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INTRODUÇÃO 

 
 A saúde tem sido desde sempre considerada uma prioridade social, objeto de constante 

pesquisa e investimento pela sociedade de forma a aumentar a esperança média de vida da população 

mundial. Um dos principais objetivos de todos os profissionais de saúde é promover a saúde, educando 

a população de forma a controlar, proteger e prevenir uma patologia. 

A profissão farmacêutica tem um papel crucial na promoção da saúde pois é o último passo 

para o contacto entre o doente e o tratamento da sua doença. Assim, é de extrema importância e 

responsabilidade profissional que durante a dispensa de qualquer produto na farmácia, 

medicamentoso ou não, seja feito o mais completo e correto aconselhamento farmacêutico. 

Depois de 4 anos de conhecimentos teóricos adquiridos na faculdade, o estágio em farmácia 

comunitária é parte integrante e obrigatória para conclusão no Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas. O estágio é essencial para aplicar os conhecimentos teóricos e para adquirir 

competências práticas multidisciplinares, para ser possível dar resposta a diversas situações do dia-

a-dia e a preparação para o mercado de trabalho.  

O meu estágio profissional decorreu entre 9 de Março e 9 de Julho na Farmácia dos Clérigos. 

Durante estes 4 meses, tive a oportunidade de colaborar com os diversos setores da farmácia, desde 

a receção dos medicamentos à sua dispensa ao doente, estando descritas na primeira parte deste 

relatório. Na segunda parte do relatório descrevo os trabalhos de pesquisa e práticos que desenvolvi, 

sobre doenças de pele e a importância dos manipulados, sobre a exposição solar, cuidados a ter com 

o calor e o uso de protetores solares.   
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1     FARMÁCIA DOS CLÉRIGOS 

 

A Farmácia dos Clérigos (FC) (Figura 1) situa-se na rua dos Clérigos, 

número 34, na união de freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, 

Miragaia, São Nicolau e Vitória, uma localização privilegiada e histórica da 

cidade do Porto.  

 

1.1 ENQUADRAMENTO 

 Com elevada importância no Sistema de Saúde de Portugal, as farmácias comunitárias 

assumem um papel chave na prestação de cuidados de saúde básicos e no contacto entre os 

utentes e os medicamentos. Com o objetivo de servir a comunidade, sempre com a maior 

qualidade, realizam-se atividades dirigidas para o medicamento e atividade dirigidas para o 

utente. Para que o farmacêutico possa realizar estas atividades, necessita de instalações, 

equipamentos e fontes apropriadas, ou seja, necessita que a farmácia possua a estrutura 

adequada para o cumprimento das suas funções1. 

 É importante haver uma correta gestão de recursos humanos para que exista um bom 

funcionamento e ambiente de trabalho. A equipa da FC é coordenada pela Diretora Técnica 

(DT), a Dra. Helena Gomes.  

 

1.2 ESPAÇO FÍSICO 

De acordo com a legislação em vigor, a FC deve dispor de instalações que garantam 

a segurança, conservação e preparação dos medicamentos. Da mesma forma, devem 

garantir a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal 2. 

 

1.2.1 Espaço Exterior 

O espaço exterior da farmácia cumpre as orientações dadas 

pela Ordem dos Farmacêuticos (OF) no manual das Boas Práticas 

Farmacêuticas (BPF) para a farmácia comunitária 1. Assim, a 

farmácia está identificada com o símbolo “cruz verde” característico 

das farmácias (Figura 2), que é iluminado durante a noite quando a 

farmácia está de serviço, e está identificado o nome da farmácia e 

do DT numa placa visível ao público do exterior da farmácia. Além 

disso, existe informação visível sobre o horário de funcionamento 

da farmácia e quais as farmácias do município em regime de 

serviço permanente/disponibilidade e respetiva localização.  

Figura 1 - Logotipo da FC 

Figura 2 - Fachada da FC 
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A entrada da farmácia é composta por duas portas e duas montras. A porta principal dá 

acesso ao balcão da farmácia e a porta secundária dá acesso direto ao primeiro andar, sendo 

de uso exclusivo dos funcionários da farmácia. Em ambos os lados da entrada, as montras 

permitem a realização de publicidade e campanhas apelativas ao longo de todo o ano, para 

atrair clientes com maior frequência à farmácia.  

Ao longo do meu estágio constatei a importância das montras para as vendas da 

farmácia, sendo uma constante preocupação na farmácia a sua apresentação cuidada e 

limpeza.  

 

1.2.2 Espaço interior  

O espaço interior da FC cumpre também os requisitos impostos na legislação e é 

composto por 5 andares 3.  

No rés-do-chão encontra-se a área de atendimento ao público, composta por 3 balcões 

de atendimento, apoiado por um armário de gavetas de fácil acesso onde se encontra a 

maioria dos Medicamentos Sujeita a Receita Médica (MSRM). Para comodidade do cliente, 

existe também um espaço onde se pode sentar esperando pela sua vez. Rodeando a zona 

de atendimento, a farmácia tem vários lineares onde são expostos alguns Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), os produtos dermocosméticos organizados por marcas, 

os produtos dietéticos e multivitamínicos, os produtos de higiene oral, material de penso e de 

ortopedia e os medicamentos de uso veterinário. A exposição destes produtos deve cativar o 

utente, sendo aqui também que se expõem as campanhas promocionais realizadas pelos 

laboratórios. Adicionalmente, por baixo dos balcões de atendimento, a farmácia dispõem de 

várias gavetas onde são guardados produtos de menor dimensão e de fácil acesso à equipa 

aquando do atendimento. Também no rés-do-chão localiza-se o gabinete de atendimento 

personalizado (onde são prestados cuidados de saúde como a medição da pressão arterial, 

parâmetros bioquímicos e administração de injetáveis) área de receção de encomendas, o 

armazém de Medicamentos Genéricos (MG) e as instalações sanitárias. Quanto a 

equipamentos existem quatro computadores, três na zona de atendimento e um na zona de 

receção de encomendas, um frigorífico e ainda o sistema Cashguard para um manuseio mais 

rápido e seguro do dinheiro em caixa.  

Nos restantes pisos da farmácia encontram-se: 

- no primeiro piso dois laboratórios de manipulados; 

- no segundo piso o armazém de Matérias-Primas (MP), o gabinete de contabilidade e 

a sala de formação; 

- no terceiro piso a sala de expedição de Medicamentos Manipulados (MM) e o escritório 

da administração; 

- no quarto piso o arquivo, refeitório e vestiários;   
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1.3 RECURSOS HUMANOS 

A equipa da FC é composta por um Administrador, três Farmacêuticas entre as quais a 

DT e a Farmacêutica Adjunta, quatro Técnicos de Auxiliares de Farmácia, quatro Técnicos de 

Farmácia, três Embaladoras e quatro Administrativos.  

 

1.4 HORARIO DE FUNCIONAMENTO 

A FC está aberta ao público das 9h às 19h de segunda a sexta-feira e das 9h às 13h ao 

sábado, cumprindo assim o horário mínimo estipulado por lei 4.   

Quando a farmácia está de serviço permanente, esta encontra-se aberta desde a hora 

de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte, sendo o atendimento realizado 

através de um postigo, a partir das 24h.  

 

1.5 SERVIÇOS PRESTADOS 

A prestação de serviços pela FC encontra-se de acordo com o estipulado na lei que visa 

definir os serviços que as farmácias comunitárias podem prestar aos utentes com o objetivo 

de oferecer à comunidade o máximo de serviços relacionados com a saúde e o bem-estar 5. 

Na FC, além de se fazer uma venda cuidada de MSRM e MNSRM com o respetivo 

aconselhamento farmacoterapêutico, fazem-se cuidados de primeiros socorros, 

administração de injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, testes 

bioquímicos, medição da pressão arterial (PA), programas de cuidados farmacêuticos, 

campanhas de informação e colaboração em programas de educação para a saúde. Por ser 

uma farmácia com uma grande prestígio na manipulação, fazem-se também na FC 

medicamentos manipulados, pedidos por utentes no balcão da farmácia ou por outras 

farmácias de todo o pais.  

 

1.5.1 Medição da pressão arterial 

Na FC, a medição da pressão PA e realizada gratuitamente com recurso a um 

estetoscópio e a um esfigmomanómetro. Quando o utente pede a sua medicação, aconselha-

se a que repouse uns minutos, reduzindo as influências na leitura. Os valores de referência 

deverão situar-se entre 120-140 mmHg na pressão sistólica e os 80-90 mmHg na pressão 

diastólica. Após a análise do valor, podem ser aconselhadas medidas não farmacológicas 

como mudanças na alimentação ou estilo de vida ou, em casos mais graves, aconselhar a 

consulta de um médico. É também importante explicar ao utente que a PA pode variar devido 

a fatores como o esforço físico ou stress.  
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1.5.2 Medição de parâmetros bioquímicos 

Estas medições são realizadas com recurso a aparelhos semiautomáticos. Para a 

realização deste tipo de testes deve-se tentar perceber se o utente está a efetuar por rotina, 

se é doente crónico ou se apresenta sintomas que possam ser alvo de uma alteração destes 

níveis. Antes de se efetuar qualquer tipo de medição deve-se ter em conta se o utente se 

encontra em jejum visto que existem parâmetros específicos para pessoas que se encontrem 

em jejum ou não (no caso dos triglicerídeos e colesterol, o teste deve ser realizado em jejum). 

Os testes de determinação de glicose no sangue são muito importantes para o despiste da 

Diabetes Mellitus de modo a prevenir complicações da doença. Atualmente são aceites os 

seguintes valores: Glicemia em Jejum (70-110 mg/dL) e Ocasional (< 140 mg/dL). Tendo em 

conta o resultado obtido, o profissional de farmácia deve ter um papel ativo ajudando o utente 

a melhorar/manter os níveis de glicose no sangue. Quando se identificam indivíduos com 

fatores de risco deve-se recomendar a adoção de estilos de vida saudáveis (alimentação 

saudável, atividade física regular, controlo do peso), a medição regular dos níveis de glicémia 

e toma dos medicamentos corretamente (se for o caso). Os triglicerídeos e o colesterol são 

dois dos principais lípidos no sangue que podem levar a uma dislipidemia. Por este motivo, a 

sua determinação/monitorização tem uma elevada importância. O teste do colesterol é apenas 

para o total. Os valores considerados normais destes dois tipos de lípidos são os seguintes: 

Colesterol (< 200 mg/dL) e triglicerídeos (< 150 mg/dL).   

 

1.5.3 VALORMED 

A VALORMED (Figura 3) é uma sociedade sem 

fins lucrativos que tem a responsabilidade da gestão 

dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos 

fora de uso permitindo um processo de recolha e 

tratamento seguros. 

Os medicamentos fora de uso (fora de prazo ou que já não se utilizam) devem ser 

entregues na farmácia para serem destruídos de forma segura. Com a colaboração e 

envolvimento das farmácias, a VALORMED realiza anualmente inúmeras ações de 

informação e formação direcionadas aos cidadãos com o intuito de os sensibilizar para a 

importância da preservação do ambiente 6.  

 

2     INFORMATIZAÇÃO 

 

Com o passar dos anos desenvolveram-se novos avanços tecnológicos, sendo um deles 

os programas informáticos direcionados para a Farmácia Comunitária. A informatização 

Figura 3 – VALORMED 
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permitiu que os profissionais da farmácia disponibilizassem mais tempo aos seus utentes. Na 

FC o sistema informático (SI) utilizado é o Sifarma 2000®. Esta aplicação foi desenvolvida para 

facilitar a atividade farmacêutica e permitir uma prestação de cuidados mais segura e 

adequada. O Sifarma 2000® é um programa bastante completo que permite a elaboração de 

um elevado número de tarefas, não só ao nível do atendimento como gestão de stocks, 

encomendas, organização do receituário e controlo na dispensa de psicotrópicos e 

estupefacientes.  

 

3     GESTÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS  

3.1 GESTÃO DE STOCKS 

A gestão de stocks de medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados na 

farmácia que garantem o bom uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas condições aos 

utentes. Por representar uma percentagem significativa das despesas da farmácia, implica 

uma grande responsabilidade e controlo rigoroso dos recursos económicos. Apenas 

conhecendo o perfil aprofundado dos utentes da farmácia e o estado atual do mercado é 

possível garantir que os stocks sejam suficientes para suprir todas as necessidades sem que 

ocorram ruturas e simultaneamente não hajam produtos em excesso que conduzam a capital 

parado e possivelmente à inutilização dos produtos por perda do Prazo de PV (PV). 

 

3.2 CRITÉRIOS DE AQUISIÇÃO E ESCOLHA DE FORNECEDORES 

Face à constante rotação de medicamentos, o processo de aquisição deve ser dinâmico, 

de forma a garantir que o utente tem acesso à medicação de que necessita. Neste sentido, 

os fornecedores, creditados pelo Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 

I.P. (INFARMED), têm um papel-chave no circuito do medicamento ao garantirem o 

fornecimento rápido e eficaz dos medicamentos à farmácia. A escolha dos fornecedores para 

a farmácia depende de critérios como a rapidez de entrega, qualidade e disponibilidade dos 

produtos, preços praticados, descontos, bonificações ou condições de pagamento. 

Atualmente a FC trabalha com dois armazenistas: a Cooprofar e a Alliance Healthcare que 

permitem encomendas rápidas sem exigência de quantidades mínimas. Também são 

realizadas encomendas diretamente a alguns laboratórios, principalmente de MG, por 

oferecerem condições especiais na aquisição de uma maior quantidade de produtos. 

A aquisição dos produtos na FC está também dependente do seu histórico de vendas, 

sazonalidade, PV e características dos utentes que frequentem a farmácia. Durante o meu 

estágio verifiquei que a FC é muito frequentada por idosos habitantes no centro histórico do 

Porto, com elevado consumo de medicação crónica, e por turistas, que procuram 
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principalmente protetores solares, cosméticos, pensos e produtos de higiene, sempre em 

embalagens de pequenas dimensões. Por outro lado, a FC tem menos produtos dirigidos à 

pediatria, uma vez que o histórico de vendas mostra que são produtos com pouca saída.  

 

3.3 ENCOMENDAS 

3.3.1 Realização de encomendas 

Como já foi dito, as encomendas podem ser feitas aos armazenistas ou diretamente aos 

laboratórios.  

A realização de encomendas aos armazenistas é realizada com o auxílio do SI. Quando 

um produto atinge o stock mínimo, este é adicionado automaticamente na encomenda diária. 

A encomenda é analisada, sendo possível retirar ou adicionar produtos manualmente de 

acordo com as necessidades da farmácia. As encomendas são realizadas duas vezes por dia: 

uma ao final da manhã, que chega à farmácia ao início da tarde, e outra ao final do dia, que 

chega à farmácia na manhã do dia seguinte. Assim, é possível repor os produtos escoados e 

evitar uma rutura de stocks. Outra forma de pedir produtos aos armazenistas é por encomenda 

instantânea no Sifarma 2000®, contacto telefónico ou através de plataformas digitais. Estas 

vias são de grande utilidade pois permitem de forma rápida satisfazer um pedido específico 

de um determinado doente quando se está a fazer o atendimento, situações urgentes ou 

quando os produtos se encontram rateados. Recorre-se às encomendas instantâneas durante 

a dispensa de medicamentos pois são efetuadas a partir da ficha do produto. Este tipo de 

encomendas permite saber na hora se o produto existe em armazém ou se está esgotado e 

o dia e as horas a que a entrega vai ser feita. 

No caso de encomendas diretamente ao laboratório, estas são feitas presencialmente 

com os delegados comerciais que se dirigem à farmácia, por contacto telefónico ou correio 

eletrónico.  

 

3.3.2 Receção de encomendas 

A receção e conferência das encomendas são passos críticos na gestão de stocks da 

farmácia, devendo ser feitas com o maior rigor, para evitar erros de stock, PV e preço dos 

medicamentos.  

Quando as encomendas chegam à farmácia, confere-se inicialmente se a encomenda 

é de facto para a FC e abrem-se todas as caixas para verificar se existe medicação de frio em 

contentores específicos, que é de imediato armazenada no frigorífico.  

Cada encomenda vem sempre acompanhada da sua fatura, original e duplicado, 

(Anexo I) onde constam as seguintes informações: identificação do fornecedor; identificação 

da farmácia; número da fatura; data; identificação dos produtos entregues: designação do 
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produto, código nacional português (CNP), quantidade pedida, quantidade enviada, 

bonificações, preço de venda à farmácia (PVF), imposto de valor acrescentado (IVA), preço 

de venda ao público (PVP) e descontos; identificação dos produtos em falta e respetiva 

justificação e preço total da fatura. Sempre que se recebe uma encomenda de medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos, além da fatura vem também um registo próprio de 

encomenda destes produtos, que deve ser guarda durante pelo menos 5 anos, de acordo com 

a lei 7 (Anexo III).  

Após a entrega da encomenda esta é rececionada através do Sifarma 2000®. Para tal é 

selecionado o separador “Encomendas”, onde estão identificadas as encomendas efetuadas 

com o fornecedor, data, hora e tipo de encomenda. Para rececionar uma encomenda, 

seleciona-se a encomenda pretendida, introduz-se no número da fatura e o seu valor total. No 

caso de encomendas por telefone, é necessário criar manualmente a encomenda. De 

seguida, procede-se à leitura ótica do código de barras de cada produto, tendo sempre o 

cuidado de verificar o número de embalagens, a sua integridade e o PVP impresso na 

cartonagem. Simultaneamente atualizam-se o PV quando o respetivo stock se encontra a 

zero. Após a introdução de todos os produtos, é efetuada a conferência dos produtos 

faturados e recebidos e respetivos PVF de modo a que o valor da encomenda corresponda 

ao valor da fatura. No caso de produtos sem PVP, este é calculado em função do PVF, IVA e 

da margem de comercialização definida pela farmácia de acordo com o IVA do produto. São 

impressas etiquetas com o nome, CNP, código de barras, PVP calculado e IVA. A etiquetagem 

deve ser feita de forma a não cobrir informações importantes como o lote, o PV e instruções 

de utilização.  

No final é impresso o documento final relativo à encomenda rececionada, o qual é 

anexado à fatura original (Anexo II). De seguida arquiva-se num dossier destinado a cada 

fornecedor. 

No caso de serem detetadas inconformidades no processo de conferência, estas devem 

ser prontamente comunicadas ao armazenista por telefone. Quando o produto foi faturado e 

não foi enviado, o armazenista normalmente emite uma nota de crédito ou envia o produto. 

Quando vem na encomenda um produto não faturado, não é dada entrada do produto e este 

é devolvido sendo acompanhado por uma nota de devolução. Também é possível emitir uma 

nota de devolução após dar entrada de um produto quando este foi pedido por engano ou 

quando a embalagem vem danificada.   

A realização de encomendas e a sua receção foram das primeiras coisas que me foram 

ensinadas. Embora no início tenha sido difícil assimilar tantos conhecimentos novos, com o 

tempo e com a prática constante tornou-se uma tarefa rotineira e de fácil execução. 
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3.4 ARMAZENAMENTO 

Antes de se proceder ao armazenamento dos produtos, é necessário verificar se algum 

se encontra pedido para um utente específico e, sendo esse o caso, o produto deve ser 

separado imediatamente após receção. 

O armazenamento de produtos farmacêuticos deve ser feito em condições de 

temperatura e humidade controladas e monitorizadas: no exterior a temperatura deve ser 

inferior a 25 oC e a humidade inferior a 60% e no frigorífico a temperatura deve estar entre os 

2ºC e os 8ºC. Para que estas condições sejam garantidas, a FC, está equipada com 

termohigrómetros digitais na zona de atendimento, armazém e frigorifico. O registo da 

temperatura e da humidade é feito duas vezes por dia, sempre a meio da manhã e ao início 

da tarde.  

Os medicamentos éticos encontram-se armazenados em gavetas que se encontram 

atrás dos balcões de atendimento, divididos por forma farmacêutica, sendo que dentro das 

gavetas estão dispostos por ordem alfabética de nome comercial. Os medicamentos de uso 

veterinário, puericultura, cosmética e higiene corporal encontram-se em lineares na zona de 

atendimento de modo a facilitar a visibilidade aos utentes. No armazém encontram-se os MG, 

organizados por Designação Comum Internacional (DCI), separados por dosagem e 

laboratório. Existem também um armário destinado ao armazenamento de manipulados 

vendidos no balcão. Os produtos de frio (vacinas, insulinas, etc.) encontram-se armazenados 

num frigorífico que se encontra no armazém e os psicotrópicos e estupefacientes num local 

específico e separado dos restantes produtos. 

Na FC aplica-se a prática do First Expired, First Out (FEFO) armazenando-se os 

medicamentos mais recentes por baixo ou atrás dos medicamentos mais antigos por forma a 

estes serem cedidos primeiro, independentemente da ordem de entrada na farmácia.  

O armazenamento de produtos foi também umas das primeiras atividades que 

desenvolvi na farmácia, tendo sido essencial não só para perceber a importância da 

organização dos produtos na farmácia como também para começar a conhecer os produtos 

e a sua localização, conhecimentos de extrema utilidade quando comecei a fazer atendimento 

ao balcão.  

 

3.5 CONTROLO DOS PRAZOS DE PV 

O controlo dos PV é de extrema importância na farmácia de forma a assegurar a 

proteção da saúde dos utentes. Por esta razão, o controlo é realizado em dois momentos 

diferentes. Aquando da receção de uma encomenda, como já foi dito, sempre que o stock de 

um produto se encontra a zero, o PV tem que ser atualizado no Sifarma 2000®. Além disso, 

no início de cada mês, é possível imprimir a lista de produtos cujo PV termina dentro de três 
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meses. Os produtos recolhidos ficam um mês armazenados à parte dos restantes podendo 

ainda ser cedidos perante situações específicas (se a sua toma não ultrapassar o PV). Após 

este período, os produtos com o PV a expirar são então devolvidos ao armazenista ou 

laboratório acompanhados da respetiva nota de devolução. No caso de existirem produtos em 

que o PV é superior ao referenciado na lista ou o stock se encontra a zero, estes devem ser 

assinalados para a atualização da ficha do produto no SI. Uma outra vantagem da verificação 

mensal dos PV é a comparação dos stocks reais com os que se encontram no SI e proceder 

à sua correção se necessário.  

 

3.6 DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Existem várias situações que justificam a devolução de um medicamento: PV a expirar, 

receção de um produto danificado ou produtos não pedidos, preço de fatura errado, PV inferior 

ao mínimo permitido ou a retirada de um produto mediante circular do INFARMED.   

Para efetuar a devolução de medicamentos, recorre-se à opção Gestão de Devoluções, 

no SIFARMA 2000®. É necessário indicar o fornecedor para o qual se irá proceder a devolução 

do produto, identificação do mesmo, quantidade a devolver, e explicitar qual o motivo da 

devolução. Adicionalmente é também necessário registar a fatura e data correspondente ao 

produto a devolver, assim como o número de reclamação, caso a mesma tenha sido efetuada. 

Deste ato resulta a emissão de uma Nota de Devolução que será impressa três vezes (Anexo 

IV). Cada exemplar será carimbado e rubricado, dois irão acompanhar o produto (o original e 

o duplicado) e o terceiro permanece na farmácia até a resolução da mesma. 

O fornecedor, face à devolução, poderá emitir uma nota de crédito à farmácia, enviar o 

mesmo produto com uma PV mais alargada ou simplesmente não aceitar, reenviando os 

produtos.  

Se a devolução não for aceite o valor do produto entra para as "quebras" da 

contabilidade anual da farmácia. Quando aceite, a devolução pode ser regularizada através 

de uma nota de crédito ou por troca de um produto igual. Por fim, é necessário aceder ao SI 

para regularizar a respetiva nota de devolução, havendo assim um acerto do stock. 

 

4     DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Os MSRM, tal como o nome indica, apenas podem ser dispensados ao utente mediante 

prescrição médica por um profissional de saúde devidamente habilitado para tal. Segundo a 

legislação, são considerados MSRM medicamentos que: 
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 Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem 

vigilância médica;  

 Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam;  

 Contenham substância ou preparações à base dessa substância, cuja atividade 

ou reações adversas seja indispensável aprofundar;  

 Se destinam a ser administrados via parentérica 8. 

 Os anti-hipertensores são, sem margem para dúvidas, o grupo terapêutico que mais 

surge nas receitas que chegam todos os dias à FC, bem como, muito provavelmente, a todas 

as farmácias portuguesas. Estes, muitas vezes acompanhados de anti-dislipidémicos ou anti-

diabéticos. Além dos MSRM previamente referidos, também me foi possível verificar que 

existe bastante saída de benzodiazepinas, anti-coagulantes, anti-trombóticos e anti-

asmáticos. 

 

4.1 RECEITA MÉDICA 

 Numa receita médica (RM) está presente qualquer medicamento que deva ser 

dispensado segundo uma ordem médica, podendo também conter MNSRM ou outros 

produtos farmacêuticos. As receitas médicas podem ser classificadas como: 

 RM renovável: apresenta validade de 6 meses a partir da data de emissão. Esta é 

composta por um original e duas vias auto copiáveis. Este tipo de receitas destina-se 

a doenças ou tratamentos prolongados, em que os medicamentos têm que ser 

adquiridos mais de uma vez. Neste tipo de receitas podem ser prescritos até quatro 

medicamentos diferentes, num máximo de duas embalagens por medicamento e 

quatro embalagens no total.  

 RM não renovável: apresenta validade de 30 dias a partir da data de emissão. Neste 

tipo de receitas podem ser prescritos até quatro medicamentos diferentes, num 

máximo de duas embalagens por medicamento e quatro embalagens no total. 

 RM especial: este tipo de receita destina-se aos estupefacientes e psicotrópicos. 

Apresentam apenas uma via e validade de 30 dias. 

 RM restrita: tratamento com medicamento cuja utilização é reservada a certos meios 

especializados, como meio hospitalar 8. 

A prescrição deve ser efetuada por meios eletrónicos, exceto nos casos de:  

 Falência do SI. 
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 Inadaptação fundamentada do prescritor (confirmada e validada anualmente pela 

respetiva ordem profissional) 

 Prescrição ao domicílio. 

 Outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês. 

Para que estas receitas sejam consideradas válidas, o prescritor deve assinalar no local 

próprio da receita qual é a exceção aplicada, ter a vinheta identificativa do médico prescritor 

e do local da prescrição, data da prescrição e assinatura do prescritor 9 (Anexo V). 

Uma receita médica, para ser considerada válida, tem que conter os seguintes 

elementos (Anexo VI):  

 Número da receita médica e sua representação em código de barras; 

 Identificação do médico prescritor e a sua especialidade; 

 Identificação do local da prescrição; 

 Identificação do utente, nome e o seu número de utente; 

 Identificação da entidade responsável dos cuidados de saúde 

 Data da prescrição e PV; 

 Assinatura do médico prescritor  

 Identificação dos medicamentos prescritos, dosagem, dimensão e número de 

embalagens9. 

A forma como os medicamentos são identificados na receita sofreu alterações nos 

últimos anos. Desde 2012 passou a ser obrigatório que os medicamentos sejam prescritos 

por DCI, incentivando assim a utilização de MG e a promoção do uso racional do 

medicamento.  

 Excecionalmente, a prescrição pode ser efetuada por denominação comercial (por 

marca ou nome do titular de autorização de introdução no mercado) nos casos em que não 

existam medicamentos de marca ou MG comparticipados similares ao prescrito ou se o 

médico incluir uma das seguintes justificações técnicas:  

 Exceção a) - Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito  

 Exceção b) - Fundada suspeita, previamente reportada ao INFARMED, de intolerância 

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

identificado por outra denominação comercial;  

 Exceção c) - Medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento 

com duração estimada superior a 28 dias. 

Nos casos da exceção a) ou b), o farmacêutico apenas pode dispensar o medicamento 

que consta na receita. No caso da exceção c), o utente pode optar por medicamentos 

equivalentes ao prescrito, desde que sejam de preço inferior 10.  
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4.2 COMPARTICIPAÇÕES  

4.2.1 Organismos de comparticipação  

Das diferentes entidades responsáveis pela comparticipação dos medicamentos em 

Portugal, o Sistema Nacional de Saúde é o que abrange mais utentes. Além deste, são 

frequentes receitas comparticipadas pelos Serviços de Assistência Médico-Social do 

Sindicato dos Bancários (SAMS), Caixa Geral de Depósitos (CGD), Médis ou Sãvida 

(Medicina Apoiada, EDP). Geralmente, a comparticipação destes organismos é partilhada 

com o SNS.  

Nestes casos, o utente deverá apresentar o cartão identificativo da entidade 

complementar, para que seja possível tirar uma fotocópia e anexar a uma fotocópia da receita.  

 

4.2.2 Escalões de comparticipação  

A percentagem de comparticipação varia em função da entidade e do medicamento em 

causa. A comparticipação do estado no preço de alguns medicamentos é fixada considerando 

dois regimes. 

O Regime Geral abrange todos os utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e os 

trabalhadores migrantes. Este é dividido em escalões de acordo com os grupos e subgrupos 

farmacoterapêuticos em que se enquadram os medicamentos:  

 Escalão A - 90 % do PVP;  

 Escalão B - 69 % do PVP;  

 Escalão C - 37 % do PVP;  

 Escalão D - 15 % do PVP 11.  

Os escalões de comparticipação variam de acordo com as indicações terapêuticas do 

medicamento, a sua utilização, as entidades que o prescrevem e ainda com o consumo 

acrescido, para doentes que sofram de determinadas patologias. Contudo existem 

medicamentos comparticipados na totalidade, dada a sua utilização ser imprescindível para a 

vida do utente. 

Existe ainda o regime especial de comparticipação que abrange todos os utentes que 

obtenham condições de doentes profissionais, doentes crónicos especiais (o médico deve 

mencionar na receita o diploma, despacho ou portaria correspondente à patologia) e 

pensionistas (cujo rendimento anual não exceda 14 vezes o salário mínimo nacional)11. 

Os medicamentos manipulados que podem ser objeto de comparticipação pelo SNS são 

os que constam do anexo do Despacho nº 18694/2010, sendo comparticipados em 30% do 

respetivo preço 12.  
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4.2.3 Sistema de preços de referência 

O sistema de preços de referência (PR) é usado para calcular a comparticipação do 

estado no preço dos medicamentos, no âmbito do SNS, e aplica-se apenas a alguns grupos 

de medicamentos que apresentam a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, para os quais existe 

pelo menos um medicamento genérico no mercado. Os medicamentos existentes nestas 

condições encontram-se agrupados em Grupos Homogéneos (GH). O PR é calculado a partir 

da média dos cinco preços mais baixos do mercado e estes valores são revistos 

trimestralmente. É sobre o PR que o estado comparticipa, e sobre o qual se calcula o encargo 

para o utente 13, 14. 

A Farmácia tem que ter em stock, no mínimo, três dos cinco medicamentos de cada GH 

com preço mais baixo e, se não tiver o medicamento disponível, dispõe de 12 horas para 

efetuar as diligências necessárias ao seu fornecimento 10. 

 

4.3 DISPENSA 

Visto que a ida à farmácia para levantar a medicação é o último passo antes do doente 

iniciar a terapêutica, é de extrema importância que a dispensa de medicamentos seja feita 

com especial cuidado.  

Em primeiro lugar é necessário verificar se a receita está dentro dos critérios 

especificados anteriormente. A dispensa de medicamentos é realizada através do menu 

“Atendimento” no Sifarma 2000 
®. Para iniciar o atendimento, devemos especificar qual o tipo 

de venda que pretendemos realizar, com ou sem comparticipação, e depois proceder à leitura 

ótica dos produtos na receita. Caso a prescrição seja feita por DCI, o SI dá informação dos 

MG ou medicamentos de marca disponíveis, sendo que o farmacêutico deve informar o utente 

da sua existência e qual o mais barato. A seleção do medicamento é muito importante, tendo 

em atenção a dosagem, a dimensão da embalagem e o número de embalagens. Caso a 

prescrição seja feita por nome comercial, deve-se cumprir o critério das exceções indicadas 

anteriormente.  

 Uma vez que grande parte dos utentes da FC fazem medicação crónica, há um grande 

esforço por parte da equipa em garantir que o utente continua a tomar a medicação habitual, 

seja esta de marca ou genérico, isto porque nem sempre medicamentos semelhantes fazem 

o mesmo efeito terapêutico. Por esse motivo, na FC incentiva-se o utente a trazer uma porção 

da caixa do medicamento que usa habitualmente que permita a sua identificação. Quando tal 

não ocorre, opta-se por uma abordagem mais direcionada para aspetos específicos 

(questionar sobre a cor da caixa, tamanho, etc). 

Depois de selecionados os medicamentos, deve-se introduzir o organismo de 

comparticipação e, caso seja necessário, tirar uma fotocópia do cartão de identificação do 
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organismo de comparticipação e da receita. Após a venda é impresso no verso da receita o 

documento de faturação que contém o nome e nº de contribuinte da farmácia; o nome do DT; 

a data e número da venda; o código do operador que a efetuou; o organismo comparticipante; 

os números de lote, de receita e de série; os códigos de barras dos medicamentos 

dispensados; o PVP e o preço pago pelo utente; e o número total de embalagens dispensadas. 

Ainda no verso, o utente deverá assinar em como lhe foi prestada a informação devida acerca 

de medicação dispensada e, caso se aplique, se exerceu o direito de escolha. Por fim, o 

farmacêutico deve assinar, datar e carimbar o verso da receita. 

 

4.4 NOVA RECEITA ELETRÓNICA  

Durante a minha última semana de 

estágio na FC foi introduzida a nova receita 

eletrónica (Figura 4). Este é um serviço 

inovador que muda o sistema de prescrição 

de medicamentos por parte dos médicos e o 

modo como esses medicamentos são 

dispensados pelos farmacêuticos 15.  

A nível da prescrição, esta passará a 

ser feita a partir do cartão de cidadão, deixando de existir as prescrições em papel. Numa fase 

de transição, continuarão a existir as receitas em papel sendo necessária, para iniciar a 

dispensa, a leitura do código da receita e do código de acesso existente na guia de tratamento. 

Todos os medicamentos existentes na receita são adicionados automaticamente no sistema, 

sendo necessário retirar os que o utente não deseja levantar. Neste modo de receita eletrónica 

o SI adiciona também automaticamente o organismo de comparticipação, sendo apenas 

necessário identificar, caso existam, as complementaridades de comparticipação. Por fim foi 

também introduzido um novo passo de verificação em que é necessário ler o código de barras 

de todos os medicamentos que se dispensam, confirmando que são os mesmos que estão na 

receita.  

A nível da faturação permite uma melhor deteção de erros na dispensa, acabando com 

situações de recusa e devolução de receituário, uma vez que estas são conferidas 

eletronicamente no momento da dispensa.  

 

4.5 ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO   

O diálogo entre o profissional de farmácia e o utente é um procedimento decisivo para 

que o atendimento seja efetuado com o devido aconselhamento, eficácia e competência. O 

aconselhamento é essencial em qualquer atendimento, mas é de maior relevância quando se 

Figura 4 - Nova receita eletrónica 
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trata de uma terapêutica inicial. Por esta razão, é essencial uma informação correta e clara, 

de forma sucinta e com a linguagem adequada ao contexto sociocultural do utente, na qual 

se esclareça: o fim terapêutico da medicação, modo de utilização, posologia e possíveis 

efeitos adversos. Pode ainda ser transmitida informação relativa a outras medidas não 

farmacológicas que possam ser úteis no decurso do tratamento. Para além da informação 

oral, o farmacêutico deve prestar, sempre que necessário, a informação por escrito para que 

o utente possa aceder à informação em qualquer momento, o caso mais comum é a escrita 

da informação nas caixas de medicação.   

Durante o meu estágio pude ver e fazer aconselhamento farmacêutico. Esta foi sem 

dúvida a altura em que apliquei mais conhecimentos adquiridos na faculdade. Contudo, a 

presença no terreno e a experiencia ao balcão de toda a equipa da FC foi essencial na 

transmissão de conhecimentos para a minha aprendizagem.  

 

4.6 MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

Considera-se como MG todo o "medicamento com a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com 

o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados”. Como tal estes medicamentos têm qualidade, eficácia e segurança garantida 16.  

Devido ao contexto socioeconómico atual do país, estes medicamentos assumem 

particular importância nas vendas das farmácias. Contudo, o seu preço consideravelmente 

inferior ainda suscita alguma desconfiança por parte dos utentes. Um outro problema relativo 

aos MG é o facto de estes, dentro do mesmo laboratório e para diferentes SA, possuírem 

caixas de tamanhos e cores semelhantes, constituindo uma fonte de confusão que conduz a 

desconfiança por parte dos utentes.  

 

4.7 CONFERÊNCIA DO RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

 Depois de aviadas, todas as receitas são individualmente conferidas, nomeadamente 

a confirmação da assinatura do médico e do paciente, validade, assinatura, carimbo e data 

do colaborador que a dispensou, se a receita foi faturada no organismo adequado, entre 

outros. Qualquer falha detetada deve ser corrigida.  

 Depois de corrigidas, as receitas são organizadas por organismos de comparticipação 

e, dentro destes, em lotes de trinta unidades. Para cada lote é emitido, através do Sifarma 

2000®, um verbete de identificação onde consta toda a informação relativa ao lote 

(identificação da farmácia, entidade comparticipadora, mês e ano corrente, valor da 

comparticipação, etc.), devendo o mesmo ser carimbado e rubricado. No final de cada mês, 

efetua-se o fecho dos lotes de todos os organismos e inicia-se uma nova série. Seguidamente 
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são emitidas as faturas finais referentes a cada organismo, as quais acompanham os lotes de 

receitas.  

 O receituário relativo ao SNS é enviado ao centro de conferência de receituário/ARS 

e o receituário relativo às outras entidades comparticipadoras é enviado para a Associação 

Nacional de Farmácias (ANF), que funciona como a entidade intermediária entre os diferentes 

sistemas de saúde e a farmácia no momento em que é efetuado o pagamento do valor das 

comparticipações. O envio das receitas para conferência deve ser feito até ao dia 5 de cada 

mês para as receitas relativas ao SNS e até ao dia 10 para as restantes entidades. Caso não 

existam inconformidades procedem ao pagamento do valor da comparticipação de cada 

receita. Se existirem inconformidades as receitas são devolvidas à farmácia acompanhadas 

da respetiva justificação. 

 

 4.8 MEDICAMENTOS SUJEITOS A LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

4.8.1 Estupefacientes e Psicotrópicos 

 Os psicotrópicos e estupefacientes são um grupo de substâncias que atuam ao nível 

do sistema nervoso central e que provocam dependência física e psíquica se administrados 

cronicamente. É por este motivo que este grupo de fármacos é rigorosamente controlado e 

sujeito a legislação específica. Apesar de a prescrição ser semelhantes aos outros MSRM, os 

estupefacientes e psicotrópicos têm de ser prescritos isoladamente em receitas eletrónicas 

identificadas como receita especial. 

 Ao efetuar a dispensa destes medicamentos, para além dos procedimentos habituais, 

é necessário proceder à introdução dos seguintes dados no SI: nome do médico prescritor, 

número e data da receita médica, nome e morada do doente; nome, morada, idade e número 

do cartão do cidadão do adquirente; e data de dispensa. Terminada a venda são impressos 

dois talões que são rubricados, datados e carimbados. Um dos talões é anexado à receita 

original para efeitos de faturação e outro é anexado ao duplicado, ficando arquivado na 

farmácia durante um período de três anos. 

 

4.8.2 Programa nacional de prevenção e controlo da Diabetes 

 O Programa Nacional de Controlo da Diabetes existe, em Portugal, desde a década 

de setenta, tendo sido atualizado e revisto por diversas vezes, sendo, portanto, um dos mais 

antigos programas nacionais de saúde pública. Este surgiu devido à necessidade de controlar 

esta doença com prevalência crescente em Portugal, sendo já a quarta maior causa de morte.  

 Este protocolo facilita, através da prescrição médica, o acesso dos utentes aos 

dispositivos de controlo da glicémia e tiras-teste, comparticipados em 85%, e às agulhas, 

lancetas e seringas, comparticipadas em 100%. 
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5     DISPENSA DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA 

MÉDICA 

 São considerados MNSRM “substâncias ou associações de substâncias utilizadas na 

prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças, bem como outros produtos que, não sendo 

utilizados para aqueles fins, sejam tecnicamente considerados medicamentos, devendo 

relativamente a todos eles encontrar-se demonstrada uma relação risco/benefício, claramente 

favorável à sua utilização e cujo perfil de segurança se encontre bem estudado e seja aceitável 

no contexto da automedicação”8. Esta medicação está sujeita a regime de preços livres. 

  O farmacêutico é o profissional de saúde a quem o utente, maioritariamente, recorre 

como primeira opção, nomeadamente no caso de patologias com sintomas ligeiros ou 

situações agudas, o que justifica a necessidade de um bom aconselhamento neste tipo de 

situações, garantindo a segurança do utente. Neste processo é necessário a recolha do 

máximo de informação, como sintomas e duração, o que poderá ter causado, outras 

patologias, medicação que esteja a fazer e alergias.  

 Muitas das vezes que se vendem MNSRM é casos de automedicação. A 

automedicação é cada vez mais uma prática na população devido ao acesso facilitado a 

informação, sendo definida como “a utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que 

se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a 

assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde”17. O papel do 

farmacêutico consiste em avaliar se o medicamento é o mais adequado para os sintomas do 

utente e informar acerca da posologia adequada e possíveis efeitos secundários, ou se o há 

necessidade de recorrer ao médico. 

 

6     DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS FARMACEUTICOS 

6.1 MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO 

 Define-se como medicamento de uso veterinário toda a substância, ou associação de 

substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças 

em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com 

vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, 

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”18.   

 Na FC o stock de medicamentos de uso veterinário é praticamente constituído por 

antiparasitários orais e de uso externos, anticoncecionais e antibióticos destinados a animais 
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domésticos (cães e gatos), pois estes são os mais solicitados. Estes encontra-se num linear 

reservado aos mesmos, separados dos restantes produtos existentes na farmácia.  

 

6.2 PRODUTOS DE COSMÉTICA E HIGIENE CORPORAL 

Um produto cosmético é definido como sendo “qualquer substância ou preparação 

destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, 

designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou 

principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado 

ou de corrigir os odores corporais” 19. Uma vez que os produtos cosméticos e de higiene 

corporal não são habitualmente prescritos, cabe ao farmacêutico conhecer as gamas das 

diferentes marcas, suas características e diferenças, para poder aconselhar o produto mais 

indicado ao utente. Para isso, é importante formação contínua da equipa da farmácia e a 

existência de diferentes catálogos para a consulta dos produtos.  

 Na FC, estes produtos encontram-se maioritariamente expostos em lineares de modo 

a serem visíveis para o utente. As marcas mais trabalhadas são a Vichy®, La Roche-Posay®, 

Lierac®, ISDIN® e Phyto®. Estes são produtos procurados maioritariamente por senhoras e 

também são um dos produtos mais solicitados pelos turistas. 

 

6.3 PRODUTOS FITOTERAPEUTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

Produtos fitoterápicos são todos os medicamentos obtidos de matérias-primas vegetais, 

com a finalidade de diagnosticar, suprimir, reduzir ou prevenir estados e manifestações 

patológicas com benefício para o utente. Devido à sua origem natural, são bastante aceites 

pela população com mais-valias para a sua saúde. Contudo, tal como nos medicamentos, 

existem reações adversas, contraindicações e interações, sendo que o seu aconselhamento 

deve ser tão ou mais cuidado que na restante medicação. Os produtos fitoterapêuticos 

existentes na FC são maioritariamente para regular o trânsito intestinal e ajudar à função do 

fígado e vesícula biliar como o Bekunis®, Cholagutt®, Arkocápsulas®, Manasul®, e Herbis 

Chá®. 

 Os suplementos alimentares são definidos como “géneros alimentícios que se 

destinam a complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem 

fontes concentradas de determinadas substâncias e/ou nutrientes com efeito nutricional ou 

fisiológico” 20. Quando utilizados de forma correta este tipo de produtos representam uma 

mais-valia para a saúde do utente, no entanto a sua utilização requer algumas precauções. 

Cabe ao farmacêutico no ato de aconselhamento informar o utente acerca de possíveis 

interações medicamentosas e salientar que a toma de um suplemento não substitui um estilo 
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de vida saudável. Os suplementos alimentares existentes na FC são o Centrum®, Mor-EPA®, 

produtos da gama BioAtivo®, entre outros. 

 

6.4 PRODUTOS DE HIGIENE BUCAL  

Apesar de que a maioria dos produtos de higiene bucal se vendam em supermercados, 

muitas pessoas ainda confiam nas farmácias para os comprar. Isto é devido à existência de 

marcas de melhor qualidade e da existência de produtos destinados a patologias bucais, 

sendo possível fazer um aconselhamento dirigido de escovas, dentífricos e colutórios. Na FC 

é possível encontrar várias gamas de produtos de higiene bucal, como Elgydium®, Eludril®, 

Arthrodont® e Isdin®. Os cremes fixadores de próteses e pastilhas de limpeza da Corega®, 

Protefix®, e Kukident® são também são muito procurados especialmente por utentes idosos. 

 

6.5 DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Os dispositivos médicos “são destinados, pelo seu fabricante, a serem utilizados para 

fins comuns aos dos medicamentos tais como prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença 

humana. Devem atingir os seus fins através de mecanismos que não se traduzem em ações 

farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, por isto se distinguindo dos medicamentos”21.  

Os dispositivos médicos existentes na FC são material de penso, dispositivos 

destinados à imobilização de partes do corpo, testes de gravidez, meias de compressão, 

preservativos entre muitos outros. 

 

7     MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

 Um MM é definido como qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. Os manipulados preparados nas 

farmácias podem ser classificados de: 

 Fórmula magistral: medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos serviços 

farmacêuticos hospitalares segundo RM que especifica o doente a quem o 

medicamento se destina 

 Preparado oficinal: qualquer medicamento preparado segundo as indicações 

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

nos serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos 

doentes assistidos por essa farmácia ou serviço 22. 

Apesar dos inúmeros avanços na indústria nos últimos anos, com aparecimento de 

muitos medicamentos nas mais diversas formas e fórmulas farmacêuticas, continuam a existir 

lacunas terapêuticas que necessitam de medicamentos manipulados. Isto acontece quando 
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os medicamentos industrializados disponíveis incluem componentes não tolerados pelo 

doente (alergias, deficiências enzimáticas, intolerância à lactose, etc), não apresentam as 

dosagens adequadas (pediatria, dermatologia, geriatria, etc) ou não se apresentam nas 

formas farmacêuticas adequadas (pediatria, doentes com a via oral comprometida). 

 

7.1 LABORATÓRIOS 

Como já referi na apresentação da farmácia, esta possui 2 laboratórios: um destinado à 

preparação de cápsulas e outro destinado à preparação de cremes, pomadas, pós e xaropes. 

Estes laboratórios cumprem os requisitos especificados na legislação a nível de instalações, 

equipamento de laboratórios mínimos necessários à preparação, acondicionamento e 

controlo de MM e a sua produção segue as normas de boas práticas de preparação de 

medicamentos manipulados 23, 24.  

 

7.2 AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS  

 As MP utilizadas nos manipulados devem satisfazer as exigências da respetiva 

monografia inscrita na Farmacopeia Portuguesa, nas farmacopeias de outros Estados Partes 

na Convenção Relativa à Elaboração de Uma Farmacopeia Europeia, na Farmacopeia 

Europeia ou na documentação científica compendial 22. A encomenda destes produtos pode 

ser realizada aos armazenistas ou a outros fornecedores especializados.  

 Quando este tipo de produtos dá entrada na farmácia devem ser acompanhadas de 

um Boletim de Análises comprovando que aquele lote satisfaz todas as exigências 

estabelecidas. A cada MP está associada também uma ficha de segurança onde constam 

informações relativas à substância propriedades físico-químicas, estabilidade e reatividade), 

perigos, procedimentos em caso de derrame ou incêndio, manuseamento e armazenagem, 

proteção individual, informação ecológica e eliminação. 

 Após conferência, as MP são armazenadas no laboratório ou armazém de acordo com 

as suas necessidades de conservação e quantidade. A cada MP é definida uma localização 

de modo a facilitar a sua procura. 

 

7.3 MANIPULAÇÃO 

Ao preparar um MM, é da competência do farmacêutico garantir a qualidade e 

segurança do medicamento preparado, assegurando que todas as normas existentes para a 

uniformização de procedimentos são cumpridas. Para além de garantir as boas práticas na 

preparação dos manipulados, o farmacêutico tem ainda a responsabilidade de analisar 

sempre todas as matérias-primas que constituem o preparado para verificar possíveis 

interações e incompatibilidades, bem como a possível presença de substâncias proibidas. 
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Assim, sempre ocorra alguma dúvida deve consultar a bibliografia existente no laboratório 

como as Farmacopeias, o Formulário Galénico Português e o Martindale. No caso particular 

das preparações magistrais, qualquer dúvida na prescrição deverá ser esclarecida pelo 

médico prescritor. 

Após a análise da prescrição médica, é elaborada a ficha de preparação do produto 

onde consta: o nome do utente e do médico prescritor, designação do manipulado a preparar, 

número de identificação interno, data de preparação, preço, MP a utilizar (nome, quantidade, 

lote, PV, preço), informação do material de embalagem (preço e lote), modo de preparação, 

ensaios de verificação a realizar e informação que consta no rótulo. Nesta ficha, deve ser 

registado o operador que faz a pesagem e preparação do MM e o operador responsável pela 

posterior conferência.  

Após a verificação da conformidade do medicamento, este é acondicionado e rotulado. 

No rótulo devem constar as seguintes informações: nome do doente e do médico, fórmula do 

medicamento, número do lote, PV, instruções especiais de utilização, via de administração, 

posologia, identificação da farmácia e identificação do DT 23.  

 

7.4 CÁLCULO DO PREÇO  

O cálculo do PVP dos manipulados é determinado somando o preço dos constituintes 

(matérias-primas e embalagens), os honorários da manipulação e o IVA correspondente. Este 

resulta da aplicação da fórmula: (Valor dos honorários + Valor das matérias-primas + Valor 

dos materiais de embalagem) x 1,3 x IVA 25.  

Tal como referido anteriormente, alguns MM estão sujeitos a uma comparticipação de 

30%. Para efeitos de comparticipação a prescrição médica deve ser feita em receita exclusiva 

e conter a indicação “manipulado” ou “FSA” 12.  

 

7.5 MANIPULADOS REALIZADOS DURANTE O ESTÁGIO 

Durante o estágio tive a oportunidade de preparar inúmeros medicamentos 

manipulados, sendo exemplos: solução e champô de minoxidil a 5%, champô de coaltar, 

solução de ácido acético glacial 3%, suspensão de trimetropim a 1%, vaselina salicilada, 

vaselina enxofrada, cremes despigmentantes com hidroquinona, pós para podologia, pomada 

hidrófila, gel de carbopol, xarope simples, gel de metilcelulose, entre outros.  
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8     FORMAÇÃO CONTINUA 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de participar em várias formações, dentro 

e fora da farmácia, que contribuíram para a minha formação:  

 Qualidade, Segurança, Eficácia e a Gama BioAtivo;  

 ISDIN e o mundo da pele – Cuidados podológicos e onicomicoses;  

 Espaço animal – Protocolos de aconselhamento e soluções para o atendimento; 

 ISDIN e o mundo da pele – Proteção solar e produtos de higiene bucal  

 Boots Laboratories  - Gama Solei 
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9     CRONOGRAMA DE TRABALHO 

Durante os quatro meses de estágio na FC (de 9 de Março a 9 de Julho de 2015) realizei 

diferentes atividades esquematizadas abaixo:  

 

 Março Abril Maio Junho Julho 

Integração na equipa de 

trabalho; Conhecimento dos diferentes 

espaços da farmácia e da organização 

dos produtos e medicamentos 

existentes 

     

Preparação de medicamentos 

manipulados 

     

Conferência de receituário, com 

supervisão da equipa de trabalho e 

organização de lotes 

     

Encomendas e aprovisionamento      

Observação do trabalho ao balcão da 

farmácia e aprendizagem do modo de 

funcionamento do SI 

     

Controlo dos PV      

Prestação de cuidados de saúde      

Trabalho de balcão com supervisão      

Formações      
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PARTE II – TEMAS 

DESENVOLVIDOS 
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1 DOENÇAS CUTÂNEAS E IMPORTÂNCIA DOS 

MANIPULADOS  

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

Embora a aparência externa seja uma preocupação geral das pessoas, com o uso de 

cosméticos e outros produtos de cuidado para a pele, por vezes as doenças cutâneas ainda 

são negligenciadas. Isto deve-se a um desenvolvimento normalmente lento destas doenças, 

provocando poucas limitações no dia-a-dia das pessoas.  

O farmacêutico tem um papel importante na consciencialização das pessoas para a 

importância dos cuidados com a pele e da necessidade de tratamento das doenças cutâneas. 

Isto passa pelo encaminhamento para um dermatologista em casos mais graves e pelo 

aconselhamento de MNSRM que podem resolver muitas patologias.  

Durante as primeiras semanas que fiz atendimento na FC, constatei que apareciam 

muitas vezes pessoas lesões cutâneas que eu não tinha a capacidade de identificar. Assim, 

decidi desenvolver o tema das doenças cutâneas para melhorar o aconselhamento que fazia. 

Alem do mais, o facto de estagiar numa farmácia que elevada produção de medicamentos 

manipulados, com a qual colaborei, aumentou em mim o interesse pela importância dos 

manipulados na dermatologia, uma vez que a sua produção ainda se faz em número 

significativo.   

 

1.2 A PELE 

Como maior órgão do corpo humano, a pele é composta por diferentes constituintes, 

incluindo água, proteínas, lípidos. A pele 

é responsável por aproximadamente 

16% do peso corporal, sendo, por isso, o 

órgão mais pesado do corpo. Contem 

três camadas: a epiderme, a derme e a 

hipoderme (Figura 5) 26. 

A camada mais superficial, a 

epiderme, é fina, sem vasos sanguíneos, 

dividindo-se em duas camadas: uma 

camada com células queratinizadas mais 

externa e uma camada mais interna onde se forma a melanina e a queratina. Por sua vez, 

derme é bem vascularizada e é constituída por tecido conjuntivo, glândulas sudoríparas, 

glândulas sebáceas e folículos pilosos, permitindo a sua própria nutrição e a nutrição da 

derme. Já a hipoderme, localizada sob a derme, é principalmente constituída por tecido 

Figura 5 - Estrutura da pele. Adaptado de (26). 
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adiposo. Esta funciona como depósito de energia para o corpo e a sua abundância varia com 

os indivíduos e as partes do corpo 27. 

A principal função da pele é manter a homeostasia do corpo, em detrimentos das 

diversas agressões diárias do meio ambiente. A pele não permite a perda de líquidos corporais  

e defende os tecidos subjacentes de microrganismos, substâncias lesivas e radiação. Além 

disso, modula a temperatura corporal e sintetiza vitamina D28.   

 

1.3 ALTERAÇÕES NATURAIS DA PELE 

Com a idade, tal como todo o organismo, a pele passa por mudanças naturais facilmente 

reconhecíveis.  

As mudanças nas características da pele humana durante o envelhecimento são 

frequentemente devidas a fatores extrínsecos (radiação ultravioleta, químicos, toxinas, 

poluentes e radiação ionizante) e a fatores intrínsecos, alguns deles relacionados com 

alterações do tecido conjuntivo da derme. Alterações no tecido conjuntivo, que atua como 

base estrutural para a epiderme, delineiam estas mudanças na aparência externa, sendo 

refletidas no extrato córneo 29.  

 O processo de envelhecimento intrínseco da pele é semelhante ao que ocorre em 

outros órgãos internos, envolvendo um deterioração lenta das funções teciduais. Apesar de o 

extrato córneo não sofrer muitas alterações, tanto a derme como a epiderme torna-se mais 

finas. Há também uma redução no número e na capacidade biossintética de fibroblastos e o 

progressivo desaparecimento de tecido elástico na derme. A quantidade de colagénio na pele 

diminui devido a uma diminuição da sua produção30. 

Devido a uma diminuição da capacidade de eliminação da pele morta, há uma 

diminuição da renovação da pele, com menor produção de novas células cutâneas. Apesar 

de estas mudanças começarem por volta dos 20 anos de idade, os sinais de envelhecimento 

intrínseco não são visíveis durante as primeiras décadas 31.  

As mudanças histológicas mais frequentes incluem achatamento das junções derme-

epiderme. Isto resulta num contacto significativamente menor entre e derme e a epiderme e 

presumivelmente menor comunicação e transferência de nutrientes. Adicionalmente, no 

envelhecimento da epiderme diminuem progressivamente o número de melanócitos. Uma 

pele envelhecida é caracterizada também por perda de capilares, diminuição dos fibroblastos 

dérmicos e da matriz extracelular 29.  

A nível funcional, a durante o envelhecimento da pele há diminuição da capacidade de 

proliferação dos queratinócitos e dos fibroblastos, diminuição da produção de citocinas e 

atraso na recuperação da função barreira em caso de dano. A barreira para a perda de água 

é mais facilmente perturbada, principalmente devido à menor capacidade de síntese de 

lípidos. A imunidade cutânea diminui devido à diminuição de produção de citocinas imunes e 
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à menor densidade de células de Langerhans. Com a idade, a capacidade da pele de produzir 

a forma ativa de vitamina D diminui 29.  

A nível enzimático, a alteração das enzimas envolvidas na síntese e degradação da 

matriz extracelular é afetada pela idade 29.  

  

1.4 ALTERAÇÕES NÃO NATURAIS DA PELE 

 1.4.1 Lesões cutâneas elementares 

A identificação e estudo das lesões cutâneas elementares é a chave para um bom 

diagnóstico de doenças na pele. As principais características reveladoras incluem o tamanho, 

a cor, a forma e a localização das lesões, além da ausência ou presença de outros sinais e 

sintomas. As lesões cutâneas podem ser caracterizadas em lesões primárias ou secundárias.  

 

1.4.1.1 Lesões cutâneas primárias 

São lesões que se desenvolvem na pele previamente saudável. Estas são resultado do 

processo natural da doença e podem ser de diferentes tipos: 

 Máculas: marcas sem relevo, com forma variável, coloração anormal e diâmetro 

inferior a 1,5 cm. Nestas lesões não há alteração da espessura e consistência 

da pele. São exemplos de máculas as sardas, as manchas cor Vinho do Porto e 

os nervos planos. Sempre que apresentem diâmetro superior a 1,5 cm, são 

consideradas manchas.  

 Pápulas: elevações sólidas, resultantes da acumulação de células inflamatórias 

da derme e epiderme, com menos de 1,5cm de diâmetro. As principais pápulas 

são as verrugas, saliências cutâneas, picadas de insetos e alguns cancros de 

pele.  

 Placas: idênticas às pápulas mas de maior tamanho e com infiltração. São 

frequentemente de elevada extensão mas de baixa profundidade. São lesões 

típicas em doenças como lepra, sarcoidose e tuberculose.  

 Nódulos: formações sólidas, salientes ou não, de 0,5 a 1cm de diâmetro. Por 

vezes os nódulos formam-se na hipoderme, predominando em profundidade e 

não em extensão. São geralmente mais palpáveis do que visíveis.  

 Vesiculas: cavidades na epiderme de pequeno tamanho, restritas e superficiais, 

com conteúdo seroso, hemorrágico ou purulento. Quando apresentam maior 

dimensão são designadas de bolhas. O herpes, a varicela, as queimaduras e as 

picadas de insetos formam vesículas e bolhas. 
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 Pústulas: elevações superficiais ou profundas na epiderme, de pequeno 

tamanho, contendo pus. São observadas em doenças de origem bacteriana 

como acne e impetigo.  

 Urticária: elevações transitórias da pele, regularmente acompanhadas de prurido 

e edema. Possuem cor rosa claro são de tamanho variável. As picaduras de 

insetos, as reações adversas a medicamentos e as reações alérgicas são as 

causas mais frequentes de urticária.  

 Tumor: formação superficial ou profunda, de tamanho variável, sólido ou com 

líquido. Apesar de não terem origem inflamatória, persistem e crescem 

indefinidamente. São exemplos os quistos, lipomas e epiteliomas 32, 33.  

 

1.4.1.2 Lesões cutâneas secundárias 

São lesões que aparecem como resultado das lesões anteriores, podendo advir da 

perda de continuidade da pele ou por transformações provisórias ou duradouras de lesões 

primárias. Podem também ser de diferentes tipos: 

 Escamas: acumulação de células epidérmicas mortas, produzindo uma crosta 

descamativa e seca. As escamas são habituais na psoríase e na dermatite 

seborreica.  

 Crostas: sangue, pus ou soro secos na superfície da pele, como consequência 

de uma lesão cutânea.  

 Erosão: lesões deprimidas por perda total ou parcial da epiderme e da derme. 

As erosões resultam da lesão da pele resultante de infeções, pressão ou 

irritação.  

 Escoriações: zona com crosta, superficial ou profunda, causada pelo coçar, 

esfregar ou beliscar da pele.  

 Cicatrizes: substituição da epiderme e da derme por tecido fibroso como 

consequência da sua destruição. Quando são deprimidas são designadas de 

atróficas e quando resultam de um excesso de tecido de reparação são 

designadas hipertróficas.   

 Úlceras: erosão mais profunda que penetra até à hipoderme, frequentemente 

com produção de exsudado.   

 Fissura: gretas superficiais que afetam a epiderme 32, 33.  
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1.4.2 Doenças cutâneas 

As doenças cutâneas são diversos problemas em que as manifestações são exclusiva 

ou predominantemente cutâneas. Embora algumas destas doenças possam ser pontuais ou 

banais, existem outras que podem ter graves repercussões em todo o organismo.  

 

1.4.2.1 Eczema e dermatites 

O eczema é um tipo de dermatite sendo utilizados habitualmente como sinónimos. 

Constitui um padrão de reação que se evidencia por edema intercelular da epiderme e por 

sinais clínicos variáveis. As lesões primárias podem ser máculas ou vesiculas, que podem 

coalescer formando placas. No eczema grave pode haver predominância de lesões 

secundárias por infeção ou escoriação, com exsudação ou formação de crostas 34.  

A dermatite atópica é a expressão cutânea de um estado atópico que se caracteriza por 

história familiar de asma, rinite alérgica ou eczema. Surge geralmente nas crianças até aos 5 

anos de idade. Caracteriza-se por placas inflamatórias exsudativas, na face, pescoço, e 

dobras cutâneas 35.  

A dermatite de contacto é um processo inflamatório da pele causado por um ou mais 

agentes exógenos, que lesa a pele direta ou indiretamente. De acordo com a persistência da 

ação lesiva, as lesões clínicas podem ser agudas (húmidas e edematosas) ou crónicas (secas 

e descamativas) 36.  

O eczema das mãos é uma doença cutânea crónica comum, na qual os fatores 

exógenos e endógenos podem desempenhar funções importantes. A exposição crónica e 

excessiva à água e aos detergentes, às substâncias químicas irritantes ou aos alergénios 

pode desencadear ou agravar a doença, que se apresenta por fissuras nas mãos, com vários 

graus de eritema e de edema 33.  

A dermatite seborreica é uma doença crónica comum caracterizada por escamas 

oleosas sobre manchas ou placas eritematosas. O endurecimento e descamação são 

geralmente menos proeminentes que na psoríase. A localização mais frequente é no couro 

cabeludo, onde pode ser identificada como caspa intensa, Causa geralmente prurida de 

intensidade variável 37.  

 

1.4.2.2 Psoríase 

Uma das doenças dermatológicas mais comuns, a psoríase afeta cerca de 1% da 

população mundial, sendo uma doença inflamatória crónica. A psoríase caracteriza-se pelo 

aparecimento de placas vermelhas cobertas por uma espessa crosta esbranquiçada que 

parece escamar. As zonas afetadas são, principalmente, os cotovelos e joelhos. As lesões 

estendem-se por vezes ao couro cabeludo, às palmas das mãos e plantas dos pés. 



 
 

32 
 

Desconhece-se a causa deste crescimento celular acelerado, mas acredita-se que os 

mecanismos imunes têm um papel importante. Correspondem ao aumento de espessura da 

pele provocado pelo aumento das células que se acumulam na camada externa da pele, a 

epiderme, resultante da reação inflamatória 38. 

 

1.4.2.3 Acne  

A acne é uma doença inflamatória crónica e autolimitada que se caracteriza por 

obstrução dos poros e aparecimento de lesões cutâneas dos folículos pilosos. É uma 

patologia com incidência predominante na puberdade devido ao aumento da testosterona e 

androgénios que estimulam a produção de sebo pelas glândulas sebáceas, facilitando a 

obstrução dos folículos. Formam-se pequenos quistos, designados por comedões, nos 

folículos pilosos pela retenção de sebo e material queratinoso. A atividade bacteriana dentro 

dos comedões liberta ácidos gordos livres, causando inflamação dentro do quisto e levando 

à rutura da sua parede. Esta patologia afeta principalmente áreas com maior densidade de 

folículos pilosos como na face, peito e costas 39.  

 

1.4.2.4 Infeções cutâneas 

Apesar de viverem sobre a superfície da pele diversas bactérias e fungos, esta 

apresenta um mecanismo barreira para a entrada de microrganismos capazes de provocar 

infeções. Quando esta barreira é comprometida, em situações de traumatismo, inflamação, 

maceração ou outros fatores, surgem infeções cutâneas 33.  

Os microrganismos causadores de infeção podem ser provenientes da flora endógena 

da pessoa, seja da pele ou das membranas mucosas subjacentes ou serem originários do 

meio ambiente.  

De entre as infeções cutâneas mais comuns podem-se destacar: 

 Bacterianas: impetigo, foliculite, furúnculos, celulite e erisipela 

 Fúngicas: tinha, candidíase e pitiríase versicolor.  

 Parasitárias: Sarna, infestação por piolhos e erupção serpiginosa 

 Virais: Verrugas e Herpes simplex 33. 

 

1.5 MEDICAMENTOS USADOS EM DOENÇAS CUTÂNEAS 

Entre os medicamentos com interesse dermatológico, merecem especial interesse os 

de ação tópica. A elevada exposição da pele proporciona o local ideal para a aplicação tópica 

de medicamentos, pois é possível um contacto próximo entre o tecido-alvo a tratar e o 

fármaco, benefício que não é conseguido nos órgãos internos. Assim, é possível obter uma 

máxima ação terapêutica, reduzindo ao mínimo os efeitos sistémicos indesejados. É 
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considerada a terapia sistémica quando não há resposta à terapia tópica, esta não é tolerada 

pelo paciente, está implicada uma grande extensão cutânea, há envolvimento de órgão 

internos ou a doença possui elevada morbilidade/mortalidade e necessita de uma resposta 

rápida.  

 A escolha os princípios ativos para tratar patologias é determinante para o sucesso do 

tratamento. Porém, em afeções dermatológicas, a escolha do veículo tem também um papel 

preponderante uma vez que determina o grau de penetração do princípio ativo, o grau de 

hidratação/oclusão pele ou possuir efeitos moderadamente anti-inflamatórios 40.  

Diferentes grupos farmacológicos e terapêuticos podem ser utilizados no tratamento de 

doenças cutâneas.  

 

1.5.1 Anti-infeciosos  

 Antissépticos: impedem a multiplicação de germes patogénicos na pele e nas 

mucosas. A maioria dos antissépticos atua sobre a flora transitória e possuem 

pouca ação sobre a flora endógena da pele. São por isso a primeira escolha 

na profilaxia das infeções cutâneas evitando o uso de antibióticos. Estes 

funcionam por desnaturação das proteínas, por rutura osmótica das células ou 

por interferência em agentes metabólicos específicos. A maioria dos 

antissépticos têm como efeitos adversos a ação irritativa sobre a pele e o 

aparecimento de hipersensibilidades. Os antissépticos podem ser usados 

isoladamente ou incorporados em detergentes, sabões, desodorizantes, 

aerossóis, talco, dentífricos, conservantes ou outras preparações. Destacam-

se como princípios ativos o álcool etílico e isopropílico, a cetrimida, a cloro-

hexidina, a iodopovidona e o peróxido de hidrogénio, vulgarmente conhecida 

como água oxigenada. 

 Antibacterianos: com ação dirigida contra bactérias, os antibacterianos são os 

medicamentos tópicos mais indiscriminadamente utilizados. Estes apenas 

devem ser utilizados após a tentativa de utilização de um antisséptico pois nem 

todas as situações dermatológicas que se apresentam húmidas, encrostadas ou 

com pus estão infetadas. O seu uso acarreta o risco de mutações genéticas de 

bactérias, do que resulta a resistência destas e a insensibilidade às substâncias 

antibióticas utilizadas. Deve-se evitar a aplicação tópica de antibacterianos de 

amplo uso sistémico como as penicilinas, sulfamidas e gentamicina, uma vez 

que há o risco de desenvolvimento de resistências. Sempre que possível, a 

escolha do antibiótico deve ser feita a partir dos resultados das provas de 

sensibilidade. Destacam-se como antibióticos cutâneos mais utilizados o ácido 

fusídico, a bacitracina, a neomicina e poliximina B.  
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 Antifúngicos: a terapêutica antifúngica por aplicação tópica tem um papel muito 

importante dado a estrita localização cutânea da maior parte das micoses. As 

dermatofitoses vulgares como as tinhas e as onicomicoses são tratadas com 

derivados de imidazol (como o clotrimazol, econazol e cetaconazol) e com 

amorolfina ou ciclopirox, respectivamente. Por sua vez, as pitiríases são 

normalmente tratadas com cetoconazol ou sulfureto de selénio e as candidíases 

com nistatina e terbinafina.  

 Antivíricos: utilizado predominantemente no tratamento de infeções herpéticas 

labiais e genitais, situações que são benignas e autolimitadas. Estes têm a 

capacidade de reduzir os sintomas e diminuem o tempo de cicatrização quando 

iniciados prematuramente. O aciclovir e o penciclovir são os antivíricos que se 

mostram mais eficazes por via tópica.  

 Antiparasitários: usados nas infestações por ectoparasitas e sarna, os 

antiparasitários mais frequentes são a permetrina, o crotamitron, o benzoato de 

benzilo e enxofre precipitado 40, 41.  

 

1.5.2 Anti-inflamatórios  

Os anti-inflamatórios são utilizados para eliminar, ou pelo menos atenuar, o estado 

inflamatório da pele. Independentemente da causa, a ação anti-inflamatória traduz-se pelo 

desaparecimento do eritema, devido à vasoconstrição. 

Como principais anti-inflamatórios utlizados surgem os corticosteroides. Estes têm ação 

sobre a resposta inflamatória do tecido conjuntivo, reduzindo a síntese da histamina e 

reduzindo a produção de anticorpos. Consequentemente, atenuam as sucessivas 

manifestações de inflamação, quer por diminuírem a vasodilatação e permeabilidade dos 

capilares, quer por estabilização dos lisossomas, minimizando a libertação de citocinas 

vasoativas. A utilização de corticosteroides tópicos deverá surgir como segunda linha de 

tratamento em doenças inflamatórias, apesar de extensamente utilizados. O seu uso 

prolongado acarreta riscos a nível local devido ao aparecimento de atrofia, despigmentação 

e dermatoses reativas e devido à absorção sistémica com alteração de produção de 

esteroides endógenos.  

Os corticosteroides tópicos podem ser classificados consoante a sua potência, como a 

hidrocortisona de baixa potência, a betametasona ou dexametasona de media potência e o 

clobetasol de elevada potência 40, 41.   
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1.5.3 Anestésicos locais 

A aplicação de anestésicos locais é usada regularmente para tratar a dor associada a 

procedimentos dermatológicos. Estes medicamentos causam perda de sensibilidade numa 

área limitada por bloquearem reversivelmente a condução nervosa 42.  

 

1.5.4 Anti-acneicos 

Para o tratamento da acne deve-se ter em conta a severidade e tipo de lesões 

(inflamatórias, nódulos, quistos, comedogénica), sendo que apenas a formas moderas e 

ligeiras da acne são tratadas com medicamentos tópicos. As lesões comedogénicas são 

tratada habitualmente com isotretinoína, um retinoide tópico, e as lesões inflamatórias com 

peróxido de benzoílo ou ácido azelaico 39, 42.   

 

1.5.5 Queratolíticos  

A aplicação tópica de compostos queratolíticos é a estratégia mais frequente em 

patologias que causam espessamento epidérmico e descamação da pele como a psoríase. 

Estes provocam a degradação da camada córnea produzida em excesso.  

O ácido salicílico em concentrações superiores a 2% é o queratolítico mais utilizado, 

seguindo-se do ditranol e do ácido retinóico 41.  

 

1.5.6 Queratoplásticos 

 Os compostos queratoplásticos têm a capacidade de regenerar a camada córnea 

reparando portanto a pele ulcerada. Existem dois grupos de queratoplásticos: celulares e 

redutores. Os queratoplásticos celulares estimulam a atividade das células originando a 

renovação do epitélio e são exemplos o ácido pícrico ou o trinitrofenol. Os queratoplásticos 

redutores atuam por redução do consumo de oxigénio nas células do epitélio, promovendo a 

queratinização, sendo exemplos o ictiol e o coaltar saponificado 42.  

 

1.5.7 Adstringentes 

São substâncias de ação tópica que precipitam a albumina em pele ulcerada, originando 

uma pelicula que protege as células subjacentes, permitindo uma absorção de exsudados de 

feridas ou erupções cutâneas. Concomitantemente provocam contrição celular, resultando na 

redução das secreções e do edema. Os produtos mais adstringentes são os taninos mas os 

mais utilizados são os sais de alumínio e zinco 42.  

 



 
 

36 
 

1.5.8 Antipruriginosos 

A medicação antipruriginosa aplica-se apenas à eliminação do prurido, sendo este um 

sintoma e não uma doença, Assim, é uma medicação apenas sintomática, usada em 

associação com fármacos para suprimir a causa da doença. São agentes antipruriginosos a 

cânfora, o ictiol, o mentol, a cânfora e a calamina 36, 42.  

 

1.5.9 Revulsivos  

Os compostos revulsivos ou contra-irritantes provocam uma congestão dos tecidos 

adjacentes através da irritação da pele, que provoca uma chamada de sangue ao local de 

aplicação. A hiperemia provoca um rápido alivio da dor. São agentes revulsivos o salicilato de 

metilo, a cânfora e o mentol 42.  
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1.6 IMPORTÂNCIA DOS MANIPULADOS NAS DOENÇAS CUTÂNEAS 

Apesar da grande quantidade de produtos disponíveis produzidos pela indústria 

farmacêutica, os MM ainda continuam a ter um papel muito importante no tratamento das 

doenças dermatológicas. Os medicamentos manipulados foram usados desde sempre em 

dermatologia no tratamento de doenças para as quais não se dispunha de preparados 

farmacêuticos específicos. À medida que foram aparecendo novos produtos comerciais, pôs-

se em dúvida a manipulação, por questões de segurança, estabilidade e eficácia. Porem, 

atualmente há uma grande tendência de recuperar a manipulação. Os MM continuam a 

melhorar no que toca a aspetos estéticos e terapêuticos, oferecendo alternativas muito 

vantajosas para a dermatologia 43.  

O uso de medicamentos manipulados é então uma vantagem no que toca a:  

 Cobrir falhas no arsenal terapêutico: os MM permitem o uso de fármacos em 

determinadas formas farmacêuticas tópicas que não estão disponíveis 

comercialmente ou que não existem nas doses apropriadas. É um exemplo desta 

aplicação os cremes com ácido salicílico em elevadas concentrações, usados 

como calicidas, que não estão disponíveis comercialmente.  

 Resolver situações em que os medicamentos estão em rutura de stock ou foram 

retirados do mercado. São exemplo os cremes com enxofre, usados no 

tratamento da sarna, e que foram retirados do mercado. 

 Facilitar o tratamento do doente por combinação de princípios ativos na mesma 

formulação, importante no caso de medicamentos tópicos pois caso contrário o 

doente precisa de aplicar dois cremes em simultâneo. A combinação de ureia e 

ácido salicílico em diferentes concentrações é muitas vezes utilizada para tratar 

doenças cutâneas descamativas como a psoríase e não está disponível 

comercialmente.  

 Para eliminar excipientes ou substitui veículos devido a alergias, interações ou 

falta de tolerância. É o caso de cremes com lanolina que induzem muitas vezes 

reações alérgicas.  

 Para reduzir o risco de reações alérgicas aos diversos conservantes e 

estabilizantes usados nos cremes comerciais, vulgares em doentes com 

dermatites 44. 

 

No entanto, apesar da otimização terapêutica da formulação individualizada, algumas 

questões podem surgir nos MM que não surgem nos comerciais. Estes passam por variações 

na consistência e apresentação devido ao uso de diferentes bases, maior propensão para 

interações químicas como precipitação e alteração de cor em fórmulas não estudadas, não 
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ser possível definir uma data de validade por não haverem estudos de estabilidade, haver 

menos informação normalizada e validada para transmitir ao doente na dispensa e, por fim, 

algumas variações de preço entre manipulados produzidos em diferentes farmácias. Estes 

inconvenientes são geralmente amenizados pelos proveitos descritos acima, havendo cada 

vez mais médicos de família e dermatologistas e confiar no uso de MM 44. 

 

1.7 CONCLUSÃO 

A venda de medicamentos tópicos e dermocosméticos para doenças cutâneas é, sem 

dúvida, umas das grandes vertentes no atendimento nas farmácias comunitárias, sendo aqui 

que as pessoas fazem a primeira abordagem para tentar tratar a sua doença. Esta era uma 

área em que eu tinha poucos conhecimentos e com o desenvolvimento deste tema foi possível 

compreender e tentar esclarecer algumas questões dos utentes. Por conseguinte, pude 

diferenciar algumas lesões cutâneas e perceber quando estas deviam ser encaminhadas para 

um médico. No caso de serem lesões simples, aconselhava MRSRM como antisséticos e 

hidratantes.  

Pude perceber que mesmo pessoas a fazer MSRM, muitas vezes não sabiam como, 

quando e durante quanto tempo aplicar os medicamentos tópicos. Nos medicamentos 

comerciais, fui aprendendo com a equipa e com a ajuda do sistema informático. No caso dos 

medicamentos manipulados que vendia ao balcão, surgiu a necessidade de fazer bulas para 

entregar aos utentes para algumas formulações fixas que vêm prescritas pelos médicos. 

Assim, decidi fazer bula para o champô de Coaltar (Anexo VII), para o gel de xilocaína a 2% 

(Anexo VIII) e para um creme tópico com constituição semelhante ao creme Quadriderme 

® que foi retirado do mercado (Anexo IX).       
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2    EXPOSIÇÃO SOLAR  E CUIDADOS A TER COM A PELE 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O meu estágio em farmácia comunitária decorreu desde o início da primavera até ao 

verão, uma altura de maior exposição ao sol, calor e maior procura de protetores solares por 

parte dos clientes da FC. O facto de muitos clientes não saberem qual o tipo de protetor 

adequado para si, despertou em mim o interesse por este tema, não só para fazer o mais 

correto e completo aconselhamento como também para conhecimento pessoal. A 

recomendação surgiu não só a pedido do cliente, como também no seguimento do 

atendimento de clientes que apresentavam queimaduras solares, sendo que era necessário 

uma consciencialização para os perigos de exposição solar prolongada sem proteção solar. 

Esta é uma área que, apesar de já existir bastante informação em revistas e televisão, 

continua com bastantes lacunas, com muitas pessoas a usar protetores com fatores de 

proteção demasiado baixos, com o pretexto de promover o bronzeado, sem conhecimento 

dos riscos que correm.  

 

2.2 RADIAÇÃO SOLAR  

A luz solar que atinge a superfície da Terra é composta por radiação de diferentes 

comprimentos de onda do espectro eletromagnético, podendo ser divida em quatro regiões 

espectrais: ultravioleta B (UVB, 280-315 nm), ultravioleta A (UVA, 315-400 nm), visível (400-

760 nm) e infravermelha (IV, 760-106 nm). A radiação ultravioleta (UV) com comprimento de 

onda inferior a 280 nm, a radiação ultravioleta C (UVC), é extensamente absorvida pelas 

moléculas de oxigénio, ozono e vapor de água na atmosfera e não atinge a superfície da Terra 

45.  

Salvo em circunstância especiais, como em sensibilização ao sol induzida por fármacos 

ou em doenças, a radiação visível não é prejudicial para o ser humano. Por sua vez, a IV é 

essencialmente fonte de calor, e apesar de origens não solares poderem causar tumores 

cutâneos e cataratas, é ainda incerto se a radiação infravermelha solar contribuí 

significativamente para problemas cutâneos. Assim, a maior fonte de efeitos prejudiciais da 

radiação solar são as regiões espectrais UVA e UVB 46.  

 

 2.2.1 Radiação UVA 

A radiação UVA constitui 95% da radiação UV que chega à Terra. Apesar de ser menos 

intensa que a radiação UVB, os raios UVA são 30 a 50 vezes mais prevalentes. Eles estão 

presentes em intensidade relativamente semelhante ao longo do dia e durante todo o ano, 

tendo a capacidade de atravessar nuvens e vidros. Os raios UVA penetram mais 

profundamente na pele que os raios UVB (Figura 6) e são responsáveis pelo aparecimento 
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de rugas e pelo fotoenvelhecimento. Durante muitos anos 

pensou-se que os raios UVA não causavam danos na 

epiderme, local onde a maioria dos cancros de pele 

ocorrem. Contudo, recentemente associou-se a radiação 

UVA a danos nos queratinócitos presentes na membrana 

basal da epiderme, contribuindo para o desenvolvimento 

de cancros de pele 47, 48.  

 2.2.2 Radiação UVB  

A radiação UVB é a principal responsável pelo 

aparecimento da vermelhidão e queimaduras cutâneas. 

Apesar de terem menor capacidade de penetração 

cutânea que os raios UVA, estes raios têm um papel 

chave no desenvolvimento de cancro da pele devido ao 

dano que causam nas células de epiderme. A sua intensidade varia com as horas do dia e a 

estação do ano, atingindo máximo no verão, entre as 10h da manhã e as 4h da tarde 47 .   

 

2.3 EFEITOS BENÉFICOS DA RADIAÇÃO 

Apesar de exposição em excesso ao sol ser associada a diversos efeitos negativos, os 

raios solares em exposição moderada apresentam efeitos benéficos para a saúde, de entre 

os quais é possível distinguir: 

 Combater a depressão: aumento da produção de serotonina e endorfinas, 

melhorando o humor e ajudando a evitar estados depressivos. 

 Combater as insónias: aumento da produção de melatonina com função chave 

na regulação dos ciclos de sono.  

 Melhorar doenças cutâneas: as irritações de pele como acne, eczema, erupções 

e pé de atleta melhoram significativamente com a exposição solar devido ao 

efeito antisséptico e estimulação da circulação sanguínea.  

 Equilibrar das hormonas: ajuda a regular a produção de hormonas, diminuindo 

os sintomas pré-menstruais ou da menopausa.  

 Reduzir quantidade de toxinas: estimulação do funcionamento do fígado, 

ajudando na eliminação de resíduos e toxinas.  

 Melhorar circulação: aumento do número de glóbulos vermelhos e glóbulos 

brancos, melhorando a eficiência da circulação. 

Aumentar a produção de vitamina D: aumento dos níveis de vitamina D, 

regulando o sistema imunitário, aumentando a absorção de cálcio e diminuindo 

os problemas ósseos 50, 51.  

Figura 6 - Penetração da radiação 
UV na pele. Adaptado de (31). 
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2.4 EFEITOS PREJUDICIAIS DA RADIAÇÃO  

 2.4.1 Reações Fotoquímicas 

Os efeitos da radiação na pele podem ser de curto ou longo prazo. Estes devem-se à 

absorção de fotões que excitam as moléculas biológicas. Podem ser reações rápidas ou 

reações demoradas.  

 Reações rápidas dependem na energia absorvida. Estas reações são 

principalmente de oxidação-redução, nas quais intervêm a formação de radicais 

livres. Estas acontecem inicialmente à custa dos lípidos que constituem as 

membranas celulares. A desnaturação das membranas por peroxidação leva à 

libertação de mediadores inflamatórios (histamina, serotonina, prostaglandinas). 

A vasodilatação dos capilares provoca aparecimento de eritema e edema 52, 53.  

 Reações demoradas afetam proteínas e ácidos nucleicos. Observa-se o 

aparecimento de pontes entre as moléculas proteicas que conduzem a 

fenómenos de reticulação do colagénio e a uma mudança de configuração das 

moléculas de elastina, desenvolvendo-se a elastose solar. Observam-se 

alterações do tecido conjuntivo. 52, 54.  

 

2.4.2 Efeitos a curto prazo  

A exposição prolongada ao sol causa efeitos imediatos sendo o mais conhecido o 

eritema solar, ou seja, vermelhidão da pele. Após algumas horas de exposição, surge uma 

coloração vermelho-vivo de duração variável. Os sinais e sintomas surgem algumas horas 

após a exposição e geralmente desaparecem até 72h depois. As alterações na pele vão desde 

um eritema leve com descamação até dor, tumefação e bolhas 47, 52.   

Como efeito não tão imediato mas também a curto prazo, as pessoas adquirem um 

bronzeado como resultado da estimulação da produção de melanina. O bronzeado é sinal de 

agressão à pele. Numa tentativa de proteção desta, contra os efeitos nocivos da radiação 

solar, as células produzem melanina, e surge o escurecimento da pele. Ao mesmo tempo que 

ocorre o bronzeamento, ocorre dano permanente nas células que, posteriormente, irá 

aparecer sob a forma de rugas, manchas, queratoses e carcinomas e, até mesmo, cancro de 

pele 55.  
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2.4.3 Fotoenvelhecimento 

 O fotoenvelhecimento provoca alterações físicas e funcionais da pele, como resultado 

da exposição repetida ao sol. Cerca de 90% das alterações cutâneas associadas à idade 

ocorrem como consequência da radiação UV de exposição crónica, em particular devido à 

sua ação no ADN celular. Neste 

processo são desencadeadas 

mutações em genes 

reguladores, como o p53, que 

aparecem com mais frequência 

em peles cronicamente expostas 

a radiação UV, comprovando o 

papel do dano cumulativo do 

ácido desoxirribonucleico (ADN) 

no fotoenvelhecimento. Além 

disso, a capacidade de 

regeneração do ADN diminui 

com a idade, contribuindo para a 

progressão degenerativa das 

funções da pele 30, 56, 57 .  

A pele fotoenvelhecida tem como características a perda de elasticidade, manchas 

escuras ou claras, rugas profundas e alteração da superfície da pele, que se apresenta mais 

áspera, seca e descamativa (Figura 7) 59.  

 

2.4.4 Fotocarcinogénese 

Os mecanismos pelos quais o cancro de pele é gerado ainda não estão totalmente 

esclarecidos mas sabe-se que a radiação UV é uma das causadoras de dano nas células 

cutâneas.  

Existem diferentes tipos de cancro de pele que se distinguem entre eles por estarem 

associados à melanina, como o melanoma e por não estarem associados à mesma, como os 

casos do carcinoma das células basais ou basocelular e o carcinoma das células escamosas 

ou espinocelular (cancros não melanocíticos). Estes dois últimos pertencem ao grupo dos 

carcinomas epiteliais, ou seja, desenvolvem-se com prejuízo dos queratinócitos da epiderme 

60.   

 Carcinoma basocelular: é mais frequente tipo de carcinoma que inicia com 

formações muito pequenas, brilhantes, duras e salientes que se desenvolvem 

muito lentamente. Pode ulcerar, formar crostas no centro ou feridas achatadas 

Figura 7 – Fotoenvelhecimento da pele. Adaptado de (40). 
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semelhantes a cicatrizes. É também o tipo de carcinoma menos agressivo 

porque não metastiza para outras zonas do corpo, podendo no entanto invadir e 

destruir os tecidos circundantes 61.  

 Carcinoma espinocelular: menos frequente que o anterior, mas mais agressivo, 

visto que metastiza, ou seja, dissemina-se para outras zonas que não a 

localização primitiva, essencialmente por via linfática. Apresenta-se como um 

tumor granuloso, de crescimento rápido ou com uma ulceração penetrante 61.  

 Queratose actínica: muitas vezes referida como queratose solar ou manchas do 

sol, é uma condição pré-cancerígena que se caracteriza pelo aparecimento de 

lesões secas e escamosas que resultam da exposição prolongada e repetida ao 

sol. Estas lesões surgem da displasia dos queratinócitos, predominantemente 

da camada basal epidérmica, associada a anomalias durante a queratinização 

das células. Esta displasia induz uma resposta inflamatória, mas não evolui 

necessariamente para carcinomas invasivos epidérmicos 61.  

 Melanoma: é a forma mais perigosa de cancro cutâneo que tem origem nas 

células produtoras de melanina, os melanócitos, localizadas na camada basal 

da epiderme. Inicialmente caracteriza-se pelo desenvolvimento de uma mancha 

escura, de formas irregulares e com variação de cor (negra, castanha, 

vermelha), com tendência a aumentar de forma gradual e progressiva. Nesta 

fase inicial, estas células malignas ainda só atuam ao nível da epiderme. Com 

alguns meses de evolução já é possível verificar a penetração dos melanócitos 

anormais na derme, a mancha torna-se mais espessa, desenvolvendo um tumor 

de cor escura e com propriedades ulcerosas 61. 

 

2.5 FOTOPROTEÇÃO  

A fotoproteção pode ser definida como um conjunto de medidas que visam atenuar os 

efeitos da radiação solar, prevenindo assim, os efeitos negativos, que as mesmas provocam 

no Homem 62.  

 2.5.1 Fotoproteção natural 

 Perante a agressão causada pela radiação solar na pele, esta reage com mecanismos 

intrínsecos que permitem a proteção que lhe permite absorver ou refletir os fotões da mesma.  

 Espessamento da pele: com a incidência dos raios solares da pele, a epiderme 

modifica a sua estrutura, tornando-se mais compacta e coesa. Esta hiperplasia 

epidérmica aumenta a eficácia fotoprotectora da pele pois aumenta a reflexão 

dos fotões e a sua absorção pelos lípidos de superfície 63.  
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 Formação de ácido urocânico: importante fotoprotetor que está presente no suor. 

É considerado um filtro fisiológico, uma vez que tem a capacidade de absorver 

a radiação UV na região UVA e UVB, através de um processo de isomerização. 

Esta conversão é considerada eficaz para dispersar os fotões de energia. No 

entanto, esta conversão tem colocado em causa o efeito protetor deste 

composto, já que a forma isomérica formada revela propriedades 

imunossupressoras no organismo, através da produção intercelular de espécies 

reativas de oxigénio, levando a danos oxidativos ao nível do ADN 64, 65. 

 Pigmentação: A pigmentação cutânea está envolvida na proteção da pele contra 

o ambiente externo, pois tem a capacidade de conferir fotoproteção e 

termorregulação, através da produção de melanina 66. A melanina é um filtro que 

reflete parte da radiação ambiental e absorve outra parte para produção de calor 

e para desempenhar a função metabólica que produz vitamina D. A pigmentação 

da pele depende por isso da quantidade de melanina existente na epiderme. 

Assim, peles mais escuras têm maior quantidade de melanina e estão por isso 

mais fotoprotegidas comparativamente a peles mais claras. Segundo a sua 

pigmentação, as peles podem ser divididas em 6 fotótipos na escala de 

Fitzpatrick (Tabela 1) 67.   

 
Tabela 1 - Fotótipos de pele segundo a escala de Fitzpatrick. Adaptado de (49). 

Fotótipo 

de pele 
Características Consequências 

I 

Pele muito clara 

Olhos claros 

Cabelo claro 

Sardas 

A pele é extremamente sensível 

ao sol, queima sempre e não bronzeia 

II 

Pele clara 

Olhos claros 

Cabelo aloirado 

A pele fica facilmente vermelha e 

bronzeia com dificuldade 

III 

Pele clara 

Olhos castanhos 

Cabelo castanho 

A pele bronzeia gradualmente 

mas por vezes sofre queimaduras 

solares 

IV 

Pele morena 

Olhos escuros 

Cabelo escuro 

A pele bronzeia facilmente e 

raramente sofre queimaduras 

V 

Pele muito morena 

Olhos escuros 

Cabelo escuro 

As queimaduras solares não são 

frequentes, mas a pele bronzeia 

bastante e de forma rápida 

VI Pele negra 
Pele nunca sofre queimaduras e 

bronzeia intensamente 
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2.5.2 Fotoproteção externa 

A roupa oferece ou método simples e eficaz de fotoproteção. Esta tem uma grande 

vantagem em relação aos protetores solares devido a uma proteção constante ao longo do 

dia. Alguns fatores intrínsecos do tecido influenciam a sua capacidade de proteção tais como: 

porosidade, peso, espessura, tipo de fabrico, material, cor e distância da pele. Assim, na 

escolha da roupa ideal para proteger da radiação solar, é preferível optar por tecidos de 

poliéster ou lã em detrimento de tecidos de seda ou algodão, preferencialmente de espessura 

elevada. Contudo como estes materiais têm a capacidade de absorver calor, tornam-se 

desconfortáveis, sendo que se deve optar por peças de roupa com mistura de materiais na 

confeção. Também se deve optar por peças de roupa com cor (maior capacidade de absorver 

a radiação), com baixa porosidade, não demasiado finas e largas (maior difusão da radiação). 

É necessário ter também em atenção que roupa molhada perde significativamente a 

capacidade de proteção da radiação 68, 69.  

Atualmente existem também roupa com fator de proteção solar, principalmente dirigida 

para crianças, que possuem na sua constituição filtros físicos como o dióxido de titânio, com 

capacidade para refletir a radiação solar.  

 

2.5.3 Protetores solares 

Os protetores solares são a principal estratégia cosmética no combate aos efeitos 

desfavoráveis da exposição solar. Estes são formulações de uso tópico e de diferentes formas 

galénicas, que possuem na sua composição moléculas ou complexos moleculares com 

capacidade de refletir, absorver ou dispersar a radiação, reduzindo assim a porção que 

penetra a pele. O uso adequado de protetores solares permite portanto a proteção contra os 

efeitos imediatos da exposição solar, como o eritema e a descamação, e os efeitos tardios 

como o aparecimento de manchas, rugas e o desenvolvimento de cancro cutâneo. 

 

2.5.3.1 Fator de proteção solar 

O fator de proteção solar (FPS) mede a eficácia de um protetor solar contra radiação 

UVB. Este fator não representa uma quantidade de proteção mas sim uma relação entre a 

dose de radiação UVB necessária para produzir eritema numa pele protegida com protetor 

solar e a dose de radiação para aparecer esse mesmo eritema numa pele sem proteção solar. 

Deste modo, quando se aplica um protetor solar FPS 15, o aparecimento de eritema na pele 

é 15 vezes mais tarde.  

Assim, consoante o fototipo de pele e a predisposição para o aparecimento de eritema, 

torna-se fundamental escolher o protetor solar adequado, em função do seu FPS 70. 
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2.5.3.2 Filtros solares 

Os protetores solares apresentam na sua constituição filtros solares. Existem dois 

grandes grupos de substâncias: os filtros físicos e os filtros químicos (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 filtros físicos ou inorgânicos: são bloqueadores que atuam pela reflexão total ou 

absorção da radiação. São geralmente de origem mineral como o óxido de zinco, 

dióxido de titânio, óxido de ferro, talco ou calamina. Os protetores solares com 

filtros físicos mostraram ser altamente eficazes a proteger contra radiação 

visível, ultravioleta e também infravermelha. Para além disso, são fotoestáveis e 

não reagem com filtros orgânicos, sendo geralmente mais seguros clinicamente. 

Como não penetram no extrato córneo da pele, não têm ação sistémica 71. 

Protetores com filtros físicos são geralmente a primeira escolha em bebes, 

crianças e adultos com historial de alergia a protetores solares, por terem baixo 

potencial alergénico e não provocarem irritação nem sensibilização da pele. A 

nível de forma galénica, estes protetores apresentavam o inconveniente de 

serem difíceis de espalhar com formação uma camada esbranquiçada sobre a 

pele, característica normalmente indesejada. Contudo, atualmente esta limitação 

já foi contornada com o uso de filtros micronizados 72.  

 filtros químicos ou orgânicos: atuam por absorção de parte da radiação. São 

normalmente moléculas aromáticas que possuem um grupo carbonilo que se 

isomeriza, permitindo a absorção de raios ultravioleta de elevada energia. 

Aquando da absorção de energia, há uma passagem para o estado excitado de 

maior energia que, ao regressar ao estado fundamental, se liberta sob a forma 

de calor. Assim, aquando da exposição, a maior parte dos filtros químicos não 

sofrem uma transformação química significativa (são fotoestáveis), permitindo 

Figura 8 - Filtros físicos e químicos. Adaptado de (70). 
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que estes ingredientes mantenham um elevado potencial de absorção de UV, 

sem fotodegradação significativa 62. 

A capacidade de proteção contra radiação contra radiação UVA e UVB não é idêntica 

em todos os filtros, oferecendo alguns filtros apenas proteção contra um tipo de radiação UV. 

Atualmente já há filtros de largo espectro com proteção UVA e UVB (Tabela 2). 

 

 Tabela 2 - Filtros Solares (Adaptado de 52). 

 

2.5.3.3 Apresentação farmacêutica  

Os protetores solares podem apresentar-se na forma de leites, cremes, óleos, loções, 

sprays, geles ou sticks. O veículo deve ser homogéneo para permitir a melhor combinação 

das seguintes características: resistência à água, facilidade de aplicação, estabilidade e 

tempo de permanência na pele. Além disso, deve manter sempre as propriedades 

fotoprotetoras dos filtros UV, sem interação com os restantes componentes do veículo 62.  

Filtros solares 
Grau de Proteção 

UVA UVB 

Físicos  

Dióxido de titânio   

Óxido de zinco   

Químicos  

Ácido ρ-aminobenzóico (PABA)   

Avobenzona   

Cinoxato   

Dioxibenzona   

Ecamsule   

Homosalato   

Metil-antranilato   

Octocrileno   

4-metoxicinamato de octilo   

Octilsalicilato   

Oxybenzona   

Padimato O   

Fenilbenzilimidazol   

Sulisobenzona   

Mínimo  Limitado  Considerável  Extenso  
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 Emulsões: São o tipo de veículo mais utilizado e podem ser óleo/água ou água/óleo, 

no qual se inserem os cremes, espumas e leites. Na sua constituição é possível 

incorporar filtros solares lipófilos e hidrófilos. As emulsões água/óleo contem na fase 

externa filtros lipossolúveis que apresentam maior resistência à água, 

permanecendo mais tempo no local de aplicação. As emulsões óleo/água permitem 

a incorporação de filtros hidrófilos e são mais fáceis de espalhar na pele sendo, no 

entanto, menos resistentes à água. Nos últimos tempos têm surgido emulsões de 

água/silicone, que possui a vantagem de resistência à água sem a pele ficar 

gordurosa como nas emulsões água/óleo. Os leites apresentam a vantagem de ser 

facilmente espalháveis, sendo mais fácil de aplicar em peles desidratadas.  

 Geles e loções: têm consistência semissólida com principal excipiente o carbopol 

ou derivados da celulose. Estes são muito bem aceites pelo consumidor pois são 

fáceis de aplicar, deixando na pele um filme seco e transparente, característica útil 

em peles oleosas. Neste tipo de formulação apenas se podem incorporar filtros 

químicos pois com os filtros físicos o gel fica opaco e com aglomerados visíveis. 

Podem ser geles oleosos, geles aquosos, geles hidroalcoólicos ou geles-creme.  

 Óleos: devido às suas características hidrófobas, apresentam elevada aderência à 

pele, são resistentes à água e fáceis de espalhar. Contudo, o facto de serem 

gordurosos dão à pele uma aparência brilhante, aderem mais facilmente à areia e 

sujam a roupa. Formam também peliculas muito finas com pouca capacidade de 

proteção.  

 Spray: com utilização crescente nos últimos anos, os sprays têm uma apresentação 

fácil de aplicar, com poucos desperdícios e muito útil em crianças. Contudo, como 

o fluxo nem sempre é contínuo, a aplicação não é uniforme, ficando a proteção solar 

comprometida.  

 Sticks: são formulações sólidas, constituídos por misturas de ceras, vaselina e filtros 

solares. Destinam-se a ser aplicados em áreas mais pequenas como lábios, nariz, 

orelhas, cicatrizes ou sinais que necessitam de proteção mais elevada.  18, 19  

 

2.5.3.4 Pós-solares 

Sendo a exposição solar uma agressão para a pele, é necessário um cuidado particular 

nas horas seguintes. A utilização de qualquer leite ou emulsão cosmética, mesmo sem 

princípios ativos pode melhorar o eritema. Devem-se utilizar produtos muito fluidos e fáceis 

de aplicar em pele sensível. Os sprays são a forma mais adequada, uma vez que evitam o 

contacto mecânico com a pele. Os produtos utilizados apos a exposição solar devem ter 

algumas das seguintes propriedades: 
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 Hidratante: após a exposição solar, há uma elevada perda de água pela pele, 

sendo por vezes a causa do eritema. Um produto com propriedades hidratantes 

repara a pele irritada.  

 Anti-inflamatória e calmante: permite uma redução mais rápida do eritema, por 

redução da vasodilatação vascular. 

 Refrescantes: através da aplicação de produtos voláteis que produzem uma 

sensação de frio quando evaporam como o mentol ou pequenas quantidades de 

álcool.  

 Cicatrizante: permite uma reparação mais rápida das lesões na pele, sendo 

obtida da incorporação de retinol, dexpantenol ou alantoína 73.   

 

2.5.4 Aconselhamento de protetor solar 

A qualidade de um protetor solar é determinada por características como:  

 Capacidade que os seus constituintes têm de proteção contra a radiação UVA e 

UVB. A proteção deve ser máxima para ambos os tipos de radiação, conseguida 

através da utilização de filtros de longo espectro. 

 Capacidade de absorção na camada córnea mas sem absorção sistémica 

 Elevada estabilidade à luz e ao calor sem perder as suas características  

 Resistência à água e à transpiração 

Estas características dependem não só dos princípios ativos como da formulação 

utilizada. 

A recomendação da protetores solares deve ter em conta o tipo de pele e o estado da 

pele. Para classificar o tipo de pele, devemos considerar a escala de Fitzpatrick para os 

fotótipos, tendo em conta que fotótipos mais baixos necessitam de maior fotoproteção. 

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a escolha do fator de 

proteção deve ter em conta os tipos de pele e o valor do Índice Ultravioleta, valor que indica 

a intensidade da radiação ultravioleta (Tabela 3) 74. 

 

Tabela 3 - FPS para cada tipo de pele. Adaptado de (74). 

Fatores de Proteção Solar recomendados para diferentes tipos de pele e de 
Índice UV 

Índice Ultravioleta Tipos de pele 
I II III IV 

1 a 3 15 12 9 6 

4 a 6 30 25 15 12 

7 a 9 50 40 30 20 

superior a 10 60 50 40 30 
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Em relação aos raios UVA, devido à inexistência de um método padrão para a avaliação 

dos filtros UVA nos protetores solares, é necessário que diga na embalagem quando o produto 

tem este tipo de filtros.  

Aquando do aconselhamento de um protetor solar, é necessário relembrar que este não 

deverá ser usado para aumentar o tempo de exposição ao sol mas apenas para diminuir os 

efeitos prejudiciais da exposição prolongada. Os protetores solares, ao inibirem a queimadura, 

poderão dar uma sensação de segurança mas, em nenhuma circunstância deverão ser 

usados para proporcionar exposição mais prolongada ao sol.  

A exposição ao sol deve ser feita nas horas do dia em que o índice ultravioleta é mais 

baixo, devendo ser evitada uma exposição entre as 11h e as 17h, mesmo em dias nublados 

em que a radiação atinge a pele com a mesma intensidade. A exposição deve ser progressiva, 

isto é, durante menos horas nos primeiros dias e com aumento gradual. Em bebes, a 

exposição apenas deve ser iniciada após autorização do médico.  

O protetor solar deve ser aplicado 15 a 20 minutos antes da exposição e ser reaplicado 

com frequência durante o período da exposição, particularmente após o banho ou em caso 

de transpiração abundante. O protetor demora cerca de 30 minutos a ser absorvido para que 

comece a exercer a sua ação protetora. A aplicação deve ser em quantidade generosa 

(2mg/cm2) por todo o corpo, com especial atenção a zonas sensíveis mais expostas como 

orelhas, nariz, lábios e couro cabeludo 75.  

 

2.6 CONCLUSÃO 

Com a consciencialização da população para o aumento da incidência do melanoma 

cutâneo, a fotoproteção torna-se uma medida imprescindível, quando ocorre exposição à 

radiação UV. Todavia, a simples utilização de protetores solares não garante uma proteção 

total. A pele e a atmosfera são fotoprotetores naturais. No entanto, para que haja uma 

fotoproteção mais eficaz deve ser evitada a exposição solar excessiva e quando a radiação 

tem mais intensidade, pelo que, deve ser promovida a utilização de vestuário adequado, 

combinado com a aplicação tópica de protetores solares. 

Durante o meu estágio na FC, fiz um folheto informativo para alertar as pessoas para o 

risco da exposição solar e para aconselhamento de protetores solares (Anexo X). Pude ao 

longo dos últimos meses recomendar a diversas pessoas o uso de protetores solares, que 

muitas vezes perguntavam qual a melhor forma farmacêutica ou qual seria o fator de proteção 

solar necessário. Alem disso, fiz todo o aconselhamento próprio, reforçando a ideia de 

reaplicação frequente ao longo do dia, a importância de aplicação durante todo ano nas zonas 

mais expostas como a cara. Para complementar este tema, e visto que inerente à exposição 

à radiação está sempre a exposição ao calor, fiz um folheto sobre conselhos de proteção das 
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pessoas para os dias de mais calor e quais os sinais de alerta a que devem estar atentos 

(Anexo XI). Estes folhetos tiveram uma boa aceitação por parte dos utentes da FC, mostrando-

se interessados quando os liam ainda na farmácia, perguntando por vezes informações sobre 

a gama de protetores solares existentes.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após 4 meses de estágio em farmácia comunitária, como passo final para a conclusão 

de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, o balanço é bastante positivo. 

Numa altura em que o mercado de trabalho está cada vez mais lotado, tem que haver 

uma diferenciação dos recém-licenciados nas valências que adquirem. Este foi um dos 

motivos que me fez optar pela Farmácia dos Clérigos, por ter uma elevada produção de 

medicamentos manipulados, setor que já não existe na maioria das farmácias em Portugal. 

Na Farmácia dos Clérigos tive o privilégio de manipular e ver manipular diversas formulações 

desde cremes, xaropes a pós que me despertaram um enorme interesse por esta área, como 

uma possível saída profissional futura.  

No balcão de atendimento foi uma aprendizagem constante. Comecei por ver atender, 

conhecer alguns produtos e a perceber a importância do aconselhamento farmacêutico. 

Quando iniciei eu a fazer os atendimentos, senti bastantes dificuldades a responder a 

perguntas dos clientes. Contudo, o facto de a equipa estar sempre pronta para me ajudar 

levou a que, com o tempo, conseguisse eu responder a algumas questões que me eram 

colocadas, o que reflete sem duvida a minha aprendizagem como farmacêutica.  

 Tive ainda a oportunidade durante o estágio de assistir a diversas formações, dadas 

dentro e fora da farmácia, sobre temas bastante pertinentes e de produtos com grande procura 

pelos clientes, que contribuiu bastante para melhorar o meu aconselhamento.  

Considero que foram alcançados os objetivos principais do estágio em farmácia 

comunitária pois sinto que aprendi sempre mais um pouco todos os dias e adquiri diversos 

conhecimentos práticos e teóricos essenciais para o meu futuro laboral.   
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ANEXOS 

Anexo I - Fatura de uma encomenda 
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Anexo II - Guia de receção da encomenda 
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Anexo III - Documento de receção de psicotrópicos 

 

 

Anexo IV - Nota de devolução 
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Anexo V - Receita manual 
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Anexo VI - Receita eletrónica 
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Anexo VII - Bula Champô de Coaltar 
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Anexo VIII - Bula Gel de Xilocaína 
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Anexo IX - Bula Manipulado Tópico 



 
 

64 
 

Anexo X - Folheto Exposição solar e a pele 
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Anexo XI - Folheto Verão, Calor e Radiação Ultravioleta 
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Resumo 

 

A Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, no âmbito do curso Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, proporciona a realização, por um período de dois 

meses, de um estágio nos Serviços Farmacêuticos de uma unidade hospitalar. O referido 

estágio decorreu nos Serviços Farmacêuticos do Hospital Geral de Santo António entre 

os meses de Janeiro e Fevereiro de 2015, sob a orientação da Dr.ª Teresa Almeida.  

 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são o serviço que, nos hospitais, 

assegura a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança 

dos medicamentos, integra as equipas de cuidados de saúde e promove ações de 

investigação científica e de ensino. Assim, os Serviços Farmacêuticos representam um 

elo essencial na qualidade dos cuidados hospitalares prestados, tendo o farmacêutico a 

responsabilidade de coordenação e representação desses mesmos serviços. 

 

Os principais objetivos deste estágio são: conhecer quais as funções, as 

responsabilidades e as competências do farmacêutico numa instituição hospitalar; saber 

quais são as áreas que integram a farmácia hospitalar e como funcionam; contatar com a 

realidade profissional e com os profissionais de saúde; aplicar os conhecimentos 

científicos adquiridos durante o curso; adquirir habilitações mais alargadas para o 

exercício da profissão; formar profissionais devidamente capazes de exercer atividades 

que integram o Ato Farmacêutico, com idoneidade e responsabilidade. 

 

O presente relatório está dividido em duas partes, sendo que na primeira parte 

descrevemos, resumidamente, o modo de funcionamento das áreas que integram os SF 

desta instituição hospitalar; na segunda parte relatamos algumas atividades (curso; 

folhetos informativos; reuniões; visitas de campo) em que participamos ao longo do 

estágio. 
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1. Centro Hospitalar do Porto – Hospital Geral de Santo 

António 

De acordo com o Decreto-Lei nº 326/2007, de 28 de Setembro, o Hospital Geral 

de Santo António (HGSA) encontra-se, desde 2007, integrado no Centro Hospitalar do 

Porto (CHP)1. Mais recentemente, e como estabelecido pelo Decreto-Lei nº 30/2011, de 2 

de Março, o CHP, mantendo a natureza de entidade pública empresarial, é alterado 

devido à fusão com o Hospital Joaquim Urbano (HJU)2. Atualmente, o Hospital Maria Pia 

e a Maternidade Júlio Dinis estão encerrados. Estas duas instituições foram albergadas 

num novo edifício, o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN), pertencendo este ao CHP.   

2. Organização e estrutura dos Serviços 

Farmacêuticos do HGSA 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do HGSA apresentam um espaço renovado e 

quase totalmente centralizados num único local, Piso 0 do Edifício Neoclássico, com 

exceção da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), a qual está incluída na área do 

Hospital de Dia, de modo a situar-se mais perto do serviço que principalmente serve.  

De acordo com o Manual da Farmácia Hospitalar, os SF do HGSA são 

constituídos pelas seguintes áreas funcionais: Seleção e Aquisição; Receção e 

Armazenagem; Produção e Controlo; Distribuição e Farmácia Clínica; Ensaios Clínicos 

(EC).  

3. Recursos Humanos 

A equipa dos SF do HGSA é constituída pela diretora do serviço, a Dr.ª Patrocínia 

Rocha, por Farmacêuticos/Técnicos Superiores de Saúde (TSS), Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais (AO) e funcionárias 

administrativas, que desempenham funções específicas e diferenciadas. 

Os SF do HGSA funcionam de forma contínua, ou seja, durante 24 horas por dia, 

para garantir o funcionamento ininterrupto do hospital e, por este motivo, os 

farmacêuticos estão distribuídos por turnos. A distribuição de medicamentos em regime 

de ambulatório funciona apenas durante os dias úteis, das 9 horas às 17 horas, não 

fechando na hora de almoço. Durante o fim-de-semana, um farmacêutico faz o sábado e 

outro o domingo, além de outros dois que fazem as noites. 
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4. Comissões Técnicas 

Uma das funções dos SF do HGSA é a participação em Comissões Técnicas, que 

são órgãos consultivos, indispensáveis para a implementação de regras, normas de 

procedimentos e de utilização de medicamentos e outros produtos farmacêuticos. São 

essenciais como instrumentos multidisciplinares de decisão sobre emanação de 

pareceres que contribuem para a melhoria da qualidade dos cuidados ao doente. A 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) é um exemplo.  

4.1 Comissão de Farmácia e Terapêutica  

 Fazem parte da CFT seis elementos, três médicos e três farmacêuticos a qual é 

presidida pelo diretor clínico do hospital ou um dos seus adjuntos. As suas principais 

competências incluem: atuar em função da conjugação entre a ação médica e 

farmacêutica, elaborar adendas privativas ao formulário e ao manual de farmácia, proferir 

sobre a correção da terapêutica, apreciar os custos da terapêutica, pronunciar-se sobre a 

aquisição de medicamentos que não constem do formulário ou sobre a introdução de 

novos produtos farmacêuticos, entre outros 3.  
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1. Sistema informático e Armazém 

1.1 Sistema informático 

O programa informático usado nos Serviços Farmacêuticos do CHP é designado 

Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF). O 

GHAF (Figura 1)Figura 1 - Logótipo do GHAF é usado 

em todos os setores dos SF pois permite o acesso às 

prescrições médicas eletrónicas para a preparação da 

medicação em dose unitária e para o aviamento na 

Farmácia de Ambulatório. É também neste sistema 

informático que se faz a gestão de stocks de produtos 

farmacêuticos. Esta plataforma é importante para 

diminuir os erros de prescrição, de interpretação e de transcrição, aumentar a eficiência e 

segurança do processo, melhorar a gestão de logística do medicamento e rentabilizar os 

recursos humanos com maior qualidade do trabalho e serviço prestado (Anexo 2) 4.   

1.2 Gestão de stocks 

A gestão de stocks de medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados 

pelos SF que garantem o bom uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas condições 

aos doentes do hospital. A gestão de stocks dos produtos farmacêuticos é efetuada no 

CHP informaticamente no GHAF, com atualização automática de stocks. Por representar 

uma percentagem significativa do orçamento hospitalar, implica uma grande 

responsabilidade e controlo rigoroso dos recursos económicos, para que o stock seja 

suficiente para suprir todas as necessidade e simultaneamente não hajam produtos em 

excesso que conduzam à sua inutilização por perda do prazo de validade.  

O ponto de encomenda, definido como o stock mínimo de um produto, e a 

quantidade a encomendar são calculados de acordo com os consumos do produto 

durante o último ano, que permite o cálculo do gasto médio semanal 5. É importante ter 

em conta não só os consumos do HGSA, como do CMIN e do HJU. Para otimizar a 

gestão de stocks, os medicamentos e produtos farmacêuticos são classificados de 

acordo com a relevância para a prestação e cuidados, consumo e valor económico 6. 

Figura 1 - Logótipo do GHAF 
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A partir do sistema informático é possível 

assegurar a continuidade da dispensa de medicamentos 

através do registo de pontos de encomenda, do stock 

existente e da quantidade a encomendar. Para além 

disso, existe um sistema manual de cartões de prateleira, 

o sistema de Kanbans (Figura 2)7. Este sistema consiste 

num cartão plastificado que contém as seguintes 

informações sobre um determinado produto 

farmacêutico: ponto de encomenda, quantidade a 

encomendar, código de barras, designação, localização 

e observações. O Kanban é colocado junto dos produtos 

no respetivo ponto de encomenda, sendo que quando este é atingido o Kanban é retirado 

e colocado num suporte com a designação “Produtos a encomendar”. Após a receção de 

nova encomenda, o Kanban é colocado novamente junto ao ponto de encomenda 7.  

A aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos pelos SF é regida pelo 

Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento (FHNM), igual para todos os hospitais a 

nível nacional, onde estão discriminados todos os produtos que podem ser adquiridos 8. 

Em situações excecionais, quando existem medicamentos que o hospital deseja que 

sejam incluídos ou excluídos do FHNM, a CFT elabora adendas privativas de aditamento 

ou de exclusão ao FHNM. Existem também os medicamentos extra formulário que são 

aqueles que não existem nem no FHNM, nem na adenda e é necessário uma devida 

justificação pelo prescritor, uma aprovação pela CFT e pelo conselho administrativo para 

que o produto possa ser adquirido. Em relação às autorizações de utilização excecional 

(AUE) de medicamentos, a requisição destes produtos necessitam de autorização prévia 

a conceder pelo Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (INFARMED) esta 

autorização só tem a duração de 1 ano.  

Devido à proximidade do CHP com outros hospitais, é possível o pedido/cedência 

de empréstimos de medicamentos em caso de falha de stocks. Dependendo do cliente e 

da dívida atual, existe maior ou menor facilidade na cedência e na solicitação de 

empréstimos 9, 10.  

1.3 Receção e armazenamento de medicamentos 

O início do circuito do medicamento é feito na área da receção do armazém de 

produtos farmacêuticos (APF), sendo que a receção contempla duas fases. Numa 

primeira fase é necessário confirmar o número de volumes de mercadoria entregues, a 

integridade das embalagens e se a encomenda pertence efetivamente ao hospital, ainda 

Figura 2 - Kanban 
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na presença da empresa de transporte responsável pela entrega. Posteriormente, numa 

segunda fase, as encomendas são abertas e é conferido o prazo de validade, o lote e as 

faturas, sendo dada entrada informática do produto se tudo estiver conforme. Após isto, 

os produtos farmacêuticos são transferidos para o APF e organizados nos respetivos 

locais (Anexo 2) 6.   

O APF é constituído pelas seguintes áreas 

 Armazém Geral 

 Grandes Volumes 

 Medicamentos de Frio 

 Estupefacientes 

 Sala de produtos antisséticos e produtos inflamáveis 

 Soros e injetáveis de grande volume 

 

No APF os medicamentos são conservados nas condições adequadas de 

luminosidade, temperatura e humidade, sendo estas últimas monitorizadas por um 

sistema de controlo e registo automático de funcionamento contínuo 6. Os controlos de 

prazo de validade são realizados mensalmente, em que são identificados os produtos 

cuja validade termina dentro de 3 meses 11. Assim, se não for previsível o consumo 

desses produtos, estes devem ser devolvidos aos laboratórios.  

Para que haja uma elevada rotação de stocks, a reposição de produtos é feita 

conforme o método de rotação “First Expired, First Out” (FEFO), para que sejam sempre 

consumidos primeiro os produtos com menor prazo de validade.   
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2. Distribuição 

2.1 Ambulatório 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) assegura a dispensa de medicamentos a 

título gratuito em regime de ambulatório nas farmácias hospitalares em situações 

específicas. Este serviço está inserido no âmbito da política do medicamento e do acesso 

à prestação de cuidados de saúde 12. 

Deste modo é possível que um número significativo de doentes possa fazer os 

seus tratamentos em regime de ambulatório. Há assim uma consequente redução dos 

custos relacionados com o internamento hospitalar e riscos associados como, por 

exemplo, o desenvolvimento de infeções nosocomiais, e a possibilidade do doente 

continuar o tratamento no seu ambiente familiar com as óbvias vantagens associadas. 

Para além disso o contacto direto com o doente representa uma oportunidade para 

prestação de cuidados farmacêuticos com o objetivo de contribuir para a melhoria do 

tratamento 13. 

A dispensa em regime de ambulatório está associada a medicamentos inovadores 

e de alto risco e alto custo justificando a sua distribuição pelos Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares (Figura 3). Consequentemente surge a possibilidade de um maior controlo 

da adesão e vigilância em determinadas terapêuticas, associadas a efeitos adversos 

graves.  

O SNS prevê a dispensa em farmácia hospitalar associada a um regime de 

comparticipação de 100% autorizada com despacho próprio e associada a patologias 

especiais. Relativamente ao CHP as patologias associadas a um maior volume de 

medicamentos dispensados incluem: a insuficiência renal crónica, profilaxia da rejeição 

aguda de transplante renal, vírus de imunodeficiência humana (VIH), hepatite C, 

esclerose múltipla e doenças autoimunes, por exemplo artrite reumatoide, espondilite 

anquilosante, psoríase em placa e artrite psoriática.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Instalações da Farmácia de Ambulatório do CHP 
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A dispensa de medicamentos pela farmácia de ambulatório ocorre nas seguintes 

situações: medicamentos cuja dispensa se encontra autorizada por diplomas legais ou 

com restrições impostas pelo CHP (ex.: medicamentos biológicos), medicamentos sem 

diplomas legais mas com deliberações específicas autorizadas pelo Conselho de 

administração do CHP (ex.: medicamentos para a hepatite B), medicamentos no âmbito 

de alta precoce e medicamentos sem diplomas legais ou deliberações específicas mas 

previamente sujeitos a autorização pela CFT 14. Os medicamentos são disponibilizados 

até 3 meses quando o seu montante total é inferior a 100 euros ou 300 euros no caso de 

residentes fora do distrito do Porto. Em montantes superiores são fornecidos para 1 mês. 

Nos doentes transplantados renais ou hepático é fornecida medicação até 3 meses 15.  

Em situações excecionais o Ministério da Saúde pode autorizar que as farmácias 

hospitalares dispensem medicamentos ao público particularmente: 

 Quando surjam circunstâncias excecionais suscetíveis de comprometer o 

normal acesso aos medicamentos, nomeadamente o risco de 

descontinuidades nas condições de fornecimento e distribuição (é 

importante as farmácias hospitalares terem prova da inexistência do 

medicamento, confirmada por carimbo de três farmácia). 

 Quando por razões clínicas resultantes do atendimento em serviço de 

urgência hospitalar se revele necessária ou mais apropriada a imediata 

acessibilidade ao medicamento 16. 

Conseguindo-se deste modo disponibilizar medicamentos visando garantir ao 

utente o normal acesso ao medicamento e a melhor prestação de cuidados de saúde nas 

situações de urgência.  

A prescrição de medicamentos para dispensa em regime de ambulatório pelas 

farmácias hospitalares é obrigatoriamente realizada através de sistemas de prescrição 

eletrónica e é da competência do farmacêutico a validação da prescrição médica. De um 

modo geral inclui a verificação dos seguintes parâmetros: elaboração da prescrição de 

acordo com as normas estabelecidas, modelo apropriado, dados de identificação 

corretos, designação do medicamento por denominação comum internacional (DCI) e 

informação relativa a forma farmacêutica, dose, frequência e via de administração, 

especialidade médica prescritora, próxima consulta, identificação do prescritor e do 

diploma legal a que obedece a prescrição médica 14.  

 

2.2 Distribuição Clássica 

O sistema de distribuição clássica permite o fornecimento de medicamentos para 

reposição de stocks nivelados previamente definidos pelos farmacêuticos, enfermeiros e 
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médicos dos respetivos serviços clínicos. O conceito de reposição por stocks nivelados 

consiste na existência de um stock da farmácia num determinado serviço clínico, para 

que todos os procedimentos inerentes à administração do medicamento e à gestão de 

stocks por parte da farmácia estejam facilitados. Além disso, tantos nos blocos como nas 

consultas, devido à variabilidade de farmacoterapia, recorre-se à distribuição clássica. 

Também os stocks das farmácias do HJU e do CMIN são repostos por distribuição 

clássica.   

Existem ainda no CHP dois armazéns de stock informatizados com o sistema 

semi-automático Pyxis (Figura 4). Este sistema possibilita a dispensa automática de 

medicamentos por utilizadores autorizados constituindo uma mais-valia para serviços 

clínicos e SF uma vez que permite uma distribuição individualizada, um maior controlo de 

stocks e, ainda, uma redução de erros de dispensa de medicamentos, existindo um no 

bloco operatório e outro nos cuidados intensivos.  

 

No HGSA, a distribuição clássica divide-se em três métodos, sendo que qualquer 

um deles segue quantidades de stocks acordadas entre os serviços e o SF. O primeiro 

sistema é o Hospital Logic System (HLS) em que os SF e os serviços vão trocando 

gavetas cheias por vazias, de seguida temos a reposição por unidades consumidas e, por 

último a reposição por Kanban. 

 

 

2.3 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU) consiste no fornecimento 

dos medicamentos e produtos farmacêuticos para cumprir a prescrição médica, em doses 

individualizadas por administração, para um período de 24 horas.  

Figura 4 - Pyxis 
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Esta distribuição, obrigatória legalmente segundo o Despacho do Ministério da 

Saúde de 30 de dezembro de 1991, é feita no HGSA nos doentes em regime de 

internamento. Este sistema surge como forma de aumentar a segurança no circuito do 

medicamento, conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico dos doentes, diminuir os 

riscos de interações, racionalizar a terapêutica, permitir aos enfermeiros maior dedicação 

aos cuidados dos doentes e menos aos aspetos de gestão relacionados com os 

medicamentos, atribuir de forma mais correta os custos e reduzir desperdícios 17.  

O processo de distribuição por dose unitária inicia-se na prescrição médica, que é 

depois validada pelo farmacêutico e finalizada pela disponibilização da medicação ao 

doente.  

 

2.3.1 Validação da prescrição médica 

A dispensa de medicamentos no hospital só é efetuada mediante a apresentação 

de uma prescrição médica, na qual deve estar sempre identificado o dente, o 

medicamento por DCI, a forma farmacêutica, a dose, a frequência, a via de 

administração, a duração do tratamento e a identificação do médico prescritor 18.  

As prescrições são feitas de forma eletrónica no Circuito do Medicamento (CdM) 

salvo certas exceções em que a prescrição é feita obrigatoriamente em impresso próprio. 

Este é o caso da prescrição de hemoderivados (Anexo 3), material de penso (Anexo 4) e 

psicotrópicos (Anexo 5). Existem também impressos para a prescrição de anti-infecciosos 

(Anexo 6), antídotos (Erro! A origem da referência não foi encontrada.), nutrição 

artificial (Anexo 8) utilizados caso não seja possível fazer a prescrição electrónica no 

CdM 18.  

Após a prescrição médica, compete ao farmacêutico interpretar e validar a 

mesma, onde deve avaliar a necessidade do medicamento, a sua adequabilidade e 

posologia. Para uma correta validação é importante que o farmacêutico tenha acesso às 

características do doente como dados antropométricos, patologias e alergias, o que nem 

sempre se verifica. A validação de prescrições médicas é feita tendo como base o FHNM, 

as adendas e deliberações da CFT que permitem criar Políticas de Utilização do 

Medicamento. Quando surge alguma inconformidade relativamente ao processo de 

validação, cabe ao farmacêutico realizar uma intervenção farmacêutica para que a 

situação possa ser resolvida 18.  

Assim, é possível criar uma equipa multidisciplinar com o objetivo principal de 

otimização da farmacoterapia e promoção do uso racional do medicamento, maximizando 

a sua efetividade e reduzindo o risco de aparecimento de efeitos adversos 18. Este 
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Figura 6 - Pharmapick 

processo é importante, não só quando o doente é admitido no serviço, mas sempre que 

ocorra alguma alteração na sua medicação.  

2.3.2 Aviamento de medicamentos e produtos farmacêuticos  

Após a validação das prescrições, a 

medicação em dose unitária é enviada para os 

serviços através de carros com malas de 

medicação (Figura 5), organizadas por serviços e 

divididas por gavetas, correspondendo cada gaveta 

a um doente, identificado com nome, no de 

processo e no da cama. Medicamentos ou produtos 

farmacêuticos de grande volume são enviados 

separadamente numa gaveta, identificados para 

cada utente.   

 

 

No HGSA, a preparação das malas com medicação é feita na sala de dose 

unitária, especifica para o efeito, e equipada com um sistema semi-automático, o 

pharmapick  (Figura 6). Algum stock é ainda acondicionado nas células de aviamento e 

na torre central.  

 Após a validação, o farmacêutico 

envia para o pharmapick a informação 

necessária para a preparação das malas. 

Para cada medicamento será aberta uma 

gaveta com indicação no ecrã de quais os 

doentes a quem é necessário disponibilizar 

esse medicamento bem como a respetiva 

quantidade. Este sistema semi-automático 

contribuiu em grande escala para reduzir 

os erros do aviamento, reduzir o tempo 

destinado a esta tarefa, melhorar a qualidade do trabalho executado e racionalizar os 

diversos stocks nas unidades de distribuição. 

Figura 5 - Carro de malas de aviamento 
para os serviços 
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As malas com medicação são apenas são feitas uma vez ao dia, a uma hora 

específica, e podem ser feitas alterações imediatamente antes da entrega de medicação 

aos Serviços Clínicos, decorrentes das alterações farmacoterapêuticas ocorridas entre o 

momento do início de preparação da mala 

e o momento da entrega. Contudo, como 

continuam a ser feitas prescrições mesmo 

após a entrega das malas nos serviços, o 

aviamento desta medicação é feita em 

envelopes de papel individuais, 

identificados com o serviço, no da cama, 

nome do doente e no do processo. Os 

envelopes são colocados nas SUCS 

(Figura 7), identificadas com casa 

serviço e são entregues por 

mensageiros 19. 

Quando no CdM é identificado pelo médico que a prescrição feita é urgente, a 

DIDDU deve responder a esta solicitação num período máximo de 30 minutos, sendo a 

medição enviada via mensageiros, igualmente em envelopes individuais devidamente 

identificados 19.  

2.4 Medicamentos sujeitos a controlo especial  

Devido à necessidade de um controlo mais restrito, alguns medicamentos têm um 

circuito próprio de armazenamento e distribuição. Este é o caso de estupefacientes e 

psicotrópicos, hemoderivados, antídotos, anti-infecciosos, nutrição artificial e material de 

penso.  

No caso dos estupefacientes e psicotrópicos, devido as características 

farmacológicas destes medicamentos, o seu circuito é mais restrito e controlado, sendo 

da responsabilidade do Farmacêutico receber, armazenar e dispensar todos estes 

medicamentos. Estes apenas são dispensados mediante a apresentação do impresso 

próprio – Modelo no 1509 (Anexo 5) conforme regulamentado em Decreto-Lei devendo 

ser assinado por todos os intervenientes no processo e arquivado nos SF.   

No caso dos hemoderivados, a sua dispensa apenas é feita mediante a 

apresentação do impresso próprio – Modelo no 1804 (Anexo 3) sendo que o 

hemoderivado é devidamente identificado no impresso e um duplicado é arquivado nos 

SF.  

Figura 7 - SUCS 
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3. Ensaios clínicos 

Os ensaios clínicos são definidos como 

"qualquer investigação conduzida no ser humano, 

destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, 

farmacológicos ou os outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos 

experimentais, ou identificar os efeitos indesejáveis 

de um ou mais medicamentos experimentais, ou a 

analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a 

eliminação de um ou mais medicamentos 

experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança 

ou eficácia" 20. 

No hospital (Figura 8) para que os ensaios 

clínicos se desenvolvam de modo seguro e eficaz, 

existe uma equipa multidisciplinar de profissionais, da qual o farmacêutico faz parte.  

O Farmacêutico Hospitalar é o responsável pelo armazenamento e dispensa dos 

medicamentos experimentais, de acordo com a Lei n.º 46/2004, de 19 de Agosto, que 

transpõe para a ordem jurídica nacional, a Diretiva Europeia sobre Ensaios Clínicos, 

Directiva n.º 2001/20/CE 17. 

 

Em Portugal a investigação clinica tem aumentado bastante nos últimos anos, 

para além do grande interesse na melhoria dos cuidados de saúde, este crescimento do 

número de ensaios aprovados está também relacionado com a maior simplificação dos 

procedimentos administrativos quer do INFARMED, quer da Comissão de Ética de 

Investigação Clínica (CEIC) que passaram a ter um período máximo de 60 dias para 

emitir os pareceres das avaliações dos protocolos.  

O HGSA tem uma grande atividade de investigação, estando atualmente em curso 

neste centro 70 ensaios clínicos. Para além destes prevê-se que entrem em estudo 

brevemente 40 novos ensaios. As áreas de estudo mais incidentes vão desde doenças 

neurológicas como a esclerosa múltipla e a paramiloidose, à artrite reumatoide, à 

dermatologia, à hematologia e à oncologia, sobre a qual incidem vários estudos 

atualmente. 

Este sector assegura a realização das atividades de investigação desenvolvidas a 

nível hospitalar, cumprindo a legislação em vigor e as recomendações de boas práticas 

clinicas sempre de acordo com os princípios e regras em vigor do CHP. 

Figura 8 - Instalações dos ensaios 

clínicos no CHP 
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O farmacêutico garante a gestão das amostras em estudo, sendo responsável 

pela sua receção, acondicionamento, identificação, gestão de stocks, 

dispensa/preparação, informação ao doente (como por exemplo através de folhetos 

informativos explicando a posologia, o modo de administração, as reações adversas, as 

formas de armazenamento, etc.), registos, devoluções, controlo do inventário do 

medicamento experimental (ME) e arquivo de informações. O farmacêutico coordenador 

dos ensaios tem também a responsabilidade de assegurar a elaboração de 

procedimentos de trabalho de acordo com as BPC.  

O farmacêutico hospitalar inicia a sua participação numa fase prévia à aprovação 

do ensaio, aquando da visita de pré-seleção em que é feita a avaliação das condições do 

Centro de Ensaio. Após autorização de um novo estudo pela CEIC e pelo INFARMED, e 

logo que este receba aprovação institucional, o ensaio reúne então as condições para se 

iniciar. Realiza-se então a visita de início com um monitor em que o principal objetivo é 

treinar a equipa nos procedimentos de estudo e promover uma correta articulação entre 

os vários elementos da equipa. Após a visita de início tivemos a oportunidade de elaborar 

um procedimento interno dos ensaios clínicos, sendo este constituído pela principal 

informação do estudo, assim como pelos procedimentos a efetuar no decorrer da 

investigação e informação importante para o doente.  

A visita de início, a visita de monitorização, que se realiza periodicamente durante 

o período de realização do estudo e que se foca essencialmente nos dados recolhidos e 

na informação do estudo que é essencial à avaliação de segurança, bem-estar e direitos 

dos participantes, assim como na qualidade desses dados e a visita de encerramento, 

fazem parte do controlo de qualidade do ensaio.  

As instituições hospitalares onde decorre a investigação clinica podem ser 

auditadas pelos promotores e inspecionadas pelas autoridades reguladoras, sendo maior 

a probabilidade de isso acontecer quanto maior for a atividade desse centro de 

investigação. O objetivo destas auditorias é garantir a proteção dos doentes envolvidos 

nos estudos, e a qualidade e integridade dos dados recolhidos 21. 
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4. Farmacotecnia 

4.1 Unidade de Farmácia Oncológica  

Esta unidade encontra-se fisicamente separada do restante Serviço Farmacêutico 

do Hospital de Santo António. Localiza-se portanto no Hospital de dia na zona de 

quimioterapia, local onde as pessoas se encontram em tratamento, no entanto não se 

encontram internadas. Esta localização é relativamente recente e trouxe várias vantagens 

ao serviço, como a proximidade entre farmacêutico, médicos e enfermeiros. Há assim 

uma equipa multidisplinar que interatua diretamente entre si e com os doentes, 

resultando numa resposta rápida, segura e eficaz. 

É nesta unidade que ocorre a preparação e disponibilização de citotóxicos (CTX) 

nas características e prazos acordados com o utente. 

Neste setor é feita a gestão de armazém avançado da UFO, validação e 

monitorização das prescrições dos CTX, apoio aos TDTs que se encontram na sala limpa 

e dispensa de fármacos não sujeitos a manipulação prévia. Diariamente, um segundo 

farmacêutico prepara também o dia seguinte, reunindo todas as prescrições e verificando 

todas as ordens de preparação. Esta preparação prévia e confirmação dos stocks são 

importantes também na prevenção de faltas de medicamentos nos dois dias seguintes.  

A UFO (Figura 9) encontra-se dividida em três zonas: zona negra, cinzenta e 

branca. A zona negra é o local exterior à zona de preparação onde se encontram os 

farmacêuticos que apoiam e supervisionam o 

trabalho realizado na sala branca. É aqui que 

se encontra o armazém avançado dos CTX. 

É na zona negra que os operadores trocam o 

seu vestuário por fato de bloco e calçado 

adequado e é ainda neste local onde se 

procede à receção e validação de 

prescrições médicas, elaboração dos rótulos, 

emissão das ordens de preparação e arquivo 

da documentação. A zona cinzenta ou 

antecâmara refere-se ao local onde se procede à lavagem assética das mãos, colocação 

de proteção no calçado, touca, máscara, óculos, bata reforçada de baixa permeabilidade 

e do 1º par de luvas de látex, esterilizadas e isentas de pó. O 2º par de luvas de alta 

proteção é de nitrilo ou neopreno esterilizado e é apenas colocado na zona branca. A 

zona branca ou sala limpa é o local de manipulação onde se utiliza técnica assética em 

Figura 9 - Instalações da UFO no CHP 
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câmara de fluxo laminar vertical, com pressão negativa de modo a proteger tanto o 

operador, o doente assim como o ambiente 22, 23. 

Esta unidade encontra-se equipada com um “Kit de derramamento” que contém o 

material necessário a utilizar em casos de derrames/acidentes com citotóxicos e o 

respetivo manual 24. 

Neste setor grande parte das prescrições são em formato eletrónico mas também 

existem prescrições em impresso rosa, no caso de doentes em ambulatório, ou impresso 

azul, no caso de doentes internados. Os critérios mínimos para a aceitação da receita 

são a identificação do doente, peso, altura, superfície corporal, área sob a curva (AUC), 

DCI, dose padrão do protocolo definido pela instituição e ajuste aos parâmetros do 

doente (ex.: de acordo com os valores de creatinina através da AUC), via de 

administração, data da realização do ciclo, serviço clínico, nome e assinatura do médico 

prescritor, denominação do protocolo e patologia. Quanto ao prazo de entrega das 

preparações, estas ficam disponíveis para entrega até um perídio máximo de meia hora 

após a receção da informação de que o doente se encontra apto para receber o 

tratamento (receção de luz verde).19, 25
 

 

 

4.2 Fracionamento e reembalagem 

O fracionamento e a reembalagem permitem uma otimização da distribuição 

individual diária em dose unitária graças a uma correta individualização e identificação 

garantindo que os medicamentos são devidamente embalados deste modo acreditando a 

qualidade do produto, até á administração ao doente. 

Este setor desempenha um papel fundamental uma vez que a indústria 

farmacêutica não tem capacidade de disponibilizar medicamentos em todas dosagens 

necessárias. Surge assim a necessidade de oferecer uma alternativa para a 

individualização da terapêutica. 

Inicialmente é feita uma requisição seguida da sua validação que inclui 

confirmação dos dados necessários à execução da preparação, os quais devem ir de 

encontro às normas estabelecidas. Para se proceder ao fracionamento é necessário 

confirmação, no Resumo das características do medicamento (RCM) da substância ativa, 

que este processo não conduz a risco físico-químico e/ou biológico nem a destruição da 

forma farmacêutica 25, 26. 
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Após fracionamento dos medicamentos é feito o seu reembalamento, que permite 

identifica-los corretamente, com informação relativa à DCI, nome comercial, dose, prazo 

de validade e número de lote 27. As operações de reembalamento são realizadas com 

recurso a equipamentos automáticos ou semiautomáticos (Figura 10) estes últimos 

utilizados quando os medicamentos são removidos do acondicionamento primário e é 

necessário coloca-los manualmente no local apropriado.  

 

Relativamente ao prazo de validade importa referir que relativamente aos 

medicamentos sólidos e líquidos não estéreis reembalados, em material de reembalagem 

para unidose, este é de um ano ou a data de validade da embalagem original (no caso 

desta ser inferior a um ano), excetuando as situações em que o laboratório produtor dê 

indicações específicas nesta matéria 28.  

Referindo os ensaios de verificação efetuados estes incluem a integridade da parte 

fracionada, confirmada através de controlo visual e controlo de peso, sendo que são 

considerados não conformes os resultados individuais cujas diferenças são superiores a 

5% 29.  

 

4.3 Preparação de Não Estéreis 

Existem várias razões que justificam a manipulação de medicamentos em 

ambiente hospitalar nomeadamente com o intuito de adaptar o medicamento ao perfil 

fisiopatológico do doente. Entre estas destacam-se a ausência de dosagens e formas 

farmacêuticas adequadas e a necessidade de ajustes da composição às necessidades 

específicas de cada doente.  

Estes obstáculos são sentidos particularmente na área da pediatria e neonatologia 

mas também na dermatologia, geriatria, entre outras. Nestas a preparação de 

Figura 10 - Equipamentos de reembalamento automático e semiautomático, respetivamente. 
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medicamentos em farmácia hospitalar justifica-se na personalização da terapêutica, 

preenchimento de nichos não ocupados na indústria ou ainda por vantagens económicas 

30.  

No CHP (Figura 11) são diversos os manipulados produzidos que incluem formas 

farmacêuticas sólidas, semissólidas e líquidas. O farmacêutico é responsável por emitir 

uma ordem de preparação com informações como: as características técnicas da 

preparação, a composição qualitativa e quantitativa da preparação, as matérias-primas 

utilizadas, a técnica de preparação, os ensaios de verificação da qualidade do produto 

final, entre outros. Todas as matérias-primas utilizadas são acompanhadas de certificado 

de análise que deve estar em conformidade com as especificações descritas na respetiva 

monografia da farmacopeia 31. Relativamente aos ensaios de controlo da qualidade e 

verificação do produto final são específicos para cada preparação e vêm descritos na 

respetiva ordem de preparação. Na sua generalidade são 

os seguintes 32 (Tabela 1):  

Tabela 1 – Ensaios de controlo de qualidade 

 

 

 

 

 

 

O

Os dados referentes às operações de preparação e 

controlo efetuadas permitem avaliar a qualidade dos 

medicamentos preparados e simultaneamente reconstituir o histórico de cada preparação 

33.  

As principais preparações incidem em soluções externas, como a solução de lavagem 

de alfazema, soluções orais e papéis para pediatria, alguns tópicos e colutórios para 

cuidados paliativos garantindo-se assim o preenchimento de lacunas terapêuticas.  

4.4 Preparação de Estéreis 

Nos SF do HGSA existe uma área específica para a produção de Formas 

Farmacêuticas Estéreis (FFE), que é idêntica à descrita para a preparação dos 

citotóxicos, com a diferença de que a pressão do ar na sala de preparação de estéreis 

(zona branca) é positiva, com o objetivo de evitar fluxos de ar para o interior desta zona 

e, assim, garantir a esterilidade da mesma. 

Forma Farmacêutica  Ensaio 

Sólidas 
Uniformidade de 

massa 

Semissólidas pH 

Soluções Transparência e pH 

Figura 11 - Laboratório de 
preparação de não estéreis 
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Durante a preparação FFE deve-se assegurar sempre a esterilidade do produto 

final, independentemente do procedimento utilizado. Deste modo, as FFE são preparadas 

em CFLh, instaladas em salas limpas, de modo a prevenir possíveis contaminações. Para 

além disto, é necessário assegurar o cumprimento de técnicas de assepsia34.  

4.4.1 Preparação de bolsas de Nutrição Parentérica (NP) 

Nos SF do HGSA são preparadas bolsas de NP para todo o CHP e para o 

Hospital Padre Américo. As bolsas para adultos encontram-se disponíveis 

comercialmente, procedendo-se, somente, à adição extemporânea de oligoelementos e 

vitaminas. Relativamente à preparação de bolsas para pediatria e neonatologia, estas 

são preparadas na íntegra, havendo um ajuste diário na sua constituição mediante as 

necessidades nutricionais de cada criança. 

As prescrições médicas, para a preparação de bolsas de NP, são enviadas aos 

SF, tendo o farmacêutico a responsabilidade de analisá-las antes de proceder à 

validação35. Seguidamente são elaboradas as Ordens de Preparação (OP) através de um 

sistema informático que contabiliza os valores dos acréscimos necessários para 

compensar as perdas que ocorrem no sistema de perfusão. Posteriormente, o 

farmacêutico procede à emissão dos rótulos que identificarão as bolsas. São impressos 

dois tipos de rótulos: o rótulo para a bolsa da solução de constituintes hidrossolúveis 

(macro e micronutrientes) e o rótulo da seringa ou bolsa da emulsão lipídica36. 

No momento da preparação da mistura de NP deve-se respeitar a ordem de 

adição dos diferentes constituintes, a fim de garantir a estabilidade final da bolsa. Todas 

as adições são efetuadas em sistema de transferência de líquidos em circuito fechado, o 

qual facilita a preparação e evita possíveis contaminações. A preparação das bolsas que 

contêm a emulsão lipídica é realizada separadamente das bolsas com os constituintes 

hidrófilos, a fim de evitar reações entre os componentes lipófilos e hidrófilos, que podem 

interferir na estabilidade da preparação. A homogeneidade do conteúdo das bolsas deve 

ser sempre confirmada, verificando-se a ausência de formação de gás ou precipitado, 

turvação ou separação de fases37. De forma a garantir a esterilidade do local de 

preparação, no HGSA procede-se a um controlo microbiológico diário, recolhendo-se 

uma amostra da primeira e da última preparação do dia38. 

 As bolsas são protegidas da luz com folha de alumínio, identificadas com os 

respetivos rótulos e embaladas em manga de plástico termosselada. Finalmente, as 

bolsas são colocadas numa câmara que permite o acesso ao exterior da zona branca, 

para posterior separação e envio para os respetivos serviços39.  
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4.4.2 Preparações extemporâneas estéreis (PEE) 

A produção de PEE no HGSA pode ser solicitada para reposição de stock da 

distribuição, fornecimento a doentes específicos, bem como para envio a outras 

instituições. As PEE, na sua maioria, resultam da modificação de formulações 

comercializadas. As vantagens da produção de PEE são: permitir adaptar as dosagens e 

rentabilizar as matérias-primas como, por exemplo, através do fracionamento de 

ampolas. 

Quando é necessário manipulação, o farmacêutico acede ao sistema informático, 

introduzindo os dados respetivos da preparação, de modo a obter a OP. Relativamente 

ao processo de manipulação de PEE, este é muito semelhante ao da preparação de 

bolsas de NP. No final do procedimento indicado na OP, as preparações são rotuladas e 

embaladas, de acordo com as suas características. 
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1. Folhetos informativos 

A dispensa de medicamentos na farmácia de ambulatório é o momento em que o 

farmacêutico tem a oportunidade de interagir com o doente e a melhor altura para apelar 

ao uso racional do medicamento. No entanto, devido à grande afluência de doentes, 

infelizmente, o diálogo com estes é, por vezes, escasso, o que acaba por limitar o 

aconselhamento farmacêutico. Existem medicamentos que devem ser usados com o 

máximo de responsabilidade, devido ao elevado custo e risco que possuem, pelo que se 

torna indispensável a transmissão de informações ao doente sobre o modo de utilização 

dos mesmos. A cedência de folhetos informativos sobre determinado medicamento é 

uma forma de colmatar as falhas existentes ao nível da prestação de esclarecimentos no 

ato da dispensa de medicamentos.  

Durante o estágio, foi-nos proposto a elaboração de folhetos informativos sobre os 

fármacos: daclatasvir (Anexo 9), fampridina (Anexo 10), oximetolona (Anexo 11), 

ruxolitinib (Anexo 122) os quais estão presentes em anexo.  

2. Formações Internas no CHP 

2.1 Curso básico de Suporte Nutricional Artificial 

Atualmente, a nutrição artificial, entérica e parentérica, é indispensável a muitos 

doentes. Nos hospitais, a nutrição artificial é já um instrumento clínico do dia-a-dia, mas 

que já extravasou do âmbito hospitalar. Dentro e fora dos hospitais, os profissionais de 

saúde têm de possuir os conhecimentos e as competências necessárias para lidar com 

estes doentes.  

No nosso estágio, tivemos a oportunidade de participar no Curso básico de 

Suporte Nutricional Artificial, organizado pela Associação de Apoio à Nutrição Hospitalar, 

realizado no dia 9 de Fevereiro no auditório Professor Doutor Alexandre Moreira do CHP 

– HGSA. Neste curso foram abordados os seguintes temas: alimentação no primeiro ano 

de vida; suporte nutricional em idade pediátrica; avaliação do estado nutricional; produtos 

disponíveis de nutrição entérica e parentérica; cuidados de enfermagem no suporte 

nutricional e suporte nutricional no doente crítico. Assim sendo, o curso foi de encontro às 

necessidades de um vasto leque de profissionais envolvidos na nutrição entérica e 

parentérica, incluindo médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos e outros 

profissionais de saúde. 
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3. Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN) 

No âmbito das atividades extra 

realizadas durante o estágio, no dia 23 

de Fevereiro tivemos o privilégio de 

visitar os serviços farmacêuticos do 

CMIN, que faz parte do CHP e situa-se 

na área urbana da cidade do Porto, 

constituindo uma referência para os 

utentes devido à sua antiguidade e 

função. 

O CMIN é uma unidade de 

referência em áreas médicas como a neonatologia, obstetrícia e pediatria, oferecendo 

instalações dignas e adequadas, bem como equipamentos tecnologicamente mais 

avançados. Este edifício tem o Bloco de Centrais Técnicas, Galeria de Instalações, 

Serviços Gerais e Bloco de Urgência e Cirúrgico nos pisos abaixo do nível do solo, 

Ambulatório e Neonatologia no piso 0 e Ambulatório, Bloco Cirúrgico, Unidade de 

Cuidados Intensivos, Pediatria, Hospital de Dia, Unidade de Reprodução Médica 

Assistida, Unidades de Internamento de Obstetrícia e Central Técnica nos pisos 

superiores.  

Durante o dia em que estivemos no CMIN assistimos ao processo de validação de 

prescrições médicas e visitamos a área da neonatologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Receção do CMIN 
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Figura 13 - Instalações do Hospital 
Joaquim Urbano. 

Figura 14 - Museu da Farmácia, HJU. 

4. Hospital Joaquim Urbano (HJU) 

 

No dia 25 de Fevereiro tivemos oportunidade de visitar os serviços farmacêuticos 

do Hospital de Joaquim Urbano (Figura 13). 

Desta forma ficamos a conhecer este 

hospital de doenças infeciosas. A título de 

curiosidade, este hospital foi implantado 

como provisório há 120 anos devido à 

ameaça da cólera, no entanto persistiu 

devido ao aparecimento de novas 

epidemias. Este hospital tem um papel 

fundamental na rede dos serviços públicos 

de saúde, tanto para o diagnóstico e tratamento de doenças infeciosas, particularmente 

VIH, como também de outras infeções com elevado impacto social como a tuberculose e 

as hepatites, sobretudo a hepatite C. 

Em 2001, o HJU abriu o Centro de Terapêutica Combinada para doentes com VIH 

onde diariamente e sob a observação direta se fornece terapêutica anti retrovírica e 

antibacilar, associada à metadona. Os resultados são promissores sendo que a taxa de 

adesão dos doentes ao tratamento tem 

aumentado muito e consequentemente a taxa 

de mortalidade tem diminuído. Para além dos 

Serviços de infeciologia e pneumologia, no 

HJU realizam-se consultas do viajante com a 

respetiva administração de vacinas, quando 

necessária, como a vacina da poliomielite, da 

febre amarela, da febre tifóide e da raiva. 

Os SF encontram-se num dos 

pavilhões do HJU, organizados de forma muito semelhante ao que acontece no Hospital 

de Santo António, sendo que a principal diferença encontrada por nós foi no ambulatório, 

pois o HJU permite um atendimento individualizado em gabinetes separados.  

Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco sobre a história e importância 

deste hospital, vem como fazer uma visita ao hospital e ao Centro de Terapêutica 

Combinada e visitar o museu de Farmácia (Figura 14) os SF acompanhamos alguns 

atendimentos no ambulatório, ajudamos na preparação de medicação e fizemos pesquisa 

sobre vários fármacos fornecidos neste hospital. 
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5. Noite no HGSA 

Uma vez que faz parte das funções do farmacêutico do CHP realizar 

periodicamente o turno da noite, surgiu o interesse em participar nas funções 

desempenhadas. Assim, no dia 23 de fevereiro de 2015, tomamos a iniciativa de 

acompanhar o farmacêutico destacado para esta noite. 

O turno da noite inicia-se às 20:00 h e termina às 08:00h do dia seguinte. Nas 

primeiras duas horas o farmacêutico está acompanhado por um TDT, sendo o primeiro 

responsável pela validação das prescrições e o segundo por preparar a medicação. Este 

processo é semelhante ao realizado durante o dia. A partir das 22:00h permanece 

apenas o farmacêutico que acumula ambas as funções. 

O farmacêutico está responsável por controlar as prescrições do GHAF e, a partir 

das 2h da manhã, estas prescrições são também acompanhadas por uma notificação 

telefónica.   

Graças a esta oportunidade foi possível ter um maior contacto com a validação e 

intervenção farmacêutica visto que há um volume de trabalho mais reduzido.  

6. Caso de estudo: fármacos biológicos 

Durante o estágio tivemos a oportunidade de assistir a reuniões relativas à 

terapêutica com fármacos biológicos. Estes fármacos são particularmente usados na área 

da Reumatologia, com incidência na artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite 

psoriática, artrite idiopática juvenil, lúpus eritematoso sistémico e, adicionalmente, são 

usados na área da Gastrenterologia em doenças inflamatórias intestinais como a colite 

ulcerosa e a doença de Crohn. Os fármacos biológicos demonstram eficácia não só sobre 

os sintomas mas também possuem a capacidade de modificar a história natural destas 

doenças evitando as suas complicações e limitações associadas. O seu uso tem ainda 

como objetivo induzir ou manter a remissão de uma doença, reduzir a frequência das 

recaídas e permitir a redução da administração de corticosteroides.  

As principais limitações à terapêutica com recurso a agentes biológicos prendem-

se com a necessidade de demonstrar os critérios de benefício para um doente específico 

uma vez que o seu emprego representa riscos para o doente, pelo que estes devem ser 

seguidos por especialistas experientes, e, por outro lado, com os avultados gastos para o 

Sistema Nacional de Saúde. A prescrição de um agente biológico por um médico 

especialista obriga a uma avaliação objetiva do doente quer para a indicação de início de 

terapêutica quer para a manutenção da mesma tendo sempre presentes os conceitos de 

eficácia e simultaneamente segurança 40.  
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Anexo 1 - Organização espacial do APF 

Anexo 2 - Esquema de atividades do GHAF 
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Anexo 5 - Modelo de prescrição de psicotrópicos 

Anexo 5 - Modelo de prescrição de material 

de penso 

Anexo 5 - Modelo de prescrição de 

hemoderivados 
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Anexo 8 - Modelo de prescrição de nutrição artificial 

Anexo 8 - Modelo de prescrição de anti-

infecciosos 

Anexo 8 - Modelo de prescrição de 
antídotos 
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Anexo 9 - Folheto informativo - Daclatasvir 
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Anexo 10 – Folheto informativo - Fampridina 
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Anexo 111 - Folheto informativo – Oximetolona 
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Anexo 12 - Folheto informativo - Ruxolitinib 
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