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Resumo 

 

O presente relatório de estágio profissionalizante encontra-se organizado em duas partes, sendo 

a primeira relativa às atividades desenvolvidas diariamente no decorrer do estágio em Farmácia 

Comunitária e a segunda à exposição de temas e iniciativas desenvolvidas no decorrer desse 

mesmo estágio. 

Na parte I encontra-se, assim, descrita a organização e o funcionamento da Farmácia Teixeira 

Lopes, designadamente, a descrição do espaço físico e funcional, a exposição dos produtos 

existentes na farmácia e o seu enquadramento legal, os procedimentos subjacentes à gestão da 

farmácia e à dispensa de medicamentos, bem como os serviços de saúde prestados. Para além disso, 

os conhecimentos adquiridos e todas as atividades realizadas ao longo dos 4 meses de estágio 

encontram-se também apresentados neste capítulo. 

A parte II compreende os três temas e iniciativas a eles associadas que foram desenvolvidos no 

decorrer do período de estágio, com relevância para a atividade farmacêutica e, em particular, para 

a Farmácia Teixeira Lopes. Para cada atividade é apresentado o seu enquadramento e a 

fundamentação teórica, os objetivos pretendidos, os métodos utilizados, os resultados, as 

conclusões e a discussão. 

A primeira pesquisa abordou a temática sobre a pediculose, uma das mais prevalentes 

infestações parasitárias em humanos, que afeta sobretudo crianças em idade escolar. Considerando 

que uma das medidas fundamentais no combate à pediculose é a prevenção, foi desenvolvida uma 

formação sobre este tema em duas instituições de educação. O segundo tema é sobre a manutenção 

da saúde cutânea e contemplou a organização de uma semana de aconselhamento aos utentes sobre 

os cuidados com a pele, procurando incentivar à prática de cuidados diários básicos, como a 

higiene, a hidratação e a proteção solar. Por fim, foi desenvolvido o tema acerca da acne vulgaris, 

um transtorno de pele frequente e que afeta sobretudo adolescentes. No sentido de informar o 

público-alvo adolescente, foi realizada uma apresentação sobre esta temática num estabelecimento 

de educação, visando transmitir informações sobre este transtorno de pele e sobre os respetivos 

cuidados essenciais, destacando o papel da dermocosmética. 
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Parte I – Farmácia Teixeira Lopes: atividades desenvolvidas durante o estágio 

1. Organização do espaço físico e funcional da farmácia 

1.1. Localização e horário da Farmácia Teixeira Lopes 

A Farmácia Teixeira Lopes situa-se no n.º 1108 da Rua Soares dos Reis, na freguesia de 

Mafamude na cidade de Vila Nova de Gaia. Encontrando-se próxima da rotunda de Santo Ovídio, 

onde recentemente foi inaugurada a nova estação do metro do Porto e onde são fáceis os acessos à 

autoestrada A1, a farmácia beneficia de uma localização privilegiada, acessível quer para os 

clientes habituais, como para os ocasionais que a procuram apenas nos dias de serviço. Tem ainda a 

seu favor o facto de se encontrar perto do Hospital Eduardo Santos Silva, de clínicas médicas 

variadas e estabelecimentos comerciais e de ser uma zona com grande densidade populacional. A 

farmácia conjuga, por isso, um variado leque de clientes, mas os mais fidelizados são os habitantes 

mais próximos, que procuram os serviços disponibilizados com maior frequência. 

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 8h30 às 20h00 e sábados das 9h às 

13h00. A farmácia efetua ainda serviços permanentes onde se encontra aberta durante 24 horas, 

sendo que nestes casos o atendimento ao público é efetuado através de um postigo a partir das 24 

horas. 

1.2. Caracterização dos espaços físicos 

Com novas instalações inauguradas há cerca de 3 anos, a Farmácia Teixeira Lopes cumpre a 

deliberação relativa às divisões e áreas mínimas exigidas para as farmácias de oficina1, sendo o seu 

espaço interior organizado da seguinte forma: 

 Sala de atendimento ao público – esta é uma área ampla e bem iluminada, com 3 postos de 

atendimento. Possui vários expositores e lineares com os produtos de cosmética e higiene 

corporal, de puericultura, produtos de ótica, dietéticos e de podologia. Existe também uma 

zona destinada aos produtos veterinários e uma gôndola no centro da farmácia onde se 

encontram expostos determinados produtos em destaque, por exemplo, produtos em 

promoção, sazonais ou produtos lançados recentemente. Nesta área encontra-se ainda uma 

máquina automática para medição do peso e altura, com determinação do índice de massa 

corporal, e da pressão arterial. 

 Gabinete de atendimento personalizado – esta é uma zona privada onde é realizado o 

aconselhamento farmacêutico sempre que necessário e onde ocorrem as consultas de 

acupuntura, osteopatia, podologia e de nutrição. É ainda nesta sala que é feita a 

administração de vacinas (que não pertencem ao plano nacional de vacinação) e de 

injeções, a medição de parâmetros bioquímicos e da pressão arterial. Neste compartimento 

localiza-se o postigo, através do qual é realizado o atendimento ao público nos dias de 

serviço permanente. 
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 Instalações sanitárias – esta divisão com fins sanitários destina-se apenas aos funcionários 

da farmácia. 

 Sala de reuniões e formações – é aqui que ocorrem as formações e reuniões internas, a 

apresentação de novos produtos e moléculas e as reuniões com os delegados de informação 

médica e representantes de laboratórios. Este local funciona também como um local de 

arquivo da legislação e biblioteca. 

 Zona de receção e verificação de encomendas e armazém – nesta área é onde se encontra 

todo o equipamento necessário para a realização, receção e confirmação de encomendas. 

Quanto ao armazém, este está organizado com base num sistema de colunas de gavetas e 

estantes deslizantes onde os medicamentos, assim como outros produtos diversos, estão 

armazenados por ordem alfabética e de acordo com a sua forma farmacêutica. Nesta zona 

encontra-se ainda o frigorífico destinado ao armazenamento de medicamentos e vacinas 

que exigem temperaturas baixas de conservação. 

 Zona de processamento do receituário – trata-se de um espaço composto por secretárias e 

terminais informáticos, no qual se verificam as receitas e se procede à sua organização e a 

eventuais correções. Nesta zona também se tratam de assuntos relacionados com a gestão, 

administração e contabilidade da farmácia. 

 Laboratório – é neste local que ocorre a preparação de manipulados e onde se efetuam 

alguns testes bioquímicos, como por exemplo, os testes de gravidez. A Farmácia Teixeira 

Lopes satisfaz a legislação relativa ao equipamento mínimo de existência obrigatória para 

as operações de preparação, acondicionamento e controlo de medicamentos manipulados2. 

 Gabinete da direção técnica – este compartimento é reservado à diretora técnica e 

proprietária da farmácia e é o local onde se tratam dos assuntos relacionados com a 

administração e gestão da mesma. 

A Farmácia Teixeira Lopes cumpre as orientações definidas nas Boas Práticas Farmacêuticas 

para a organização do espaço interior e exterior, sendo este último «característico e profissional, 

facilmente visível e identificável»3. Aqui podemos encontrar uma placa com a identificação da 

farmácia e do respetivo diretor técnico, a cruz verde luminosa que cumpre o descrito no artigo 28º 

do Decreto-lei n.º 307/2007 de 31 de agosto4, e um painel atualizado diariamente com a indicação 

das farmácias de serviço.  

1.3. Recursos Humanos 

A equipa de colaboradores da Farmácia Teixeira Lopes é constituída pela Diretora Técnica, 

Farmacêutica e proprietária, Dra. Isabel Maria Teixeira Lopes Brochado Coelho, mais 2 

Farmacêuticos, 3 Ajudantes técnicos de farmácia e 2 Auxiliares de limpeza. 
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2. Biblioteca e fontes de informação 

2.1. Publicações 

Na Farmácia Teixeira Lopes é possível encontrar fontes de informação e literatura de apoio à 

atividade farmacêutica, designadamente a Farmacopeia Portuguesa VIII, Prontuário Terapêutico, 

Índice Nacional Terapêutico, Formulário Galénico Português, Simposium Terapêutico, Índice 

Nacional de Veterinária, Index Merck, Código Deontológico dos Farmacêuticos, Direito 

Farmacêutico, entre outros. 

2.2. Sistema informático 

O sistema informático é cada vez mais imprescindível para o bom funcionamento da farmácia, 

quer ao nível do atendimento, quer da gestão. O sistema informático em utilização na Farmácia 

Teixeira Lopes é o Sifarma 2000®. Esta ferramenta facilita de forma significativa o trabalho dos 

profissionais, otimizando o tempo, diminuindo os erros do receituário e fornecendo informações 

relevantes e de rápido acesso sobre os medicamentos, o que permite prestar um melhor e mais 

seguro serviço ao utente. Para além disso, este sistema simplifica todo o processo de gestão e 

administração da farmácia, nomeadamente ao nível da gestão de stock, processamento de 

encomendas, entre outras atividades. A interface deste sistema é bastante acessível, o que facilitou 

muito a minha aprendizagem e prontidão a nível do atendimento. Quando, por exemplo, os utentes 

faziam questões acerca da posologia ou de eventuais reações adversas de um dado medicamento, 

facilmente acedia ao registo do medicamento no sistema, o que me permitia responder com clareza 

e rapidez, sem ser necessário recorrer ao folheto informativo do respetivo medicamento. 

3. Gestão de stock 

Tendo em conta a conjuntura económica atual e considerando que os produtos existentes na 

farmácia constituem a quase totalidade do capital investido, é fundamental que haja uma correta 

gestão do stock para que a estabilidade financeira seja sempre conseguida. Neste sentido, deve 

existir um equilíbrio entre a quantidade máxima e mínima, para que não haja rutura ou excesso de 

produtos.  

3.1. Fornecedores e normas legais de aquisição de produtos 

A aquisição dos medicamentos ou outros produtos farmacêuticos na Farmácia Teixeira Lopes é 

efetuada a armazenistas ou distribuidores grossistas ou ainda diretamente aos laboratórios. A 

Plural, a Medicanorte e a Cofanor são os principais distribuidores grossistas que colaboram com 

esta farmácia.  

3.2. Critérios de aquisição 

A realização das encomendas implica a escolha do fornecedor mais adequado em cada situação 

e, sendo assim, assenta na análise de um conjunto de critérios tais como a rapidez de entrega, a 

eficiência, a disponibilidade do produto, o preço, as bonificações, os descontos especiais e as 

condições para a devolução quando necessária. A encomenda realizada diretamente aos 
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laboratórios é, na generalidade, aquela que apresenta maiores benefícios sob o ponto de vista 

financeiro, uma vez que as condições de pagamento, as bonificações e descontos especiais são mais 

favoráveis. Na Farmácia Teixeira Lopes recorre-se a este tipo de encomenda quando se pretendem 

adquirir produtos que são escoados facilmente e vendidos em grandes quantidades. A encomenda é 

feita, geralmente, através de um representante do laboratório que se desloca periodicamente à 

farmácia. Quanto às encomendas realizadas aos armazenistas, todos os dias se procede à realização 

da encomenda, tendo em conta os preços praticados por cada um deles e o tipo de produto a 

encomendar. 

3.3. Rotação de stock e ponto de encomenda 

Para cada medicamento ou produto farmacêutico é criada a sua respetiva “ficha de produto”, 

onde se encontra registado um conjunto de informações relativas a esses mesmos produtos e onde, 

inclusive, é possível estabelecer o valor do seu stock mínimo e máximo sendo que, quando o 

mínimo é atingido, o sistema propõe automaticamente o produto para encomenda, considerando-o 

“em falta”. A escolha desses limites é realizada tendo em conta a rotatividade do produto e a 

sazonalidade. Uma vez presente na proposta automática de encomenda, cabe a quem realiza a 

encomenda final verificar se de facto é necessária a sua aquisição ou se este deve ser retirado. 

4. Encomendas e aprovisionamento 

4.1. Efetuar, rececionar e conferir encomendas 

Todos os dias, habitualmente uma vez por dia e de manhã, a farmácia faz a encomenda aos 

fornecedores por via eletrónica, recorrendo a uma aplicação destinada a esse efeito no Sifarma 

2000®. Esta aplicação tem em conta os limites de stock dos produtos e a sua dispensa ao longo do 

dia e realiza automaticamente uma proposta de encomenda que é posteriormente verificada. Quanto 

aos pedidos diretos aos laboratórios, tal como referido atrás, são realizados maioritariamente de 

forma presencial ou também por via telefónica, correio eletrónico ou fax. Para além das 

encomendas diárias, são efetuadas ao longo do dia encomendas instantâneas, por via web ou via 

telefónica, no sentido de satisfazer pedidos urgentes dos utentes, que são entregues com a maior 

prontidão possível. Na Farmácia Teixeira Lopes as entregas provenientes da Plural ocorrem por 

volta das 9h30 e 15h30, as da Medicanorte às 15h30 e as da Cofanor às 8h30 e às 18h30. 

As encomendas chegam à farmácia acondicionadas em contentores ou caixas de cartão e, no 

caso de medicamentos ou outros produtos farmacêuticos de natureza termossensível, em caixas 

térmicas. Todas se encontram devidamente identificadas e é da responsabilidade de quem recebe a 

encomenda verificar se está em conformidade com a guia de transporte no que toca à quantidade e 

destinatário, rubricando e carimbando o duplicado da mesma. No interior dos contentores ou 

caixas, os produtos vêm acompanhados da respetiva fatura (original e duplicado). No momento da 

receção, a fatura original é arquivada em local próprio para posterior entrega ao pessoal 

responsável pela contabilidade e pagamentos. O duplicado é utilizado para a verificação e entrada 
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da encomenda no sistema informático. Na fatura, para além do número de fatura, data e hora, os 

produtos vêm descritos com o seu respetivo Código Nacional de Produto (CNP), nome comercial e 

apresentação (forma farmacêutica, dosagem e tamanho da embalagem), quantidade solicitada e a 

enviada, preço de venda final, preço de venda ao público (PVP) (no caso dos produtos marcados), o 

IVA e o valor total da fatura. Podem ainda estar descritos descontos ou bonificações do fornecedor.  

Aquando da receção da encomenda é necessário verificar se já existe o registo informático da 

mesma e, no caso de não existir, este deve ser criado manualmente. Posteriormente, a entrada no 

sistema é realizada a partir do código de barras ou do nome (no caso de produtos com código 

interno) ou é criada uma ficha no caso de ser a primeira vez que o produto entra no sistema. Deve 

ser dada particular atenção à conformidade entre os produtos que foram solicitados e aos que 

realmente foram enviados, ao estado de integridade da embalagem, ao prazo de validade e ao seu 

respetivo preço de venda ao público (no caso de estar já marcado). Em caso de não conformidade 

deve proceder-se à reclamação diretamente com o fornecedor e/ou à devolução dos produtos, 

dependendo da situação. 

4.2. Marcação de preços 

A marcação de preços é realizada nos medicamentos não sujeitos a receita médica, produtos de 

cosmética e higiene corporal, leites, papas e dietéticos, suplementos alimentares, puericultura, 

produtos e medicamentos veterinários e dispositivos médicos. O preço é calculado tendo como base 

o preço unitário de aquisição do produto, a taxa de IVA e a margem de lucro da farmácia.  

4.3. Armazenamento 

O correto armazenamento dos produtos é fundamental para garantir a segurança e a qualidade 

dos mesmos e deve seguir as Boas Práticas Farmacêuticas3. Assim, na Farmácia Teixeira Lopes dá-

se particular atenção às características de estabilidade dos produtos, garantindo que estes se 

encontram nas condições ideais de humidade, temperatura e luminosidade. No caso dos produtos 

fotossensíveis o seu armazenamento é realizado ao abrigo da luz e os de natureza termossensível, 

assim que dão entrada na farmácia, são imediatamente colocados no frigorífico a uma temperatura 

entre 2°C e 8°C para que não haja qualquer alteração, sendo-lhes ainda atribuída prioridade na 

receção das encomendas. Tal como já foi referido anteriormente, os produtos são armazenados 

segundo determinados critérios (como a forma farmacêutica e ordem alfabética) e ainda segundo a 

regra first expired first out, de maneira a evitar a rutura de stock por expiração do prazo de 

validade. Para tal, os produtos com validade mais curta são colocados por cima ou à frente dos de 

validade superior, de forma a serem escoados primeiramente. 

4.4. Controlo dos prazos de validade 

Controlar o prazo de validade dos produtos é uma tarefa com elevada importância, uma vez 

que este é um parâmetro crucial para garantir a qualidade, segurança e eficácia dos mesmos. Assim, 

o controlo do prazo de validade na Farmácia Teixeira Lopes é realizado maioritariamente em dois 
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momentos: durante a receção de encomendas e mensalmente. Na primeira situação, é verificado o 

prazo de validade dos produtos rececionados e apenas se procede a alterações quando estes têm um 

prazo de validade inferior ao indicado na ficha do produto (que é relativo aos produtos que existem 

em stock) ou no caso de não haver nenhum produto igual no armazém. O segundo momento de 

controlo ocorre mensalmente, com a emissão da listagem intitulada “Controlo de Validade”, em 

que se verificam os produtos que, no sistema informático, apresentam um prazo de validade 

próximo do limite. Os produtos referenciados nessa lista são conferidos e, no caso do prazo de 

validade registado no sistema informático estar errado, procede-se à sua correção. Se estiver 

correto, os produtos com prazo de validade curto são retirados e procede-se à sua devolução ao 

fornecedor. Os medicamentos de uso veterinário e os produtos do protocolo da diabetes devem ser 

devolvidos até 150 dias antes de expirar o prazo e os restantes medicamentos e produtos de saúde 

até 60 dias. 

4.5. Devoluções 

As devoluções aos fornecedores ou laboratórios podem ser realizadas desde que cumpram 

determinados critérios e sejam devidamente justificadas. Os motivos para se proceder a devoluções 

são diversos, tais como: prazo de validade reduzido ou expirado, produto alterado, embalagem 

danificada, produto não pedido, engano do fornecedor, quantidade superior à solicitada, entre 

outros. 

Numa situação de devolução, é emitida uma nota de devolução em triplicado, sendo que duas 

cópias assinadas e carimbadas são enviadas para o fornecedor, juntamente com o produto a 

devolver, e a terceira cópia é arquivada na farmácia até resolução da devolução. No caso de o 

fornecedor aceitar a devolução, este pode enviar uma nota de crédito ou um produto igual. Não 

sendo aceite, o mesmo produto é enviado novamente para a farmácia. Após este procedimento, é 

necessário regularizar as devoluções ao nível do sistema informático. 

5. Classificação dos produtos existentes na farmácia 

5.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

A definição de MSRM vem descrita no Estatuto do Medicamento e, em linhas gerais, abrange 

todos os medicamentos que, quando utilizados sem a vigilância médica adequada, «possam 

constituir um risco para a saúde do doente (…) mesmo quando usados para o fim a que destinam; 

possam constituir um risco (…) para a saúde, quando utilizados com frequência em quantidades 

consideráveis para fins diferentes daquele a que o medicamento se destina; contenham substâncias 

ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável 

aprofundar»5.  

A grande maioria dos produtos vendidos na Farmácia Teixeira Lopes, e que tive a oportunidade 

de dispensar durante o meu estágio, pertence a este grupo e apenas podem ser cedidos mediante a 

apresentação de receita médica devidamente validada. É de salientar que um dos objetivos centrais 
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na farmácia é manter o stock destes medicamentos nas quantidades adequadas, de maneira a 

satisfazer o pedido dos utentes e evitar a perda de receitas por falta do produto. 

Segundo o Estatuto do Medicamento, os medicamentos que fazem parte deste grupo podem 

originar diferentes tipos de receitas5. Abaixo estão descritos aqueles com os quais contactei: 

 Receita médica renovável: destina-se a determinadas patologias e/ou tratamentos 

prolongados. São emitidas 3 vias da respetiva receita, com a validade de 6 meses. 

 Receita médica não renovável: são as mais comuns, destinadas às situações de patologias 

agudas e têm a validade de 30 dias. 

 Receita médica especial: destinadas aos medicamentos legalmente classificados como 

psicotrópicos ou estupefacientes ou que possam gerar situações como “riscos de abuso 

medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais”. 

5.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

Estes medicamentos não se enquadram no que é disposto no Estatuto do Medicamento 

relativamente aos MSRM, referido anteriormente. Sendo assim, este é o grupo no qual o 

farmacêutico pode e deve ter uma atitude mais ativa, já que estes produtos são de venda livre e 

podem ser adquiridos sem receita médica, havendo um elevado risco de automedicação 

inapropriada. 

Estes produtos são adquiridos com a finalidade de resolver pequenos transtornos de saúde e, 

embora não sejam dotados de uma grande toxicidade e reações adversas, há sempre riscos da sua 

utilização, como por exemplo, retardar o diagnóstico de algum problema mais grave. O 

farmacêutico tem o papel essencial de promover o uso racional do medicamento e deve abordar o 

utente, procurando conhecer todo o seu historial de saúde e medicação de forma a aconselhar o 

MNSRM mais seguro e correto em cada situação. 

Durante o estágio na Farmácia Teixeira Lopes, os principais MNSRM procurados pretendiam 

colmatar determinados problemas de saúde como estados gripais e constipações, dores musculares 

e articulares, diarreia e obstipação e estados alérgicos. 

5.3. Produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) 

Segundo a legislação, são muitos os produtos que fazem parte deste grupo, desde cremes para 

aplicação na pele, produtos para maquilhagem, proteção solar, depilatórios, produtos capilares e 

muitos outros6.  

Este grupo de produtos apresenta uma elevada relevância ao nível das vendas, sendo uma das 

principais fontes de lucro sob o ponto de vista financeiro. Neste sentido, é muito importante que 

haja um forte investimento na área da dermofarmácia e cosmética, não só no que toca à aquisição 

de produtos, mas também investindo na formação dos profissionais para que estes possam estar 

sempre atualizados e informados sobre os produtos existentes e os mais aconselháveis em 

diferentes situações (por exemplo, na acne, rosácea, etc.), no sentido de proporcionar ao cliente um 

atendimento de excelência. 
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Na Farmácia Teixeira Lopes, os produtos cosméticos e dermofarmacêuticos encontram-se 

expostos de forma bem visível, em locais estratégicos, sempre que possível colocando à disposição 

do cliente um tester dos mesmos, para que este possa experimentá-lo. Quando é concretizada uma 

venda, oferecem-se amostras de outros produtos relacionados ou pelos quais foi manifestado algum 

interesse por parte do cliente, procurando fidelizá-lo e fazê-lo voltar à farmácia. 

5.4. Produtos para alimentação especial e Produtos dietéticos  

Os produtos para alimentação especial têm a particularidade de apresentarem características de 

fabrico e formulação adaptadas a condições fisiológicas especiais. Na Farmácia Teixeira Lopes 

existe uma zona reservada à exposição deste tipo de produtos, nos quais se incluem: leites para 

bebés prematuros ou de baixo peso, leites de transição, preparados para lactentes, alimentos sem 

glúten ou lactose, dieta de restrição calórica, entre outros.  

Quanto aos produtos dietéticos, estes destinam-se a lactentes, crianças ou situações de alteração 

do metabolismo e condições fisiológicas especiais. Direcionados aos lactentes e crianças temos, 

como exemplo, os diversos leites, farinhas lácteas, produtos que substituem refeições, soluções re-

hidratantes, entre outros. Já direcionados aos adultos existem os complementos de regimes 

hipocalóricos, substitutos dos açúcares, produtos de emagrecimento e reguladores do trânsito 

intestinal. Dentro destes produtos, os de emagrecimento são os mais procurados na Farmácia 

Teixeira Lopes e é frequente haver formações sobre os mesmos.  

A presente farmácia coloca ainda à disposição dos utentes consultas de nutrição e, durante o 

meu período de estágio, organizou dias de rastreio sobre a alimentação, para proporcionar um 

aconselhamento personalizado aos utentes interessados. 

5.5. Produtos fitoterapêuticos 

Abrange os medicamentos cujas substâncias ativas sejam provenientes exclusivamente de 

plantas ou de preparações à base de plantas5. Apesar de serem produtos vulgarmente intitulados 

pelos utentes de “naturais”, não são isentos de riscos e podem originar efeitos adversos indesejáveis 

e interações medicamentosas. Durante o meu estágio, os produtos fitoterapêuticos mais 

dispensados foram o PURSENNIDE® (Novartis) para o alívio da obstipação e VALDISPERT® 

(Baldacci) indicado em situações de ansiedade. 

5.6. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

Providos de legislação própria, estes produtos e medicamentos veterinários têm vindo a 

adquirir de forma crescente o seu espaço nas farmácias. Os medicamentos de uso veterinário, tal 

como os de uso humano, só podem ser dispensados mediante a apresentação de receita médica 

devidamente validada. Embora as suas vendas não sejam significativas e não justifiquem a 

aquisição de grandes quantidades de produtos, a Farmácia Teixeira Lopes tem uma zona destinada 

à sua exposição, contendo antiparasitários, contracetivos e produtos de higiene de uso veterinário. 
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5.7. Dispositivos médicos 

Com legislação própria, os dispositivos médicos constituem um importante grupo de artigos 

disponíveis nas farmácias e contemplam produtos para ortopedia, ótica, pediatria, administração 

parentérica, material de penso, entre outros7. 

Na Farmácia Teixeira Lopes podem encontrar-se dispositivos médicos como, por exemplo, 

ligaduras, material de penso, fraldas, meias de compressão, nebulizadores, sacos coletores de urina 

e aparelhos de medição da pressão arterial. 

Os conhecimentos que tinha sobre os dispositivos médicos era muito limitado e, por isso, foi 

bastante positivo contactar com este tipo de produtos, o que me permitiu adquirir novos e mais 

aprofundados conhecimentos sobre esta área. 

5.8. Medicamentos homeopáticos e produtos farmacêuticos homeopáticos 

Segundo o artigo 1º do Decreto-lei n.º176/2006, de 30 de Agosto, os produtos farmacêuticos 

homeopáticos passam a denominar-se medicamentos homeopáticos sujeitos a registo simplificado. 

Estes medicamentos são preparados a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas 

homeopáticas, por um dos processos descritos na Farmacopeia Europeia ou Farmacopeia 

Portuguesa5. 

A procura por este tipo de medicamentos na Farmácia Teixeira Lopes é muito pouco frequente, 

sendo que durante o meu estágio, pouco contactei com este tipo de produtos. Talvez o facto de a 

homeopatia não ser muito divulgada e de ainda não existir unanimidade de opiniões relativamente à 

sua eficácia possa levar à falta de informação e à baixa procura destes medicamentos pela 

população em geral. 

5.9. Preparações magistrais e oficinais 

A principal vantagem dos medicamentos manipulados é permitir adaptar a terapêutica, 

focando-a em apenas um doente individual e único, o que permite colmatar as ineficácias ou 

inadaptabilidades dos medicamentos disponibilizados pela indústria farmacêutica.  

Os medicamentos manipulados são distinguidos entre: fórmula magistral e preparado oficinal. 

O primeiro refere-se aos medicamentos que são preparados em farmácias de oficina ou 

hospitalares, segundo uma receita médica, para um doente específico. Os preparados oficinais 

referem-se aos medicamentos preparados em farmácias de oficina ou hospitalares, segundo as 

indicações compendiais de uma farmacopeia ou formulário, destinado a ser dispensado diretamente 

aos doentes5. 

Durante o meu período de estágio, não foram solicitados na farmácia medicamentos 

manipulados, pelo que não tive oportunidade de preparar este tipo de produtos. 
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6. Dispensa de medicamentos 

6.1. Tipos de vendas 

As vendas realizadas na farmácia comunitária podem ser de dois tipos: vendas regulares ou 

vendas especiais. As vendas regulares são as mais comuns e correspondem às vendas normais, de 

atendimento completo. As vendas especiais podem ser vendas de receituário pendente, nos casos 

em que o utente não pretende adquirir todos os medicamentos presentes na receita num mesmo 

momento, e vendas a crédito em que, caso o cliente tenha conta na farmácia, pode decidir se paga 

no momento da aquisição dos produtos ou mais tarde. 

6.2. Prescrição médica: verificação, interpretação e dispensa 

Tal como referido anteriormente, os MSRM apenas podem ser dispensados mediante a 

apresentação de receita médica. Para que possa ser considerada válida, a receita tem de apresentar 

os seguintes requisitos: número da receita, local de prescrição, identificação do médico prescritor 

(nome e especialidade, número da cédula profissional e código de barras correspondente), 

identificação do utente, entidade financeira responsável, indicação do regime especial de 

comparticipação, data da prescrição e assinatura do médico. A prescrição deve ainda ser feita de 

forma eletrónica, excetuando-se 4 situações em que esta pode ser feita manualmente e, neste caso, 

deve ser devidamente assinalada: a) falência do sistema informático; b) inadaptação do prescritor 

previamente confirmada e validada anualmente pela respetiva Ordem profissional; c) prescrição ao 

domicílio; d) outras situações até um máximo de 40 receitas por mês. Os medicamentos devem ser 

prescritos, obrigatoriamente, segundo a denominação comum internacional (DCI) da substância 

ativa, exceto em 3 situações devidamente justificadas. São elas: «exceção a) baixa margem 

terapêutica», «exceção b) reação adversa prévia» e «exceção c) continuidade do tratamento 

superior a 28 dias». Para além destas situações, o medicamento pode ser prescrito com o nome 

comercial se não houver outro similar ou se não existir um genérico similar comparticipado. Para 

além do DCI, deve ainda constar na prescrição a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a 

posologia. 

Após verificação e validação da receita, segue-se a sua interpretação. Esta implica a análise 

cuidada da prescrição face a determinados fatores, nomeadamente a idade do doente, o seu estado 

de saúde, reações adversas prévias e medicação em curso, para atempadamente evitar situações 

indesejáveis de ineficácia terapêutica, interações medicamentosas e efeitos adversos.  

Validada e interpretada a receita médica, segue-se a deslocação ao armazém para levantamento 

dos medicamentos. Para evitar erros ao nível do esquema terapêutico, são escritas na embalagem 

dos medicamentos a respetiva posologia e modo de administração. De seguida, é impresso no verso 

da receita os medicamentos adquiridos pelo utente (apenas são impressos os que são 

comparticipados), com o respetivo código de barras, PVP, número de embalagens, organismo 

(relativo ao regime de comparticipação) e o número do operador que realizou a venda. O verso da 
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receita deve ser assinado pelo utente e posteriormente é-lhe entregue a respetiva fatura assinada e 

carimbada. 

6.3. Medicamentos genéricos e grupo homogéneo 

Os medicamentos genéricos são medicamentos «com a mesma composição qualitativa e 

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

medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados»5. Ao conjunto dos medicamentos de referência e medicamentos genéricos, todos com 

a mesma composição qualitativa e quantitativa em substância ativa, forma farmacêutica, dosagem e 

via de administração, é atribuída a designação de “grupo homogéneo”. 

Considerando que a prescrição dos medicamentos é realizada por DCI, exceto algumas 

situações, o utente deve ser informado sobre o medicamento mais barato dentro do grupo 

homogéneo (se existente) e este tem o direito de optar por qualquer medicamento, 

independentemente do seu preço. 

6.4. Comparticipações 

Quando é adquirido um medicamento sujeito a receita médica, o valor final a ser pago pelo 

utente depende do regime de comparticipação em que este se inclui (geral ou especial, tendo o 

último uma comparticipação acrescida) e do escalão de comparticipação em que o medicamento se 

insere.  

Quando o doente é abrangido pelo regime especial de comparticipação e é pensionista (se o seu 

rendimento total anual não exceder 14 vezes o salário mínimo nacional) deve constar a sigla “R” na 

receita, junto dos dados do utente. Quando o doente é abrangido pelo regime especial de 

comparticipação de medicamentos em função de patologia, deve constar a sigla “O” juntos dos 

dados do utente e, obrigatoriamente, a respetiva menção ao despacho ou portaria relativa a esse 

regime. A última situação descrita verifica-se em certas patologias como, por exemplo, a psoríase, 

a dor oncológica e a infertilidade. 

Existem também outros regimes de comparticipação, como os protocolos de Diabetes mellitus, 

e outros organismos que também comparticipam medicamentos. São exemplo disso, 

complementaridades do Serviço Nacional de Saúde com os Serviços de Assistência Médico Social 

(SAMS), cartão de Saúde Médis®, entre outros. 

Algumas situações determinam a perda da comparticipação, nomeadamente se a receita estiver 

rasurada, se não cumprir os requisitos obrigatórios para ser considerada válida (referidos no ponto 

6.2.) ou quaisquer outros incumprimentos previstos na lei. 

6.5. Dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

O uso e a comercialização ilegal de substâncias psicotrópicas e estupefacientes é uma realidade 

muito preocupante. No sentido de travar esta situação, os medicamentos com estas propriedades 

estão sujeitos a legislação específica que «estabelece as regras relativas ao controlo do mercado 
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ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas (…) e aos precursores e outros produtos 

químicos suscetíveis de utilização no fabrico de droga»8. No Decreto-lei n.º 15/93, de 22 de 

janeiro, estão compreendidos os vários psicofármacos, divididos em 4 tabelas (I a IV)9. 

A aquisição destes produtos pelas farmácias aos fornecedores obedece a requisitos específicos 

e devidamente controlados pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos para a Saúde 

(INFARMED). Da mesma forma, também a sua dispensa implica a verificação das normas 

estipuladas por lei. Assim, caso se trate de substâncias ou preparações presentes nas tabelas I e II 

apenas podem ser dispensados mediante a apresentação de uma receita médica especial.  

Durante o estágio na Farmácia Teixeira Lopes tive a oportunidade de acompanhar a dispensa 

do medicamento CONCERTA® (Janssen-Cilag Farmacêutica), cuja substância ativa é o cloridrato 

de metilfenidato, pertencente à tabela II-B. Durante a dispensa, o sistema informático reconheceu o 

medicamento como sendo do grupo dos psicotrópicos e estupefacientes e obrigou à introdução dos 

dados do utente e do adquirente (o último obrigatoriamente com mais de 18 anos de idade). Uma 

vez processada a receita, são emitidos 3 talões para serem anexados à receita original e às duas 

cópias da mesma, respetivamente. A receita original é enviada para a Administração Regional de 

Saúde (ARS), para efeitos de comparticipação, uma das cópias para o INFARMED e a outra é 

arquivada na farmácia. 

7. Processamento do receituário e faturação 

Para que a farmácia possa receber a comparticipação dos MSRM vendidos, tem que realizar 

uma série de procedimentos mensalmente. Para tal, todos os dias as receitas são separadas e 

divididas por organismos de comparticipação e organizadas por lotes. As receitas são verificadas 

individualmente dando-se atenção aos seguintes aspetos: verificação da concordância entre o 

organismo descrito na receita e o selecionado pelo farmacêutico durante o processamento 

(impresso no verso da receita); concordância entre os medicamentos e as quantidades prescritas e 

os efetivamente dispensados; cumprimento das exceções relativas à não prescrição por DCI 

(referidas em 6.2.) e respetivas justificações em caso de troca de medicamento; data e assinatura do 

médico; dados do utente; validade e data da dispensa. No final da verificação, o farmacêutico 

assina e carimba a receita. Este processo de verificação é realizado duas vezes, cada uma por 

pessoas diferentes. Cada lote tem um total de 30 receitas (com exceção do último que pode não ter) 

e, quando se encontra completo, emite-se o “verbete de identificação do lote”, onde consta a 

informação relativa às 30 receitas. Este é assinado e carimbado. Assim, no final de cada mês todos 

os lotes são fechados e é emitida a “relação resumo de lotes” e a “fatura mensal de medicamentos”. 

Podem verificar-se determinadas situações que resultam na devolução das receitas à farmácia, 

devido a erros ou falhas que não foram detetados durante a sua análise. Estas situações podem 

causar prejuízos a farmácia, já que não lhe é paga a comparticipação relativa a esses medicamentos. 

A farmácia tem um prazo para justificar e corrigir esses erros, se aplicável, e reenviar as receitas.  
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Uma das atividades que mais desenvolvi no decorrer do estágio na Farmácia Teixeira Lopes foi 

a verificação do receituário, para a qual organizei as receitas por lotes, verifiquei-as 

individualmente, procedi à correção de erros e emiti verbetes de identificação de lotes. 

8. Cuidados de saúde prestados na farmácia 

Para além da venda de medicamentos e produtos farmacêuticos, a aposta noutros serviços de 

saúde destinados ao utente é uma mais-valia para a farmácia e para sua estabilidade. Quantos mais 

e melhores cuidados de saúde forem prestados numa mesma farmácia, maior é a divulgação da 

mesma e consequente adesão e fidelização.  

Na Farmácia Teixeira Lopes os utentes podem encontrar os seguintes serviços: medição da 

altura e do peso corporal, com determinação do índice de massa corporal (IMC); medição da 

pressão arterial; determinação da glicemia e do perfil lipídico (colesterol total e triglicerídeos); 

testes de gravidez; administração de vacinas (não incluídas no plano nacional de vacinação) e 

injeções; e o programa de substituição de metadona. Para além deste tipo de cuidados, a farmácia 

colabora com diferentes profissionais, colocando à disposição do utente consultas de acupuntura, 

osteopatia, podologia e de nutrição. No decorrer do meu estágio, a farmácia organizou rastreios de 

nutrição gratuitos que tiveram grande adesão. 

A presente farmácia colabora também com a VALORMED® na recolha de medicamentos fora 

de uso, serviço que tem grande adesão por parte dos utentes da farmácia. 

9. Atividades desenvolvidas no decorrer do estágio 

9.1. Cronograma de atividades 

O meu estágio na Farmácia Teixeira Lopes teve a duração de 4 meses, ao longo dos quais fui 

executando diferentes atividades e adquirindo uma responsabilidade crescente na equipa de 

trabalho.  

Durante a primeira semana, a principal atividade que desempenhei foi a arrumação dos 

medicamentos no armazém. Esta etapa foi bastante importante uma vez que me permitiu começar a 

memorizar o local onde estes se encontravam e a familiarizar-me com os mesmos. Muitas vezes as 

embalagens dos medicamentos de um determinado laboratório ou marca, mesmo sendo de 

dosagens, quantidades e até mesmo formas farmacêuticas diferentes, têm apresentações muito 

semelhantes que podem induzir em erro, quer ao nível do seu armazenamento, quer da sua dispensa 

ao utente. Assim, esta atividade funcionou, no fundo, como uma preparação para a etapa do 

atendimento. 

Ainda durante a primeira semana, foram-me transmitidas informações acerca do processamento 

do receituário, ensinaram-se a organizar e a verificar as receitas e a emitir o “verbete de 

identificação do lote”. Esta etapa permitiu-me conhecer mais detalhadamente o modelo atual de 

receita médica e os requisitos a que esta deve obedecer para ser considerada válida, assim como 

outros aspetos legais inerentes ao receituário. Aquando da verificação das receitas acabei por 
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detetar erros variados que me alertaram, sobretudo, para possíveis falhas ao nível da dispensa dos 

medicamentos.  

Nos dias seguintes, para além de continuar a desempenhar as atividades descritas 

anteriormente, foi-me atribuída a função de, juntamente com uma colega da equipa de trabalho, 

verificar a concordância entre o stock dos medicamentos registado no sistema informático e o 

realmente existente no armazém. Esta verificação periódica é importante para detetar erros 

associados à entrada das encomendas no sistema informático, ao fornecimento de medicamentos ao 

utente que, por falha na leitura ótica do código de barras, não tenham sido faturados (o que acarreta 

prejuízos para a farmácia) e para evitar a perda de receitas por falsas ruturas de stock. 

Ao fim de, aproximadamente, duas semanas, iniciei o contacto com os utentes da farmácia. 

Comecei por realizar a medição da pressão arterial, seguindo-se a determinação dos parâmetros 

bioquímicos, com a determinação da glicemia, colesterol total e triglicerídeos, e testes de gravidez. 

A realização destas atividades marcou também o meu primeiro contacto com o aconselhamento 

farmacêutico. Frequentemente fui questionada pelos utentes acerca dos cuidados a ter com a 

alimentação, para evitar valores de colesterol e triglicerídeos elevados. Uma das vezes, uma utente 

hipertensa e que, inclusive, tomava medicação para esse problema, pediu-me para lhe explicar o 

significado de ser hipertensa. Esta situação em particular fez-me perceber, uma vez mais, que o 

farmacêutico tem um papel muito importante em colmatar as falhas que existem ao nível da 

comunicação e da relação dos profissionais de saúde com os doentes. Estar bem informado sobre a 

doença e perceber de que forma é que os medicamentos que toma podem ajudar a controlá-la, é o 

ponto de partida essencial para que o doente adira à terapêutica e o sucesso da mesma seja 

alcançado. 

A etapa seguinte consistiu na receção e confirmação das encomendas, onde me foi solicitada 

particular atenção no registo informático de todas as informações relativas às respetivas 

encomendas e na verificação da concordância entre a encomenda realizada e a efetivamente 

fornecida. 

No início do segundo mês de estágio, comecei a observar o atendimento dos utentes ao nível do 

balcão da farmácia. Durante este período, foram-me transmitidas várias informações relacionadas 

com a prescrição médica, planos de comparticipação, grupos homogéneos dos medicamentos, e 

outros esclarecimentos importantes para o atendimento. Ao fim de aproximadamente duas 

semanas, a Diretora Técnica entendeu que eu já estaria apta para o atendimento ao balcão e iniciei, 

assim, esta nova etapa. 

Durante esta fase, a aprendizagem foi uma constante. Todos os dias surgiam situações novas, 

com pedidos de aconselhamento sobre pequenos problemas de saúde ou esclarecimentos sobre os 

medicamentos, que me fizeram adquirir experiência e novos conhecimentos. Por exemplo, para o 

alívio dos sintomas de gripe ou constipação, a gama de produtos existentes é imensa. Aprendi a 
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questionar o doente e a perceber aquilo que mais perturbava o seu bem-estar e, face aos produtos 

disponíveis, a aconselhar aquilo que considerava ser o mais adequado. 

No restante período de estágio, para além de continuar a desenvolver as atividades descritas 

anteriormente, realizei encomendas de medicamentos urgentes, aprendi a fazer devoluções de 

medicamentos, criei e completei fichas de cliente no sistema informático Sifarma 2000®, entre 

outras atividades que fazem parte do dia-a-dia numa farmácia comunitária. 

9.2. Formação contínua 

Ao longo estágio tive a oportunidade de receber formação sobre diversos produtos à venda na 

farmácia. Estas formações foram promovidas pelas próprias marcas ou laboratórios e realizadas na 

Farmácia Teixeira Lopes. Destaco as seguintes: 

 Ação de formação sobre “Olho seco”, promovida pelos laboratórios Edol: esta formação 

teve a duração média de 60 minutos, ao longo dos quais foi explicado o conceito de olho 

seco, assim como as suas causas, os sintomas e as queixas apresentados pelos utentes, de 

forma a permitir uma correta análise e aconselhamento. De seguida, foram apresentados os 

diferentes produtos do presente laboratório para tratar esta condição (como as lágrimas 

artificiais, lubrificantes oculares, entre outros) e as recomendações adicionais que devem 

ser dadas aos utentes. 

 Ação de formação sobre o suplemento alimentar CINTURINA® (Natiris): esta formação 

teve uma duração média de 60 minutos e iniciou-se com a apresentação dos princípios 

ativos constituintes deste suplemento, indicando as suas funções e mecanismos de ação. 

Seguidamente foi explicada a forma como deve ser tomado este suplemento, assim como 

revelados os dados relativos à sua eficácia e segurança. Por fim, foram apresentadas as 

recomendações de uso, interações medicamentosas e as situações em que a sua toma é 

contraindicada. 

 Ação de formação sobre a gama de produtos para higiene oral ELGYDIUM®, promovida 

pelos laboratórios Pierre Fabre: com a duração aproximada de 60 minutos, esta formação 

pretendeu expor os vários produtos do presente laboratório (dentífricos, colutórios, escovas 

e acessórios de escovagem, entre outros) e as respetivas indicações e particularidades de 

cada um deles. Foram apresentadas propostas de aconselhamento, por exemplo, para 

grávidas e crianças, assim como esquemas de cuidados para colmatar os sintomas de dentes 

sensíveis ou gengivas fragilizadas. 
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Parte II – Temas desenvolvidos durante o estágio 

1. Formação sobre a pediculose em duas instituições de educação 

1.1. Enquadramento 

A infestação do couro cabeludo por Pediculus humanus capitis é designada pediculose10 e faz 

parte dos transtornos menores de pele11. Esta parasitose é ubiquitária e exclusiva do homem12,13, 

sendo umas das mais prevalentes infestações parasitárias em humanos10,12. Independente da 

condição socioeconómica ou higiene pessoal14, esta infestação representa um problema de saúde 

pública com um impacto socioeconómico significativo10,14, tornando-se fundamental adotar as 

medidas adequadas de prevenção e vigilância que permitam diagnosticar atempadamente novas 

ocorrências14,15. 

Anualmente, por todo o mundo, verificam-se milhares de casos de infestação por Pediculus 

humanus capitis16. As crianças em idade escolar e pré-escolar, entre os 3 e os 11 anos, são as mais 

afetadas, sobretudo as do sexo feminino13. Só no Reino Unido estima-se que ocorram cerca de 6 a 

12 milhões de casos anualmente10,13 e os custos associados a esta infestação, no que toca ao seu 

tratamento e tempo despendido, são bastante consideráveis10,14,15. Para além disso, sob o ponto de 

vista social é responsável por absentismo escolar e laboral10. 

Apesar da sua relativa benignidade, dado que o piolho da cabeça não é considerado um vetor 

de doenças, a infestação resulta num grande desconforto físico e psicológico10,16. Durante o 

processo de alimentação, o piolho liberta saliva que é responsável pelo prurido12, a principal forma 

de manifestação12. O prurido pode causar perturbações do sono, desconcentração12 e eventuais 

escoriações que podem levar a situações de infeção bacteriana do couro cabeludo10. As 

consequências psicológicas são, no entanto, as mais significativas particularmente nas crianças, 

uma vez que têm que lidar com o estigma social inerente a esta parasitose, o que pode causar baixa 

autoestima e constrangimento geral14,16. 

O piolho tem um corpo achatado, com cerca de 2 a 3 mm de comprimento e apresenta três 

pares de patas e uma boca através da qual procede à sucção do sangue humano, para se 

alimentar13,14. Desloca-se a uma velocidade de 23 cm/min16 e não salta nem voa14,16. 

O conhecimento do ciclo de vida do piolho é um fator importante a ter em conta no tratamento 

desta parasitose14. Este é formado por três fases: lêndea, ninfa e piolho adulto13-15. O ciclo inicia-se 

com o ovo ou lêndea, que se fixa firmemente à base da haste do cabelo. Segue-se a segunda etapa, 

após 7 a 12 dias, com a eclosão das ninfas. Estas crescem durante aproximadamente 9 a 12 dias até 

atingirem o estado adulto (terceira fase). No estado adulto, o piolho fêmea está apto a reproduzir-se 

durante 2 a 3 semanas, colocando cerca de 10 ovos diariamente14. Se a infestação não for tratada, 

este ciclo pode repetir-se a cada 3 semanas14. De um modo geral, o piolho adulto pode sobreviver 

até 30 dias no respetivo hospedeiro, não conseguindo, contudo, sobreviver mais de 48 horas fora 

deste15. 
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Considerando o ciclo de vida do piolho, o agente ideal para o tratamento é aquele com maior 

atividade pediculicida e ovicida, isto é, capacidade de eliminar os piolhos e as lêndeas, 

respetivamente, com a menor toxicidade para o hospedeiro12,14. No mercado encontram-se 

disponíveis vários produtos para o tratamento da pediculose, cuja eficácia depende dos agentes 

pediculicidas incorporados e das respetivas formulações12. A utilização de alguns deles é limitada 

por razões de segurança em determinadas idades15. As principais substâncias ativas existentes no 

mercado são as seguintes: 

 Permetrina: é o tratamento de eleição17. É um piretróide sintético, que atua através do 

bloqueio dos canais de sódio presentes nos neurónios do piolho, causando paralisia e 

conseguinte morte15. A sua atividade é maioritariamente pediculicida, pelo que é 

recomendada uma segunda aplicação após cerca de 7 dias, para eliminar os piolhos adultos 

que entretanto podem ter-se desenvolvido a partir da lêndea15. O QUITOSO® espuma 

cutânea (Angelini) e o NIX® creme (Chefaro), ambos com permetrina a 1%, são exemplos 

de medicamentos contendo esta substância17. Não podem ser utilizados em crianças com 

menos de 6 meses de idade17. 

 Dimeticone: o seu mecanismo de ação tem como princípio básico o desequilíbrio 

osmótico12,18. O dimeticone forma uma película que envolve o piolho, impedindo-o de 

excretar água e causando, consequentemente, a sua morte18,19. É necessária uma segunda 

aplicação ao fim de 7 dias, uma vez que a sua eficácia na atividade ovicida é baixa18. O 

PIKY® solução cutânea (Sanofi) apresenta na sua composição o dimeticone na 

concentração de 4% e não pode ser utilizado em crianças com menos de 6 meses de 

idade.18 

A falha dos tratamentos está muitas vezes associada à utilização incorreta dos produtos, à 

repetida infestação e, mais raramente, ao desenvolvimento de resistências aos pediculicidas12. 

A transmissão dos piolhos é explicada por alguns mecanismos tais como: contacto direto com 

um hospedeiro infestado, contacto com objetos inanimados infestados, cabelos caídos com piolhos 

ou lêndeas, vento, entre outros12,16. Os surtos nas escolas e infantários podem ser explicados pela 

partilha de objetos pessoais, como adereços de cabelo, chapéus, pentes, particularmente em 

crianças do sexo feminino19. 

Um dos problemas associados às infestações por piolhos relaciona-se com o diagnóstico, uma 

vez que quando este é realizado, a infestação já está presente há tempo suficiente para permitir a 

transmissão pessoa-a-pessoa19. Neste sentido, é muito importante detetar precocemente novos casos 

e iniciar rapidamente o tratamento, impedindo a propagação dos piolhos e novas incidências12,15,19. 

Uma medida fundamental no combate à pediculose é a prevenção10,12,15,19 e, considerando que as 

crianças em idade escolar são as mais afetadas, deve iniciar-se desde cedo recorrendo a campanhas 

de sensibilização em escolas no sentido de alertar toda a comunidade escolar, desde educadores, 

pais e as próprias crianças, para esta realidade. 
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Os pais devem ser informados sobre o facto de os piolhos poderem afetar pessoas de qualquer 

estrato socioeconómico, de qualquer idade e independentemente da higiene pessoal15,20. O principal 

conselho é que estes inspecionem regularmente a cabeça dos seus filhos, preferencialmente com a 

ajuda de um pente fino, dando particular atenção à zona da nuca e atrás das orelhas15,20. Caso 

estejam perante uma situação de infestação, devem adquirir o produto adequado para o tratamento 

da mesma e adotar medidas não farmacológicas como, por exemplo, as seguintes15,20: 

 Aconselhar os filhos a não partilhar adereços de cabelo, escovas e pentes com outras 

crianças; 

 Inspecionar todos os membros da família para que se evite a propagação; 

 Informar a escola e outros locais de presença habitual dos seus filhos para que possam ser 

tomadas medidas preventivas; 

 Mudar e lavar a roupa da cama e vestuário a 60ºC, incluindo acessórios como os chapéus. 

O farmacêutico pode contribuir de forma considerável na educação da população e tem um 

papel crucial no que respeita ao uso correto dos medicamentos, para que a eficácia máxima dos 

tratamentos seja conseguida. Esta contribuição na educação deve verificar-se não só na farmácia, 

mas também fora dela. Neste sentido e tendo em conta que o número de vendas de produtos para 

tratamento da pediculose na Farmácia Teixeira Lopes é significativo, surge a ideia de realizar uma 

formação sobre a pediculose direcionada às crianças e, posteriormente através da entrega de 

panfletos informativos, aos educadores e pais. 

1.2. Objetivos 

A formação sobre a pediculose teve como principal objetivo transmitir conhecimentos acerca 

dos piolhos e do seu modo de transmissão, ensinando as crianças a evitar certos comportamentos 

que as coloquem em risco de ficarem infestadas. No entanto, educar apenas as crianças não é 

suficiente. A educação dos pais e/ou dos cuidadores sobre esta temática é de extrema relevância, já 

que estes desempenham um papel crucial na prevenção e no tratamento de infestações. Assim, 

fazer chegar conhecimentos aos pais sobre este problema de saúde pública foi também um objetivo 

a atingir. 

Aliada à intervenção do farmacêutico na educação, esta iniciativa teve também a intenção de 

promover a Farmácia Teixeira Lopes, divulgando este espaço de saúde e tornando-a mais próxima 

dos utentes, mostrando-se atenta a todos os problemas que comprometem o estado de saúde da 

população. 

1.3. Métodos 

Esta atividade contemplou a realização de uma apresentação (anexo 1) sobre a pediculose em 

dois estabelecimentos de educação, sendo eles a Escola Básica do 1º Ciclo de Laborim de Baixo e a 

Fundação Couto, ambos em Vila Nova de Gaia e com localização próxima da Farmácia Teixeira 

Lopes. No primeiro foram abrangidas as crianças em idade escolar, entre os 5 e os 10 anos, e na 

segunda em idade pré-escolar, entre os 3 e os 5 anos. A exposição do tema foi breve e objetiva, no 
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sentido de ensinar de forma clara conceitos como: o que são os piolhos, como se transmitem e 

como pode ser feita a prevenção da infestação. Tendo em conta o público-alvo, foi contada uma 

história que explicava a forma como podiam ser infestados pelos piolhos, adaptada da “História do 

João e os Piolhos” disponível na internet na página da marca comercial STOP PIOLHOS® [9]. No 

final da apresentação, na Escola Básica do 1º Ciclo de Laborim, as crianças foram convidadas a 

fazer um desenho sobre o tema apresentado e a entregá-lo pessoalmente na Farmácia Teixeira 

Lopes que presenteava o vencedor do melhor desenho com uma visita familiar ao Sea Life no 

Porto. Aos alunos da Fundação Couto, a farmácia ofereceu um vale de desconto na compra de 

produtos para o tratamento e/ou prevenção da pediculose. 

Em ambos os locais foram entregues panfletos informativos (anexo 2) destinados aos pais, 

contendo informações úteis com o intuito de desmistificar algumas ideias erradas, como por 

exemplo a dos piolhos saltarem ou voarem, ajudar os pais a evitar que os seus filhos sejam afetados 

por este problema e, caso sejam, o que podem fazer para tratar e evitar a sua propagação. 

É de salientar que a escolha dos estabelecimentos de educação não foi feita ao acaso, tendo 

sido privilegiados aqueles com localização mais próxima da Farmácia Teixeira Lopes, no sentido 

de que as pessoas que frequentam habitualmente estas instituições, como por exemplo os pais ou 

familiares dos alunos, continuem ou passem a fazer parte dos clientes da farmácia, já que esta se 

encontra numa zona frequentada diariamente por eles. 

1.4. Discussão/conclusão 

A proposta para a realização da campanha de sensibilização sobre esta temática foi apresentada 

previamente em ambas as instituições e foi recebida com grande entusiasmo pelos respetivos 

responsáveis, que consideraram esta ação de extrema relevância por parte dos farmacêuticos, 

profissionais de saúde e com um papel crucial na promoção da saúde pública. A marcação da data 

para concretizar a atividade foi conseguida de forma breve o que, de certa forma, pode mostrar o 

interesse manifestado por parte dos educadores. As crianças mostraram-se bastante recetivas e 

atentas durante toda a apresentação, levantando questões e curiosidades e participaram de forma 

criativa no concurso para o melhor desenho (anexo 3). 

Fazer parte da educação das crianças e dos seus familiares foi uma experiência muito 

gratificante e espero contribuir, a longo prazo, para que o número de novos casos, pelo menos nas 

instituições onde foi realizada a sensibilização, diminuam.  
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2. Semana de aconselhamento sobre a manutenção da saúde da pele 

2.1. Enquadramento 

A pele é um órgão complexo e essencial à vida e a sua integridade deve ser mantida, sendo, 

para tal, necessário o emprego de cuidados simples e adequados a cada tipologia cutânea21. Face à 

grande quantidade de produtos dermocosméticos disponíveis no mercado, é fundamental que o 

Farmacêutico intervenha no aconselhamento dos utentes. Para que o possa fazer de forma correta e 

satisfatória, este tem de conhecer a anatomia e fisiologia cutânea, distinguir os diferentes tipos de 

pele e reconhecer os cuidados mais adaptados a cada um deles. 

2.1.1. A pele, estrutura e funções 

Sem a pele seria impossível sobreviver na Terra21. Esta é o órgão que reveste e molda o corpo e 

que assegura as relações entre o meio interno e externo22. Desempenha funções fundamentais como 

a de proteção e defesa, funções sensoriais, bem como a conservação da homeostasia, participando 

em processos metabólicos e de termorregulação22. Estas funções são possíveis devido à existência 

de uma estrutura complexa, formada por uma grande diversidade de células com funções 

específicas que interagem entre si e que conferem à pele uma excecional capacidade de 

adaptação21. 

A pele é o maior órgão do corpo humano, com uma área aproximada de 1,5 m2 e um peso que 

representa entre 10% a 12% do peso corporal total22. A sua espessura é, em média, de 3 mm e 

encontra-se estruturada em três camadas: a epiderme, a derme e a hipoderme21,22. 

2.1.1.1. Epiderme 

A epiderme é a camada mais superficial e é aqui que encontramos sobretudo a função de 

barreira contra as agressões externas21,22. É histologicamente constituída por tecido epitelial 

pavimentoso estratificado e não apresenta vasos sanguíneos sendo, por isso, irrigada por difusão 

pela derme22. A sua espessura varia entre 0,13 mm (na face) e 1,3 mm (nas palmas das mãos e 

plantas dos pés) e é formada, da periferia para o centro, pelas seguintes camadas22: 

 Estrato córneo - zona mais ou menos espessa, constituída por células anucleadas e 

queratinizadas; 

 Estrato lúcido – constituído por células achatadas, com núcleos pouco aparentes ou mesmo 

invisíveis; 

 Estrato granuloso – zona formada por células muito achatadas, de estrutura granulosa; 

 Estrato espinhoso – constituído por células poliédricas justapostas. Nesta porção de tecido, 

as células encontram-se fortemente ligadas por desmossomas que garantem a coesão entre 

as células epiteliais e conferem à epiderme uma opima resistência mecânica, contribuindo 

para sua função de proteção. 

 Estrato germinativo/basal – corresponde à zona basal ou geradora, onde é possível 

encontrar células em mitose contínua. 



Relatório de Estágio Profissionalizante  Farmácia Teixeira Lopes 

 

21 
 

Cerca de 80% a 90% da epiderme é composta pelas células epiteliais produtoras de queratina 

(uma proteína fibrosa) também designadas de queratinócitos22. Estas células nascem ao nível do 

estrato germinativo e deslocam-se no sentido da superfície. Durante esta migração, sofrem um 

processo de diferenciação que compreende a desidratação progressiva, a ocorrência de 

polimerizações intracelulares com formação de queratina e a perda do núcleo com consequente 

morte. Este processo inicia-se, assim, na camada basal e termina ao nível da superfície com a 

transição dos queratinócitos a corneócitos, compostos essencialmente por material fibroso22. Estes 

encontram-se ligados por lípidos intercelulares e por tonofilamentos, semelhantes a âncoras 

intercelulares, e formam o estrato córneo22,23. A camada córnea é uma região em constante 

renovação, em que as células se destacam do epitélio, sendo substituídas por outras. A sua 

renovação demora, em média, 28 dias num indivíduo adulto22. 

Os restantes 10% a 20% da epiderme são formados por outras células diferenciadas sob o ponto 

de vista estrutural e funcional. São elas os melanócitos, as células de Langerhans e as células de 

Merkel22. Os melanócitos existem na camada basal e a sua função é sintetizar melanina, pigmento 

que cora a pele e que confere proteção contra a radiação ultravioleta. As células de Langerhans 

encontram-se nos estratos intermediários da epiderme junto aos queratinócitos e intervêm em 

mecanismos imunitários. Por último, as células de Merkel encontram-se ligadas através de 

desmossomas às células epidérmicas basais e apresentam uma extremidade nervosa sensitiva. São, 

assim, células sensoriais envolvidas no sentido do tato22. 

Na parte mais externa da epiderme existe um inducto gorduroso, formado pelas secreções 

sebáceas e pelo suor (produzidos pelas glândulas sebáceas e sudoríparas, respetivamente) que 

constitui o filme hidrolipídico. Aqui encontramos ácidos gordos, colesterol livre e esterificado, 

glicerídeos, esqualeno, entre outras substâncias. Tem um papel crucial na manutenção do pH (entre 

5 e 6), na hidratação e na proteção em permanência da pele22.  

2.1.1.1.1. Estrato córneo 

A diferenciação dos queratinócitos com formação do estrato córneo é o principal processo 

fisiológico que ocorre na epiderme envolvido na manutenção da homeostasia epidérmica24. A 

integridade do estrato córneo é essencial para as propriedades de barreira e para a manutenção dos 

níveis de água adequados na pele21. A atividade metabólica e enzimática têm um papel crucial na 

manutenção destas funções24. O processo envolve a formação de lípidos e de proteínas e a 

degradação das ligações intercorneocitárias dando origem à descamação fisiológica dos 

corneócitos22,24. Para além disso, o estrato córneo funciona ainda como um recetor de estímulos 

externos que são comunicados às camadas mais profundas da pele originado uma resposta 

fisiológica24. Esta resposta, sob a forma de atividade enzimática, envolve a formação de ceramidas 

e do fator humectante natural (FHN)24. Estes dois elementos são cruciais para a hidratação da 

pele24. A atividade das enzimas envolvidas nos processos referidos é modulada por diversos fatores 

como o pH, temperatura e hidratação24. 
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A quantidade de água presente no estrato córneo saudável e em condições normais é cerca de 

15% a 20%22,24. Quando ocorre um decaimento para valores inferiores a 10% verifica-se 

descamação da pele, que adquire uma aparência áspera e seca24. Para prevenir que esta situação 

ocorra, a epiderme contém substâncias que retêm a água, sendo o FHN um dos principais 

contribuidores24. Contido nos corneócitos, este corresponde a uma mistura de aminoácidos e sais, 

gerados após hidrólise da filagrina (proteína presente na epiderme) que, devido à sua elevada 

higroscopia, retém a água proveniente no meio exterior e das camadas mais profundas da pele23. 

Esta ação permite que os corneócitos mantenham a sua turgescência e previne as situações de 

descamação anormal da pele24. A diminuição do FHN está, portanto, associada à redução da 

hidratação e da flexibilidade cutânea24. O ácido hialurónico, o glicerol e o lactato são também 

outros compostos hidratantes que contribuem para a manutenção das propriedades físicas da 

barreira epitelial24.  

Como referido anteriormente, para além do FHN, a função de barreira e a hidratação da pele 

dependem dos diferentes tipos de lípidos e respetivas quantidades presentes no estrato córneo24. 

São exemplo as ceramidas (50%), o colesterol (25%), os ácidos gordos livres não essenciais e 

essenciais (10%-20%), sendo o ácido linoleico um dos mais importantes ácidos gordos24. A 

diminuição do teor de lípidos origina a diminuição da capacidade de retenção de água pela pele, 

aumentando a perda de água transepidérmica, que por sua vez destabiliza o ambiente ótimo 

necessário à atividade enzimática epidérmica. Estas alterações afetam o processo de diferenciação 

dos queratinócitos e a renovação do estrato córneo24. 

2.1.1.2. Derme 

A derme localiza-se entre a epiderme e a hipoderme e é particularmente responsável pela 

elasticidade e resistência da pele22. Liga-se à epiderme através da junção dermoepidérmica21,22 que 

é, não só uma zona de coesão, mas também de trocas intensas entre as duas camadas, 

nomeadamente de nutrientes essenciais às células epidérmicas22. Apresenta uma elevada espessura 

e é formada por tecido conjuntivo denso, por vasos sanguíneos e por nervos. Os apêndices 

cutâneos, como as glândulas sebáceas e sudoríparas e os folículos pilosos, encontram-se também ao 

abrigo desta camada22. O tecido conjuntivo é globalmente formado por células e fibras de elastina e 

de colagénio envolvidas numa substância amorfa extracelular designada substância fundamental22. 

Relativamente às células, é importante notar a presença de fibroblastos (células com capacidade 

proliferativa, responsáveis pela síntese de colagénio, elastina e mucopolissacarídeos que permitem 

a manutenção da substância fundamental), de histócitos e de leucócitos (ambos células envolvidas 

nos mecanismos de defesa do sistema imunitário)22. Devido à sua estrutura e à distribuição dos 

diferentes componentes, a derme é geralmente dividida em duas camadas distintas: derme papilar e 

derme reticular22. A primeira localiza-se ao nível da junção dermoepidérmica e é uma zona muito 

vascularizada, rica em fibras e em terminações nervosas. Desempenha funções como a de 

proporcionar as trocas de nutrientes com a epiderme, a regulação da absorção percutânea, a 
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proteção contra agressões mecânicas, funções sensoriais, entre outras. A derme reticular representa 

o principal corpo estrutural da pele e desempenha, principalmente, funções mecânicas devido à sua 

elevada capacidade de deformação22. 

2.1.1.3. Hipoderme 

Por último, ligada à derme, a hipoderme é a camada mais profunda da pele e é formada por 

tecido conjuntivo laxo, habitualmente rico em adipócitos22. Este tecido adiposo permite a conexão 

da pele com estruturas profundas, como os músculos, e confere à hipoderme funções como a de 

reserva de nutrientes, a proteção contra traumatismos, a manutenção da temperatura corporal, entre 

outras21,22. A espessura da hipoderme, a vascularização e a inervação, variam conforme a região 

anatómica22.  

2.1.1.4. Apêndices cutâneos 

Os apêndices cutâneos têm a sua origem ao nível da derme ou da hipoderme e atravessam as 

camadas da pele confluindo à superfície. Os pelos e folículos pilosos, as glândulas sebáceas e 

sudoríparas e as unhas são os anexos cutâneos da pele22.  

As glândulas sudoríparas são glândulas exócrinas e têm como função a excreção do suor. 

Podem ser écrinas ou apócrinas. As primeiras limitam-se a excretar o conteúdo do metabolismo 

celular, sem que haja desagregação das células. São as mais abundantes e encontram-se distribuídas 

por todo o corpo (100-200 glândulas/cm2), desembocando à superfície livre da pele. A secreção 

libertada é constituída em 99% por água, sendo a restante porção formada por glicogénio, lípidos, 

pigmentos, ureia e eletrólitos. São inervadas por fibras colinérgicas e estimuladas pelo calor, pela 

atividade física e pelo stresse emocional. As glândulas apócrinas, ao contrário das anteriores, 

excretam o produto resultante da atividade celular juntamente com uma porção da própria célula e 

encontram-se sob controlo de fibras adrenérgicas. A sua distribuição corporal é limitada às axilas e 

região perianal e apenas se desenvolvem na puberdade. Estas glândulas encontram-se sempre 

associadas aos folículos pilosos, onde se abrem. A secreção libertada é composta por proteínas, 

lipoproteínas, lípidos e sacarídeos22.  

Os folículos pilosos acomodam a porção intradérmica do pelo e estão dispostos por toda a 

superfície do corpo, exceto nas palmas das mãos, plantas dos pés, lábios, falanges ungueais e certas 

regiões específicas dos órgãos genitais. De um modo geral o folículo piloso contém o pelo, o bulbo 

(ao nível do qual ocorre a formação do pelo e onde chegam os vasos sanguíneos que nutrem o 

folículo), a glândula sebácea e sudorípara e o músculo eretor22.  

As glândulas sebáceas localizam-se na derme e, tal como referido anteriormente, encontram-se 

associadas aos folículos pilosos. São responsáveis pela produção e secreção de sebo que é libertado 

a nível do folículo piloso, lubrificando o pelo e também a superfície cutânea, contribuindo para a 

menor perda de água por evaporação. Encontram-se distribuídas por todo o corpo, exceto no lábio 

inferior, palmas das mãos e plantas dos pés, e atingem um maior número no couro cabeludo, nariz, 

testa, face e regiões axilares22,25. O tamanho da glândula e a produção sebácea são controlados 
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hormonalmente, existindo uma particular sensibilidade para os androgénios, como a testosterona25. 

A produção sebácea excessiva tem um papel central no desenvolvimento da acne25. 

2.1.2. Classificação dos tipos de pele  

Diariamente avaliamos o aspeto da nossa pele com base em determinados atributos visuais que 

confluem num diagnóstico simplificado de “saudável” ou “não saudável”21. Assim, de acordo com 

o seu estado, atividade e capacidade de defesa, esta pode apresentar diferentes aparências, que 

estão diretamente relacionadas com os níveis cutâneos de água e de lípidos24,26.  

Tendo em conta o referido anteriormente, existem várias propostas de classificação dos 

diferentes tipos de pele. A mais conhecida está intimamente relacionada com os produtos 

cosméticos existentes no mercado e distingue quatro tipos de pele: normal, oleosa, seca e mista26,27. 

Muitos autores propõem ainda uma quinta categoria: a pele sensível28. 

2.1.2.1. Pele normal 

Não existe uma definição exata de pele normal. Esta encontra-se em total harmonia sob o ponto 

de vista anatómico e fisiológico26. Uma pele normal não é uma pele seca nem oleosa, não é mista e 

não apresenta qualquer patologia. A melhor definição passa, por isso, pela descrição da pele no que 

respeita à sua estrutura e funções normais29. Assim, esta deverá ser: uma pele lisa e agradável ao 

toque, devido à coesão das células nas camadas mais superficiais; firme e flexível, devido à 

existência de um tecido denso de suporte e de fibras elásticas, ao nível da derme; de aspeto mate, 

característica proporcionada pela produção seborreica de forma controlada; e de cor clara e rosada, 

devido ao correto funcionamento da sua rede microcirculatória29. No entanto, sob o ponto de vista 

cosmetológico o conceito de pele normal é mais brando e considera-a estrutural e funcionalmente 

equilibrada, não necessitando de qualquer outro tipo de cuidado específico para além dos cuidados 

essenciais de limpeza, hidratação e proteção solar29. 

2.1.2.2. Pele seca 

Apesar da elevada incidência na população, o conceito de pele seca, ou também denominada 

xerose, nunca foi claramente definido e varia consoante a forma como é abordado24. Sob o ponto de 

vista científico define-se, independentemente da causa, como o padrão da reação visível quando a 

perda de água transepidérmica se torna excessiva e excede a capacidade do estrato córneo reparar 

adequadamente a barreira da permeabilidade23. Vários estudos têm mostrado a importância de 

quatro fatores principais na etiologia da pele seca24: 

 O baixo teor de água ao nível dos corneócitos, diretamente relacionada com baixos níveis 

de FHN; 

 A hiperproliferação epidérmica, resultante de um processo ineficiente de renovação da 

camada córnea. 

 Alterações na síntese lipídica a nível celular; e 

 A deterioração da função de barreira da pele, devido à degradação da coesão intercelular. 
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Em última instância, a pele seca é melhor definida sob o ponto de vista clínico pelos sinais e 

sintomas manifestados, tais como: a sensação de desconforto com perda da flexibilidade e da 

elasticidade da pele, a perda de brilho e a aparência áspera muitas vezes associada à descamação e 

ao prurido23. 

No dia-a-dia, certos fatores exógenos podem despoletar o desenvolvimento da pele seca23,24. A 

lavagem cutânea excessiva, o uso de produtos de limpeza com elevada capacidade detergente, 

adstringente ou esfoliante, a exposição a substâncias irritantes, assim como a exposição à radiação 

solar e as alterações da humidade atmosférica e da temperatura podem danificar o estrato córneo, 

originando a perda de lípidos, de proteínas e de componentes do FHN23,24. Por exemplo, a reduzida 

humidade atmosférica tem mostrado provocar uma diminuição da produção de aminoácidos no 

estrato córneo e o aumento da secura da pele24.  

Assim, no tratamento da pele seca torna-se imperioso identificar os fatores que, em cada caso 

particular, possam contribuir para o seu desenvolvimento e restituir a barreira epidérmica, 

devolvendo-lhe o seu equilíbrio24. 

2.1.2.3. Pele oleosa 

Enquanto a pele seca reflete uma alteração funcional dos diferentes componentes cutâneos, a 

pele oleosa é consequência da hiperatividade das glândulas sebáceas27. Esta traduz-se na 

hiperprodução de sebo que se acumula à superfície da pele conferindo-lhe uma aparência oleosa e 

brilhante26,30. 

Sob o ponto de vista qualitativo, o sebo é composto por triglicerídeos, ésteres de ceras, 

colesterol livre e esterificado, esqualeno e ácidos gordos livres, estes últimos contribuindo para a 

acidez da superfície da pele e para a formação do filme hidrolipídico22.  

As glândulas sebáceas encontram-se dispostas por praticamente todo o organismo, mas a sua 

atividade não é idêntica nos diferentes locais anatómicos22, sendo mais significativa na cabeça, 

face, pescoço, ombros e tórax27. 

A alteração na atividade sebácea e respetiva produção de sebo depende de fatores genéticos, 

endócrinos e ambientais31. A idade tem um impacto considerável, naturalmente associado às 

variações hormonais próprias de cada faixa etária25. Na criança os níveis de sebo são baixos, 

aumentando até atingir o seu máximo na adolescência, devido à crescente estimulação androgénica, 

e diminuindo posteriormente com a idade25.  

De um modo geral, o que é pretendido por quem apresenta este tipo de pele é eliminar o 

característico brilho excessivo e o aspeto oleoso e controlar a eventual tendência acneica ou a já 

presente situação de acne26,30. 

2.1.2.4. Pele mista 

Este tipo de pele é habitualmente caracterizado pela coexistência na face dos diferentes tipos de 

pele acima descritos, constituindo frequentemente uma variante da pele oleosa26. Por exemplo, é 

habitual verificar-se a associação de uma zona medio-facial seborreica, com aspeto brilhante e 
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poros dilatados, e zonas laterais mais secas26. A região medio-facial é usualmente designada de 

“zona T”, que se refere à região da testa, nariz e queixo onde a presença de glândulas sebáceas é 

mais notória e, consequentemente, onde se faz sentir uma maior oleosidade25. A pele mista é 

frequentemente observada em mulheres que utilizam produtos cosméticos errados, na tentativa de 

eliminar o excesso de sebo da pele26. Este é, assim, provavelmente o mais delicado tipo de pele 

para tratar, dado que é frequentemente causado pelo uso de produtos não adequados26. 

2.1.2.5. Pele sensível 

Embora o termo pele sensível tenha surgido há algumas décadas atrás, a sua utilização na 

literatura científica foi sempre esporádica32. No entanto, durante os últimos anos tem sido utilizado 

com uma crescente frequência, apesar do seu significado não estar claramente estabelecido32. Para 

alguns autores o termo refere-se a uma exagerada e desagradável sensibilidade da pele manifestada 

com o uso frequente ou prolongado de determinados produtos de uso diário como, por exemplo, os 

produtos cosméticos28. Para outros, define-se como a perceção individual de que a pele reage de 

forma exagerada a diferentes estímulos, incluindo fatores ambientais, e a produtos de aplicação 

cutânea32.  

Assim, de um modo geral, pode dizer-se que a pele sensível caracteriza-se por ser 

particularmente reativa perante diferentes estímulos que são habitualmente bem tolerados28.  

Sob o ponto de vista epidemiológico, a literatura mostra uma crescente prevalência de pele 

sensível32. No Japão, Europa e Estados Unidos, estima-se uma prevalência de 50% nas mulheres e 

30% nos homens, com uma distribuição similar entre os países e continentes32. 

Clinicamente, a elevada reatividade da pele é indicada por sensações subjetivas de queimadura, 

ardor, prurido, picada, descamação e secura28,32. Alguns indivíduos, por exemplo, chegam mesmo a 

não tolerar qualquer produto de aplicação cutânea, mesmo que estes tenham formulações simples28. 

Torna-se, portanto, difícil diagnosticar e quantificar a intensidade e natureza dos sintomas, uma vez 

que estes podem variar de forma acentuada de um indivíduo para outro32. Os sinais, de carácter 

objetivo, presentes numa pele deste tipo são raros ou até mesmo ausentes. Eventualmente pode 

observar-se secura na pele, eritema facial, rosácea ou descamação28. A hiper-reatividade é mais 

frequentemente observada nas mulheres com pele seca ou de tez clara, mas também pode ocorrer 

em homens de pele oleosa ou seca, sendo comuns as queixas de intolerância a cosméticos e a 

produtos de barbear ou hidratantes28. 

A pele sensível pode ter na sua origem fatores genéticos combinados com fatores exógenos e 

endógenos que podem despoletar ou agravar a expressão clínica desta problemática32. São 

exemplos de fatores endógenos: o sexo feminino, a suscetibilidade em corar e/ou ruborizar, os 

baixos níveis de hidratação do estrato córneo, assim como a espessura fina ou a rutura desta 

camada, a elevada perda de água transepidérmica, entre outros32. Casos de estudo têm ainda 

mostrado possíveis associações entre este tipo de pele e outras condições, como a acne, a dermatite 

de contacto, a psoríase, a rosácea, a dermatite atópica e o vitiligo32. No que respeita às causas 
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exógenas, estas podem dividir-se em dois grupos essenciais: os fatores ambientais e os PCHC28. A 

utilização de produtos inadequados a cada tipo de pele em particular é o fator mais comum que 

pode desencadear o desenvolvimento de sensibilidade cutânea. Isto porque muitas das formulações 

contêm ingredientes que, dependendo da sua concentração, podem apresentar propriedades 

irritantes que agridem a barreira cutânea. São exemplos o álcool, o propilenoglicol, a 

trietanolamina, os alfa-hidroxiácidos, entre outros28. O calor, o frio, a exposição solar, o vento, as 

variações da humidade atmosférica, a poluição e o ar condicionado são fatores ambientes capazes 

de provocar a hiper-reatividade cutânea28,32. Da mesma forma uma dieta rica, por exemplo, em 

condimentos, álcool e café, determinadas práticas de higiene pessoal, como o ato de barbear, a 

toma excessiva de banhos, a utilização de forma exagerada de produtos de higiene corporal e a 

exposição ocupacional a substâncias químicas podem estar na origem desta problemática32. 

Na patofisiologia deste problema estão descritas alterações que condicionam a função de 

barreira cutânea, associada à pele muito seca e ao baixo teor de lípidos, com consequente aumento 

da permeabilidade cutânea, assim como hiper-reatividade dos vasos sanguíneos e do sistema 

imunológico e ainda disfunção sensorial28,32. 

Tal como mencionado anteriormente, o diagnóstico não é simples e é fundamentalmente 

conseguido com a realização de questões ao paciente centradas na reação cutânea perante 

diferentes estímulos32. Esta análise pode ainda ser complementada com testes físicos, embora estes 

não sejam suficientemente capazes de ultrapassar a natureza subjetiva inerente a este tipo de pele31. 

Na manutenção da pele sensível, o mais importante é encontrar um regime de cuidados que não 

cause qualquer desconforto28,32. 

2.1.3. Manutenção da pele saudável – cuidados básicos 

Ao longo de toda a vida, a pele é exposta a uma série de fatores e situações que comprometem 

a sua integridade21. Torna-se, assim, essencial adotar hábitos que permitam promover a estrutura e 

a aparência saudável da pele e tratar eventuais transtornos cutâneos21,26. Não só a pele seca, mista 

ou oleosa necessitam de atenção e do correto uso de produtos cosméticos, mas também a pele 

normal carece de cuidados para manter o seu equilíbrio e protegê-la dos agentes externos, 

especialmente da radiação solar26. A manutenção da saúde cutânea é um processo dinâmico, já que 

as características e consequentes necessidades deste órgão diferem ao longo da vida e 

individualmente21, e inclui os seguintes três cuidados fundamentais: a limpeza, a hidratação e a 

proteção contra a radiação ultravioleta21,26. 

2.1.3.1. Limpeza 

A limpeza da pele deve ser feita diariamente33 e tem como objetivo essencial remover as 

impurezas, o excesso de sebo e de suor, as células resultantes da descamação da epiderme, resíduos 

de maquilhagem, assim como quaisquer outras substâncias indesejáveis da superfície da pele21,33. 

Embora a água seja capaz de remover por si só uma grande parte das substâncias referidas, a sua 

capacidade de eliminação dos componentes oleosos é limitada e, por esse motivo, é necessária a 
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utilização de agentes tensioativos21. Estes acabam sempre por remover lípidos existentes na pele33 

e, se usados de forma incorreta e excessiva, podem diminuir significativamente ou até mesmo 

eliminar o filme hidrolípidico presente na superfície cutânea23. Deste modo, cada vez mais as 

formulações desenvolvidas procuram incorporar agentes de limpeza suaves que evitem sensibilizar 

a barreira protetora da pele21,34. Os sabões são os tensioativos mais antigos utilizados na higiene 

pessoal21. Estes resultam da saponificação de ácidos gordos com hidróxido de sódio ou de potássio 

e apresentam um pH entre 9 e 10,533, que está associado à ocorrência de irritação cutânea e 

consequente comprometimento da função de barreira da pele34. Os tensioativos sintéticos, também 

designados syndets, foram desenvolvidos como uma alternativa aos sabões e apresentam uma 

maior compatibilidade com a pele, conseguida com o ajuste do pH do produto ao pH da pele 

normal (entre 5 e 6). Atualmente, os syndets são os principais agentes tensioativos usados na 

formulação de produtos de higiene corporal21. São exemplos o dioctil dulfosuccinato de sódio, o 

lauril sulfato de sódio e a cocoamidopropil betaína, apropriados para peles normais a oleosas35. 

Existem também produtos de limpeza que não incorporam sabões ou syndets e, em vez desses 

agentes, contêm água, glicerina e álcool cetílico35. Este tipo de produtos são aplicados na pele seca 

ou húmida e, após fricção, forma-se uma espuma que é posteriormente limpa ou removida com 

lavagem, deixando um filme hidratante fino na superfície cutânea35. São formulações adaptadas à 

limpeza da pele sensível35. Direcionados à pele muito seca, existem ainda os cremes de limpeza 

aplicados no rosto não só para limpar mas também para hidratar. Estes contêm ingredientes como a 

água, os óleos minerais e as ceras35. 

2.1.3.2. Hidratação 

A manutenção do teor hídrico é fundamental para o funcionamento em harmonia da pele24. 

Tradicionalmente, os cuidados de hidratação baseiam-se na utilização de produtos cosméticos 

contendo ingredientes que atuam por oclusão e humectação21,36. A oclusão do estrato córneo é o 

processo mais comum pelo qual os hidratantes restabelecem o equilíbrio hídrico, através da 

formação de uma película na superfície cutânea que retarda a perda de água transepidérmica por 

evaporação35,36. A vaselina, os óleos minerais e vegetais, a lanonina e os derivados de silicone são 

ingredientes com ação oclusiva24,35,36. Os agentes humectantes atraem e retêm a água na superfície 

da pele36. São exemplos a glicerina, o propilenoglicol, componentes do FHN, como a ureia, e os 

alfa-hidroxiácidos21,24. Para além dos ingredientes mencionados, muitos outros com ação hidratante 

são incluídos nas formulações24. É o caso dos ingredientes ativos relipidizantes, como as 

ceramidas, o colesterol e os ácidos gordos essenciais, que fornecem à pele os componentes de que 

esta necessita para restituir equilíbrio do estrato córneo24. 

2.1.3.3. Proteção solar 

Das várias agressões ambientais das quais a pele deve defender-se, a mais reconhecida é 

provavelmente a radiação ultravioleta21. A exposição solar crónica é um dos fatores principais 

responsáveis pelo fotoenvelhecimento e pelo desenvolvimento de cancro de pele21 e os mecanismos 
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moleculares, bioquímicos e histológicos subjacentes a estes eventos são continuamente objetos de 

estudo21. A radiação UVB é responsável pelos danos diretamente causados no DNA, mediando ou 

iniciando uma cascata de eventos desde o processo inflamatório (eritema) ao cancro cutâneo e 

fotoenvelhecimento21. A radiação UVA não interage diretamente com o DNA e o evento primário 

associado à sua exposição é a formação de espécies reativas de oxigénio, que ocorre ao nível das 

estruturas mais profundas da pele, isto é, na derme21. A intensidade da radiação UVA é 

relativamente constante ao longo do dia e do ano, enquanto a UVB apresenta maior intensidade no 

verão do que no inverno e varia durante o dia, sendo superior ao meio-dia comparativamente com a 

manhã ou o final da tarde37. Neste sentido, a proteção contra a radiação ultravioleta é essencial para 

manter a saúde cutânea e deve ser realizada durante todo o ano21,37. A proteção solar é igualmente 

importante na prevenção do melasma, um distúrbio de pigmentação da pele38. Nos vários fatores 

etiológicos do melasma incluem-se os fatores endócrinos e a exposição solar38. Os estrogénios e 

progesterona, naturais e sintéticos, estão implicados na patogénese do melasma, verificando-se a 

frequente associação deste transtorno com a gravidez e com o uso de fármacos contracetivos e de 

estrogénios em mulheres pós-menopausa38. Por sua vez, a exposição solar provoca a exacerbação 

do melasma, aumentando a atividade dos melanócitos38. Assim, as mulheres grávidas ou que 

estejam a realizar contraceção hormonal devem evitar a exposição solar desprotegida, utilizando 

um protetor solar adequado à sua pele38.  

A escolha da proteção adequada deve recair sobre os produtos que combinem um fator de 

proteção solar (FPS) no mínimo de 3039, relativo à radiação UVB, e proteção contra a radiação 

UVA21. 

2.1.3.4. Cuidados básicos adaptados à tipologia cutânea 

 Pele seca 

O cuidado da pele seca centra-se em evitar a utilização de produtos de limpeza muito 

agressivos e em proteger a pele dos fatores exógenos que agravam esta condição26. Para tal, devem 

ser escolhidos produtos de limpeza suaves, com um pH mais ácido, evitando o uso de sabões e de 

loções ou outros produtos contendo álcool24. Os cremes ou leites de limpeza contendo agentes 

hidratantes devem ser aconselhados, para um maior conforto35. A hidratação deve ser realizada 

diariamente, após a limpeza da pele, recorrendo a produtos cujas formulações e formas galénicas 

foram desenvolvidas para dar resposta às necessidades da pele seca ou muito seca24.  

 Pele mista a oleosa 

Habitualmente as gamas de produtos disponíveis no mercado englobam a pele mista e a pele 

oleosa na designação única de “pele mista a oleosa”40. Um dos principais requisitos nos cuidados 

destes tipos de pele consiste na redução do excesso de sebo na superfície da pele evitando, contudo, 

a total remoção dos lípidos cutâneos26. Devem ser escolhidos produtos de limpeza com tensioativos 

suaves e excluir o uso de sabões e de produtos contendo álcool26,41. A limpeza não deve ser 

excessiva, sendo normalmente suficiente duas vezes por dia41. É fundamental escolher produtos 
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hidratantes adaptados à pele oleosa ou mista, com formulações não comedogénicas e texturas oil 

free42. De um modo geral, os produtos direcionados a estes tipos de pele apresentam galénicas 

fluidas e frescas40. 

 Pele sensível 

Na pele sensível deve aplicar-se o menor número possível de produtos cosméticos, escolhendo-

se preferencialmente os que apresentam a indicação para “peles sensíveis”28,32. Na limpeza do rosto 

é de evitar a utilização de sabões e de produtos que contenham álcool, dando-se preferência aos 

produtos sem enxaguamento e à água termal28,32. A esfoliação da pele deve ser evitada, 

particularmente nos períodos de maior sensibilidade28,32. São aconselhados cremes hidratantes com 

texturas suaves e todos os produtos devem ser hipoalergénicos, sem perfumes e corantes28,32. É 

importante proteger a pele da exposição solar, utilizando a proteção solar adequada à pele 

sensível28,32. 

2.2. Organização da iniciativa 

Com o intuito de promover a saúde cutânea foi organizada uma semana de aconselhamento 

personalizado aos utentes sobre a manutenção da saúde da pele. Esta ideia inicia-se com a 

perceção, ao longo do estágio na farmácia comunitária, da grande oferta de produtos 

dermocosméticos presentes no mercado direcionados às diferentes tipologias cutâneas, surgindo a 

curiosidade de saber se os utentes cuidam da pele e utilizam os produtos mais adequados. Para 

além disso, a venda de PCHC representa a maior fatia dos lucros da farmácia, sendo cada vez mais 

importante apostar no aconselhamento farmacêutico na área da dermocosmética, em contínuo 

crescimento. 

2.3. Objetivos 

Os objetivos desta atividade foram vários: 1) avaliar a tipologia cutânea, de forma não 

instrumental; 2) verificar quais os cuidados diários com a pele praticados e a adequação dos 

produtos utilizados; 3) averiguar a razão para a eventual falta ou inadequação dos cuidados; 4) 

aconselhar os produtos mais adequados ao estado da pele. Aliado a estes objetivos, está também o 

intuito de que os utentes adquiriam os eventuais produtos aconselhados, o que é sempre uma mais-

valia para a vertente financeira da farmácia. 

2.4. Métodos 

Na semana de 10 a 14 de Maio foi realizada uma ação de promoção da saúde cutânea, 

intitulada “Semana de Aconselhamento – Cuide da Sua Pele” (anexo 4). Os utentes interessados 

foram submetidos a um questionário (anexo 5) que visava concretizar os objetivos acima descritos, 

a sua tipologia cutânea foi avaliada e foi prestado o aconselhamento adequado. No final foram 

estregues panfletos que desenvolvi (anexos 6, 7 e 8) com informações e conselhos sobre os 

cuidados essenciais a ter com a pele e ainda sobre os cuidados específicos para o tipo de pele do 

utente. 
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2.5. Resultados 

2.5.1. Caracterização da amostra 

 Aderiram a esta ação um total de 15 utentes da Farmácia Teixeira Lopes, com idades entre 

os 22 e os 90 anos (média de 42 anos de idade), do sexo feminino e masculino (80% vs. 

20%, respetivamente).  

 Dos inquiridos, 46% não realizava qualquer tratamento farmacológico (incluindo 

contraceção hormonal) e dos restantes 53% com tratamento farmacológico em curso, 63% 

corresponde à contraceção hormonal.  

2.5.2. Resultados relativos à análise da tipologia cutânea e dos cuidados de pele 

 Dos 15 utentes, 60% considerava a sua pele sensível, 6,7% apresentava uma pele normal, 

46,7% pele seca, 6,7% pele oleosa e 40% pele mista.  

 Dos 3 cuidados básicos necessários (higiene, hidratação e proteção solar), apenas 13,3% os 

realizam diariamente, praticando a proteção solar durante todo o ano; 66,7% cumpre 

apenas a higiene e a hidratação; 20% realiza apenas a higiene diária; e 60% refere proteger 

a pele apenas no verão. 

 Das mulheres a realizar contraceção hormonal (33,3%) apenas 20% pratica proteção solar 

diariamente, durante todo o ano. 

 A higiene é realizada apenas com água por 66,7% dos utentes e os restantes 33,3% utiliza 

um produto destinado à limpeza do rosto. 

 33,3% dos utentes faz a limpeza do rosto duas vezes por dia (de manhã e à noite), 46,7% só 

realiza de manhã e 20% apenas à noite. 

 Dos utentes que realizam a hidratação do rosto, 58,3% utiliza um produto direcionado ao 

seu tipo de pele e os restantes 41,6% utiliza produtos desadequados.   

 Dos critérios utilizados na escolha de PCHC, 53,3% resulta do aconselhamento por um 

profissional de saúde, 6,7% resulta do aconselhamento por amigos/familiares, 13,3% 

adquire os produtos em promoção e 26,6% refere outros critérios diversos. 

 Das várias razões alegadas para o não cumprimento dos cuidados com a pele, a mais 

mencionada foi a “preguiça” (33,3% dos utentes), seguindo-se a “falta de tempo” (20%), a 

“pouca importância” (20%), “motivos económicos” (13,3%) e outros motivos (13,3%). 

2.6. Discussão/Conclusão 

Analisando os resultados acima descritos, é possível verificar que a maioria dos utentes 

inquiridos não cumpre os cuidados essenciais para a manutenção do estado de saúde da pele. No 

entanto, a amostra é pequena e seria interessante abordar um maior número de pessoas. É 

importante ressalvar que a avaliação da tipologia cutânea foi realizada apenas com base na 

observação e na anamnese, não tendo sido possível realizar uma avaliação instrumental dos 

parâmetros cutâneos. 
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No que respeita à proteção solar, esta é pouco praticada, havendo ainda muito a fazer para 

torná-la um hábito diário e independente da época do ano. A maioria das mulheres a realizar 

contraceção hormonal não aplica o protetor solar diariamente, aumentando, assim, o risco de 

desenvolver distúrbios de pigmentação, como o melasma. No que respeita à limpeza do rosto, 

muitos consideram que a água é suficiente, não achando necessária a utilização de um produto 

específico, e a maioria limpa o rosto apenas de manhã. Estes resultados podem levar a concluir que 

os motivos pelos quais a pele deve ser limpa são na realidade desconhecidos. No que respeita à 

hidratação, uma parte considerável utiliza produtos que não são adaptados ao seu tipo pele, o que 

pode refletir a falta de conhecimento sobre a importância de responder às necessidades cutâneas 

específicas. Muitos dos utentes recorrem à opinião do profissional de saúde para a escolha dos 

produtos a utilizar, o que mostra a importância do Farmacêutico no aconselhamento e na satisfação 

dos utentes. Os motivos apontados para o não cumprimento dos cuidados de pele podem levar a 

concluir que a manutenção da pele saudável não é vista como uma necessidade prioritária. 

Deste modo, os resultados mostram que é necessário fazer chegar os conhecimentos sobre esta 

temática a um maior número de pessoas, sensibilizando-as para a importância da pele e de manter a 

sua integridade. A Farmácia deve estabelecer-se como um local de prestação de serviços relativos à 

saúde da pele, educando os utentes e promovendo o uso correto dos PCHC.  
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3. Formação sobre a acne vulgaris num estabelecimento de educação. 

3.1. Enquadramento 

A acne vulgaris é uma dermatose inflamatória crónica das unidades pilossebáceas – unidades 

formadas pelo folículo piloso associado a uma glândula sebácea43,44. É o transtorno de pele mais 

comum, afetando mais de 80% das pessoas em algum momento da vida44. Usualmente inicia-se na 

adolescência e tende a resolver-se por volta dos 20 anos de idade44. Alguns graus de acne afetam 

praticamente todos os jovens entre os 15 e os 17 anos, manifestando-se de forma moderada a 

severa em cerca de 15% a 20% dos casos43. No entanto, embora seja comummente associada à 

adolescência, pode persistir na idade adulta43,44. Só na Alemanha a presença de acne verificou-se 

em 64% da população entre os 20 e os 29 anos e em 43% da população entre os 30 e os 39 anos de 

idade43. Estudos apontam ainda para uma prevalência de 5% nas mulheres e de 1% nos homens 

com idades acima dos 40 anos44. Visto que é considerada uma doença crónica e que pode deixar 

cicatrizes cutâneas visíveis, a acne tem consequências psicológicas e sociais significativas, 

prejudicando a qualidade de vida dos indivíduos afetados43-45. É muito importante alertar os vários 

profissionais de saúde para a natureza crónica deste problema de pele e para a necessidade de se 

manterem informados sobre os tratamentos existentes, no sentido de prestarem o melhor 

aconselhamento e guia de tratamento aos pacientes30,45. 

A acne é uma desordem multifatorial que afeta as regiões da pele com maior número de 

unidades pilossebáceas, ou seja, na face, no pescoço, na parte superior do tórax, nos ombros e nas 

costas43,46. Pode também ocorrer em áreas sujeitas a pressão, como nas nádegas, e ainda em 

determinados locais após o uso de algumas substâncias químicas presentes, por exemplo, nos 

produtos cosméticos46. Para além destes, a acne pode resultar da combinação de diversos fatores de 

risco43,46. Estudos com indivíduos gémeos têm apontado para a importância dos fatores genéticos 

no desenvolvimento da acne43 e o historial familiar tem sido associado à maior propensão para a 

cronicidade45. O stresse é também considerado um fator de risco de cronicidade e de episódios de 

exacerbação43,45. Esta relação pode ser explicada pelo facto das glândulas sebáceas funcionarem 

como um órgão endócrino independente cuja atividade é influenciada pela hormona libertadora da 

corticotrofina, cujos níveis variam sob stresse43,45,47. A oclusão da superfície cutânea com produtos 

oleosos, com determinado tipo de vestuário e a sudação podem igualmente agravar a acne, assim 

como o calor e a humidade43. A dieta e a higiene têm sido também implicadas, mas poucas 

evidências suportam ou refutam a contribuição destes fatores42,43,48,49. Várias pesquisas sugerem 

que os produtos lácteos, em especial o leite, aumentam o risco de desenvolver acne42. No entanto, a 

maioria são estudos observacionais com falhas significativas que não permitem tirar conclusões 

acerca das relações de causa-efeito43. Da mesma forma para o chocolate, que muitos acreditam 

originar as vulgarmente chamadas “borbulhas”, não existem evidências científicas da sua relação 

com a acne43,50. No que respeita à exposição solar, alguns dados existentes remetem para efeitos 

benéficos, enquanto outros remetem para efeitos prejudiciais46,51. Por um lado, apesar dos 
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mecanismos específicos não serem conhecidos, são descritas clinicamente melhorias da acne em 

alguns pacientes52, possivelmente associadas a um certo efeito anti-inflamatório da radiação solar46. 

No entanto, os riscos associados à radiação ultravioleta excedem fortemente os eventuais 

benefícios46. Por outro lado, os efeitos prejudiciais são atribuídos ao facto da radiação ultravioleta 

intensificar os processos de queratinização e de secreção sebácea51, ambos implicados na etiologia 

da acne42,43,45,47. 

As características clínicas da acne incluem a seborreia (pele oleosa), lesões não inflamatórias 

(comedões abertos e fechados), lesões inflamatórias (pápulas, pústulas e nódulos) e vários graus de 

cicatrizes43,46. O risco de desenvolver cicatrizes aumenta com o ato de “apertar” as lesões. Este é 

um hábito muito frequente dos pacientes que consideram que a terapêutica em curso não está a ser 

suficientemente rápida ou eficaz53. 

Relativamente à etiologia, estão descritos quatro processos com um papel central na formação 

de lesões acneicas, que incluem27,42,43,45,47: (1) a hiperqueratinização do epitélio folicular, com 

consequente obstrução do canal pilossebáceo e retenção do sebo; (2) a hiperplasia das glândulas 

sebáceas e hipersecreção sebácea em consequência da estimulação androgénica e/ou do aumento da 

sensibilidade dos recetores androgénicos presentes nas glândulas sebáceas; (3) a síntese de lípases 

pela bactéria Propionibacterium acnes que coloniza o folículo pilossebáceo, que hidrolisam os 

triglicerídeos presentes no sebo libertando ácidos gordos livres com ação pro-inflamatória; e (4) a 

resposta imunitária e indução da inflamação a nível folicular associada à libertação de fatores 

citotóxicos e quimiostáticos. A hiperqueratinização é o resultado de um processo de renovação 

anormal dos queratinócitos42,47. Ocorre o aumento da proliferação destas células e verifica-se a 

acumulação e aderência dos corneócitos no folículo piloso, devido à excessiva quantidade de 

sebo42,46. Em consequência ocorre a obstrução no canal pilossebáceo, havendo retenção do sebo e 

originando a formação de comedões42,46. A atividade aumentada das glândulas sebáceas, tal como 

mencionado anteriormente, tem na sua origem essencialmente a estimulação pelos androgénios, 

cujos níveis se tornam elevados sobretudo na puberdade, intensificando todo o mecanismo25,47,54,55. 

A acumulação de sebo aliada à hiperqueratinização gera um meio anaeróbio e rico em lípidos 

favorável à proliferação de microorganismos, com particular destaque para a P.acnes27,43,47. Esta 

bactéria, gram positiva e de metabolismo anaeróbio46, é responsável pela libertação de mediadores 

inflamatórios na pele através de vários mecanismos que ativam o sistema imunitário, com 

consequente rutura do folículo pilossebáceo, implicados no processo de inflamação25,42,43. A 

resposta inflamatória provocada manifesta-se sob a forma de pápulas e pústula e ainda de nódulos, 

lesões inflamatórias maiores e mais profundas que evoluem para um processo de cicatrização49. 

Segundo a American Academy of Dermatology, a acne é classificada quanto à sua severidade 

em41,46: 

 Acne leve: forma mais leve de acne, caracterizada pela presença de comedões abertos e 

fechados e poucas pápulas e pústulas (geralmente menos de 10); 
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 Acne moderada: caracterizada pela presença de comedões abertos e fechados e de pápulas 

e pústulas em maior número (10 a 40); 

 Acne moderada a severa: caracterizada pela presença de pápulas e pústulas juntamente com 

lesões inflamatórias nodulares (geralmente mais de 5); 

 Acne severa: forma mais grave de acne, caracterizada pela presença de numerosas pápulas 

e pústulas assim como muitas lesões inflamatórias nodulares. 

Os principais objetivos do tratamento da acne centram-se no controlo dos quatro pontos-chave 

descritos previamente, isto é, em diminuir a produção sebácea, a hiperqueratinização, a proliferação 

microbiana e a inflamação42,43,47. A escolha do tratamento deve ser adaptada à severidade do 

transtorno cutâneo e ao tipo de lesões manifestadas43,56, devendo ser iniciado o mais precocemente 

possível para evitar o desenvolvimento de cicatrizes assim como outros problemas do foro 

psicológico41,45,56. 

De um modo geral os medicamentos utilizados no tratamento da acne dividem-se em tópicos e 

sistémicos43,49. As preparações tópicas, habitualmente utilizadas na acne leve a moderada, têm 

como objetivo essencial evitar a formação de novos comedões43,49. Dos vários princípios ativos 

utilizados nas formulações de aplicação tópica, incluem-se: 

 Peróxido de benzoílo42,43,45,48,49: tem maioritariamente ação antimicrobiana, particularmente 

contra a P.acnes, e também queratolítica e anti-inflamatória43,48. Está presente em várias 

preparações over-the-counter (OTC) existentes no mercado43,48 e encontra-se disponível 

nas concentrações entre 2,5% e 10%, tais como, o PEROXIBEN® (Isdin) 2,5, 5 e 10%, o 

BENZAC AC® (Galderma) a 5% e o BENOXYGEL® (Stiefel) a 5 e 10%56. Os principais 

efeitos adversos são a secura e irritação da pele, podendo ainda originar o aumento da 

fotossensibilidade56. 

 Ácido azelaico43,48: tem propriedades antibacterianas e queratolíticas43,48. Para além da 

possível irritação cutânea56, existe o risco de causar hipopigmentação48. Está disponível na 

forma farmacêutica de gel na concentração de 15%, FINACEA® (Bayer), e em creme a 

20%, SKINOREN® (Berlimed), ambos medicamentos sujeitos a receita médica56. 

 Retinóides42,43,45,48,49: são derivados da vitamina A e incluem a tretinoína, a isotretinoína e o 

adapaleno, sendo que todas as preparações que os contêm estão sujeitas a receita médica43. 

Atuam no processo de queratinização anormal e têm ação anti-inflamatória43. Os principais 

efeitos adversos são a secura, eritema e irritação da pele e podem ainda causar um aumento 

da sensibilidade à radiação ultravioleta43,48,56. Algumas preparações conhecidas são 

ISOTREX® (Stiefel) na forma de gel contendo isotretinoína a 0,05%, RETIN-A® (Janssen-

Cilag Farmacêutica) na forma de gel contendo tretinoína a 0,025% e DIFFERIN® 

(Galderma) na forma de creme ou gel com adapaleno a 0,1%56. 

 Antibióticos43,45,48: atuam sobre a P.acnes, exercendo um efeito antimicrobiano e, 

consequentemente, uma ação anti-inflamatória43. Os principais agentes utilizados são a 
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clindamicina, eritromicina e tetraciclina, sujeitos a receita médica43. Os antibióticos tópicos 

são ainda habitualmente combinados com os retinoides tópicos ou com o peróxido de 

benzoílo43,49. Algumas preparações existentes no mercado são AKNE-MYCIN® (Hermal 

Kurt Herrmann GmbH) creme com eritromicina a 2% e DUAC® (Stiefel) gel com 

clindamicina em associação com peróxido de benzoílo a 1% e 5%, respetivamente56. 

Em algumas situações pode ser necessário recorrer à terapêutica sistémica, que envolve a 

utilização de antibióticos orais, retinóides orais ou terapêutica hormonal, sujeita a receita 

médica43,56. O recurso aos antibióticos orais reserva-se para as formas de acne moderada a severa, 

para as situações em que não há eficácia da terapêutica tópica ou caso esta não seja tolerada43,56. Os 

fármacos habitualmente usados são a tetraciclina, doxiciclina, minociclina e eritromicina43. 

Exclusivamente na mulher, pode recorrer-se à terapêutica hormonal por via oral com uma 

associação de ciproterona (2mg) e etinilestradiol (0,035mg)43,56. Os estrogénios (etinilestradiol) 

suprimem a atividade das glândulas sebáceas e reduzem a formação de androgénios a nível ovárico 

e adrenal44 e a ciproterona é um antiandrogénio que inibe a ação das hormonas sexuais masculinas, 

por competição a nível dos recetores androgénicos43. Caso se esteja perante uma situação de acne 

severa, de acne refratária às restantes terapêuticas já descritas, quando ocorra formação de 

cicatrizes ou risco de repercussões psicológicas significativas, pode ser considerada a utilização de 

isotretinoína oral (10mg ou 20mg)44,57. Este é o tratamento mais eficaz, atingindo a cura em 

aproximadamente 85% dos casos43. O seu mecanismo de ação envolve a supressão da atividade das 

glândulas sebáceas da pele, a diferenciação do epitélio folicular e efeitos anti-inflamatórios48. Os 

principais efeitos adversos são de natureza mucocutânea, tais como a secura dos lábios, da mucosa 

nasal, dos olhos e da pele e ainda queilite e hemorragia nasal43,56. Dado o potencial teratogénico 

deste fármaco, não deve ser utilizado por grávidas e devem ser tomadas as medidas de precaução 

adequadas nas mulheres em idade fértil através da contraceção adequada, quer durante o 

tratamento, quer após um mês da sua conclusão43,56. O doente que inicia o tratamento da acne deve 

ser informado de que a resposta terapêutica é na grande maioria lenta, não sendo de esperar 

melhoras durante os primeiros dois a três meses após o início da mesma42. Neste sentido, deve 

desaconselhar-se o impulso de “apertar” as lesões, pois não só retarda a sua cura, como aumenta o 

risco de desenvolver cicatrizes42,53. 

Para além das várias abordagens farmacoterapêuticas mencionadas anteriormente, os cuidados 

dermocosméticos são um importante complemento na terapêutica do doente com acne26,30,51,57. Se 

considerarmos os efeitos secundários dos medicamentos tópicos e sistémicos, encontramos 

comummente a irritação da pele, a secura cutânea com descamação, prurido e desidratação e ainda 

o risco de fotossensibilização30,43, todos eles desconfortos que podem ser minorados recorrendo aos 

cuidados dermocosméticos30. Estes consistem em cuidados básicos de higiene, hidratação e 

proteção solar, utilizando produtos com formulações adequadas a esta condição de pele57. É de 

notar que algumas formas ligeiras de acne podem, inclusive, ser tratadas recorrendo 
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exclusivamente à dermocosmética30,41. Atualmente grande parte dos laboratórios cosméticos possui 

gamas de produtos desenvolvidas especificamente para peles oleosas e acneicas, complementares 

aos tratamentos anti-acneicos30,51. 

No caso de uma pele oleosa ou acneica, a escolha dos produtos cosméticos e de higiene pessoal 

deve recair sob três características fundamentais: devem ser não comedogénicos, hipoalergénicos e 

com texturas “oil free”42,51. As formulações à base de óleos são normalmente mais comedogénicas 

do que os produtos à base de gel e de derivados de silicone (como ciclometicone e dimeticone) que 

devem, portanto, ser preferidos24,42. 

No que respeita aos cuidados de higiene, existe a tendência, por parte de quem tem pele oleosa 

ou acneica, de lavar excessivamente a pele, na tentativa de eliminar o excesso de sebo e 

consequente brilho cutâneo associado42,43. No entanto, esta é uma prática contraproducente, uma 

vez que a remoção excessiva de sebo juntamente com a fricção secam a pele e estimulam ainda 

mais a produção sebácea, podendo agravar a situação atual26,42,43. Assim, a limpeza da pele duas 

vezes por dia é suficiente41,42. Os produtos utilizados devem ser formulados com tensioativos 

suaves41, sem sabão e sem álcool41, e devem ser aplicados na pele com os dedos e utilizando água 

tépida41,42. Podem conter agentes seborreguladores, que controlam a produção de sebo, e ativos 

esfoliantes, que auxiliam na desobstrução do canal pilossebáceo devido à sua capacidade de 

favorecer a descamação dos queratinócitos em excesso51. As formas galénicas atualmente 

disponíveis são variadas, desde geles, leites, cremes de limpeza, entre outros, com ou sem 

enxaguamento58.  

Os cuidados de limpeza podem ser reforçados com a utilização de máscaras absorventes do 

excesso de sebo e com a esfoliação, uma a duas vezes por semana58. Estes devem, contudo, ser 

moderados já que a fricção e a limpeza vigorosas podem agravar as lesões inflamatórias41,42. Os 

produtos seguidamente descritos contêm formulações adaptadas à pele oleosa e acneica: 

 CLEANANCE® gel de limpeza (Pierre Fabre) – gel sem sabão e de pH neutro, que 

necessita de enxaguamento58. Contém laurato de glicerilo como agente seborregulador58. 

Tem água termal na sua formulação58, conhecida pelas suas propriedades dessensibilizantes 

e suavizantes26. 

 NORMADERM® gel de limpeza profunda (Vichy) – gel de limpeza sem sabão e sem 

álcool, que necessita de enxaguamento59. Contém ativos como o ácido glicólico e o ácido 

salicílico com ação esfoliante43,51, microesferas de polietileno (esfoliante físico) e água 

termal59. 

A hidratação é outro cuidado essencial, particularmente importante em complemento dos 

tratamentos utilizados na acne, quase sempre sensibilizantes e desidratantes42,60. Na formulação de 

produtos hidratantes são incluídas substâncias como a glicerina com propriedades humectantes24, 

ativos com ação reestruturante e nutritiva, como ácidos gordos livres presentes nos óleos 

vegetais24,58, agentes matificantes como o pidolato de zinco, anti-oxidantes como a vitamina E, e 
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queratolíticos como o lipo-hidroxiácido (LHA) e o ácido salicílico e ainda ativos com ação 

bacteriostática, como a olamina piroctona51. No mercado existem diversos produtos hidratantes 

direcionados à pele oleosa e acneica, tais como: 

 EFFACLAR MAT® (La Roche Posay) – creme hidratante, com propriedades 

matificantes61. Contém na sua composição pidolato de zinco, vitamina E, glicerina e 

LHA61. 

 KERACNYL MATIFIANT® (Ducray) – creme hidratante com propriedades matificantes61. 

Contém na sua composição extrato de Sabal serrulata que reduz a produção de sebo, pós 

absorventes com ação matificante, ácido glicólico e ácido salicílico com ação esfoliante e 

acetato de tocoferol com efeito antioxidante51,62. 

Tal como é possível constatar, os diferentes produtos, independentemente do efeito a que se 

destinam (limpeza ou hidratação), combinam uma série de propriedades comuns51. 

Para além dos produtos de limpeza e hidratantes, existem ainda outros que proporcionam um 

cuidado mais localizado, particularmente útil nas situações de acne ligeira, agindo diretamente 

sobre as lesões (retencionais ou inflamatórias) quando estas surgem51,58. São frequentemente 

apresentados sob a forma de sticks e podem ser utilizados várias vezes ao dia, até ao 

desaparecimento da lesão51. De um modo geral, estes secam a lesão (devido, essencialmente, à 

presença de álcool), têm um efeito esfoliante que permite desobstruir os folículos pilossebáceos 

(devido à presença de ativos como o ácido salicílico e ácido glicólico) e limitam a proliferação 

bacteriana (devido à presença de ativos como a olamina piroctona)51. Como exemplos, podem ser 

referidos: 

 EFFACLAR A.I.® (La Roche Posay) – destina-se a ser aplicado diretamente sobre as 

lesões61. Contém na sua composição niacinamida, com ação apaziguadora e calmante, a 

associação de olamina piroctona e glicacil com ação bacteriostática e LHA com ação 

esfoliante51,61. 

 KERACNYL® stop borbulhas (Ducray) – destina-se a ser aplicado diretamente sobre as 

lesões62. Da sua composição fazem parte o ácido glicólico e ácido salicílico com ação 

esfoliante, glicirrinato de amónio e lactamida com propriedades calmantes e o álcool51,62. 

Por último, a proteção solar é um cuidado que, à semelhança dos descritos anteriormente, deve 

fazer parte do quotidiano de todos os indivíduos21, especialmente naqueles que são submetidos aos 

tratamentos anti-acneicos, uma vez que a grande maioria confere uma maior sensibilidade aos 

efeitos da radiação ultravioleta30,41,43. Os protetores solares incluem substâncias que conferem 

proteção contra a radiação UVA e UVB, agentes hidratantes, seborreguladores e matificantes e 

ainda ativos com ação antioxidante, adaptados à pele oleosa/acneica30. 

A abordagem dermocosmética na acne é parte integrante do aconselhamento farmacêutico, 

onde este pode ter um impacto muito significativo na melhoria de situações de acne ligeira e na 

promoção do conforto e qualidade de vida do doente sob tratamento médico30. Mas a ação do 
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farmacêutico não fica por aqui. Como elemento da equipa de profissionais de saúde, este pode 

contribuir para a adesão terapêutica, informando o doente sobre a natureza deste transtorno de pele, 

os hábitos que podem agravá-lo e educar acerca do tratamento e espectativas associadas42,45. O 

sucesso do tratamento exige a adesão consistente por parte do doente30. Por exemplo, é muito 

importante ajudar o doente a entender que os resultados da farmacoterapia não são visíveis 

rapidamente42. Para além disso, este deve também ser informado sobre o risco de agravamento das 

lesões no início do tratamento, antes de surgirem os resultados positivos42. Se o paciente não for 

avisado destas limitações, existe um risco elevado de abandono da terapêutica42. Despender tempo 

a educar os pacientes pode ajudá-los a lidar com os efeitos colaterais dos medicamentos e a criar 

expectativas adequadas acerca dos tratamentos45. Nos dias de hoje é igualmente muito relevante 

alertar os pacientes de que a informação disponível na internet acerca da acne varia em termos de 

qualidade, devendo os profissionais de saúde orientá-los para fontes de informação fidedignas43. 

Estes podem inclusivamente selecionar e reunir informações provenientes de fontes credíveis, 

criando ferramentas educacionais úteis42. Visto que este transtorno cutâneo afeta sobretudo jovens, 

em idades cruciais para o desenvolvimento de autoconfiança e autoestima43, torna-se também 

importante que os pais destes jovens sejam alertados para as repercussões a nível psicológico e, 

consequentemente na qualidade de vida, que esta condição pode acarretar53. A situação de acne não 

deve ser desvalorizada, por mais ligeira que possa parecer, pois as formas mais leves podem ter 

impactos psicológicos tão preocupantes como uma situação de acne severa42,45. 

A ideia de organizar a formação sobre a acne num estabelecimento de educação surge com uma 

situação em particular ocorrida durante o estágio curricular na Farmácia Teixeira Lopes. Um jovem 

de 17 anos, com sinais evidentes de acne, recorreu à farmácia para informar-se sobre os 

medicamentos ou produtos que ajudassem a tratar a sua situação. Em conversa, referiu que ao 

pesquisar na internet encontrou alguns conselhos como o de “realizar a limpeza com um sabão, 

pois ajudava a secar a pele”. Após a farmacêutica dar os devidos conselhos, o jovem disse que ira 

“tentar convencer a mãe” para se dirigirem ao médico e realizar o tratamento adequado. Este 

episódio alertou-me para a necessidade de contribuir para a educação dos jovens sobre este 

problema de pele, valorizando o papel do farmacêutico na promoção da saúde. 

3.2. Objetivos 

A formação acerca da acne vulgaris teve como objetivo central promover a educação e a saúde 

cutânea, direcionadas em particular para este problema de pele. A iniciativa pretendeu transmitir 

conhecimentos acerca da acne no que respeita às suas características, aos fatores etiológicos e 

agravantes, desmistificar algumas ideias pré-estabelecidas na sociedade, apresentar os tratamentos 

farmacológicos existentes e, em particular, o papel da dermocosmética como um importante 

recurso e complemento na gestão deste transtorno. À semelhança das atividades anteriores, esteve 

também presente a intenção de promover a Farmácia Teixeira Lopes. 



Relatório de Estágio Profissionalizante  Farmácia Teixeira Lopes 

 

40 
 

3.3. Métodos 

A concretização desta atividade compreendeu a realização de uma apresentação (anexo 9) 

intitulada “A Pele e a Acne – cuidados essenciais”, na Escola Básica Soares dos Reis em Vila Nova 

de Gaia, com localização próxima da Farmácia Teixeira Lopes, no dia 17 de março de 2014. A 

formação foi dada aos alunos de duas turmas do 8º ano, com idades compreendidas entre os 13 e os 

14 anos. A exposição do tema iniciou-se com uma breve análise da pele relativamente às suas 

funções, estrutura e tipologia. De seguida foi abordada a acne quanto à sua definição, etiologia, 

fatores agravantes e os tratamentos existentes, dando-se particular destaque aos cuidados essenciais 

dermocosméticos direcionados a peles oleosas com tendência acneica. Por fim, a apresentação 

terminou com o esclarecimento de alguns mitos acerca desta temática. 

3.4. Discussão/conclusão 

A proposta para realizar a exposição deste tema foi bem aceite pelos responsáveis do 

estabelecimento de educação, que consideraram ser uma boa iniciativa, importante na educação dos 

jovens e na sua saúde. Estes últimos mostraram-se bastante recetivos e interessados, levantando 

imensas questões durante a apresentação. Foi curioso verificar que o mito sobre o sol ajudar a 

melhorar a acne era considerado efetivamente uma verdade por grande parte destes jovens. Um dos 

alunos, com sinais de acne, revelou ainda estar a fazer tratamento com um antibiótico oral e 

manifestou o seu descontentamento pela demora no surgimento de resultados benéficos. Por todas 

estas situações descritas, considero que a minha intervenção da educação destes jovens foi 

relevante e produtiva e que estes ficaram mais elucidados sobre este problema e sobre a 

necessidade de cuidarem da pele, da forma mais adequada. 
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Anexos 

Anexo 1 

 

 

Anexo 1: Apresentação sobre a pediculose. 
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Anexo 1: Apresentação sobre a pediculose (continuação). 
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Anexo 1: Apresentação sobre a pediculose (continuação). 
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Anexo 2 

  

Anexo 2: Panfleto informativo sobre a pediculose (frente). 

Anexo 2: Panfleto informativo sobre pediculose (verso). 
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Anexo 3 

 

  

Anexo 3: Desenho vencedor sobre os piolhos. 
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Anexo 4 

  

Anexo 4: Anúncio da semana de aconselhamento sobre os cuidados com a pele. 
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Anexo 5 

  

Anexo 5: Questionário realizado aos utentes para avaliação da tipologia cutânea e cuidados cutâneos (página 1). 
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Anexo 5: Questionário realizado aos utentes para avaliação da tipologia cutânea e cuidados cutâneos (página 2). 
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Anexo 6: Panfleto sobre os cuidados essenciais para uma pele saudável, direcionados à pele mista e oleosa. 

Anexo 6  
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Anexo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 7: Panfleto sobre os cuidados essenciais para uma pele saudável, direcionados à pele seca. 
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Anexo 8 

 

 

 

 

Anexo 11 

  

Anexo 8: Panfleto sobre os cuidados essenciais para uma pele saudável, direcionados à pele sensível. 
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Anexo 9 

 

 

 

Anexo 9: Apresentação sobre a acne vulgaris. 
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Anexo 9: Apresentação sobre a acne vulgaris (continuação). 
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Anexo 9: Apresentação sobre a acne vulgaris (continuação.) 
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Resumo 

Concluídos nove semestres de formação na Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto, surge a oportunidade de experienciarmos a atividade Farmacêutica na sua vertente 

hospitalar, complementando a nossa formação com mais e importantes conhecimentos e colocando 

em prática os já adquiridos. 

A realização do estágio nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto 

proporciona-nos o conhecimento da sua organização, olhar de perto o circuito do medicamento em 

meio hospitalar e participar, ainda que de forma breve, na equipa que suporta e torna possível todo 

este sistema complexo. Assim, ao longo de dois meses passamos por vários setores dos Serviços 

Farmacêuticos, nos quais permanecemos durante uma semana em cada um deles. 

O Armazém de Produtos Farmacêuticos é um dos setores pelos quais passamos, muito 

importante no circuito do medicamento, ao nível do qual ocorre a aquisição, a receção, o 

armazenamento e a distribuição dos medicamentos e produtos farmacêuticos, e cuja gestão é 

decisiva para o bom funcionamento de todo o Serviço Farmacêutico. 

A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária é um sistema de distribuição de 

medicamentos com inúmeras vantagens, já que permite um maior acompanhamento 

farmacoterapêutico do doente, garantindo uma maior segurança e eficiência e ainda mostrando 

benefícios sob o ponto de vista económico. Este tipo de distribuição envolve um processo 

cuidadoso e criterioso de validação farmacêutica da prescrição médica, seguindo-se o aviamento da 

medicação, ambas etapas que pudemos acompanhar. 

Outro tipo de distribuição hospitalar com a qual contactamos é a que ocorre em Regime de 

Ambulatório. Este assume uma relevância crescente nos serviços hospitalares, tratando-se de uma 

área que permite a melhoria da adesão à terapêutica e uma melhor gestão dos recursos hospitalares. 

Aqui efetuam-se, entre outras atividades, a validação de prescrições médicas e respetiva dispensa 

de medicamentos, sempre acompanhada da informação relevante para o doente. 

A Unidade de Farmácia Oncológica é um setor que se encontra fisicamente separado dos 

Serviços Farmacêuticos e é responsável por um circuito particular dos fármacos citotóxicos, dado o 

seu risco biológico inerente. O armazenamento destes medicamentos ocorre nesta unidade, assim 

como a sua preparação e dispensa, após um processo cauteloso de validação farmacêutica. Durante 

o período de estágio tivemos a oportunidade de presenciar a inauguração das novas instalações que, 

certamente, aumentará a qualidade e eficiência deste sector. 

A Produção é outra importante unidade que conhecemos, responsável pela preparação de 

produtos estéreis e não-estéreis, incluindo bolsas de nutrição parentérica. Este setor de manipulação 

e preparação permite colmatar as inadaptabilidades terapêuticas dos medicamentos colocados à 

disposição pela indústria farmacêutica, sendo muito importante em meio hospitalar. 
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Por último, a Unidade de Ensaios Clínicos faz também parte dos Serviços Farmacêuticos e, 

tal como o nome indica, é o sector que integra os Ensaios Clínicos, essenciais na investigação e 

desenvolvimento de medicamentos. Esta unidade no Centro Hospital do Porto tem ganho um 

crescente interesse por parte das Indústrias Farmacêuticas, trazendo benefícios económicos 

significativos a esta instituição de saúde. 

Para concluir, face à dificuldade em aceder à experiência nas várias áreas de atuação 

Farmacêutica, a oportunidade de findarmos a formação académica com este estágio é muito 

importante para nós, não só pela aprendizagem, como também por permitir a reflexão sobre as 

nossas ambições profissionais e sobre a área que mais nos poderá realizar enquanto Farmacêuticas. 
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1. Introdução 

1.1. Organização do Estágio 

O estágio curricular nos Serviços Farmacêuticos Hospitalares do Hospital Geral de Santo 

António teve a duração de 2 meses, com início em maio e final em junho. O presente relatório de 

estágio foi realizado em simultâneo por Ana Filipa Monteiro da Silva nº200901224, Catarina 

Mateus Moreira Garcia, nº 200902383, Clara Pinho Cerejeira Leitão, nº 200904587 e Sylvie Leite 

de Carvalho, nº 200904609, alunas do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 

 

1.2. Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) representam o conjunto de atividades 

farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles ligados. Pelo facto destes 

serviços constituírem uma importante fasquia dos cuidados de saúde dispensados em meio 

hospitalar são atividades reguladas por diploma governamental, que vem em complemento às 

orientações gerais dos Órgãos de Administração para o seu bom funcionamento [1, 2]. 

Com o desempenho em conformidade destas funções pode afirmar-se que os SFH são os 

responsáveis por assegurar a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e 

segurança dos medicamentos, por prestar cuidados de saúde e promover ações de investigação 

científica e de ensino [1, 2]. 

A formação em Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas cria profissionais de saúde 

capazes de se integrarem em equipas de cuidados de saúde, assim como de assegurarem SFH. 

Deste modo, torna-se evidente a necessidade de elaborar um estágio curricular neste 

enquadramento, para que cada estudante possa completar a sua formação, sobretudo numa vertente 

prática. É então, neste contexto que se desenvolveu este estágio curricular de dois meses no Centro 

Hospitalar do Porto (CHP). 

 

1.3. Centro Hospitalar do Porto e o seu Contexto Histórico  

O Hospital Geral Santo António (HGSA) é um hospital centenário, central e universitário 

localizado na cidade Invicta (Figura 1). É uma instituição, que apesar de instalada num edifício de 

grande valor histórico e arquitetónico, representa um dos mais modernos hospitais do país [3]. 

A construção do HGSA iniciou-se pela ordem de D. José I no século XVIII, na tentativa de 

substituir o antigo Hospital D. Lopo e foi coordenada pela Misericórdia do Porto. A primeira pedra 

foi lançada solenemente a 15 de Julho de 1770, mas todo o processo foi arrastado por vários anos 

quer por dificuldades económicas quer por dificuldades bélicas próprias da época. Decorridos 30 

anos de obra, com 2/3 de edificação do projeto inicial de John Carr, nasceu oficialmente o Hospital 

de Santo António [2, 3]. 
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Vários anos de constante evolução e melhoria da prestação de cuidados de saúde, 

permitiram o reconhecimento do valor acrescido deste hospital no serviço à comunidade, pela 

população. Fruto deste reconhecimento e pelas novas necessidades que o país enfrenta, o governo 

português ordenou pelo Decreto-Lei nº326/2007 de 28 de Setembro, a fusão deste hospital com a 

Maternidade Júlio Dinis (MJD) e com o Hospital Central Especializado de Crianças Maria Pia 

(HMP), o qual intitulou o trio de CHP. Em 2011, o CHP é alargado também ao Hospital Joaquim 

Urbano (HJU) [4]. 

Hoje a farmácia do CHP é vista como um espaço de excelência para a prestação de 

cuidados de saúde, que promove o ensino e a investigação. A sua missão é trabalhar sempre melhor 

e criar um melhor ambiente de trabalho para que possa servir a sua população com o maior 

respeito, experiência, qualidade, inovação e responsabilidade [2, 3]. 

 

 

                 Figura 1: Hospital Geral de Santo António. 

 

1.4. Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do CHP estão integrados nos serviços de suporte e 

prestação de cuidados, contemplando a aquisição e distribuição de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos (PF) na forma clássica ou em dose unitária e em regime ambulatório, sendo ainda 

responsáveis pela farmacotecnia e ensaios clínicos [2].  

Adicionalmente, este serviço interage com outras equipas de saúde, por integração em 

comissões técnicas, colaboração na prescrição e preparação da nutrição parentérica, prestação 

cuidados Farmacêuticos e farmacovigilância e por assegurar a divulgação da informação sobre o 

medicamento [1]. 

A equipa dos SF é liderada pela Dra. Patrocínia Rocha sendo constituída por 

Farmacêuticos, técnicos, assistentes operacionais e assistentes técnicos. 

 

1.5. Creditação dos Serviços Farmacêuticos do HGSA 

A presente sociedade é marcada, à escala global, pela constante evolução dos mercados, 

pelo incessante desenvolvimento tecnológico e por um nível crescente de exigência por parte dos 
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clientes. Desta forma, a nossa população cada vez mais necessita e exige sistemas de qualidade 

orientados para os processos. 

O corpo administrativo do HGSA, assim como a sua equipa dos SF sentiram também esta 

necessidade e reuniram em 2012 as condições adequadas para a certificação do Sistema de Gestão 

de Qualidade nos SF, em conformidade com a norma NP EN ISO 9001:2008. 

A norma ISO 9001 constitui um reconhecimento ao esforço desta organização em 

assegurar a conformidade dos seus produtos e/ou serviços, a satisfação dos seus pacientes e a 

melhoria contínua. Assim, através desta creditação, o HGSA pôde aumentar a confiança dos seus 

clientes e a sua distinção perante outros serviços hospitalares nacionais [5].  

 

1.6. Objetivo de estágio no Centro Hospitalar do Porto 

A oportunidade de estagiar no CHP traz consigo a possibilidade de experienciar uma 

realidade diferente da Farmácia Comunitária em que a intervenção do Farmacêutico é também de 

elevada importância. 

Um dos objetivos do estágio no HGSA é a obtenção de conhecimentos relativamente à 

forma como funcionam os SF num hospital central: todo o circuito do medicamento e a forma 

como é feita a gestão da logística e dos recursos humanos. 

Para além disso, o estágio no CHP permite o contacto com determinados grupos 

farmacoterapêuticos, como antirretrovirais, que não existem à venda na Farmácia comunitária e 

que, desta forma, vem complementar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

  

Tabela 1: Diário Geral das atividades desempenhadas 
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2. Circuito do Medicamento 

Na farmácia hospitalar o medicamento tem o seu próprio circuito, de forma a garantir o 

bom uso do medicamento e a dispensa de forma controlada e em perfeitas condições. Os 

medicamentos chegam aos SF após seleção e compra, sendo armazenados de acordo com as 

caraterísticas de cada fármaco, ficando no Armazém ou, no caso de medicamentos experimentais, 

nas instalações dos Ensaios Clínicos. Posteriormente, podem seguir para a Produção ou para a 

Distribuição. 

Para que ocorra a cedência de medicamentos, as prescrições têm de ser validadas pelo 

Farmacêutico. A presença de falhas na prescrição médica ou alteração do estado clínico do doente 

irá determinar a reavaliação da terapêutica pelo médico podendo emitir ou não nova prescrição, 

que entrará no circuito do medicamento (CdM) [1]. 

Nos capítulos subsequentes é feita uma pormenorização do funcionamento de cada setor 

dos SF do HGSA ilustrados no esquema da Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. CdM no HGSA. O circuito chega até aos SF, onde após validação da prescrição, procede para o 

doente. O ciclo fecha-se com a reavaliação do médico que pode alterar, manter ou suspender a prescrição, 

adaptado de [1].  
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2.1. Armazém de Produtos Farmacêuticos [1, 6] 

O Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF) é o armazém central do CHP, onde é 

iniciado o processo de aquisição dos medicamentos e PF e posterior receção, armazenamento, 

conservação, gestão e distribuição. A gestão do armazém tem como principal objetivo garantir a 

disponibilização dos medicamentos e PF em quantidade, qualidade e no prazo esperado pelo 

requerente, ao menor custo.  

 

2.1.1. Aquisição  

A aquisição dos medicamentos e PF é realizada sempre que surge a necessidade dos 

mesmos e deve estar sempre em conformidade com o Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM) e respetiva adenda ou deliberações da Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT). A necessidade de aquisição é despoletada pelo sistema de reposição por 

kanbans e o procedimento de aquisição é efetuado pelo APF em articulação com o Serviço de 

Aprovisionamento (SA). 

 

2.1.2. Receção  

A receção das encomendas de medicamentos e PF ocorre na zona de receção do armazém e 

compreende duas fases. Na primeira é necessário verificar o número de volumes de mercadoria 

entregues, a integridade das embalagens, bem como confirmar o destinatário da encomenda. Na 

segunda fase procede-se à validação da mercadoria recebida, garantido sempre que é dada 

prioridade aos produtos refrigerados (com indicação de conservar entre 2-8ºC). A validação inclui a 

análise da concordância entre os produtos entregues e os faturados e entre estes e os efetivamente 

solicitados, tendo sempre como base as características do produto, designadamente o nome, a 

forma farmacêutica, a dosagem, a quantidade enviada e a solicitada, o prazo de validade e o lote. 

Durante a verificação do lote é necessária particular atenção para detetar situações em que o prazo 

de validade é inferior a 6 meses, pois nestes casos a encomenda só será aceite se for garantida a 

possibilidade de troca dos produtos por outros com prazo de validade superior. 

Para além dos aspetos descritos, três tipos de produtos merecem particular atenção aquando 

da sua receção. São eles: os dispositivos médicos, em que deve ser verificada a presença da 

marcação “CE” e posteriormente arquivar os certificados que os acompanham; os medicamentos 

hemoderivados ou derivados do plasma humano, confirmando-se a presença do respetivo 

certificado de autorização de utilização do lote (CAUL) da Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos para a Saúde (INFARMED) que deve ser digitalizado e arquivado informaticamente; e as 

matérias-primas, cujo respetivo Boletim de Análise que comprova a qualidade do lote fornecido 

pelo fabricante deve ser analisado e enviado para o Setor de Produção, em que o responsável 

decide sobre a conformidade ou não do lote. 
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Qualquer não conformidade apurada durante o procedimento de receção deve ser 

devidamente registada e comunicada para posterior decisão. 

No caso das novas matérias-primas, estas devem ser acompanhadas pela Ficha de Dados de 

Segurança com o 1º lote fornecido que é arquivado no respetivo dossier na Produção de Não 

Estéreis.  

Os Estupefacientes e Psicotrópicos que chegam ao APF são enviados para o Farmacêutico 

responsável que os armazena em sala fechada própria, a qual tem acesso condicionado.  

Após a receção, toda a documentação validada é enviada para o SA, para que seja dada 

entrada da encomenda no sistema informático, seguindo-se o armazenamento dos medicamentos, 

PF ou dispositivos médicos rececionados.  

 

2.1.3. Armazenamento 

O adequado armazenamento dos medicamentos, PF e dispositivos médicos é crucial para 

garantir a sua qualidade e segurança. Para tal, as características dos produtos devem ser alvo de 

particular atenção de maneira a assegurar o seu armazenamento nas condições ótimas de humidade, 

temperatura e luminosidade. O APF reúne as condições que satisfazem a correta conservação dos 

medicamentos, PF e dispositivos médicos e o seu espaço interior é, de um modo geral, organizado 

pelas seguintes zonas de armazenamento: 

 Conjunto de corredores identificados pela ordem alfabética de acordo com a Denominação 

Comum Internacional (DCI), destinados à generalidade dos medicamentos (Figura 3); 

 Corredor destinado ao armazenamento exclusivo de colírios, pomadas oftálmicas, gotas 

auriculares, soluções nasais, medicamentos manipulados, antídotos e agentes de contraste 

radiológico; 

 Zona de armazenamento de produtos de grande volume, de forma a rentabilizar o espaço 

físico; 

 Corredor onde se encontram os produtos para a nutrição artificial; 

 Corredor onde se encontra o material de penso; 

 Câmara frigorífica, com sistema de controlo de temperatura, direcionada ao 

armazenamento de medicamentos termolábeis (Figura 4); 

 Sala de armazenamento dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, com acesso 

restrito. 

Na maioria das zonas, os medicamentos e produtos encontram-se organizados por ordem 

alfabética da sua corresponde DCI. 

Para além dos referidos, existe ainda um corredor onde estão dispostos medicamentos 

pertencentes à Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA), que não podem ser armazenados nessa 

unidade por questões de espaço.  
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Os medicamentos citotóxicos são rececionados no APF e enviados para a Unidade de 

Farmácia Oncológica (UFO), onde são armazenados para evitar grandes movimentações, dado o 

seu inerente risco biológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Gestão do stock 

A gestão de stocks é um dos procedimentos mais importantes para assegurar o bom 

funcionamento dos SF, já que os medicamentos constituem uma parte considerável do capital 

investido.  

Esta gestão passa, assim, por garantir que os medicamentos e outros PF se encontram 

sempre disponíveis, existindo um controlo entre a sua quantidade máxima e mínima adaptadas às 

necessidades de consumo desse produto, de forma a evitar a sua rutura ou excesso. Para tal, a 

gestão dos stocks é conseguida através da articulação entre o sistema informático e o sistema 

kanban, que permitem controlar as existências.  

O princípio básico inerente a estes sistemas é o estabelecimento do Ponto de Encomenda 

(PE), que corresponde à quantidade mínima necessária do produto, a partir da qual deve ser 

realizada a sua encomenda, de forma a não ocorrer rutura do stock.  

O sistema kanban (Figura 5) é um sistema de cartões desenvolvido para todos os 

medicamentos e produtos, onde constam as informações principais como o código e designação do 

produto, o PE e a quantidade a encomendar. O cartão é colocado juntamente com o respetivo 

produto e no local em que a quantidade restante existente se iguala ao PE. Quando o cartão é 

atingido, deve ser retirado e colocado na caixa de “produtos a encomendar”. Para que não haja 

Figura 3. Corredor da secção Geral do APF. 

Figura 4. Câmara frigorífica para acondicionamento dos medicamentos termolábeis. 
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erros na recolha dos kanbans, os produtos devem ser retirados sempre da direita para a esquerda e 

da frente para trás. Ao fim do dia, os cartões colocados na caixa são recolhidos e procede-se à 

aquisição dos medicamentos/PF. Os códigos dos produtos a encomendar são inseridos no sistema 

informático na “lista comum” partilhada com o SA, que analisa e concretiza a encomenda ao 

fornecedor.  

Outro aspeto importante na gestão dos stocks é o armazenamento dos produtos segundo a 

regra first expired first out (FEFO), para evitar a sua rutura por expiração do prazo de validade. 

Esta organização é conseguida devido à existência de um sistema mensal de controlo dos prazos de 

validade que verifica todos os medicamentos/PF com um período de caducidade até 3 meses a 

contar da data da verificação. 

Em determinadas situações como medicação utilizada de forma esporádica, medicação em 

falta por estar esgotada no fornecedor habitual ou manipulados, é necessário recorrer à Farmácia 

Lemos ou solicitar um empréstimo a outro hospital. Da mesma forma, podem ser solicitados 

empréstimos ao SF do CHP, sendo que nestes casos a cedência do medicamento/PF só pode ser 

concretizada se as existências o permitirem ou em situações de life-saving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Distribuição 

2.2.1. Clássica  

A distribuição clássica no âmbito hospitalar consiste no fornecimento de medicamentos 

para um determinado serviço ou unidade que efetua um pedido de reposição de stocks. No CHP a 

distribuição clássica é a responsável pela reposição de stock nas Farmácias satélites (HMP, MJD e 

HJU), na UFO, na UFA e nos Serviços clínicos, Blocos, Consultas e Veículo Médico de 

Emergência Médica (VMER).  

O pedido de reposição tem por base um stock fixo, isto é, uma quantidade de 

medicamentos e de produtos farmacêuticos previamente estudado e acordado entre os SF e os 

Serviços Clínicos. 

Figura 5. Cartão kanban. 
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A necessidade de requisição e a reposição dos stocks podem ser realizadas por três 

metodologias distintas [6]: 

    Reposição por Hospital Logistics System (HLS): sistema de troca de caixas vazias por 

caixas cheias, de acordo com os quantitativos previamente definidos (Figura 6). Este sistema é 

utilizado, como exemplo, pelo VMER; 

    Reposição de stocks nivelados: reposição efetuada no local, em determinados serviços, 

após contagem das unidades consumidas, de acordo com os quantitativos previamente definidos. 

Este tipo de reposição é utilizado, por exemplo, no Serviço de Urgência e na Distribuição 

Individual em Dose Unitária (DIDU).  

    Reposição por kanban: o kanban é retirado quando é atingido o ponto de encomenda, 

indicando a necessidade de um pedido ao fornecedor. Este método está implementado, na UFO, 

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP), entre outros serviços e unidades. 

Após o aviamento dos medicamentos e PF solicitados e o respetivo débito no sistema 

Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF), o qual deve ser feito preferencialmente no 

Personal Digital Assistant (PDA), procede-se ao seu acondicionamento em contentores fechados e 

devidamente identificados com o nome do serviço a que se destinam. Os medicamentos de frio são 

acondicionados e transportados em caixas com acumuladores de gelo, de modo a garantir a sua 

estabilidade. A medicação enviada é acompanhada por uma guia de transporte e um impresso de 

débito [6]. 

No CHP, a distribuição clássica é dividida em dois circuitos (circuito A e B), cada um deles 

responsável pelo fornecimento de medicamentos a determinados serviços e unidades e cujo 

planeamento teve em conta a proximidade física dos mesmos, de modo a rentabilizar todo o 

procedimento de distribuição [6]. 

Os antisséticos e desinfetantes, os injetáveis de grande volume e os produtos de contraste 

radiológico são produtos cuja distribuição é também da responsabilidade do APF. A requisição 

destes produtos pode ser realizada informaticamente, em papel ou pelo sistema de reposição HLS, 

conforme o serviço ou unidade, sendo, posteriormente, entregues e debitados ao respetivo 

requerente [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Sistema de Reposição por HLS. 
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2.2.2. Distribuição Individual em Dose Unitária 

O sistema de DIDU tornou-se um imperativo legal nos SFH, a partir do Despacho de 30 de 

Dezembro de 1991. Através deste sistema pretendia-se que houvesse uma maior segurança no 

CdM, melhor conhecimento do perfil farmacoterapêutico dos doentes, maior racionalização da 

terapêutica e uma redução dos desperdícios [1, 2]. 

No caso específico do HGSA este sistema começou com a distribuição para o serviço de 

Medicina 2-B. Contudo, com a melhoria da qualidade da terapêutica administrada ao doente e com 

as respetivas vantagens económicas obtidas, rapidamente se alargou a DIDU a todos os serviços do 

hospital [2]. 

 

2.2.2.1. Disposição/Funcionamento da DIDU [7, 8] 

O processo de preparação de medicamentos a distribuir por esta via exige um 

funcionamento pleno 24/24h com a cooperação entre Farmacêuticos, técnicos, assistentes 

operacionais e mensageiros. 

Todo o procedimento é despoletado pela receção da prescrição médica (Figura 7: A) no 

suporte informático, “CdM”. Neste momento, o Farmacêutico em serviço começa a analisar cada 

prescrição recebida e valida-a se esta se encontrar em conformidade (Figura 7: B). Após a 

validação de várias prescrições, são emitidas listas de aviamento em horário predefinido, com a 

informação necessária para que os técnicos consigam organizar a medicação diária de cada doente 

internado nos serviços Hospitalares do Santo António. 

Estas listas para a preparação de medicamentos são organizadas segundo dois critérios: 

serviços que usam uma gama de produtos semelhante e a disposição espacial dos serviços no 

HGSA, de forma a não comprometer a rapidez da DIDU. Com as referidas listas são criados carros 

de transporte da medicação, que não são mais que armários móveis organizados por gavetas (ou 

cassetes), onde cada gaveta etiquetada com nome e cama se refere a um doente, e um conjunto 

delas a um serviço clinico (). 

A preparação dos medicamentos para os carros, segundo as listas emitidas, é feita pelos 

técnicos e ocorre em regime semiautomático e manual.  

O método semiautomático refere-se ao uso do equipamento Pharmapick (Figura 7: C2). O 

Pharmapick é um equipamento protótipo português que armazena e fornece ao técnico a medicação 

a distribuir. No seu interior encontram-se diversas unidades de carga organizadas por produto. Os 

produtos de maior volume, ou de maior rotatividade são colocados em unidades de carga maiores e 

o oposto em menores. Todas a unidades de cargas são movimentadas por um sistema automatizado 

que as disponibiliza numa gaveta no posto de trabalho do técnico, com exceção das unidades de 

carga dos gavetões na parte inferior do equipamento que aí permanecem todo o tempo. 
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Finalmente, para haver maior segurança no trabalho técnico com o Pharmapick, é feito um 

controlo diário por conferência de uma gaveta selecionada aleatoriamente mediante a comparação 

do seu conteúdo com a Lista de Preparação. 

Seguidamente, todos os produtos que não estiverem armazenados no Pharmapick são 

referenciados numa segunda lista para que o técnico complete agora o carro de uma forma manual. 

No método manual (Figura 7: C1) o técnico tem de procurar produto a produto numa das 

seguintes unidades: unidade A/grande rotatividade; unidade B/torre; Unidade C/baixa rotatividade; 

material de penso, nutrição entérica e parentérica, antimicrobianos e unidade de frio. Em cada uma 

das unidades os produtos encontram-se organizados por separador por ordem alfabética etiquetados 

por DCI, forma farmacêutica, dosagem, apresentação (1/2-1/4) e respetivo kanban. 

Posteriormente à recolha manual, o técnico completa os carros (salvaguardando os 

cuidados de proteção da luz para as bolsas de nutrição, resguardo da medicação de frio e escolha de 

injetáveis da mesma marca e lote para um doente) e regista possíveis constatações que lhe pareçam 

discordantes (dose, quantidade, produto dispensado…), as quais se intitulam de “intervenções 

técnicas”. Consequentemente, o Farmacêutico deve analisar estas intervenções, corrigir o 

necessário e emitir uma listagem de diferenças (Figura 7: E). 

A listagem de diferenças entende todas as novas prescrições médicas que foram validadas 

durante o abastecimento dos carros pelos técnicos mas que ainda se referem aos doentes desses 

carros.  

Uma vez concluídas todas as alterações, os assistentes operacionais em horários 

predefinidos vão, por fim, levar os carros a cada serviço (Figura 7: F). Todos os serviços recebem 

os seus produtos Farmacêuticos por esta via salvo duas exceções: caso disponham de stock próprio 

(nesse caso só necessitam da validação da prescrição pelo Farmacêutico para que o enfermeiro 

possa administrar a terapêutica) ou perante uma situação de urgência. 
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2.2.2.2. Validação e Monotorização da Prescrição Médica 

A prescrição médica chega aos serviços da DIDU em forma eletrónica ou em papel, sendo 

posteriormente analisada pelo Farmacêutico. Esta verificação permite um maior controlo da 

farmacoterapia, maximizando a sua efetividade e reduzindo os efeitos adversos, ao menor custo 

possível. 

Para a sua correta avaliação, as prescrições devem conter: 

 Identificação do doente (nome, nº processo, Serviço e nº da cama) 

 DCI do medicamento (tal como a forma farmacêutica, dose, frequência, via de 

administração e duração do tratamento) 

 Data e hora da prescrição 

Figura 7. Circuito interno do medicamento na DIDU. (A): Receção da prescrição médica no sistema informático; (B): 

Análise da prescrição pelo Farmacêutico e a sua validação; (C1): Preparação dos medicamentos para os respetivos carros 

sob método manual; (C2): Preparação dos medicamentos para os respetivos carros sob método semiautomático; (D): 

Primeira fase da preparação do carro de aviamento completa; (E) Análise das intervenções técnicas e emissão das listagens 

de diferenças; (F): Distribuição dos carros de aviamento aos respetivos serviços. 

 

Material de Penso 

Unidade A Unidade B 

Unidade C 

Prescrição Médica (A) Validação Farmacêutica (B) 

Manual (C1) Pharmapick (C2) 

Carros (D) 
Diferenças/ 

Intervenções 
Técnicas (E) 

AO – Serviços 
Clínicos (F)  

Nutrição Entérica e 
Parentérica e 

Antimicrobianos 
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 Identificação do prescritor 

Desta forma é possível a identificação do doente e do médico prescritor, caso seja 

necessária alguma notificação. Acrescenta-se ainda a possibilidade da inclusão de dados sobre o 

doente, como a idade, peso, altura, resultados bioquímicos e diagnóstico, que auxiliam o 

Farmacêutico na validação e permitindo um maior apoio à prescrição médica. A presença de dados, 

relativamente a patologias como a insuficiência renal, diabetes, alterações hepáticas e integridade 

do sistema gastrointestinal, são decisivas na escolha de medicamentos em detrimento de outros, 

podendo o Farmacêutico potencializar o uso do medicamento. 

A validação de medicamentos tem como base o FHNM, a adenda, que pode ser criada 

posteriormente, e deliberações da CFT. Através destes organismos são selecionados os 

medicamentos possíveis de serem prescritos, no meio hospitalar, tendo em conta a relação custo-

eficácia.  

O FHNM é um guia que auxilia na prescrição e contém os medicamentos que melhor se 

adequam à generalidade das situações hospitalares, fazendo assim, uma escolha seletiva de uma 

grande variedade de medicamentos no mercado, sem no entanto, ter um caráter rígido que impeça o 

uso de outros medicamentos que em si não constem [9]. 

Particularmente, cada hospital poderá optar por formular uma adenda, onde constem os 

medicamentos adicionais, que o hospital tem por hábito prescrever com base na sua experiência 

clínica, sendo posteriormente aprovados de acordo com os termos do Despacho nº 1083/2004 de 1 

de Dezembro de 2003. 

Acrescenta-se ainda, que casos excecionais que requerem o uso de medicamentos que não 

apresentam comprovada ação terapêutica em determinada patologia ou que sejam de prescrição 

limitada (exigindo maior farmacovigilância) podem ser submetidos à CFT onde poderão ser 

aprovados para casos específicos [9]. 

A validação da prescrição tem ainda de ter em conta as caraterísticas do doente e do 

medicamento. Na validação da prescrição, a inclusão dos dados do paciente, das suas caraterísticas 

antropogénicas e o seu diagnóstico permitem uma escolha mais adequada e direcionada. Nas 

caraterísticas do medicamento é necessário ter em conta quatro fatores: a necessidade, 

adequabilidade do medicamento e da posologia e as condições em que se encontra o 

doente/cuidador, uma vez que é necessário que este consiga fazer a sua administração sem 

dificuldades [8].  

 

2.2.2.3. Gestão das Faltas e Prescrições Urgentes [8]  

Para a gestão de faltas, o HGSA adotou o seguinte procedimento: 

No momento da receção dos carros aos serviços clínicos, os enfermeiros devem verificar se 

todos os produtos prescritos se encontram na gaveta do respetivo doente. Caso se constate uma 
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falta de um determinado produto, o enfermeiro via portal interno deve elaborar um novo pedido. 

Posteriormente, o Farmacêutico na DIDU irá analisar todos os pedidos do portal interno com a 

prescrição médica e tentará perceber o motivo das respetivas faltas. Em caso de não haver qualquer 

não conformidade, o produto será aviado em envelopes de papel (etiquetados com serviço, nome do 

doente e cama) e depositado no local próprio à recolha programada pelos mensageiros (anexo A) 

para serem encaminhados ao serviço clinico. 

Relativamente às prescrições urgentes, estas incluem prescrições de antídotos, do serviço 

de urgências (quando não possuem o produto em stock), primeiras tomas de antibioterapia ou 

prescrições justificadas pelos clínicos. Nestas situações, a plataforma do CdM alerta o 

Farmacêutico, com sinalização vermelha, para proceder ao aviamento destes produtos, com recurso 

aos mensageiros, num período máximo de 30 minutos. Contudo, nas prescrições justificadas pelos 

clínicos podem ser disponibilizados os produtos apenas em horários pré-estipulados. 

 

2.2.2.4. Casos Especiais  

Na DIDU existem medicamentos que requerem um tratamento especializado, e como tal 

são validados e cedidos por mecanismos diferentes do procedimento habitual. Estas ocorrências 

verificam-se na ausência de distribuição em dose unitária no serviço, ou quando a farmacoterapia e 

efeitos secundários do medicamento exigem um maior controlo e segurança, tanto no seu 

armazenamento como na cedência. 

Para os serviços que não tenham acesso à DIDU, a prescrição de anti-infeciosos e nutrição 

parentérica (Anexo B e C), deverá ser efetuada em impresso próprio, por um período válido de 7 e 

10 dias, respetivamente. Todos os restantes serviços que apresentem DIDU devem realizar a 

prescrição em formato eletrónico, no serviço GHAF.  

No caso do Material de Penso, este deverá ser efetuado sempre em impresso próprio 

(Anexo D) a ser validado pelo Farmacêutico, tendo um prazo de 8 dias. Para os Antídotos (Anexo 

E), a prescrição pode ser efetuada tanto a nível informático como em impresso próprio.  

Relativamente aos medicamentos hemoderivados, a prescrição pode apenas ser efetuada 

em impresso próprio (Anexo F), uma vez que se exige rastreabilidade dos lotes administrados a 

cada doente, assegurando-se o controlo de patologias hematológicas. A cedência deste tipo de 

medicamentos destina-se aos Serviços Clínicos, Blocos operatórios e ao Serviço de Urgência. Na 

aquisição do respetivo impresso, deverá identificar-se o hemoderivado, o lote, a quantidade e o 

CAUL. Mais se acrescenta, a identificação das respetivas embalagens com o nome do doente, o 

número do processo e o serviço, em etiquetas fornecidas pelo serviço de enfermagem, reduzindo o 

erro da entrega de medicação. Este tipo de prescrição apresenta um período de validade mais curto, 

de apenas 24 horas [8]. 
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Um controlo de maior rigor é igualmente observado na cedência de Estupefacientes e 

Psicotrópicos. Este material encontra-se na zona do Armazém, em área específica de acesso 

restrito. Os pedidos são efetuados em impresso próprio (Anexo G), sendo validados, preparados e 

debitados pelo Farmacêutico. A mais se acresce a assinatura do médico responsável e um carimbo 

do centro de custos, que identifique o respetivo serviço [8]. 

Após preparação, estes medicamentos são distribuídos pelo assistente operacional 

juntamente com as cassetes unidose, ou levantados pelo serviço de enfermagem, sendo obrigatória 

a assinatura do enfermeiro no ato da receção, com retorno do respetivo impresso aos SF [8].  

 

2.3.  Unidade de Farmácia de Ambulatório 

O serviço de Ambulatório tem tido uma importância crescente nos serviços hospitalares 

devido à evolução da terapêutica, que permitiu uma administração no domicílio do doente, dando-

lhe maior autonomia e conforto e libertando os serviços hospitalares, reduzindo os riscos a infeções 

nosocomiais e diminuindo os custos do internamento [10]. 

Adicionalmente, este serviço tem de ser constituído por profissionais com formação 

específica uma vez que os medicamentos cedidos podem apresentar janelas terapêuticas estreitas, 

exigindo uma monitorização frequente e são, na sua maioria, medicamentos de custo elevado, 

tendo uma comparticipação de 100%. Por estes motivos o Farmacêutico é o elemento final que 

verifica se a medicação pode ser dispensada ao doente [1]. 

 

2.3.1. Disposição da Unidade de Farmácia de Ambulatório 

A Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) está situada nos SF, tendo contacto com o 

exterior, funcionando de segunda a sexta-feira das 9:00h às 17:00h. Apresenta uma sala de espera 

que segue para três balcões de atendimento devidamente sinalizados, aos quais os doentes se 

dirigem de forma sequenciada de acordo com um sistema de senhas informático. Existe ainda uma 

quarta zona de atendimento, em forma de gabinete, estando aberta em situações de maior afluência 

ao serviço ou quando o atendimento exige maior privacidade para o doente, como no caso de 

consultas farmacêuticas. 

Para além do sistema de senhas sequenciado, também se encontram previstos atendimentos 

prioritários e preferenciais. O primeiro é destinado a grávidas, pessoas com deficiência ou 

acompanhadas de crianças de colo e casos específicos de atendimento prioritário. O atendimento 

preferencial sucede ao prioritário englobando os funcionários do serviço hospitalar ou de outros 

serviços como os bombeiros, fazendo-se acompanhar da respetiva identificação. 

Os medicamentos encontram-se organizados em gavetas por patologia e ordem alfabética 

(Figura 8). Na zona de ambulatório também se encontram câmaras frigoríficas, que contêm os 

medicamentos de frio, bem como estantes que alojam a nutrição. Uma parte do stock dos 
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medicamentos de ambulatório encontra-se guardada em estante específica no armazém. O sistema 

de reposição dos medicamentos é baseado na metodologia kanban, tal como nos outros setores 

[11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Prescrição médica [11] 

A prescrição médica representa o documento oficial pela qual um doente em regime de 

ambulatório consegue obter a sua medicação. Atualmente, no CHP as prescrições médicas 

encontram-se na sua maioria sob formato digital submetidas na aplicação informática do CdM. As 

únicas prescrições em papel referem-se às da especialidade de Gastroenterologia, Nutrição (Anexo 

C) e para dispensa de Derivados do Plasma (Anexo F).  

Ambas as prescrições contemplam toda a informação necessária quer para o Farmacêutico 

conseguir localizar o prescritor, se for necessário, quer para dispensar corretamente na situação da 

receita ser validada. 

 

2.3.3. Validação da prescrição médica [11]  

Para a correta validação das prescrições, é necessário que se encontrem em modelo 

apropriado e obedeçam aos mesmos critérios de validação da DIDU, com o acréscimo da 

identificação da próxima consulta e, caso se aplique, da identificação do diploma legal.   

A conformidade dos critérios de validação com a política de cedência do hospital permite a 

entrega do medicamento ao doente. Caso alguns destes itens não esteja conforme, o prescritor será 

notificado e a medicação não será cedida até regularização. Desta forma, é possível garantir o plano 

terapêutico apropriado e evitar efeitos adversos e o incumprimento da terapêutica. 

 

 

 

Figura 8. Gavetas para armazenamento dos medicamentos na UFA.  
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2.3.4. Medicamentos autorizados à dispensa [11] 

Os medicamentos cedidos na UFA estão sujeitos a maior vigilância e controlo, devido à 

sua margem terapêutica e elevado custo, tendo o Farmacêutico o papel de validar a prescrição 

médica assegurando-se que esta cumpre os diplomas legais, as autorizações do Conselho de 

Administração e Direção Clínica, as deliberações da CFT e da Comissão de Ética para a Saúde. 

Como tal, os medicamentos podem ser dispensados de acordo com os diplomas legais 

podendo ou não ter restrições impostas pelo CHP. Caso tenham, as prescrições têm de ser 

acompanhadas da respetiva autorização do CHP para a dispensa. É igualmente importante verificar 

se a especialidade médica se encontra autorizada a prescrever o medicamento. 

 Podem também ser cedidos medicamentos sem autorização por diplomas legais, mas que 

apresentem deliberações específicas autorizadas pelo conselho de administração. Nestas situações é 

necessário apresentar, juntamente com a receita, a situação clínica com a justificação médica para a 

administração do medicamento. 

São também de referir, as situações de alta precoce, onde a receita tem de estar 

acompanhada pela “Justificação de fornecimentos de medicamentos para ambulatório no momento 

de alta”, sendo reencaminhada para a Direção Clínica para autorização, onde conste a classificação 

do medicamento e o seu custo. No caso de medicamentos que não apresentem diplomas legais nem 

deliberações específicas para a sua cedência, esta pode ser solicitada com justificação à CFT, que 

poderá validar o uso do medicamento no doente. 

 

2.3.5. Dispensa de Medicamentos [11] 

Uma das principais funções da UFA passa pela dispensa de medicamentos. Para ser 

efetuada uma dispensa é necessário que o Farmacêutico na UFA tenha na sua posse a prescrição 

médica (entregue pelo doente, cuidador ou enfermeiro) e que a valide. Após esse processo, vários 

são os parâmetros a serem equacionados para que o doente alcance uma terapêutica segura, eficaz e 

de qualidade. Assim sendo, um dos aspetos a equacionar é a quantidade a dispensar, que se rege 

pelas seguintes situações: 

    Três meses para qualquer medicamento desde que o montante do seu valor total seja 

inferior a 100€ para doentes residentes na área ou até 300€ se residirem fora do Distrito do Porto. 

    Um mês para restantes situações de montante superior. 

    Três meses em caso de doentes com insuficiência renal, transplantados renais ou 

hepáticos. 

    Superior ou inferior a um ou três meses (consoante a situação clínica/espacial em causa) 

apenas aplicável em situações de bom senso (como sejam dias de tratamento, embalagem 

disponível ou stock disponível). 
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    Exceções às situações anteriores necessitam de pedido e autorização pela Direção 

Clínica do Hospital. 

Uma vez estabelecida a quantidade a dispensar é necessário equacionar a informação a 

transmitir ao doente (como sejam possíveis efeitos adversos, cuidados a ter com a conservação dos 

medicamentos durante o regresso a casa e posterior utilização sobretudo para medicação de frio, 

esclarecimento por via oral/escrita das tomas do medicamento e do manuseio de dispositivos 

médicos…) de modo a garantir adesão à terapêutica. Além desta informação, o Farmacêutico deve 

ponderar o fornecimento de material acessório à terapêutica (contentores de risco biológico, 

seringas…) para promover a segurança e sucesso da mesma, assim como lhe compete alertar para 

as consequências do não cumprimento do plano terapêutico/perda da medicação. Por fim, o 

Farmacêutico deve verificar a necessidade de emitir pendente (receita que permite o levantamento 

da medicação para os períodos seguintes até ao dia de nova consulta), pedir uma assinatura ao 

recetor da medicação e disponibilizar os contactos dos SF para qualquer tipo de apoio que o doente 

venha a precisar. 

 

2.3.6. Venda de Medicamentos [12] 

Pelo Decreto-Lei nº 206/2000, de 1 de Setembro, os SFH como os do CHP encontram-se 

autorizados para venda de medicamentos apenas em duas situações: 

    Rutura do mercado da Farmácia aberta ao público (tendo que o utente apresentar 3 

carimbos de Farmácias diferente que confirmem essa situação); 

    Razões clinicas que justifiquem a imediata acessibilidade ao medicamento, apesar de 

estes existirem em Farmácia Comunitária. 

 

2.3.7. Devolução de Medicamentos [13] 

É também da competência da UFA rececionar os medicamentos dispensados neste sector 

mas que por alguma razão foram devolvidos. Neste processo o Farmacêutico deve registar quem e 

quando os recebeu, para posteriormente, averiguar se os mesmos cumprem os critérios de aceitação 

e desobedecem aos critérios de negação de forma a voltarem para o CdM. 

 

2.4. Farmacotecnia 

2.4.1. Produção 

A indústria farmacêutica nem sempre consegue responder a todas as necessidades dos 

doentes, pelo que se torna fundamental que os SF do HGSA executem determinadas preparações 

farmacêuticas para responder a essas necessidades. Geralmente, estas preparações produzidas no 
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HGSA destinam-se à pediatria e neonatologia, uma vez que é reduzido o número de formulações 

que existe no mercado. 

A produção de formulações que são dispensadas, sob a responsabilidade direta do 

farmacêutico, nos Serviços Farmacêuticos hospitalares é regulada pelo Decreto-lei nº 90/2004 de 

20 de abril, Decreto-lei nº 95/2004 de 22 de abril e pela Portaria nº 594/2004 de 2 de junho, que 

aprova as “Boas Práticas de Fabrico de Medicamentos Manipulados” e possibilita aos SF a 

preparação de medicamentos e sua dispensa a doentes internados nos serviços do CHP ou a doentes 

em regime de ambulatório [14-16]. 

 

2.4.1.1. Produção de Não Estéreis [17] 

Na produção dos Manipulados Não Estéreis, o Farmacêutico (supervisor) emite a ordem de 

preparação e imprime os rótulos para identificação de cada preparação e o Técnico de Diagnóstico 

e Terapêutica (TDT) (operador) procede à sua execução.  

Na sala de produção dos Não Estéreis (Figura 8) podem executar-se preparações de 

diferentes formas farmacêuticas, como papéis, soluções, suspensões, loções e pomadas, que podem 

ter como destino a UFA, a DIDU e o APF. 

Ao longo da produção deve ser registado na ordem de preparação (Anexo H) a quantidade 

de matérias-primas utilizadas, bem como o lote, a origem, o prazo de validade, os resultados dos 

respetivos ensaios de verificação (cor, aspeto, pH e quantidade) e, caso seja necessário, os cálculos 

efetuados. Para além disso, é atribuído um número de lote ao manipulado executado, de acordo 

com a metodologia estabelecida no setor, e um prazo validade de acordo com a United States 

Pharmacopeia (USP).  

O TDT faz o débito de todas as matérias-primas utilizadas quer no sistema informático 

GHAF/CdM quer, manualmente, no respetivo dossier e, consegue, desta forma, gerir o stock da 

produção dos Não Estéreis. O TDT dá a entrada dos manipulados não-estéreis preparados no 

sistema informático GHAF/CdM e faz a transferência para o respetivo armazém (UFA, DIDU e o 

APF). 

É ainda da responsabilidade do TDT de serviço nesta unidade averiguar se há manipulados 

não estéreis em stock no APF e na DIDU cujo prazo de validade se está a aproximar do fim. Nesse 

caso, deve proceder à sua produção para reposição de stock e retirar os respetivos manipulados na 

data do fim do prazo de validade.   
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2.4.1.2. Produção de Estéreis e Bolsas de Nutrição Parentérica [18, 19] 

A manipulação e preparação de produtos estéreis tem como principal requisito a aplicação 

da técnica assética, a fim de garantir a total ausência de contaminação das preparações. A técnica 

assética é conseguida com a utilização de uma câmara de fluxo laminar (CFLv), onde as 

preparações são executadas.  

Toda a área de produção é altamente controlada e organizada, sendo que a entrada de 

pessoal e dos materiais necessários à produção é efetuada por antecâmeras e segundo 

procedimentos estabelecidos.  

Os principais tipos de preparações estéreis produzidos são injetáveis e colírios, alguns 

destes obtidos por fracionamento ou por fortificação de doses, e ainda bolsas de nutrição 

parentérica. É importante referir que é colocado na câmara o material necessário a uma só 

preparação, para minimizar o risco de erros de manipulação e de alteração da esterilidade do meio, 

e que a sequência das operações deve ser previamente estabelecida, por ordem de risco e de 

contaminação decrescentes.  

Na produção de preparações estéreis, o Farmacêutico é responsável pela elaboração e 

emissão das ordens de preparação de todos os produtos a executar, assim como dos respetivos 

rótulos para a sua identificação, conferindo a informação neles contida, que deve ser duplamente 

verificada por um elemento da equipa de trabalho. Após a preparação dos produtos, a embalagem 

primária é imediatamente rotulada, seguindo-se o embalamento secundário. Estas duas etapas do 

processo de embalamento são alvo de validação farmacêutica.  

Relativamente à nutrição parentérica, o pedido de preparação das bolsas é realizado através 

de prescrição médica. No ato de validação deve ser verificada a presença de todos os dados 

necessários à execução da preparação prescrita e se estes se encontram de acordo com as normas 

estabelecidas. Para tal, é fundamental verificar a identificação e localização do doente; a data e a 

hora da prescrição; a composição qualitativa e quantitativa da solução I e II, dose por quilo e por 

dia e o volume prescrito; a identificação da unidade emissora da prescrição; e a identificação do 

médico prescritor. Após o processo de validação, o Farmacêutico procede então à emissão da 

Figura 9. Sala de Produção dos Não Estéreis 
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prescrição/ordem de preparação, assim como dos rótulos para as soluções I e II, onde se encontram 

descritas, entre outras informações, a composição das mesmas, a identificação do doente e o dia em 

que será realizada a alimentação parentérica total (APT). Os volumes relativos aos diferentes 

constituintes das bolsas são acrescidos de um volume adicional para compensar eventuais perdas 

no sistema de perfusão. 

Já no interior da CFLv, a preparação das soluções inicia-se com a adição dos 

macronutrientes à bolsa ou seringa (conforme o volume final), seguindo-se os micronutrientes. 

Cada adição é duplamente verificada, qualitativa e quantitativamente. Sempre que é finalizada a 

preparação de uma bolsa ou seringa, esta é imediatamente rotulada, para posterior embalamento. 

Antes do embalamento, a solução I é sujeita a um controlo gravimétrico, que consiste na pesagem 

da preparação, verificando se o valor obtido se encontra dentro de um intervalo pré-estabelecido. 

Confirmado o seu volume, a bolsa é envolvida em folha de alumínio, para proteção da luz, e é 

colado o segundo rótulo externamente. Por fim, as duas preparações (bolsa e seringa) para o 

mesmo doente são embaladas numa mesma embalagem secundária. Nesta etapa é crucial verificar a 

rotulagem, dando particular atenção à identificação do doente e à data da APT. 

A fim de garantir a segurança e a qualidade das preparações estéreis e a eficácia da técnica 

assética aplicada, diariamente é recolhida uma amostra da 1ª bolsa de nutrição parentérica de cada 

sessão e da última do dia, que serão sujeitas a controlo microbiológico. Ao Farmacêutico ou TDT 

cabe a responsabilidade de efetuar o pedido para realização da análise ao Serviço de Microbiologia. 

No final das sessões de preparação, o TDT executa o débito, no sistema informático, das matérias-

primas utilizadas na produção das várias preparações estéreis. 

 

2.4.1.3.  Fracionamento de Medicamentos para Reembalagem[20] 

O fracionamento de medicamentos consiste na obtenção de frações da dose de um 

medicamento, sem afetar as propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas da formulação. Desta 

forma, torna-se possível a utilização de doses que não estão disponíveis no mercado.  

Nos SF do CHP é executado o fracionamento de comprimidos, pós e líquidos. O 

Farmacêutico é responsável por definir qual a melhor forma de proceder para os diferentes 

medicamentos, tendo em consideração que o fracionamento dos medicamentos não implica a 

destruição da forma farmacêutica e a substância ativa não pode apresentar riscos (físico-químico 

e/ou biológicos) durante a sua manipulação. Para além disso, é de salientar que os medicamentos 

não podem apresentar formas farmacêuticas cujo mecanismo de libertação seja afetado pelo 

fracionamento. 

No final do fracionamento devem ser efetuados ensaios de controlo de qualidade e de 

verificação do produto final, tal como o controlo visual e o controlo de peso. No controlo visual, 

que é feito ao longo do processo de fracionamento, é avaliada a integridade da parte fracionada e 
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no final é registado “Conforme/Não conforme”. No controlo do peso, que é feito pelo menos uma 

vez por mês, o TDT escolhe um dos produtos que é normalmente fracionado, pesando no mínimo 5 

frações, e depois apenas é registado como “Não conforme” se existirem diferenças superiores a 5% 

entre os resultados de pesagem. Caso os resultados forem “Não conforme” é aberta uma notificação 

e o lote é segregado até ser tomada uma decisão pela Direção de Serviço. 

A atribuição do lote de produção de cada medicamento fracionado é da responsabilidade do 

Farmacêutico e deve seguir a metodologia utilizada no Serviço para esse efeito. Da mesma forma, a 

atribuição do prazo de validade deverá seguir as recomendações da USP, edição 2008-2009. 

 

2.4.2. Unidade de Farmácia Oncológica[21] 

Nos Serviços Farmacêuticos o setor responsável pelo circuito particular dos fármacos 

citotóxicos é a Unidade de Farmácia Oncológica (UFO). 

A UFO encontra-se localizada no edifício Luís de Carvalho, estando separada fisicamente 

dos SF que se localizam no edifício Neoclássico.  

Durante o período de estágio, a UFO mudou de instalações, tendo sido transferida para o 

interior do hospital de dia, onde é feita a administração da medicação preparada. Desta forma, para 

além de melhores instalações, a mudança veio permitir uma maior proximidade ao hospital de dia e 

uma maior facilidade na comunicação entre Farmacêuticos e Enfermeiros. 

A equipa da UFO, constituída por dois Farmacêuticos e dois TDTs, recebe formação e 

treino adequados ao longo de um mês (160h). No final da formação, caso o formando demonstre 

competências, é-lhe atestado um certificado de formação, aprovado pelo responsável (Farmacêutico 

ou TDT) e pelo Diretor de Serviço. Desta forma, é assegurado que a produção de fármacos 

citotóxicos (CTX) é realizada por pessoal competente e com a qualidade requerida.  

Para além das mudanças de instalações, também a dinâmica do funcionamento da UFO 

sofreu pequenas alterações: 

     Na UFO antiga, apenas um Farmacêutico validava as prescrições médicas na sala 

negra, enquanto o outro Farmacêutico dava apoio ao TDT na sala branca e validava as preparações; 

apenas um TDT efetuava as preparações de CTX no interior da CFLv na sala branca e o outro TDT 

preparava a o material necessário para a manipulação no dia seguinte. 

     Na nova UFO, os dois Farmacêuticos validam as prescrições médicas na sala negra e, à 

medida que emitem as ordens de preparação, vão cedendo o material necessário e que não existe na 

sala branca através do transfer; os dois TDTs trabalham quer na sala branca quer na sala negra, 

sendo que na sala branca um é operador na CFLv e o outro dá apoio e confere as preparações. 
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2.4.2.1. Validação e preparação dos medicamentos citotóxicos  

É da responsabilidade do Farmacêutico validar e monitorizar as prescrições médicas de 

citotóxicos (eletrónicas ou em papel) que necessitam de preparação prévia em CFLv destinados a 

doentes em regime de Hospital de Dia (Anexo I) ou em Internamento.  

As prescrições, por sua vez, são feitas de acordo com os Protocolos de Quimioterapia 

praticados no CHP-HGSA que são baseados em esquemas reconhecidos internacionalmente. A 

dose prescrita para cada CTX é ajustada à superfície corporal, peso ou área sob a curva (AUC) de 

cada doente e, no caso de insuficiência hepática/renal ou mielossupressão, pode ser reduzida. 

Nesta unidade também são dispensados fármacos não citotóxicos, que funcionam como 

adjuvantes da terapêutica e/ou profilaxia de efeitos adversos, tais como os imunomoduladores, os 

antieméticos, entre outros. 

A validação da prescrição só pode ser feita após o enfermeiro dar “luz verde” no Sistema 

de Apoio ao Médico (SAM) e GHAF/CdM, o que significa que o doente apresenta condições para 

a realização do ciclo de quimioterapia. Na validação o farmacêutico confirma a identificação do 

doente e os seus dados antropométricos, o diagnóstico, o protocolo usado, a dose ajustada de cada 

CTX ao doente, a diluição, o tempo de perfusão e os intervalos entre ciclos de quimioterapia. Após 

validar a prescrição, emite as ordens de preparação da medicação e imprime os respetivos rótulos. 

No caso dos hemoderivados, a prescrição é realizada em impresso próprio e, após validação, é 

registado nesse mesmo impresso a identificação do hemoderivado, o lote, a quantidade e o 

respetivo CAUL. Os primeiros CTX a serem preparados são os primeiros de cada ciclo dos doentes 

aptos, sendo que os restantes são preparados consoante o tempo de perfusão dos anteriores. 

A preparação dos CTX é feita numa câmara de fluxo laminar vertical (CFLv) na sala 

branca, a qual apresenta pressão negativa de modo a proteger o meio ambiente, pois não há 

passagem de partículas para o exterior dessa sala (Figura 9). Na sala branca, para além do restante 

equipamento de proteção, é necessário o uso de um segundo par de luvas, que protegem o TDT 

operador e o TDT que está dar apoio e a conferir as preparações.  

Depois de a preparação estar a pronta, é rotulada e, caso seja necessário, embrulhada em 

papel de alumínio para proteger da luz, colocando-se um segundo rótulo sobre o mesmo e ainda 

uma etiqueta com a indicação “biohazard” (Figura 10). A preparação embalada é seguidamente 

colocada no tranfer para ser posteriormente transportada até ao serviço destinatário. 

Na produção dos CTX é feita a dupla verificação nas etapas críticas do processo, como na 

etapa de confirmação de doses prescritas de acordo com os dados antropométricos e/ou clínicos 

aquando da validação da prescrição e na etapa de verificação dos volumes de fármacos medidos. 

Para além da validação das prescrições, o Farmacêutico prepara as sessões agendadas para 

o próximo dia útil. Para tal, imprime a lista dos doentes previstos para esse dia, a partir do SAM, e 

distingue aqueles destinados à UFO. Depois esses doentes são agendados no Sistema Informático 
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da Unidade de Farmácia Oncológica (SI_UFO), de acordo com a sua hora da realização da 

quimioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.2. Gestão do armazém avançado da UFO 

No armazém da UFO, a gestão do stock é feita por kanban eletrónico, em que cada produto 

apresenta na sua ficha o ponto de encomenda e, sempre que este é atingido, é automaticamente 

despoletado o pedido de encomenda para o APF.  

Para assegurar uma melhor gestão do stock, no final de cada dia o Farmacêutico efetua o 

débito por serviço de todo o material consumido na preparação da medicação e emite uma lista de 

previsão de consumo a dois dias, com base na lista dos doentes agendados; o TDT prepara o 

material necessário para a manipulação no dia seguinte e revê a lista de previsão de consumo a dois 

dias, confirmando os produtos que tem em stock. Desta forma, torna-se possível contornar 

quaisquer roturas no stock com alguma antecedência. 

 

Figura 10. Sala branca da UFO. 

Figura 11. Preparação de Vinorelbina 45 mg (CTX) 
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2.5. Ensaios Clínicos 

“Ensaio clinico: qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a 

descobrir ou a 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 analisar a absorção, 

distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a 

fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia. (Decreto-Lei nº 46/2004 de 19 de 

Agosto) ” 

 

O Decreto-Lei acima citado, que transpõe a Diretiva Europeia nº 2001/20/CE, pretendeu 

destacar a importância dos ensaios clínicos como único instrumento de investigação para o 

desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas que permitem prevenção ou tratamento de 

doenças, mas também possibilitou a Portugal constituir um dos países com a uniformização do 

processo [22-24].  

Para alcançar as aferições da citação com rigor, a investigação clinica idealmente deve ser 

um estudo prospetivo, com um grupo de controlo, randomizado e duplamente cego. O 

cumprimento destes critérios não limita a classificação dos ensaios clínicos, todavia o critério 

finalidade é o mais recorrentemente invocado dividindo os ensaios clínicos em quatro fases: Fase 1 

(atesta a segurança e a tolerância do novo fármaco através de testes em indivíduos saudáveis), Fase 

2 (determina a dose e a posologia mais adequada em doentes), Fase 3 (avalia o binómio beneficio-

risco do novo medicamento) e Fase 4 (recolhem informação adicional sobre o comportamento do 

medicamento após este já ter sido colocado no mercado) [22, 23]. 

Além do cumprimento dos referidos critérios deve ser imposto um correto uso do 

medicamento experimental, onde a legislação portuguesa atribui esta responsabilidade aos SFH. 

Através do envolvimento do Farmacêutico hospitalar pretende-se que todo o CdM experimental 

(CdME) seja controlado e perfeitamente gerido. O CdME compreende a receção da medicação, o 

seu acondicionamento e conservação, a dispensa, manipulação, registos individuais, informação ao 

doente e quando necessário aos elementos da equipa, que devem, então, estar ao cuidado do 

Farmacêutico hospitalar. Ao Farmacêutico hospitalar compete-lhe ainda contribuir ativamente no 

desenvolvimento do ensaio clinico, apoiar logisticamente os investigadores/promotores e auxiliar 

os monitores [22, 23, 25]. 

 Com a implementação de Ensaios Clínicos advêm inúmeros benefícios diretos e indiretos 

e opostamente ao que seria esperado, desde 2006 assiste-se a uma redução dos mesmos tanto a 

nível europeu como nacional. No caso específico da Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) do 

HGSA, tem-se verificado porém uma realidade inversa, com o interesse crescente por parte das 

Industrias[22, 23]. 
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2.5.1. Intervenientes 

A exigência e a complexidade inerente aos ensaios clínicos implica o envolvimento, 

cooperação e responsabilidade de um conjunto diversificado de intervenientes: promotor, 

autoridades reguladoras, investigador, monitor, participante, farmacêutico, auditor e centro de 

ensaio.  

O promotor é a instituição, companhia ou organização individual que assume a 

responsabilidade pelo início, organização e financiamento do ensaio clinico e é a quem compete 

pedir a autorização para a execução do ensaio clinico às autoridades competentes, desenvolver o 

protocolo, suportar o estudo e atestar a sua qualidade. Por sua vez, este nomeia o monitor, que é o 

profissional responsável pela verificação das condições indispensáveis à realização do ensaio e 

garantir que os dados são registados de formar correta e completa. [22, 23, 26].  

Existe ainda um terceiro elemento regulador externo, o auditor, que está encarregue da 

elaboração de um exame independente centrado na documentação e atividades do ensaio. 

No que respeita às principais unidades reguladoras estas são o INFARMED (entidade que 

revê e aprova os protocolos e inspeciona o cumprimento das boas praticas clinicas), CEIC 

(Comissão de Ética para a Investigação Clinica responsável por impor o respeito pelos direitos 

humanos, não só por normais legais mas, também por princípios éticos) e CNPD (Comissão 

Nacional de Proteção de Dados cujo papel se prende com o controlo e fiscalização do 

processamento de dados pessoais de acordo com a Constituição e a Lei) [22, 23, 26]. 

 

 

2.5.2. Circuito do Medicamento Experimental [22, 25] 

2.5.2.1. Receção 

Os medicamentos experimentais são recebidos no armazém dos SF, sendo rececionado por 

um assistente operacional, que procede ao preenchimento de um impresso com o seu nome, data e 

hora da receção da encomenda. Posteriormente, estas encomendas são transportadas até aos ensaios 

clínicos, onde são recebidas pelo Farmacêutico responsável, que executa igual procedimento 

existindo, desta forma, maior controlo no tratamento do produto. 

Seguidamente, o Farmacêutico responsável procede à verificação da medicação, identifica-

a, verifica o estado de conservação das embalagens, a quantidade de unidades recebidas e os 

certificados de análise. Juntamente com a medicação, é enviado o drug shipment receipt e um 

dispositivo de registo da temperatura, que permitem confirmar o tipo de medicação, a quantidade e 

as alterações de temperatura que ocorreram. 

Caso algum dos parâmetros não esteja conforme, o Farmacêutico informa o promotor, e 

deve colocar a medicação em quarentena, até resposta do mesmo. Contrariamente, se todos os 
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parâmetros apresentam conformidade, os medicamentos estão aptos a serem disponibilizados no 

hospital. 

 

2.5.2.2. Armazenamento e Dispensa 

Os medicamentos são armazenados numa sala própria, apenas acessível ao Farmacêutico 

responsável, com capacidade de acondicionamento de medicação de frio (entre 2ºC e 8ºC) e à 

temperatura ambiente (entre 15ºC e 25ªC). A garantia destas condições é controlada através de 

sensores de temperatura, com monitorização de 24h. 

Caso se verifique que a medicação está conforme, procede-se à sua arrumação, iniciando-se 

pelos medicamentos de frio. Posteriormente, é feita a entrada informática da medicação de acesso 

restrito ao pessoal autorizado, onde se acusa a receção da medicação ou tal se verifique, o registo 

da medicação em quarentena. 

Existe ainda a possibilidade de manipulação do medicamento experimental, tendo o HGSA 

capacidade de o realizar. A preparação é efetuada na unidade de produção, caso assim o exija, com 

a emissão da ordem de preparação, previamente validada que tem em consideração as caraterísticas 

do doente e do fármaco. 

A dispensa da medicação tem de ser efetuada num formulário próprio criado pelos SF, a 

fim de uniformizar toda a dispensa dos diferentes ensaios. No formulário é registado o ensaio, o 

prescritor, a identificação do doente, o medicamento, a quantidade e posologia, tendo o 

Farmacêutico, após dispensa, de registar o número do tratamento dispensado, a quantidade, lote e 

prazo de validade. 

 

2.5.2.3. Administração do medicamento experimental 

O doente pode recolher a medicação e fazer a sua administração, ou a recolha pode ser 

efetuada pelo agente responsável, sendo administrada pelo enfermeiro ou médico com formação 

específica e de acordo com o tipo de ensaio. 

 

2.5.2.4. Devoluções/Destruição 

Para um maior controlo da medicação em ensaio, os doentes são informados que devem 

devolver aos SF as respetivas embalagens, após utilização ou por expiração do prazo de validade. 

Desta forma, são registados os medicamentos devolvidos tendo em conta os enviados, o que 

indiretamente permite controlar a adesão à terapêutica pelo doente.  

Os medicamentos devolvidos são, na sua maioria entregues ao promotor, com a sua 

autorização, sendo posteriormente destruídos, em local apropriado. Esta destruição poderá ocorrer 

no hospital, caso definido no contrato e autorizado pelo promotor, seguindo para o circuito de 

inceneração do hospital. 
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2.5.2.5. Monitorização 

São efetuadas visitas no início, durante e no encerramento dos ensaios clínicos pelos 

monitores responsáveis, a fim de garantir o controlo da qualidade de cada ensaio. As visitas 

periódicas têm como objetivo a revisão de todo o processo, nomeadamente através da verificação 

do acondicionamento e do estado físico da medicação devolvida, e pela conformidade da 

documentação, essencialmente nos registos e nas informações sobre o estudo, alterando-se caso 

seja necessária atualização. 

 

 

2.5.3. Documentação 

A documentação nos Ensaios Clínicos é fundamental para a obtenção de resultados viáveis 

e para o bom desenvolvimento do ensaio. Todos os procedimentos devem estar descritos obrigando 

o registo das várias ações, para possibilitar o controlo e a rastreabilidade dos medicamentos. 

Entre os vários documentos, destacam-se: 

 Brochura do investigador: documento que reúne os dados clínicos e não clínicos 

relativos ao medicamento experimental. 

 Protocolo: documento que descreve o procedimento do ensaio, definindo os objetivos, 

a estrutura do projeto, os métodos, a análise estatísticas e outras condições. 

 Cadernos de registos de dados: documento que possibilita todo o registo efetuado em 

volta do doente, contabilizando os resultados clínicos e possíveis observações. 

A criação desta documentação dá suporte à hipótese proposta sobre o medicamento a testar, 

apresentando os meios para sua comprovação. Desta forma, o controlo rigoroso permite a obtenção 

de dados experimentais fortes que possibilitem a entrada no mercado para melhor beneficiarem o 

doente. 
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3. Atividades desempenhadas ao longo do estágio 

3.1. Diário geral das atividades desempenhadas 

Na tabela seguinte são apresentadas as atividades realizadas ao longo do estágio. 

 

Tabela 1:  Diário Geral das atividades desempenhadas 

 
2ª 

feira 

3ª 

feira 

4ª 

feira 

5ª 

feira 

6ª 

feira 

Armazém de 

Produtos 

farmacêuticos 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Receção e conferência da medicação      

Gestão e logística de stocks      

Reposição de stocks dos serviços 

clínicos por níveis, HLS e kanban 
     

Análise dos indicadores de qualidade      

DIDU 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Gestão de stocks       

Validação da prescrição médica      

Emissão de listas de aviamento      

Preparação dos carros de aviamento 

(Método manual e semiautomático) 
     

Aviamento de pedidos 

urgentes/estupefacientes/ 

hemoderivados/ pensos 

     

Unidade de 

Farmácia de 

Ambulatório 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Gestão de stocks (contagens, reposição 

e funcionamento) 
     

Gestão de medicamentos devolvidos      

Validação da prescrição médica      

Dispensa com supervisão (medicação 

comum, hemoderivados, nutrição e 

gastroenterologia) 
     

Unidade de 

Farmácia 

Oncológica 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Gestão de stocks      

Validação da prescrição médica      

Instrução teórica no manuseamento de 

medicamentos citotóxicos 
     

Acompanhamento na preparação de 

manipulados citotóxicos  
     

Distribuição da medicação no Hospital 

de Dia 
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2ª 

feira 

3ª 

feira 

4ª 

feira 

5ª 

feira 

6ª 

feira 

Produção 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Gestão de stocks      

Registos e Validação da prescrição 

médica 
     

Produção de não-estéreis (papéis, 

xaropes, soluções) 
     

Acompanhamento da produção de 

estéreis / Nutrição Parentérica 
     

Identificação e Reembalamento      

 

Unidade de 

Ensaios 

Clínicos 

 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Estudo dos protocolos dos Ensaios      

Receção e acondicionamento dos 

medicamentos de Ensaio 
     

Dispensa dos medicamentos de Ensaio      

Acompanhamento de Monitorizações      

 

 

3.2. Outras atividades 

Ao longo do estágio, para além das atividades desempenhadas nos diferentes setores, foi 

possível assistir a apresentações de novos fármacos, como o Sofosbuvir e o Stribild, participar 

numa formação da Norma ISO 9001 e no 2º Simpósio de Farmacêuticos “Gestão Integrada do 

Doente com Esclerose Múltipla” (Biogen Idec Portugal). Para além disso, pudemos acompanhar 

uma auditoria interna no setor da Produção, que foi realizada no âmbito da gestão de qualidade, e 

reuniões semanais de discussão de casos clínicos. Nestas reuniões são principalmente discutidos 

novos rumos de tratamento dos casos clínicos apresentados. Se for decidido iniciar um fármaco, 

por exemplo num caso em que o seu uso seja off-label, o farmacêutico apresenta o caso à Comissão 

de Farmácia e Terapêutica e, se aprovado, segue para o Diretor clínico que toma a decisão final 

sobre a possibilidade da utilização desse fármaco. 

Ainda de uma forma mais ativa, colaboramos num programa para a promoção da adesão da 

terapêutica anti-VIH. 

 

 

 

 

Tabela 1: Diário Geral das atividades desempenhadas 
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3.2.1. Programa para a promoção da adesão da terapêutica anti-VIH 

 

 “Adesão: compromisso de colaboração ativa e intencionada do paciente com a finalidade 

de produzir um resultado preventivo ou terapêutico desejado.” ( Vázquez IA [27]) 

 

O uso de medicamentos antirretrovirais para o tratamento do Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida começou na década de 80. Por esta altura, o uso desta classe 

farmacológica permitia apenas benefícios temporários, com eficácia reduzida quer na recuperação 

do estado imunológico quer na redução da carga viral. Com a evolução da ciência e da indústria foi 

possível a partir dos anos 90, pelo recurso a novos fármacos sob terapia antirretroviral combinada, 

aumentar significativamente o número êxitos no tratamento de pessoas infetadas com VIH [28, 29]. 

Apesar dos êxitos, nem todos os doentes desfrutam desses benefícios na atualidade, uma 

vez que, para alcançar o sucesso é exigida uma estrita adesão à terapêutica. A literatura vem 

demonstrar que falhas ocasionais na adesão podem limitar os benefícios do tratamento [28-30].  

A consequência do ato do doente ignorar a sua medicação, traduz-se numa considerável 

elevação da probabilidade do vírus conseguir multiplicar-se com destruição do sistema 

imunológico. A par da debilitação do sistema imunológico, propiciando infeções e situações 

oncológicas, é verificado ainda frequentemente o desenvolvimento de resistências que limitam 

drasticamente as possibilidades de tratamento subsequentes. A falta de adesão pode ser explicada 

por vários fatores, nomeadamente, pela complexidade da terapêutica, efeitos adversos, estigma 

social, ou falta de capacidade de aceitar e gerir a doença, contudo todos eles podem ser 

solucionados se os doentes receberem o apoio profissional necessário [27, 30, 31]. 

Neste contexto, na tentativa de contornar estes fatores, os SF do HGSA encontram-se a 

estabelecer um programa de consultas farmacêuticas com o objetivo de envolver e apoiar os seus 

doentes com a sua terapêutica antirretroviral. No sentido de contribuir para este programa 

elaboramos inquéritos de satisfação destinados ao doente e ao médico (anexo J e K) para se 

avaliarem as vantagens de um programa deste tipo, com a possibilidade de se alargar este serviço a 

mais doentes ou com outras patologias.  
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4. Conclusão 

A importância do Farmacêutico nos cuidados de saúde é de forma geral bem reconhecida 

pela sociedade, contudo com estes dois meses de estágio nos Serviços Farmacêuticos do Hospital 

Geral Santo António foi possível contactar e assimilar com esta responsabilidade sob uma 

perspetiva diferente. 

A organização e o funcionamento da Farmácia Hospitalar estão dependentes do trabalho 

integrado de uma equipa multidisciplinar, onde cada profissional de saúde tem o seu papel. O 

Farmacêutico é um dos elementos essenciais dessa equipa, que reúne esforços diariamente para 

atender toda a comunidade hospitalar no âmbito dos produtos farmacêuticos. A sua atuação 

compreende tudo o que concerne ao medicamento, desde a sua seleção, aquisição e gestão racional, 

passando pela validação de prescrições, produção e preparação de medicamentos com rigor e 

segurança, distribuição de forma eficaz e, muito importante, participando ativamente na educação 

dos doentes, orientando-os para o uso racional do medicamento, de forma a atingir a eficácia 

terapêutica ideal com o mínimo de efeitos adversos.  

Durante o estágio a realidade da profissão em meio hospitalar, permitiu a familiarização 

com grupos farmacoterapêuticos inexistentes na Farmácia Comunitária, e a observação da 

intervenção farmacêutica em diferentes situações, sendo decisiva para a qualidade dos cuidados de 

saúde prestados.  

O meio hospitalar revela uma diferente abordagem para o farmacêutico e obriga a 

constantes atualizações pelo número de novos fármacos e patologias emergentes. Como tal, revela-

se uma área em constante desenvolvimento que pode ser alterada e melhorada, apresentando-se 

como um desafio para o farmacêutico. Contudo, a posição farmacêutica pode ainda abranger 

maiores áreas pela integração em diferentes equipas multidisciplinares, e também pela procura de 

um atendimento personalizado e mais próximo de profissionais de saúde e doentes.  

Para finalizar, face aos objetivos inicialmente propostos, pode-se aferir que a conclusão 

destes dois meses de estágio trazem consigo não só o sucesso do alcance dos mesmos, como uma 

bagagem de conhecimentos que com certeza se tornaram uma mais-valia na responsabilidade que 

nos será entregue brevemente em mãos: cuidar e zelar pelo completo bem-estar dos que nos 

rodeiam.  

“O papel do Farmacêutico no mundo é tão nobre quão vital…O lema do Farmacêutico é o 

mesmo do soldado: servir. Um serve à pátria; outro à humanidade, sem nenhuma discriminação de 

cor ou raça.” - Monteiro Lobato. 
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6. Anexos 

6.1. Anexo A 

Local destinado à deposição dos produtos a transportar pelos mensageiros (Capitulo 2.2.2.4 

Gestão de Faltas e Prescrições urgentes). Cada separador corresponde a um serviço clinico, onde a 

sinalética a vermelho informa o mensageiro que não há produtos a transportar e pelo oposto a verde 

informa que existe produtos a transportar. 
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6.2. Anexo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresso para a prescrição e requisição de Anti-infeciosos nos serviços de 

Distribuição 
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6.3. Anexo C 

 
A prescrição dos serviços de Gastroenterologia e Nutrição devem utilizar este impresso. 
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6.4. Anexos D 

 

 

 

 

  

Impresso para a prescrição e requisição de Material de Penso nos serviços de DIDU 
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6.5. Anexos E 

  Impresso para a prescrição e requisição de Antídotos nos serviços de 

Distribuição. 
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6.6. Anexo F 

 Exemplo de uma prescrição para aquisição de produtos hemoderivados. 

 

 

 



Hospital Geral de Santo António 

Relatório de Estágio 

 

   
 

41 
 

6.7. Anexo G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Impresso para a prescrição e requisição de Psicotrópicos e Estupefacientes nos 

serviços de Distribuição. 
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6.8. Anexos H 

Exemplo de ordem de preparação dos Manipulados Não Estéreis, neste caso relativa a 

papéis medicamentosos de Gabapentina 50,0 mg.  
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6.9. Anexos I 

Impresso em papel para a prescrição médica de citotóxicos destinados a doentes em 

regime de Hospital de Dia. 
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6.10.  Anexo J 

 Inquérito concebido para a avaliação da satisfação dos doentes, no âmbito da Consulta 

Farmacêutica ao doente VIH/SIDA. 
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(continuação do Anexo J) 
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6.11. Anexos K 

 Inquérito concebido para a avaliação da satisfação do médico, tendo em conta a evolução 

do seu doente, no âmbito da Consulta Farmacêutica ao doente VIH/SIDA. 
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(Continuação do anexo K) 
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