável e colocar as 

luvas. 

Convém realçar que existe um diferencial de pressão entre os vários compartimentos, 

criando-se um fluxo de ar propício às necessidades exigidas pelas diferentes 

preparações. Na sala de preparação dos citotóxicos, existe uma pressão negativa, 

verificando-se uma pressão positiva na sala de preparação da nutrição parentérica. 

Existe ainda um diferencial de pressão entre a antecâmara e o vestiário, gerando-se, 

assim, um fluxo de ar da antecâmara para o vestiário. 

5.2.1 Nutrição Parentérica 

A nutrição parentérica (NP) define-se como a introdução de nutrientes no corpo, sem a 

utilização do trato gastrointestinal, através de uma infusão intravenosa e fornece todos 
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os elementos essenciais de uma alimentação normal. Esta via de nutrição artificial 

recorre a bolsas nutricionais e utiliza uma veia central ou periférica para administrar 

macro e micronutrientes, proporcionando o aporte nutricional necessário ao doente 

durante 24 horas.  

A dispensa de NP exige uma prescrição feita pelo Médico e/ou Nutricionista, em 

impresso próprio devidamente preenchido. As prescrições de NP para adultos só 

necessitam de ser enviadas ao SF no início da terapêutica, sendo depois diariamente 

confirmada, via telefone até às 11h de 2ª a 6ª feira, a continuação, alteração ou 

suspensão da NP com os serviços requisitantes. Ao fim de semana, as bolsas para 

adultos são preparadas e distribuídas à sexta-feira sendo as bolsas aditivadas 

armazenadas no frigorífico dos serviços. Ao contrário das bolsas para adultos, as 

prescrições para neonatologia são enviadas todos os dias para o SF por e-mail e são 

distribuídas diariamente. 

A avaliação farmacêutica da formulação da prescrição médica, incluindo a verificação 

da estabilidade e compatibilidade físico-química dos componentes e quantidades 

prescritas, é fundamental para garantir a segurança do doente. O farmacêutico após 

validar a prescrição de NP introduz a mesma, numa aplicação informática específica, 

que auxilia no controlo das prescrições ativas, na atualização de doentes, entre outros. 

Quando se trata de uma prescrição para adultos utiliza-se o programa informático 

NPAGE®, que permite a impressão da folha de confirmação, da ficha de 

manipulação/preparação, dos rótulos (anexo 9), das etiquetas identificativas para as 

bolsas nutritivas não aditivadas, folha de material com registo de lotes, folha de consumo 

com respetivos lotes utilizados, folha de encerramento de prescrição, identificação da 

bolsa para controlo microbiológico diário e rótulos das aditivadas. 

No caso das prescrições de neonatologia, estas são introduzidas na aplicação 

informática PrePARE® que compara a prescrição com os vários regimes nutritivos 

disponíveis, cabendo ao farmacêutico verificar o que melhor se enquadra e o que mais 

se assemelha ao prescrito. O PrePARE® também atesta a estabilidade e a 

compatibilidade entre os vários componentes da mistura nutritiva e permite a impressão 

da ficha de preparação, do documento de estabilidade e a avaliação da estabilidade 

físico-química. Os rótulos neste caso, são efetuados manualmente (ver anexo 10) após 

todos os cálculos inerentes, e o TDT confere os mesmos que são fotocopiados e 

assinados tanto pelo farmacêutico como pelo TDT. O TDT confere ainda a prescrição 
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médica com os documentos emitidos pelo farmacêutico e ambos assinam esses 

documentos, permitindo esta dupla confirmação uma diminuição de erros. 

Uma vez na posse da lista de material, o AO que se encontra na antecâmera, confere 

(sob supervisão do Farmacêutico) o número de unidades, o lote e a validade de todos 

os produtos farmacêuticos necessários, reunindo também o material clínico (e.g., 

agulhas e seringas). Todo o material será previamente descontaminado com álcool a 

70% antes de entrar na sala branca. Na sala branca, ter-se-á de descontaminar a 

Câmara de Fluxo Laminar Horizontal (CFLH), recorrendo-se a uma compressa 

embebida em álcool a 70 %; procede-se depois à colocação de um campo esterilizado, 

sendo disposto sobre o mesmo todo o material previamente selecionado, evitando-se 

movimentos bruscos que perturbem o fluxo de ar. Uma vez reunido todo o material 

necessário dentro da câmara, procede-se à troca das luvas, iniciando-se a preparação 

das bolsas. 

Existem vários tipos de bolsas constituídas por compartimentos diferenciados 

(aminoácidos, glúcidos e lípidos) variando na osmolaridade e quantidade (anexo 11). A 

ordem de aditivação para os adultos é aminoácidos, glucose, lípidos, eletrólitos, 

oligoelementos e por último as vitaminas; é fundamental cumprir a ordem enunciada de 

modo a diminuir alterações de estabilidade. 

Nas bolsas de Neonatologia, a quantidade de macronutrientes vem discriminada na 

prescrição, tendo, portanto, de ser adicionados os volumes correspondentes numa 

bolsa vazia. Ao contrário das dos adultos, as bolsas de neonatologia são inteiramente 

preparadas no SF e utiliza bolsas two-in-one, isto é, utiliza para o mesmo doente duas 

bolsas, uma com nutrientes hidrossolúveis e outra com nutrientes lipossolúveis. Assim, 

o farmacêutico após preparar o sistema de 4 vias efetua o enchimento da primeira bolsa 

individualizada na Medimix 2000® (sistema de enchimento automático) com os 

macronutrientes de acordo com a seguinte ordem: primeiro a solução de aminoácidos, 

depois glicose e por fim a água. De seguida adicionam-se os eletrólitos, cuja sequência 

é a seguinte: primeiro a solução de fosfato, depois os iões monovalentes seguindo-se 

os bivalentes sendo o último o cálcio. Posteriormente, aditivam-se os oligoelementos e 

por fim as vitaminas hidrossolúveis e a heparina. Esta ordem de adição é feita de modo 

a evitar possíveis reações entre os componentes, como por exemplo a formação de 

precipitado de fosfato de cálcio. Uma vez finalizada a primeira bolsa, o farmacêutico 

efetua o enchimento da bolsa individualizada na Medimix 2000® (sistema de 

enchimento automático) com a solução de lípidos e adiciona as vitaminas lipossolúveis. 
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Durante a adição dos componentes, o farmacêutico verifica sempre a aparência da 

solução devido à possibilidade de aparecimento de partículas de grande dimensão, 

turvação ou alguma separação de fases e no decurso da preparação das bolsas 

qualquer medição ou adição é sujeita a dupla verificação por parte do Farmacêutico e 

do TDT. No final da preparação, cada bolsa é devidamente rotulada estando presentes 

a identificação do doente, o serviço, a composição qualitativa e quantitativa da bolsa, 

bem como as condições de utilização e conservação. 

Aquando da preparação das bolsas, preparam-se também quatro meios (dois aeróbios 

e dois anaeróbios) para controlo microbiológico e preenchem-se os respetivos boletins, 

os quais são posteriormente fotocopiados e arquivados. Este controlo bolsas de NP é 

efetuado diariamente na última bolsa preparada de Adultos e Neonatologia. 

Mensalmente é preparada uma bolsa NP controlo, da qual se retiram amostras ao dia 1 

e dia 8, com devida refrigeração da bolsa durante esse período. 

No final da manipulação, as bolsas são transferidas para a sala de manipulação não 

estéril através do transfer; as bolsas de adulto são acondicionadas em sacos 

transparentes próprios e depois em sacos opacos que conferem proteção da luz, 

devendo os mesmos ser identificados mediante rótulo. Posteriormente, as bolsas são 

transportadas pelos AO do SF até aos respetivos serviços. As bolsas de Neonatologia 

são armazenadas sob refrigeração, até que o responsável pelo seu transporte até à 

Unidade II as venha levantar. [5,8] 

5.2.2 Citotóxicos 

A rápida evolução do conhecimento e a melhor compreensão das doenças neoplásicas 

conduziram ao desenvolvimento de um elevado número de agentes antineoplásicos 

vulgarmente designados de citostáticos ou citotóxicos (CTX). A maioria dos CTX tem 

propriedades mutagénicas, carcinogénicas e teratogénicas. Apesar dos efeitos 

terapêuticos destas substâncias serem superiores aos riscos provocados pelos efeitos 

adversos nos doentes, os trabalhadores estão sujeitos aos mesmos riscos, no entanto 

não beneficiam de efeito terapêutico. É então imperativo que a manipulação destes 

fármacos seja executada por profissionais devidamente habilitados e que cumpram 

todas as normas instituídas de forma a diminuir a exposição ocupacional e garantir a 

sua segurança e a da preparação. 

A Unidade de Preparação de Citotóxicos do SF do CHVNG/E encontra-se em funções 

das 8:30 às 16:30, de segunda a sexta-feira, com o exercício de funções de dois 
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Farmacêuticos, um TDT e um AO. Todos os profissionais em funções recebem 

formação contínua sobre os procedimentos, bem como aconselhamento sobre o risco 

de exposição. 

As prescrições devem ser elaboradas em formulário próprio ou por via informática, onde 

devem ser discriminados a identificação do doente, peso, altura e superfície corporal, a 

neoplasia diagnosticada, a terapia antineoplásica e a respetiva dosagem, o número de 

ciclos de tratamento, a via de administração, a medicação adjuvante (antieméticos, 

corticosteroides, entre outros), bem como a medicação a ser distribuída em regime de 

ambulatório. As novas prescrições médicas devem ser realizadas de acordo com os 

protocolos existentes no SF, devendo a sua entrada ser dada, idealmente, 48 horas 

antes da realização do tratamento. 

Começando pelo Farmacêutico presente na sala de apoio, é da sua competência: 

fornecer o material necessário aos profissionais que se encontram na sala de 

preparação de CTX; transmitir em tempo real as confirmações da efetivação da 

terapêutica; validar as prescrições médicas; calcular os volumes de fármacos e 

solventes necessários de modo a obter a concentração desejada; preparar os rótulos 

identificativos dos CTX (ver anexo 12); o planeamento dos ciclos do dia seguinte, tendo 

por base as informações contidas nas fichas dos doentes e os dados inseridos no 

Serviço de Apoio Médico; elaboração da lista contendo todos os medicamentos, soros 

de diluição e material clínico necessário para o dia seguinte com o respetivo número de 

unidades, os lotes e os prazos de validade e preparar a medicação complementar que 

acompanha os ciclos. 

No processo de validação, deverá ser confirmada a presença de todos os dados 

necessários, conferindo-se a área de superfície corporal (ou Body Surface Area, BSA), 

o protocolo presente na prescrição, o ciclo e se a dosagem e a frequência se enquadram 

no perfil do doente. A dosagem dos fármacos é calculada, na maioria dos casos, através 

da BSA. Contudo, existem exceções, como por exemplo: a dose de Trastuzumab é 

calculada a partir do peso do doente; a dose de Carboplatina depende do sexo, idade, 

peso e creatinina sérica, tendo a Área Sob a Curva (AUC) um papel fulcral.  

O segundo Farmacêutico permanece na sala de preparação, supervisionando o 

procedimento. Está também incumbido da colocação do material dentro da Câmara de 

Fluxo Laminar Vertical (CFLV), bem como da remoção dos produtos já preparados e 

consequente rotulagem e embalamento. Todas as medições são duplamente conferidas 
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pelo Farmacêutico. A função do TDT resume-se à manipulação dos fármacos 

citotóxicos. 

Na sala de manipulação dos CTX, encontra-se uma Câmara de Fluxo Laminar Vertical 

(CFLV), que tem como objetivo a proteção do operador, evitando o contato com as 

possíveis partículas/aerossóis formados durante a manipulação. A CFLV deverá ser 

descontaminada no início e no final dos trabalhos, de acordo com os procedimentos 

descritos na descontaminação da CFLH da NP. 

Todo o material usado na preparação de CTX deve ser previamente descontaminado 

com álcool 70 % antes de entrar na CFLV. Durante a manipulação, o TDT encontra-se 

munido de dois pares de luvas, sendo um de latex e o mais exterior de nitrilo, enquanto 

que o Farmacêutico utiliza dois pares de luvas em latex. Uma vez terminados as 

preparações, estes são devidamente rotulados e colocados no transfer. O material 

contaminado, os resíduos das soluções não utilizadas e outros produtos são colocados 

no contentor apropriado, sendo, posteriormente, reencaminhados para destruição por 

incineração.  

O transporte dos produtos citotóxicos, entre o SF e o Hospital de Dia, é feito pelo AO, 

através do auxílio de malas rígidas devidamente identificadas. O objetivo desta medida 

será evitar incidentes que provoquem a sua extravasão. Além disso, durante o 

transporte, o AO deverá usar luvas de proteção. 

Estão, também, definidas medidas de segurança a serem ativadas/aplicadas na 

eventualidade de derrame destes produtos, minimizando os efeitos adversos e 

neutralizando a ameaça. [5,9] 

5.2.3  Preparação de outros produtos administrados por via endovenosa 

A área destinada à preparação de NP também é utilizada para outras preparações 

extemporâneas estéreis como o Myozyme® (alglucosidase alfa) e Avastin® 

(Bevacizumab). Como tal, todos os procedimentos normalizados de higiene e limpeza 

aprovados para a manipulação estéril com técnica asséptica na CFLH usados para a 

NP são adotados para estas preparações. 

Durante o meu estágio pude assistir à preparação de Avastin® (Bevacizumab) um 

anticorpo monoclonal utilizado no tratamento da degenerescência macular relacionada 

com a idade, por administração intravítrea (uso off label). 



 
Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar                                  

22 
Liliane Costa 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

 

5.2.4  Reembalagem  

A reembalagem permite obter os medicamentos na dose prescrita e de forma 

individualizada (dose unitária) de modo a reduzir o tempo de preparação da medicação 

pela equipa de enfermagem, reduzir os riscos de contaminação e os erros de 

administração proporcionando uma maior racionalização do medicamento e dos custos. 

A reembalagem requer a identificação correta de cada medicamento com o nome 

genérico, nome comercial, dose, lote e prazo de validade. No SF do CHVNG/E existe 

uma sala própria para a reembalagem, ao lado da sala de dose unitária, equipada com 

um sistema automatizado de reembalamento (anexo 13) e identificação onde um AO 

realiza este processo, garantindo a segurança, rapidez e comodidade do medicamento 

reembalado. Os medicamentos podem ser reembalados inteiros ou divididos. No caso 

de serem reembalados inteiros o blister original pode ser conservado mantendo assim 

a sua validade. No caso de o medicamento ser diretamente reembalado sem o blister 

original, a sua validade diminuí para 25% do prazo de validade remanescente ou 6 

meses a contar da data de reembalagem adotando-se a menor das duas. 

6. ENSAIOS CLÍNICOS 

O hospital é muitas vezes procurado, no âmbito da investigação clínica, para a 

realização de Ensaios Clínicos (EC) de medicamentos e dispositivos médicos para uso 

humano. Devido ao caráter rigoroso dos EC é impreterível que todas as atividades 

estejam devidamente documentadas, de forma a salvaguardar a segurança e os direitos 

dos intervenientes, assim como a veracidade científica. Deste modo, a realização de 

ensaios clínicos é regulada, a nível nacional, pelo Decreto-Lei nº21/2014, de 16 de Abril 

que define o EC como “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a 

descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos 

farmacodinâmicos, de um ou mais medicamentos experimentais (ME), ou identificar os 

efeitos indesejáveis de um ou mais ME, ou a analisar a absorção, distribuição, 

metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de 

apurar a respetiva segurança ou eficácia”. Esta lei, não estabelece apenas o conceito 

de EC, mas define, também, conceitos chave como ME, Promotor, Investigador, Boas 

Práticas Clínicas ou Consentimento Livre e Esclarecido, entre outros. Define ainda que 

o farmacêutico hospitalar além de ser responsável pela gestão dos ME e pelo correto 

estabelecimento do seu circuito. A referida legislação remete ainda para a composição 

da Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC), onde o farmacêutico é 

responsável pela avaliação dos protocolos associados a cada EC.  
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O SF do CHVNG/E tem um espaço físico próprio para esta unidade, com acesso restrito 

a pessoal autorizado, ventilação e iluminação adequadas e está ainda equipada com 

termohigrómetros (datalogger) calibrados que fazem um leitura automática da 

temperatura e humidade. Estes datalogger são calibrados anualmente pelo 

Departamento de Metrologia do Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) de Grijó. 

Porém, e como podem ocorrer falhas, a sala de EC possui também o sistema Vigie® 

que está programado para emitir alarmes via sms para o telemóvel de serviço que se 

encontra sempre ligado, sempre que surgirem desvios de temperatura em relação ao 

que esta parametrizado. São 5 os farmacêuticos que integram a equipa dos EC, que 

têm obrigatoriamente formação e treino nesta área, incluindo formação em Boas 

Práticas Clínicas (GCP); os seus CV devem estar sempre atualizados e disponíveis. 

O processo que envolve a realização do EC é complexo e envolve várias etapas (anexo 

14) e carece de avaliação, que conclua que os potenciais benefícios individuais superam 

os eventuais riscos previsíveis, e de autorização/parecer prévio por diversas entidades. 

O processo inicia-se com a submissão do protocolo, pelo Promotor do EC, para o qual 

é necessário a aprovação por parte do CA do INFARMED, que sujeita o protocolo a um 

parecer prévio da CEIC, e da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). O 

promotor do ensaio, que é responsável pela conceção, realização, gestão e 

financiamento do EC, paralelamente, inicia a visita de qualificação, que tem como 

objetivo identificar potenciais centros de estudo, equipas de investigação interessadas 

pelo estudo proposto e potenciais participantes disponíveis para o correto 

desenvolvimento do EC, tendo em conta o protocolo e as GCP. O farmacêutico, durante 

a visita, solicita ao promotor o protocolo do EC e esclarece dúvidas relativas à 

medicação, tais como as condições de conservação, a medicação garantida pelo 

promotor, espaço necessário para o seu armazenamento, entre outras. No final da visita, 

elabora o relatório da visita e informa a restante equipa farmacêutica dos tópicos 

abordados na reunião. Uma vez aprovado pelo CA do INFARMED, e selecionado o 

CHVNG/E como centro de ensaio, o promotor submete o protocolo ao CA do hospital. 

Quando o EC é autorizado, o CA envia uma notificação de aprovação à área de EC e é 

agendada a visita de início com toda a equipa de investigação, que inclui pelo menos 

um dos elementos da equipa farmacêutica de EC. Nesta visita são revistos 

detalhadamente os procedimentos do protocolo e é definido o Circuito do Medicamento 

Experimental. Também são definidas as responsabilidades e funções da equipa 

farmacêutica de EC, documentadas pelo preenchimento de um formulário, o Site 

Responsability Log. Este último é arquivado no Pharmacy File que o promotor entrega 
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à equipa de EC, o qual inclui toda a documentação essencial à realização do EC e é 

constantemente atualizado. Além disto, para detetar possíveis documentos em falta ou 

desatualizados, o Pharmacy File é revisto com o auxílio de uma check list. Para que os 

resultados, e o próprio EC, não fiquem comprometidos é necessário uma monitorização 

contínua de todas as etapas do processo. Assim, para cada ensaio clínico é elaborado 

um manual de procedimentos que fornece a informação mais relevante para a correta 

condução do EC, incluindo todos os procedimentos relacionados com a medicação 

experimental. 

O recrutamento de doentes é obviamente, um passo essencial. A inclusão na amostra 

de estudo de um EC pressupõe a existência do “Consentimento Livre Informado” 

assinado e datado pelo participante.  

De modo a diminuir a introdução de viés de alocação, poder-se-á recorrer à 

aleatorização/randomização dos participantes, devendo a mesma ser imprevisível, 

reprodutível e assegurar a comparabilidade entre os grupos. O processo de ocultação 

evita a introdução de viés de condução e de deteção, através da ocultação do braço de 

tratamento. Poderá ser simples, onde o braço de tratamento é apenas ocultado ao 

participante, duplo, no caso de ser oculto ao investigador e ao participante, e triplo, para 

os casos em que se pretende que o participante, o investigador e o avaliador 

desconheçam o braço de tratamento. Os ensaios também poderão ser abertos, estando 

todos os intervenientes informados do braço de tratamento. 

6.1 Circuito do medicamento experimental 

O medicamento experimental tem um circuito próprio e específico (anexo 15). Após uma 

Os ME são enviados para o centro com a indicação de pelo menos um nome de um 

farmacêuticos da equipa dos EC. A receção de ME é efetuada por um AO que anota a 

hora a que a mesma é recebida, encaminhando-a para o sector dos EC. Inicia-se a 

confirmação das condições de conservação durante o transporte, se mantiveram dentro 

do intervalo especificado para o medicamento em causa. Atualmente, a maioria dos 

promotores efetua o envio acompanhado de datalogger. Segue-se a comprovação da 

rotulagem, a qual deve assegurar a proteção dos participantes e a rastreabilidade, 

permitindo a identificação do ME e do EC e facilitar o uso adequado desses mesmos 

medicamentos, e depois verifica-se a documentação enviada, nomeadamente, 

certificados de libertação de lote e/ou certificados de conformidade, guia de remessa 

que acompanham a medicação e devem estar em conformidade; sempre que se 

verifique alguma não conformidade entre o recebido e o conferido, a medicação é 
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colocada em quarentena até esclarecimento da situação. A receção de ME termina com 

a confirmação da mesma ao promotor do EC. A verificação de cada um dos passos 

atrás referidos implica o preenchimento do Formulário de “Receção e Conferência de 

ME” e toda a documentação relativa ao envio e receção da medicação é arquivada no 

Pharmacy File e a medicação recebida é registada no Study Drug Accountability Log. 

O armazenamento efetuado em armários, ou frigorífico, fechados cumpre com as 

especificações de conservação de cada um dos medicamentos. Para tal, diariamente 

são efetuadas leituras de temperatura e humidade instantâneas que são devidamente 

registadas em formulário próprio “ Registo Diário de Temperaturas”. Semanalmente é 

efetuado o download dos valores registados pelos datalogger, verificando-se se todos 

os registos se encontram no intervalo de temperaturas definido. Sempre que se verifica 

um desvio de temperatura, esta é reportada ao promotor e a medicação é colocada em 

quarentena. 

As prescrições são enviadas ao setor de EC do SF acompanhadas por uma folha de 

impressão diretamente do sistema informático, neste caso IXRS (Interactive voice/web 

response system), de modo a evitar erros de transcrição ou leitura por parte do 

farmacêutico. Os formulários de prescrição/dispensa/administração de medicação 

devem conter informação necessária de modo a ser possível rastrear todos os 

procedimentos em qualquer altura do EC. No momento da dispensa, o farmacêutico 

verifica se o formulário de prescrição se encontra devidamente preenchido e seleciona 

a medicação de acordo com o n.º das caixas alocadas ao doente, comparando com a 

impressão do sistema que acompanha a prescrição, verificando se o prazo de validade 

não expira antes da próxima visita. Na embalagem coloca o n.º do participante, data de 

dispensa e nome do investigador, bem como etiquetas identificativas, alertando o 

participante para a devolução, obrigatória, da medicação não usada e das embalagens 

primárias e secundárias da medicação usada, e regista as quantidades dispensadas no 

Patient Drug Accountability log e Study Drug Accountability log. Todos estes 

procedimentos de dispensa são verificados por um segundo farmacêutico da área. A 

dispensa da medicação deve ser feita preferencialmente ao participante no ensaio, no 

entanto no CHVNG/E tal ainda não é possível, devido a constrangimentos da localização 

da sala de EC. Por este motivo ainda não é possível efetuar o seguimento 

farmacoterapêutico do participante e a dispensa é feita a um dos elementos da equipa 

de investigação. Determinados EC, como os da área oncológica, requerem a 

preparação ou manipulação de ME. Nestas situações adotam-se os procedimentos 
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normalizados na área de produção, estabelecendo-se uma articulação entre as duas 

áreas. Um dos elementos da equipa de EC avalia e valida a prescrição, efetua os 

cálculos, elabora os rótulos e reúne todo o material necessário à manipulação do ME, 

incluindo os fármacos com cartonagem. Um segundo Farmacêutico da equipa de EC 

confere todos os cálculos, informações adicionais e rótulos efetuados. O medicamento 

é preparado por um TDT, sob supervisão farmacêutica, e todos os frascos vazios ou 

com ME remanescente seguem o circuito de inceneração aprovado no CHVNG/E, mas 

todas as cartonagens da medicação são deixadas na sala de EC. 

Assim que as embalagens e toda a medicação excedentária são devolvidos ao setor de 

EC para contabilização, que é efetuada com base nas cartonagens vazias ou no rótulo, 

o farmacêutico calcula a taxa de adesão à terapêutica e comunica o valor à restante 

equipa de investigação. A medicação devolvida é colocada dentro de sacos 

devidamente identificados que são armazenados em armário próprio até à visita de 

monitorização. Por último o farmacêutico agenda a próxima visita do participante, de 

acordo com o plano de estudo e calcula a quantidade de medicação não usada que é 

expectável que o participante devolva na próxima visita, colocando esta informação na 

agenda geral. 

Nas visitas de monitorização o monitor avalia o progresso do estudo, verifica a adesão 

ao protocolo, verifica se os dados são reportados de forma correta e completa, se a 

condução do ensaio se encontra de acordo com a legislação em vigor, as GCP e o 

protocolo e procede à atualização do Pharmacy File. O farmacêutico elabora um 

relatório onde descreve os aspetos que foram verificados, os que se resolveram e os 

que ficaram pendentes. No final do EC procede-se à visita de encerramento, onde o 

monitor recolhe toda a medicação do EC e verifica a existência de toda a documentação 

que suportou o EC; por fim, é elaborado um relatório com os aspetos mais relevantes. 

[10,11] 

7. COMISSÕES 

Da estrutura do hospital fazem parte vários órgãos de apoio técnico ao Conselho de 

Administração e a presença do profissional do medicamento é obrigatória e 

imprescindível nas seguintes comissões:  
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7.1 Comissão de prevenção e controlo de infeção e de resistência aos 

antimicrobianos  

Criada com o intuito de reduzir da taxa de infeções associadas aos cuidados de saúde 

hospitalares e da comunidade, assim como da taxa de microrganismos com resistência 

aos antimicrobianos. 

7.2 Comissão de Ética para a Saúde  

É composta por 1 bióloga, 2 médicas, 2 enfermeiras, 1 farmacêutica, 1 jurista e prevê 

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. 

 

7.3 Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e Comissão Nacional de 

Farmácia e Terapêutica (CNFT)  

A CNFT é composta por farmacêuticos e médicos e das suas inúmeras competências 

incluem-se as seguintes:  

- Elaborar o Formulário Nacional de Medicamentos (FNM) e respetivas atualizações, 

promovendo a inclusão ou exclusão de medicamentos;  

- Elaborar protocolos de utilização de medicamentos;  

- Elaborar estratégias efetivas de promoção da utilização racional do medicamento 

transversais aos diferentes níveis de cuidados de saúde e de integração entre cuidados 

de saúde primários e de especialidade;  

- Analisar a utilização de medicamentos não abrangidos pelo FNM, através do reporte 

pelas CFT dos Hospitais do SNS e das ARS. 

Já a CFT é uma comissão com uma composição paritária de médicos e farmacêuticos 

que têm como principais competências a promoção de estratégias terapêuticas em 

consonância com as orientações emanadas pelas entidades competentes, a aprovação 

da utilização de medicamentos não incluídos no Formulário Nacional do Medicamento 

(FNM) e monitorizar o cumprimento do FNM e dos protocolos de utilização do 

medicamento. 

8. CONCLUSÃO  

Os dois meses de estágio em Farmácia Hospitalar que realizei no SF do CHVNG/E 

possibilitou-me uma experiência enriquecedora a nível pessoal e profissional. Foi me 

dada a oportunidade de conhecer a realidade do dia-a-dia de um farmacêutico hospitalar 



 
Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar                                  

28 
Liliane Costa 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

 

e de presenciar o papel fundamental destes profissionais na prestação de cuidados de 

saúde ao doente.  

O farmacêutico está envolvido em praticamente todo o percurso do doente, desde a sua 

admissão até à saída em cada ato que envolva farmacoterapia e, como profissional do 

medicamento, está habilitado técnica e cientificamente para dominar todos os aspetos 

que a ele dizem respeito.  

A profissão tem no entanto, na minha opinião, um longo caminho evolutivo a percorrer. 

Apesar de o Farmacêutico ser um membro de uma equipa multidisciplinar, está ainda 

aquém da realidade que encontramos noutros países. O conceito de integração do 

Farmacêutico na visita ao doente, na reconciliação da terapêutica, nas reuniões de 

serviço e no acompanhamento mais atento do plano farmacoterapêutico do doente in 

loco está ainda longe de alcançar. É por isso imperativo a inclusão da obrigatoriedade 

do estágio em Farmácia Hospitalar no plano de estudos, uma vez que esta realidade 

passa ao lado de muitos que nunca tiveram a oportunidade de a conhecer nem de fazer 

algo para a mudar.  

Assim, concluído o estágio de Farmácia Hospitalar sinto grande satisfação e agrado por 

tê-lo incluído na minha formação e por ter tido a sorte de encontrar uma equipa 

competente e disposta a ensinar e a preparar-me para um futuro profissional já próximo. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1: Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL) 
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Anexo 2: Anexo VII - Impresso para aquisição de Estupefacientes e 

Psicotrópicos pelo SF 
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Anexo 3: Prescrição eletrónica a validar pelo farmacêutico 
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Anexo 4: Anexo X: Impresso para requisição de Estupefacientes e Psicotrópicos 

pelos Serviços Hospitalares ao SF 
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Anexo 5: Impresso de Requisição/Distribuição/Administração de medicamentos 

Hemoderivados 
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Anexo 6: Justificação de Receituário 
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Anexo 7: Prescrição de medicação dispensada em Ambulatório 
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Anexo 8: Planta do sector de produção 
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Anexo 9: Ficha de preparação de bolsa de Nutrição Parentérica de um Adulto 
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Anexo 10: Rótulos de bolsa de Nutrição Parentérica de Neonatologia 
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Anexo 11: Diferentes tipos de bolsas de nutrição parentérica 
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Anexo 12: Rótulo de produto citotóxico 
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Anexo 13: Sistema automatizado de reembalamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar                                  

47 
Liliane Costa 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

 

 

 

 

Anexo 14: Etapas de um Ensaio Clínico 
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Anexo 15: Circuito do Medicamento Experimental 
 

 

 




