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Resumo 

No âmbito da unidade curricular Estágio, que faz parte do plano de estudos do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, realizei o meu estágio na Farmácia 

Borralho, no Porto, por um período de quatro meses.  

Durante o meu estágio redigi um relatório que descreve as atividades 

desenvolvidas neste âmbito. Este relatório é constituído por duas partes: a primeira 

parte corresponde à caracterização da Farmácia Borralho e à descrição das atividades 

desenvolvidas no seu quotidiano, sendo que a segunda parte diz respeito aos temas 

científicos desenvolvidos durante o estágio. Na Figura 1, em anexo, encontra-se 

definido o calendário organizado de acordo com o meu percurso durante este estágio. 

Na segunda parte do relatório são descritos os seguintes projetos: sessão de 

aconselhamento de pele em que incidi sobre os cuidados diários com a pele e a 

importância da proteção solar e, participação num estudo sobre a caracterização da 

terapêutica para o Défice de Atenção em Portugal. 

As atividades desenvolvidas ao longo do estágio contribuíram para a aplicação 

de conhecimentos adquiridos durante o curso e permitiram ainda, a aquisição de 

novas competências, tais como contacto com os modelos de gestão de uma Farmácia, 

gestão de stocks de medicamentos, atendimento ao utente, relações com os colegas 

de trabalho, que serão cruciais para a vida profissional. 
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Introdução 

Nos dias de hoje, as funções assumidas pelo Farmacêutico Comunitário na 

sociedade portuguesa traduzem-se numa afirmação crescente, que ultrapassa o seu 

papel enquanto mero técnico do medicamento. O aconselhamento sobre o uso 

racional dos medicamentos e a monitorização do estado de saúde dos utentes 

inserem-se na necessidade de encontrar formas mais coerentes de funcionamento do 

sistema de saúde. O Farmacêutico comunitário contribui, pois, para a qualidade e 

eficácia da distribuição de medicamentos de uso humano e veterinário, assumindo um 

papel cada vez mais notório na adesão à terapêutica e na prevenção das reações 

adversas resultantes da polimedicação. 

Neste sentido, o estágio em Farmácia Comunitária durante um período mínimo 

de 3 meses é parte integrante do Mestrado em Ciências Farmacêuticas. A 

obrigatoriedade desta componente permite aos alunos, enquanto futuros 

Farmacêuticos, ganhar responsabilidade, conhecimento e sentido de ética. 

Tive a oportunidade de realizar o meu estágio na Farmácia Borralho (FB), no 

Porto, durante um período de tempo decorrido entre 11 de Janeiro e 29 de Abril de 

2016. Na Figura 1 encontram-se esquematizadas as atividades desenvolvidas. É 

importante referir que, durante este período, fui acompanhada e orientada pela 

diretora técnica da FB, a Dra. Maria da Conceição Cabral, bem como por todos os 

elementos da FB, que sempre se demonstraram muito disponíveis para me auxiliar.  

O presente relatório visa descrever de forma clara e sucinta todas as vertentes 

com que tive contacto durante o estágio na Farmácia Borralho nos meses decorrentes 

entre Janeiro e Abril. 
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Capítulo I: Relatório de estágio  

1 A Farmácia Borralho  

1.1 Localização e Perfil de Utentes  

A Farmácia Borralho localiza-se na Avenida de Fernão de Magalhães, número 

692, freguesia de Bonfim, no concelho do Porto (Figura 2). Situa-se próxima de vários 

meios de transportes públicos (autocarros e metro), de uma clínica médica (Clínica do 

Bonfim) e do Hospital Joaquim Urbano. A direção técnica da FB está a cargo da Dra. 

Maria da Conceição Cabral, que integra uma sociedade, à qual pertence a Farmácia 

Moderna, situada na cidade de Ílhavo. 

Os utentes são na sua maioria idosos polimedicados com doenças crónicas e 

frequentam a FB com alguma regularidade, apresentando uma proximidade afetuosa 

com toda a equipa. Dada a proximidade do Hospital Joaquim Urbano, onde é possível 

fazer a consulta do viajante, é frequente a procura na FB de vacinas, repelentes de 

insetos, medicamentos antidiarreicos, antieméticos e analgésicos. Como Hospital de 

referência para as especialidades de Infecciologia e Pneumologia, é habitual 

recebermos prescrições de antiasmáticos, broncodilatadores, medicamentos anti-

infeciosos, vacinas, entre outros.  

 

1.2 Horário de Funcionamento 

O horário de atendimento ao público da FB é das 9h às 19h, de segunda a 

sexta-feira, sem interrupção para almoço; das 9h às 13h ao sábado, estando 

encerrada aos domingos. O horário cumpre a legislação em vigor sob a forma do 

Decreto-Lei (DL) n.º 172/2012, de 1 de Agosto1.  

Anualmente é calendarizado em coordenação com a Associação Nacional das 

Farmácias (ANF) e Administração Regional de Saúde (ARS), o funcionamento em 

regime permanente da FB (funcionamento ininterrupto desde a hora de abertura até à 

hora de encerramento do dia seguinte). Todos os dias é colocada de forma visível, no 

exterior da Farmácia, a informação que assinala as Farmácias do município em regime 

de serviço permanente, a localização e o contacto das Farmácias. 

O meu horário habitual foi o seguinte: das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 

18:00, contabilizando 40 horas semanais, de 2ª a 6ª feira. Adicionalmente, tive a 

oportunidade de permanecer na Farmácia até às 19h para presenciar o processo 

de fecho da FB. 
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1.3 Recursos Humanos  

O quadro técnico da FB está estruturado segundo os requisitos do DL n.º 

307/2007, de 31 de Agosto, que prevê que uma Farmácia aberta ao público deverá 

dispor de pelo menos 2 Farmacêuticos coadjuvados por Técnicos de Farmácia ou por 

outro pessoal devidamente habilitado2. Assim, o quadro de funcionários da FB é 

composto por:  

 Quadro farmacêutico: Dra. Maria da Conceição Cabral (Diretora Técnica e 

Proprietária); Dra. Maria José Mendonça (Farmacêutica Adjunta Substituta); Dr. 

Rui de Matos (Farmacêutico Adjunto) e Dra. Sílvia Cubo (Farmacêutica); 

 Quadro não Farmacêutico: Pedro Cabral (Sócio-gerente), José Cunha 

(Técnico auxiliar de Farmácia) e Margarida Pontes (Técnica auxiliar de 

Farmácia).  

É de salientar que todos os funcionários realizam formações com frequência, 

de forma a ser possível acompanhar as novidades da indústria farmacêutica e reavivar 

conhecimentos adquiridos. 

Durante o meu estágio, todos me ajudaram a integrar facilmente na 

Farmácia, mostrando-se sempre disponíveis para me ensinar e apoiar. Aprendi 

muito com todos eles durante estes quatro meses. 

 

1.4 Caracterização Interior da Farmácia  

O aspeto exterior da FB é característico e profissional, sendo facilmente visível e 

identificável. Encontra-se identificada por um letreiro com a inscrição “FARMÁCIA 

BORRALHO” e o símbolo “cruz verde” (Figura 3). Apresenta uma montra de exposição 

que divulga as campanhas promocionais de produtos dermocosméticos e de higiene 

corporal, novos produtos do mercado ou produtos sazonais que vão ao encontro das 

necessidades dos utentes. Todos estes aspetos relativos ao espaço exterior cumprem 

as obrigações dispostas no artigo 28º do DL n.º 307/2007, de 31 de Agosto2. 

As instalações internas cumprem os requisitos definidos pela Deliberação n.º 

1502/2014, de 3 de Julho, relativos às divisões obrigatórias e áreas mínimas3. O 

aspeto interior da FB é profissional e calmo, o que permite uma comunicação fácil e 

eficaz com os utentes e entre os colegas. O espaço interior encontra-se dividido em 

várias áreas: a zona de atendimento constituída por quatro balcões (Figura 4), a zona 

de espera e o gabinete de apoio ao utente constituem a área front office e, no back 

office, encontra-se a zona de receção de encomendas, a casa-de-banho, o laboratório 

e o escritório (Figura 5).  

A FB possui vários produtos bem visíveis para os utentes, compreendendo 

lineares de produtos cosméticos, organizados de forma harmoniosa, de acordo com a 
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marca comercial associada. No espaço de atendimento ao público encontra-se ainda 

uma área que contempla produtos destinados a crianças, que contém produtos para 

os cuidados dos bebés e das mães, um espaço dedicado aos animais, com 

medicamentos e outros produtos de uso exclusivo em animais, um espaço destinado a 

produtos de podologia, um linear com produtos dietéticos, um outro com produtos de 

higiene oral, um espaço com produtos para idosos, vários expositores móveis e uma 

gôndola no centro do espaço de atendimento (Figura 6). Adicionalmente, a FB tem à 

disposição uma balança eletrónica e um tensiómetro eletrónico de braço.  

Os produtos sazonais e os produtos de venda livre com maior taxa de venda 

estão organizados em prateleiras, atrás do balcão. Além destes, os Medicamentos 

Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) também se encontram atrás do balcão, uma 

vez que nunca podem estar ao alcance do público. 

 

1.5 Fontes de Informação  

A disponibilidade de bibliografia científica é fundamental no quotidiano de uma 

Farmácia, pois permite uma rápida consulta e esclarecimento de dúvidas associadas 

às mais diversas situações de saúde pública. Segundo o Código Deontológico, 

“considerando a constante evolução das ciências farmacêuticas e médicas, o 

Farmacêutico deve manter atualizadas as suas capacidades técnicas e científicas para 

melhorar e aperfeiçoar constantemente a sua atividade, de forma que possa 

desempenhar conscientemente as suas obrigações profissionais perante a 

sociedade”4. Assim, e segundo o DL n.º 109/2014, todas as Farmácias devem dispor 

nas suas instalações da Farmacopeia Portuguesa 9, em edição de papel, em formato 

eletrónico ou online, a partir de um sítio da Internet reconhecido pelo Infarmed; o 

Prontuário Terapêutico (PT); o Formulário Galénico Português; entre outros 

documentos2. Para além disso, o Farmacêutico deve ter disponível para consulta 

publicações como o Índice Nacional Terapêutico e acesso à base de dados do 

Infarmed, mais concretamente ao Resumo das Características dos Medicamentos 

(RCM). Além da bibliografia obrigatória, a FB contempla na sua biblioteca outros livros 

e revistas do setor da saúde.  

Foi prática frequente durante o estágio usar como ferramentas de 

orientação o Infomed - base de dados de medicamentos, o Prontuário 

Terapêutico e o Sifarma 2000, para garantir a dispensa correta de medicamentos. 

No que concerne à dispensa de MNSRM, destaco o livro “Medicamentos não 

prescritos – Aconselhamento Farmacêutico” de Maria Augusta Soares que li 

durante o primeiro mês de estágio e que me ajudou bastante a adquirir 
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ferramentas e estratégias para me sentir mais segura no momento de aconselhar 

os utentes. 

 

2 Administração e Gestão da Farmácia  

2.1 Gestão de Stocks  

De acordo com o manual de Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia 

Comunitária (BPF), no âmbito do controlo e gestão de stocks, deve ser garantida a 

gestão do stock de medicamentos e de outros produtos de saúde, de forma a suprir as 

necessidades dos doentes5. Para isso, é necessário ter em consideração certas 

variáveis, tais como localização dos produtos, espaço disponível para o 

armazenamento, condições comerciais, disponibilidade financeira, tipo de utentes que 

frequentam a Farmácia, hábitos de prescrição dos Médicos dos Centros de 

Saúde/Hospitais mais próximos e histórico de vendas.  

Paralelamente, uma gestão eficaz deve ser focada em questões fundamentais, 

tais como: quando encomendar e em que quantidade. Assim, e para uma gestão 

adequada, torna-se essencial o recurso à informática e a programas adequados. O 

Sifarma 2000® é uma ferramenta que permite estabelecer a quantidade mínima e 

máxima de produtos farmacêuticos que deve existir em stock, de forma a evitar a sua 

rutura e/ou o seu excesso (stock mínimo e máximo). Quando o stock mínimo de um 

produto farmacêutico é atingido, essa informação é transferida automaticamente para 

a proposta de encomenda diária, é analisada pelo Farmacêutico responsável pelas 

encomendas e posteriormente enviada ao fornecedor. O Sifarma 2000® permite ainda 

avaliar a média de vendas e rotatividade dos produtos. 

 

2.2 Seleção e Aquisição de Produtos Farmacêuticos  

A seleção dos fornecedores de produtos farmacêuticos varia de Farmácia para 

Farmácia. Estes são selecionados de acordo com as suas características, tais como: a 

pontualidade da entrega, a periodicidade de encomendas, o tipo de produtos 

fornecidos, as condições de pagamento, os descontos e bonificações, a satisfação dos 

pedidos, o estado de conservação em que os produtos chegam à Farmácia e a 

facilidade de devoluções. Na FB os principais fornecedores são a Alliance Healthcare 

e a Cooprofar. Como a FB é sócia da FM, em caso de impossibilidade de um dado 

produto ser entregue pelos fornecedores (falta de stock, por exemplo) e existir em 

stock na FM, é-nos possível encomendar o produto em falta. 

No que diz respeito às encomendas efetuadas pela FB, podemos considerar 

quatro formas distintas:  
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 Encomendas diárias – Estas têm o objetivo de repor o stock diário definido 

pela Farmácia. Realizadas sempre no mesmo horário (até às 13h e final do 

dia), é autoproposta pelo Sifarma, baseada nos níveis mínimos e máximos de 

cada produto, e ajustada pelo Farmacêutico responsável.  

 Encomendas instantâneas – Esta via é extremamente útil no momento do 

atendimento quando o produto não existe em stock, para que o Farmacêutico 

possa dar uma certeza ao utente sobre a chegada do produto à Farmácia, o 

que normalmente ocorre no próprio dia ou no dia seguinte. Estas são 

solicitadas ao fornecedor, através do Sifarma 2000® no caso da Alliance 

Healthcare ou via gadget, quando a encomenda é feita à Cooprofar; 

 Encomendas por via telefónica – Esta via é útil, no momento do atendimento, 

quando surgem dúvidas por vários motivos, tais como códigos inativos, aspeto 

das caixas, previsão para o medicamento esgotado voltar ao mercado, entre 

outras;  

 Encomendas diretas aos laboratórios – Normalmente estas têm como 

objetivo obter melhores condições comerciais (descontos financeiros e 

descontos comerciais); Na FB estas encomendas são muitas vezes realizadas 

em conjunto com a FM e, regra geral, são efetuadas a laboratórios de 

medicamentos genéricos com elevada rotatividade, a laboratórios de produtos 

dietéticos como a Farmodiética e a determinadas marcas de dermofarmácia e 

cosmética como a Bioderma® ou a THPharma®. 

Durante o meu período de estágio realizei diversas encomendas 

instantâneas e encomendas por via telefónica e tive ainda a oportunidade de 

compreender como eram efetuadas as encomendas diárias e encomendas 

diretas aos laboratórios.   

 

2.3 Receção e Verificação de Encomendas  

A receção e conferência de encomendas trata-se de um procedimento de 

extrema importância que exige uma atenção acrescida, uma vez que é essencial 

verificar que os produtos encomendados correspondem aos produtos entregues. 

Todas as encomendas encontram-se acompanhadas por uma nota de 

encomenda ou fatura (original e duplicado), identificando o fornecedor, o destinatário, 

os produtos entregues e o respetivo Código Nacional Português (CNP), assim como a 

quantidade pedida e efetivamente enviada, o Preço de Venda à Farmácia (PVF), o 

Imposto de Valor Acrescentado (IVA) aplicável e o Preço de Venda ao Público (PVP), 

quando aplicável. Inicia-se a receção pela confirmação da encomenda no Sifarma. Dá-

se entrada preferencial dos produtos das encomendas instantâneas, de modo a que 
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os produtos fiquem logo de parte para os utentes a que se destinam. Confere-se se o 

produto foi realmente pedido e se o número de embalagens pedidas coincide com o 

número de embalagens recebidas. Simultaneamente, deve averiguar-se a sua 

integridade, o prazo de validade e o PVP, quando existe. Este processo repete-se para 

os restantes produtos. À medida que vai sendo dada entrada de cada produto, este é 

colocado na bancada que está etiquetada com os números de 1 a 10+, de acordo com 

o número de embalagens existentes no stock informático da Farmácia (Figura 7). 

Seguidamente, a pessoa que arruma o produto no local de armazenamento 

correspondente, confirma se o stock físico está de acordo com o informático. No caso 

dos produtos que apresentam stock negativo no Sifarma, são imediatamente 

separados após receção, pois correspondem a produtos já pagos pelos utentes ou 

encomendados para um utente específico, sendo colocados no local das “reservas” e 

“pagos”. Quando se termina a entrada de todos os produtos no sistema informático, 

coloca-se a sua listagem por ordem alfabética para igualar à fatura e verifica-se a 

correspondência entre ambas, confirmando-se para cada produto o respetivo CNP, 

PVF, PVP, número de embalagens e a existência de ofertas. Nos produtos sem PVP 

inscrito na embalagem que sejam para dispor na gôndola ou nos lineares de acesso 

ao público, tem de ser efetuada a respetiva marcação, recorrendo-se à impressão das 

etiquetas com o PVP e a taxa de IVA correspondente. Seguidamente, confirma-se o 

número total de embalagens e o valor total da fatura. Se tudo estiver correto, valida-se 

a receção da encomenda para que todos os produtos apareçam contabilizados em 

stock. Por fim, transferem-se os produtos em falta para uma lista de esgotados, 

possibilitando o envio para outro fornecedor. As faturas originais, que acompanham as 

encomendas, são arquivadas, com o objetivo de as comparar com os dados do 

resumo mensal, enviado pelos armazenistas à Farmácia. 

 

2.4 Armazenamento 

Após a conferência dos produtos, os medicamentos são arrumados nos seus 

respetivos locais, seguindo a regra "First-Expire, First-Out", por ordem alfabética, 

forma farmacêutica ou grupo terapêutico (Figura 8).  

Na FB existem muitos locais de armazenamento de medicamentos, que foram 

pensados de forma a otimizar a organização dos produtos farmacêuticos e facilitar a 

procura no momento do atendimento. É o caso dos injetáveis, medicamentos 

oftálmicos, nasais, contracetivos orais, comprimidos e cremes vaginais, entre outros, 

que têm gavetas próprias. Os estupefacientes e psicotrópicos são armazenados junto 

dos outros medicamentos, fora do alcance do público, numa gaveta específica, 

identificada com uma marca interna definida pela direção técnica da Farmácia. Os 
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MNSRM e produtos de venda livre, como cosméticos e produtos buco-dentários, são 

acondicionados em áreas privilegiadas da zona de atendimento ao público. 

O aprovisionamento deve respeitar as condições de conservação individuais de 

cada produto, sendo a sua grande maioria acondicionados de forma controlada, à 

temperatura ambiente (25ºC +/- 1ºC) e humidade relativa por volta dos 60%. Os 

produtos de frio são os primeiros a serem acondicionados no frigorífico, após a 

chegada das encomendas à Farmácia, a uma temperatura controlada entre 2ºC a 8ºC.  

 

2.5 Devoluções  

Quando é detetada uma inconformidade na encomenda, é necessário proceder 

à reclamação e/ou devolução ao fornecedor. Considera-se não conformidade quando 

se recebe um produto não encomendado ou encomendado por engano, quando o 

produto está danificado, apresenta um prazo de validade próximo do fim, ou se o seu 

preço não está em coerência com a revisão anual de preços. As devoluções podem 

também ser solicitadas pelo Infarmed ou diretamente pelos laboratórios, sendo 

comunicadas à Farmácia através de circulares do Infarmed ou dos detentores de 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM). Nestes casos, se a Farmácia possuir o 

produto farmacêutico de um lote de recolha obrigatória, devolve-o ao seu fornecedor 

que, por sua vez, o encaminha para a entidade responsável. 

Para tal e com recurso ao Sifarma 2000®, é possível realizar a emissão de 

uma nota de devolução, que é emitida em triplicado, onde duas cópias seguem para o 

fornecedor juntamente com o produto e a terceira cópia é devidamente arquivada na 

Farmácia. A nota de devolução apresenta a data, o código AT, o nome do produto, 

respetivo CNP, PVF e PVP, a quantidade devolvida, a identificação do fornecedor, o 

motivo da devolução e a referência ao número da fatura da respetiva encomenda. 

Após receção da nota de devolução, o fornecedor pode aceitar ou não a mesma, 

sendo que no segundo caso, a Farmácia assume todo o prejuízo. Se a devolução for 

aceite, o fornecedor pode trocar o produto por outro igual ou emitir uma nota de 

crédito. 

Durante o estágio, efetuei várias devoluções de produtos quer por danos 

na embalagem, quer por erros no pedido. Realizei, ainda, reclamações por via 

telefónica nos casos dos produtos terem vindo faturados e não terem sido 

enviados. Acompanhei, igualmente, a devolução de um lote do medicamento 

Jaba B12® (Cobamamida) como resposta à circular informativa para recolha do 

mesmo6. 
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3 Dispensa de Medicamentos 

A dispensa de medicamentos é um ato de elevada responsabilidade, 

constituindo uma das maiores competências do Farmacêutico Comunitário, que deve 

assegurar a máxima qualidade do serviço prestado à comunidade. É de salientar que 

é na Farmácia que o utente contacta com um profissional de saúde antes da 

administração do medicamento, pelo que, o Farmacêutico deve garantir o 

esclarecimento de possíveis dúvidas sobre a administração dos medicamentos e 

detetar possíveis interações medicamentosas.  

A prática de dispensa de medicamentos foi essencial para a minha 

aprendizagem durante o estágio curricular. Inicialmente foi fundamental 

aprender a trabalhar com o Sifarma 2000® e compreender a constituição das 

receitas médicas. Ao mesmo tempo, fui desenvolvendo capacidades para avaliar 

a receita médica cedida pelo utente, selecionar os medicamentos 

correspondentes à prescrição médica, e fornecer todas as informações 

relevantes sobre a posologia, a indicação terapêutica e alguns cuidados 

especiais. Na dispensa de MNSRM fui desenvolvendo a capacidade de avaliação 

dos sinais e sintomas e de aconselhamento do produto mais indicado para cada 

caso. 

 

3.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

Segundo o Estatuto do Medicamento, os medicamentos são classificados, 

quanto à dispensa ao público, em Medicamentos sujeitos a receita médica e 

Medicamentos não sujeitos a receita médica7.  

Para que um medicamento seja sujeito a receita médica, de acordo com o 

Estatuto do Medicamento, deve preencher um dos seguintes requisitos7: 

 Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

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

sem vigilância médica;  

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

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam;  

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar;  

 Se destinem a ser administrados por via parentérica. 
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3.1.1 A Receita Médica 

No circuito Médico-Farmacêutico-Utente, a receita médica (RM) funciona como 

o meio de comunicação essencial para a dispensa de medicamentos. Segundo o 

Estatuto do Medicamento, os MSRM podem ser prescritos através de um dos 

seguintes tipos de receita médica7:   

 Receitas médicas renováveis: quando o utente necessita de tratamento 

prolongado ou crónico, apresentando validade de seis meses;  

 Receitas médicas não renováveis: correspondem a tratamentos agudos ou não 

crónicos, apresentando uma validade mais curta, de apenas 30 dias;  

 Receita médica restrita: destinam-se a uso exclusivo hospitalar, a patologias 

cujo diagnóstico seja feito apenas em meio hospitalar e a doentes em 

tratamento de ambulatório.  

Atualmente, a prescrição de um medicamento inclui obrigatoriamente a 

respetiva denominação comum internacional (DCI), a forma farmacêutica, a dosagem, 

a apresentação e a posologia8. Aquando da ausência de medicamento genérico (MG) 

comparticipado ou na existência de original de marca ou por pré-justificação técnica do 

prescritor, é possível incluir a denominação comercial do medicamento, por marca ou 

indicação do nome do titular de introdução no mercado8.  

As receitas médicas podem apresentar-se sob a forma informatizada ou 

manual8. Recentemente, surgiu o sistema da nova receita eletrónica, “Receita sem 

Papel”, ou “Desmaterialização Eletrónica da Receita” que visa a substituição gradual 

da receita em papel, através do envio de dados em circuito eletrónico. O novo modelo 

eletrónico permite a prescrição em simultâneo de diferentes tipologias de 

medicamentos e, no ato da dispensa nas Farmácias, o utente pode optar por aviar 

todos os produtos prescritos ou apenas parte deles, sendo possível levantar os 

restantes noutro estabelecimento e/ou noutro dia. Este sistema implementa um caráter 

mais prático, sustentável e seguro ao ato da dispensa de medicamentos, ao mesmo 

tempo que simplifica o circuito da prescrição, dispensa, faturação e pagamento dos 

medicamentos.  

Aquando da receção de qualquer RM, cabe ao Farmacêutico verificar a 

validade legal da receita através dos seguintes elementos: local da prescrição com a 

respetiva vinheta ou carimbo da instituição de saúde, nome do Médico com a respetiva 

vinheta identificativa (enunciando a especialidade) e a sua assinatura, identificação do 

utente com indicação da entidade responsável pela comparticipação, designação clara 

do medicamento prescrito, assinalando ou não exceções, data da prescrição e data de 

validade da receita. Caso não seja possível fazer uma interpretação objetiva da 

prescrição, o Farmacêutico deve contactar o Médico a fim de esclarecer possíveis 
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erros na prescrição. À exceção das receitas desmaterializadas, no final do 

atendimento, o utente procede à assinatura no verso da receita, confirmando que lhe 

foram dispensados os medicamentos e as informações necessárias (“Declaro que me 

foram dispensadas as N embalagens de medicamentos constantes na receita e 

prestados os conselhos sobre a sua utilização”). Posteriormente, o Farmacêutico 

responsável pela dispensa deve também carimbar, rubricar e datar. 

 

3.1.2 Diálogo com o Utente 

Durante a dispensa de medicamentos cabe ao Farmacêutico interagir com o 

utente para avaliar a adequação e a necessidade da prescrição. É também importante 

perceber se se trata de medicação habitual, questionando o utente sobre qual o 

medicamento que costuma levar, ou a sua preferência entre um medicamento de 

marca comercial ou genérico. O Farmacêutico deve dispensar ao utente toda a 

informação necessária acerca da posologia, duração do tratamento, modo de 

administração e possíveis precauções especiais. Em simultâneo, deve complementar 

a dispensa através da comunicação escrita, de forma a solidificar e garantir a correta 

utilização do produto farmacêutico. 

Antes de começar a realizar atendimento aos utentes, foi extremamente 

importante os conhecimentos que me foram transmitidos pela equipa da FB 

relativamente a algumas regras inerentes ao processo de aviamento de produtos 

farmacêuticos, tais como: número limite de embalagens por receita, significado 

dos códigos da receita eletrónica, prescrição por DCI, procedimentos a ter em 

conta nas receitas de estupefacientes e psicotrópicos, de manipulados, das 

exceções presentes na receita, etc.  

Desde cedo tive a oportunidade de fazer a dispensa de MSRM, uma das 

funções mais importantes do Farmacêutico Comunitário e que muito ansiava, 

pela expectativa de poder aplicar os conhecimentos adquiridos. Inicialmente, 

preocupava-me bastante em executar corretamente todos os passos no sistema 

informático, ao passo que, com a prática, fui ganhando destreza e consegui 

focar-me mais no utente, no seu problema de saúde e em dar-lhe o melhor 

aconselhamento. O apoio de todos os elementos da FB foi fundamental para o 

sucesso do meu desempenho e contínua aprendizagem.   

Tive o privilégio de estar a estagiar na FB quando, de acordo com o 

despacho publicado em Diário da República9, se tornou obrigatória a prescrição 

exclusiva pela via eletrónica (receita sem papel), em todo o Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) a partir do dia 1 de Abril. Assim, a partir deste dia foram muitos os 

utentes que se dirigiram à FB com este tipo de receita. Uma vez que se tratava 
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de uma nova forma de receita, tentei sempre esclarecer todas as dúvidas dos 

utentes.  

 

3.1.3 Comparticipação dos Medicamentos  

O regime de comparticipação de medicamentos que vigora é estabelecido pelo 

DL nº 19/2014 de 5 de Fevereiro, que procede à quarta alteração ao DL n.º 48-

A/201010,11. Este aprova o regime de comparticipação de medicamentos através de um 

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

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

utentes. Nestes casos o Médico prescritor tem de mencionar na receita o 

diploma/despacho/portaria correspondente11.  

No regime geral de comparticipação, a percentagem paga pelo Estado é 

definida em escalões de acordo com a classificação farmacoterapêutica, caso os 

medicamentos não estejam incluídos na lista dos considerados imprescindíveis em 

termos de sustentação de vida  

No âmbito do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes 

Mellitus, que tem como objetivo permitir aos utentes o acesso a dispositivos 

fundamentais para monitorização e tratamento desta doença, o Estado comparticipa 

85% do PVP das tiras-teste e 100% do PVP das agulhas, seringas e lancetas 

destinadas aos utentes do SNS e subsistemas públicos12. Assim, a prescrição de 

produtos destinados ao autocontrolo da Diabetes Mellitus é feita isoladamente e é 

sujeita a uma comparticipação especial – Entidade DS12.  

Para além do SNS e da Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores 

em Funções Públicas (ADSE), existem várias entidades comparticipantes, cujas 

percentagens de comparticipação variam em função da entidade. Os utentes podem 

ainda obter uma comparticipação em complementaridade quando são beneficiários, 

em simultâneo, de um sistema e um subsistema de saúde. 

Durante o estágio tive oportunidade de dispensar várias receitas 

abrangidas por estes subsistemas, como por exemplo pelo SAMS (Serviços de 

Assistência Médico Social), Multicare e Sãvida.  

 

3.1.4 Processamento do Receituário  

Para finalizar o ciclo da RM e para que a Farmácia receba o valor 

correspondente à comparticipação dos medicamentos nela presente, é indispensável a 

organização e envio mensal das receitas para o Centro de Conferência de Faturas 

(CCF) da ARS do Norte, no caso do organismo responsável ser o SNS, ou para a 

ANF, se o organismo responsável for outra entidade (Sãvida, Multicare, etc.). Para 



13 
 

isso, após finalização do atendimento, as receitas são sujeitas a uma correção interna 

o mais cedo possível, para deteção de erros na dispensa ou faturação dos produtos 

farmacêuticos. Depois de se conferir duplamente todo o receituário, as receitas são 

organizadas pelos respetivos lotes e entidades de comparticipação. 

No final de cada mês procede-se ao fecho de todos os lotes para que seja 

iniciada uma nova série no mês seguinte. A cada lote de receitas associa-se o 

Verbtete que se baseia num resumo das receitas que constituem o lote, que é 

carimbado e dobrado sobre as receitas que lhe correspondem. Depois do fecho dos 

lotes e da sua faturação, estes são enviados para a ARS ou para a ANF, conforme o 

caso, juntamente com o Resumo de Lotes e as vias da Fatura.  

Caso haja alguma RM enviada com incorreções, esta será devolvida à 

Farmácia, acompanhada por um documento justificativo da devolução. A Farmácia 

tenta corrigir esta situação e processar a receita no mês que é devolvida, se assim for 

possível. Caso contrário, a Farmácia perde o valor referente à comparticipação da 

entidade responsável.  

Durante o estágio tive a possibilidade de participar neste processo, 

aumentando o meu grau de atenção e cuidado na validação da RM, durante e 

após o atendimento, e permitindo reconhecer de forma mais rápida os sistemas 

e subsistemas de comparticipação. 

 

3.1.5 Medicamentos sujeitos a legislação especial: psicotrópicos e 

estupefacientes 

De acordo com as Normas relativas à dispensa de medicamentos, a dispensa 

de Estupefacientes e Psicotrópicos processa-se de forma peculiar, dada a 

preocupação crescente com o abuso do consumo destas substâncias e pela margem 

de segurança estreita que apresentam13. A prescrição destes medicamentos deve ser 

feita isoladamente, só podem ser dispensados mediante apresentação de RM e 

requerem o preenchimento de um formulário no ato da sua venda. Este formulário 

é constituído pelo número da receita, dados do Médico prescritor, do doente e da 

pessoa que adquiriu a medicação. No final do atendimento, anexa-se o duplicado 

do talão de faturação à cópia da receita e este é arquivado por um período de três 

anos. A receita original é tratada como uma receita normal, sendo enviada 

posteriormente para o CCF.  

O INFARMED é a entidade responsável por fiscalizar e controlar estes 

medicamentos, pelo que conforme a Circular Informativa nº 166/CD/100.20.200, a 

Farmácia é obrigada a enviar ao Infarmed, mensalmente, as cópias das receitas 
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manuais e, informativamente, a informação relativa às receitas eletrónicas 

dispensadas14. Anualmente, envia ainda o registo das entradas e saídas destes 

medicamentos (mapa de balanço)14. 

A aquisição destes medicamentos aos fornecedores é feita da mesma forma 

que os restantes produtos, contudo, os fornecedores devem enviar regularmente os 

documentos referentes à sua requisição que serão conferidos, carimbados e 

assinados pelo diretor técnico ou o legal substituto. O documento original é arquivado 

na Farmácia e o duplicado é devolvido ao respetivo armazenista.  

 

3.2 Medicamentos Não sujeitos a Receita Médica (MNSRM)  

Os MNSRM são aqueles que não possuem nenhuma das condições 

supramencionadas relativas aos MSRM. Tal como o nome indica, não carecem de 

receita médica para a sua dispensa em Farmácias ou outros locais autorizados pelo 

INFARMED, que cumpram os requisitos legais.  

O Farmacêutico desempenha um papel extremamente importante no 

aconselhamento e dispensa de MNSRM, promovendo assim a saúde dos seus 

utentes. Para um atendimento eficiente, deve inquirir-se o utente acerca dos sintomas 

que apresenta, o início e a duração do problema, a existência de outros sinais ou 

sintomas associados, outras doenças e/ou tratamentos simultâneos, os medicamentos 

que já fazem parte da sua terapia e possíveis alergias e/ou intolerâncias. Na minha 

opinião, deve ser dada especial atenção aos utentes com patologias crónicas 

(hipertensos, cardíacos, diabéticos, asmáticos, epiléticos), assim como idosos, bebés 

e crianças, mulheres grávidas ou a amamentar. Nestes doentes em particular, o 

Farmacêutico deve considerar com mais cuidado a dispensa de MNSRM, conhecendo 

em pormenor os medicamentos aconselhados e as suas contraindicações de forma a 

garantir que o medicamento se adequa e é seguro perante as circunstâncias 

apresentadas. Não obstante, é importante providenciar, tal como nos MSRM, toda a 

informação ao doente sobre a administração e precauções especiais dos MNSRM. 

 

3.2.1 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em 

Farmácia (MNSRM-EF)  

Em 2013 foi criada uma subcategoria de MNSRM que devem apenas ser 

dispensados exclusivamente em Farmácias (MNSRM-EF). O DL n.º 128/2013, de 5 de 

Setembro permitiu que alguns dos medicamentos que eram sujeitos a receita médica, 

pudessem ser dispensados em Farmácias independentemente de prescrição, desde 

que os mesmos fossem dispensados para indicações terapêuticas que o permitam e 
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desde que observados os protocolos de dispensa dos medicamentos em causa 

definidos pelo Infarmed15. 

A meu ver, a criação desta nova classificação em relação à dispensa 

farmacêutica revela o reconhecimento da importância dos Farmacêuticos na garantia 

da segurança e efetividade na utilização dos medicamentos. 

 

3.3 Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 198/2008, de 24 de Setembro, um produto 

cosmético é definido como qualquer substância ou preparação destinada a ser posta 

em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, ou com os dentes e 

as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, 

perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os 

odores corporais16. Nos dias de hoje, é cada vez maior a preocupação com o corpo e 

o bem-estar físico, o que leva ao aumento da procura deste tipo de produtos nas 

Farmácias. 

Durante o meu estágio, pude familiarizar-me com muitos cosméticos e 

assistir a formações da Bioderma® e da thPharma®. Para além disso, procurei 

manter-me informada e atualizada acerca das diversas gamas e propriedades 

dos diferentes produtos que a Farmácia detinha, através da leitura de brochuras 

e manuais de formação, de modo a poder aconselhar e dispensar o produto mais 

adequado para cada utente. Tive a oportunidade de aconselhar diversos 

produtos cosméticos e dermofarmacêuticos, entre os quais produtos de 

cuidados do rosto, champôs e produtos destinados a situações mais específicas 

como psoríase e dermatite seborreica.  

  

3.4 Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 227/99, de 22 de Junho, entendem-se por 

géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial os produtos alimentares 

que, devido à sua composição ou a processos especiais de fabrico, se distinguem 

claramente dos géneros alimentícios de consumo corrente e são adequados ao 

objetivo nutricional pretendido17. 

A FB apresenta uma parceria com a marca Easyslim®, destinada ao combate 

do excesso de peso e da obesidade, tendo à disposição dos utentes uma vasta linha 

de alimentos que auxiliam no processo de perda de gordura. A FB possui também 

uma ampla gama de opções dietéticas para os utentes com uma alimentação especial, 

desde leites adequados às necessidades do bebé e que acompanham o seu 
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crescimento (leites para lactentes, de transição e hipoalergénicos), diferentes tipos de 

farinhas láteas e não láteas, com ou sem glúten.  

No meu estágio familiarizei-me com estes produtos, tendo dispensado 

produtos de nutrição entérica de marcas como Fortimel® e Resource® a 

pessoas que necessitavam de melhorar o estado nutricional, como doentes 

oncológicos e idosos com disfagia. Adicionalmente, mediante sessão de 

nutrição, dispensei produtos da dieta EasySlim®. 

 

3.5 Produtos fitoterapêuticos 

De acordo com o Estatuto do medicamento, os produtos fitoterapêuticos são 

constituídos à base de plantas cuja preparação deriva da manipulação de diferentes 

substâncias de origem vegetal, utilizando as respetivas propriedades preventivas ou 

curativas de doenças7. Os produtos fitoterápicos podem ser encontrados sob a forma 

de comprimidos, cápsulas e chás. 

Durante o estágio pude observar que os produtos fitoterapêuticos mais 

frequentemente dispensados são chás ou infusões para diversas finalidades, 

nomeadamente para emagrecimento, problemas digestivos, ansiedade e insónia. 

 

3.6 Suplementos Alimentares  

O DL n.º136/2003, de 28 de Junho, define suplementos alimentares como 

géneros alimentícios que se destinam a complementar e/ou suplementar o regime 

alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias/ 

nutrientes ou outras com efeitos nutricionais ou fisiológicos18. Assim, cabe ao 

Farmacêutico informar o utente que os suplementos alimentares não substituem um 

estilo de vida saudável e uma alimentação equilibrada, sendo apenas um 

complemento.  

Durante o estágio tive oportunidade de dispensar suplementos 

solicitados pelos utentes quer por já terem tomado anteriormente determinado 

suplemento, quer por conselho de um amigo ou familiar, ou porque viram na 

televisão um anúncio sobre determinado suplemento. Em todas as situações 

tentei perceber qual o motivo da necessidade do suplemento e 

consequentemente se aquele seria a melhor opção para o caso em questão. 

Além disso, também tive oportunidade de aconselhar suplementos a utentes que 

se dirigiam à Farmácia e pediam o nosso aconselhamento para situações como 

cansaço, fadiga, dores nas articulações, gravidez e amamentação. Assim, 

quanto aos suplementos alimentares, tive oportunidade de dispensar 

principalmente as marcas Centrum®, FDC® e Magnesium-OK®. 
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3.7 Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário  

De acordo com o Decreto-lei nº 148/2008, estes medicamentos dispõem de 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas 

ou podem ser utilizados ou administrados no animal com vista a estabelecer um 

diagnóstico Médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou 

metabólica, ser usados com vista a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas19. É de salientar que os produtos de uso veterinário apresentam 

importância a nível da saúde pública, já que, indiretamente, ao proteger a saúde dos 

animais de estimação, também previnem alguns problemas de saúde dos respetivos 

donos.  

A FB possui um expositor com vários produtos de uso veterinário. Os 

mais procurados pelos utentes, durante o meu estágio, foram os antiparasitários 

externos e internos. 

 

3.8 Dispositivos Médicos 

 De acordo com o DL n.º 145/2009 de 17 de Junho, Dispositivo Médico (DM) é 

um instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por estes 

meios. Um DM pode ser usado em seres humanos para fins de diagnóstico, 

prevenção, controlo ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência, estudo, 

substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico e controlo da 

conceção20,21. 

Durante o meu estágio contactei com vários dispositivos médicos, tais 

como: bengalas, meias elásticas, pulsos e pés elásticos, pensos, ligaduras, 

adesivos, fraldas e pensos para incontinência e preservativos.  

 

4 Farmácia Clínica e Serviços Prestados na Farmácia  

4.1 Avaliação dos Parâmetros Bioquímicos e Antropométricos  

De acordo com a Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro, a Farmácia pode 

prestar serviços de determinação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos aos 

utentes22. Na FB são prestados os seguintes serviços: medição da glicémia, colesterol 

total, triglicéridos, ácido úrico e pressão arterial (PA). Estes serviços farmacêuticos são 

realizados no gabinete personalizado de atendimento ao utente, representado na 
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figura 9, de forma a assegurar a máxima comodidade e permitir um diálogo em privado 

com o utente. 

A determinação da PA é fundamental para autocontrolo de umas das 

patologias mais prevalentes em Portugal – Hipertensão, permitindo despistar e 

controlar casos de hipertensão, de modo a prevenir as complicações da doença. A 

medição regular da glicémia capilar permite não só o controlo da Diabetes em pessoas 

com a patologia diagnosticada, mas também identificar precocemente indivíduos com 

a doença. Já a medição dos níveis de colesterol e triglicéridos é fundamental na 

medida em que possibilita a identificação de indivíduos com risco de doença 

cardiovascular, patologia cuja prevalência tem aumentado nos últimos anos. 

Durante o estágio, a medição da PA foi a mais requisitada pelos utentes 

da FB. A sua determinação na FB é gratuita e realizada com recurso a um 

tensiómetro automático. Enquanto Farmacêuticos, aconselhamos os utentes a 

permanecer em repouso 5-10 minutos antes da determinação da PA e, sempre 

que necessário, auxiliamos os utentes, tanto na própria determinação, 

colocando o braço na posição correta, como na interpretação dos valores 

obtidos. A medição da glicémia foi a segunda mais frequente e por vezes, alertei 

os utentes para a necessidade do controlo frequente deste parâmetro, adoção 

de hábitos alimentares mais saudáveis e prática de exercício físico, como 

medidas não farmacológicas. 

 

4.2 Administração de Vacinas  

A administração de vacinas e medicamentos injetáveis só pode ser praticada 

por Farmacêuticos com formação específica.  

Na FB, todos os Farmacêuticos são especializados na administração de 

injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV), oferecendo 

aos utentes um serviço com segurança e qualidade. 

 

4.3 Sessões de Nutrição  

A FB aderiu ao programa “dieta Easyslim®”, criada e desenvolvida para as 

Farmácias nacionais como resposta à procura crescente de soluções para o combate 

ao excesso de peso. Esta oferece uma solução estruturada, segura e personalizada 

para quem pretende perder peso de forma saudável, rápida e eficaz. Na FB, a 

reeducação alimentar é feita através do acompanhamento por uma nutricionista, em 

sessões semanais, onde o utente toma conhecimento de um conjunto de estratégias 

de gestão de peso. A primeira vez que os utentes tomam contacto com este programa 

de perda de peso é através de um rastreio gratuito, para verificar o estado de saúde 
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do paciente e se é ou não possível a sua inclusão numa dieta restritiva como a que 

aqui se descreve. Constituem critério de exclusão para a dieta EASYSLIM®: idade 

inferior a 16 anos, patologias oncológicas, insuficiência cardíaca, pulmonar ou 

hepática, diabetes tipo I, doenças inflamatórias intestinais, gravidez e amamentação23. 

Esta dieta é moderadamente hiperproteica e hipocalórica, incluindo a toma de 

suplementos alimentares, para compensar défices nutricionais habituais nas restrições 

alimentares e promover uma perda de peso mais eficaz23. 

 

4.4 Rastreios Esporádicos Gratuitos  

Ocasionalmente são realizados rastreios gratuitos na FB, permitindo avaliar o 

estado de saúde dos utentes, através de profissionais qualificados e aparelhos 

específicos para o efeito. Este tipo de serviço é cada vez mais apreciado pelos 

utentes, tendo em conta a polivalência da Farmácia e a confiança dos utentes. Os 

rastreios que se realizaram durante o meu período de estágio foram os seguintes:  

Rastreio auditivo – Realizado uma vez por mês, no qual o profissional de saúde 

auditiva da empresa Acústica Médica® determina o tipo e grau de perda auditiva por 

parte dos utentes;  

Rastreio osteoarticular – Realizado no dia 15 de Abril por uma fisioterapeuta 

que visou a avaliação da dor das articulações e um aconselhamento personalizado. 

 

4.5 VALORMED  

A VALORMED - Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e 

Medicamentos, Lda., criada em 1999, é uma sociedade sem fins lucrativos, constituída 

pelos diversos agentes da cadeia do medicamento, nomeadamente, a Associação 

Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA), Associação Nacional de 

Farmácias (ANF) e a Associação de Grossistas de Produtos Químicos e 

Farmacêuticos (GROQUIFAR)24. Neste âmbito, as Farmácias assumem a 

responsabilidade pela receção de embalagens vazias e medicamentos fora de uso nos 

próprios estabelecimentos, bem como a sensibilização e esclarecimento dos utentes. 

Na FB, quando o contentor está cheio, este é fechado, selado e pesado. Em seguida, 

é preenchida a respetiva ficha onde se identifica a Farmácia e o peso do contentor. 

Aquando da recolha do contentor pelo armazenista, a Farmácia fica com o duplicado 

da ficha, que é arquivado. Uma vez entregues é importante sublinhar que estes 

resíduos são enviados para um Centro de Triagem onde é feita a sua separação e 

classificação, sendo encaminhados para reciclagem, os materiais recicláveis e, para 

incineração com valorização energética, os medicamentos e restos de 

medicamentos24.  
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Apesar de conhecer a Valormed há algum tempo, foi durante o estágio 

que percebi a sua magnitude e a adesão dos cidadãos no geral. Considero que 

tanto na FB como a nível nacional, a entrega de embalagens vazias e 

medicamentos fora do prazo já se tornou uma prática comum para muitos 

utentes. Uma vez mais, os Farmacêuticos devem ter um papel ativo, alertando 

para a poluição gerada pelos medicamentos, que se degradam em resíduos 

tóxicos. 

 

5 Formações e Workshops  

Qualquer Farmacêutico tem o dever de atualizar os conhecimentos perante as 

mudanças e novas descobertas no domínio da saúde, o que exige uma formação 

contínua e ativa. Nesse sentido, ao longo do estágio tive a oportunidade de estar 

presente nas seguintes ações de formação: 

 Curso Online para Farmacêuticos sobre Doença hemorroidária iniciado em 

Março, constituído por diversos módulos semanais; 

 Ação de Formação “Alergias Respiratórias: Abordagem terapêutica”, com a 

duração de duas horas, no dia 7 de Março, na sede da ANF (Figura 10);  

 Formação sobre suplementos da FDC® realizada no dia 8 de Março, na FB, 

com a duração de aproximadamente uma hora;  

 Ação de Formação “Dor e Mobilidade: Abordar para Melhorar” no 9 de Março, 

na sede da ANF, com a duração de duas horas (Figura 11);  

 Sessão formativa sobre Contraceção Oral de Emergência - ellaOne® realizada 

no dia 22 de Março, na FB, com a duração de uma hora e meia (Figura 12);  

 Formação sobre produtos da ThPharma® realizada no dia 13 de Abril, na FB, 

com a duração de duas horas; 

 Curso geral da Bioderma® realizado no dia 19 de Abril, no hotel Porto Palácio, 

com a duração de oito horas (Figura 13); 

 Formação completa sobre a gama BioActivo® no dia 27 de Abril, no Hotel 

Holiday Inn, com a duração de cinco horas. 
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Capítulo II: Projetos desenvolvidos  

6 Cuidados diários com a pele 

Ao longo do estágio na Farmácia tive perceção da vasta gama de produtos 

cosméticos disponíveis na FB, e de que ainda existem muitas dúvidas sobre a 

importância de cuidar do rosto e a melhor forma de o fazer. Assim, decidi realizar uma 

sessão de aconselhamento de pele com o objetivo de despertar as pessoas para a 

importância de manter a pele saudável, perceber quais os cuidados que tinham com o 

rosto e aconselhar uma rotina correta de cuidados diários. Como nunca tinha sido feito 

uma atividade deste género relacionada com a pele na FB, esta ideia foi aceite com 

muito agrado. 

Atualmente, são muitos e variados os produtos e tratamentos disponíveis para 

os cuidados com a pele. Cuidar da pele não é somente importante para manter uma 

boa aparência física, como também é fundamental para o bem-estar emocional e 

mental, prevenção de problemas cutâneos e do envelhecimento precoce da pele.  

 

6.1 A estrutura e função da pele 

A pele é o órgão mais extenso do corpo humano, constituindo 10 a 20% do 

peso corporal. Sendo a pele o limite do nosso corpo, é ela que lhe dá forma, 

caracterizando a sua aparência e cor. A pele apresenta distintas funções, 

nomeadamente termorregulação, defesa, homeostasia e excreção. As propriedades 

plásticas, conferidas pelas proteínas fibrosas (colagénio e elastina), oferecem-lhe 

resistência e flexibilidade, possibilitando ao indivíduo numerosos movimentos sem 

rutura tecidual25,26.  

Este órgão vital e dinâmico é formado por três camadas: epiderme, derme e 

hipoderme. A epiderme é a camada superior da pele, apresentando uma profundidade 

variável até 2mm, distribuída por 5 camadas de células queratinócitas. Estas células 

são produzidas na camada mais interna e migram para a superfície cutânea à medida 

que vão amadurecendo, diferenciando as sub-camadas. Além dos queratinócitos, a 

epiderme é composta por melanócitos, que produzem a melanina (pigmento que dá 

cor à pele) e por células de Langerhans (células de defesa imunológica). A camada 

córnea, também conhecida por estrato córneo, é a camada mais exterior da epiderme, 

possuindo células mortas que são renovadas constantemente, por um processo 

designado descamação. Esta camada é responsável pela impermeabilização da pele e 

resistência mecânica. A epiderme apresenta importância cosmetológica na medida em 

que, como camada mais externa que vemos e tocamos, regula a textura, a hidratação 

e a coloração da pele25,26. 
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A derme é mais espessa do que a epiderme e apresenta vasos sanguíneos 

que permitem a chegada de nutrientes e oxigénio à epiderme. Os principais 

constituintes da derme são as fibras de colagénio, as fibras de elastina e o ácido 

hialurónico. A elastina oferece à pele flexibilidade e extensibilidade, enquanto o 

colagénio proporciona-lhe resistência e facilita a cicatrização de tecidos. O ácido 

hialurónico é responsável pela retenção de água. A camada externa da derme possui 

saliências onduladas, denominadas papilas dérmicas, que fazem a ligação à 

epiderme, aumentando a superfície de contacto entre as duas camadas da pele. A 

derme acolhe também as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas. Assim, a 

camada intermédia da pele tem a função de nutrir as camadas superiores e proteger a 

pele das agressões externas, como o Sol, que altera a produção de colagénio e 

elastina, levando ao envelhecimento acelerado do tecido cutâneo25.   

A hipoderme é a camada mais profunda da pele e é composta essencialmente 

por adipócitos, pequenos depósitos de gordura que isolam o organismo das variações 

de temperatura, protegem contra traumatismos, permitem a fixação dos órgãos e a 

reserva de nutrientes. É na hipoderme que têm origem os folículos pilosos e as 

glândulas sudoríparas25. 

 Existem diversos mecanismos de classificar os diferentes tipos de pele, de 

acordo com os numerosos critérios que podem ser aplicados, nomeadamente a idade, 

o fototipo, a textura, as características do filme hidrolipídico, entre outros. A avaliação 

da tipologia cutânea pode ser feita através do exame visual, exame tátil, anamnese 

e/ou avaliação instrumental com utilização de técnicas biométricas não invasivas. 

Tendo em conta os tipos de pele mais frequentes do público-alvo do meu trabalho 

prático na Farmácia, disponho-me a abordar três tipos de pele: a pele seca, a pele 

oleosa e a pele normal26. 

 

6.2 Pele Seca 

A pele seca é caracterizada por uma aparência áspera, mate, por vezes 

associada a descamação, sensação de repuxar e desconforto. A secura da pele pode 

resultar da falta de água ou da falta de lípidos, pelo que se podem distinguir dois tipos 

de pele seca: pele desidratada e pele alípica, respetivamente27. A capacidade de 

retenção de água pelo estrato córneo depende do filme hidrolipídico, do fator de 

hidratação natural (FHN) e da integridade do cimento intercelular28. O FHN é uma 

mistura de compostos de baixo peso molecular, higroscópicos, que interagem entre si 

e retém água, conferindo um aspeto normal à pele28. 

A pele alípica apresenta uma carência de lípidos na sua camada superior 

devido à hipossecreção das glândulas sebáceas que, ao produzirem menos lípidos, 
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diminuem a oleosidade natural27,28. A pele fica mais frágil, baça, fina e vulnerável, 

estando mais sujeita a prurido. A pele desidratada resulta da perda excessiva de água 

devido a uma fragilidade da barreira cutânea e à diminuição da síntese dos compostos 

que constituem o FHN27,28. Estas alterações culminam numa diminuição da quantidade 

de água na camada córnea que se traduz pela presença de “linhas” de desidratação 

na pele e sensação de repuxar. Este tipo de pele é característico dos idosos e 

relativamente rara nas pessoas jovens.  

A pele seca é mais propensa a rugas e linhas de expressão, envelhecendo 

mais precocemente.  

 

6.2.1 Cuidados a ter para manter a pele seca saudável 

A secura da pele pode ser agravada por diversos fatores que devem ser tidos 

em consideração no dia-a-dia das pessoas que possuem pele seca. Alguns desses 

fatores são: o ambiente seco, a água quente do banho, o Sol ou o frio, o vento, 

produtos cosméticos adstringentes, entre outros27. 

A pele seca necessita de ser limpa, hidratada eficazmente e protegida. A 

limpeza da pele deve ser feita de manhã e à noite com um leite ou loção de limpeza 

para que a limpeza seja suave e ao mesmo tempo nutritiva. Os sabões e géis são 

desaconselhados uma vez que retiram excessivamente a oleosidade natural da pele.  

A hidratação é o passo mais importante para a pele seca, para recompor a sua 

barreira natural e impedir a saída de água. Deve ser feita de manhã e à noite e após o 

banho. As formulações devem possuir substâncias hidratantes (glicerina), nutritivas 

(ácidos gordos), emolientes (óleos vegetais, silicone), humectantes (ureia, 

propilenoglicol, ácido lático, glicerina, sorbitol)28. O ácido hialurónico é também um 

componente importante, pois é a substância em maior abundância na camada 

extracelular da pele, possuindo grande capacidade de reter água28.  

Na rotina da manhã é inclusive fundamental a aplicação de protetor solar 

específico para pele seca, de forma a proteger a pele dos raios ultravioleta (UV) que, 

além de aumentarem a secura da pele, aceleram o envelhecimento da pele.   

 

6.3 Pele Oleosa 

A pele oleosa resulta da hiperatividade das glândulas sebáceas que, ao 

encontrarem-se em associação com um folículo piloso, formam uma unidade 

pilossebácea. O excesso de produção de sebo na pele dá-lhe características como o 

aspeto brilhante e tato untuoso, podendo apresentar poros visíveis, retenção de sebo 

e acne. O sebo é uma secreção que resulta da desintegração das células das 

glândulas sebáceas e libertação do seu conteúdo no folículo piloso29. Na constituição 
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do sebo estão presentes triglicerídeos, ácidos gordos, colesterol e esqualeno, cuja 

proporção varia de pessoa para pessoa29. O grau de oleosidade pode variar consoante 

os produtos usados na pele, a idade ou fatores ambientais. Assim, a oleosidade é 

superior na puberdade ou quando ocorrem desequilíbrios hormonais, quando são 

usados produtos não adequados à pele oleosa ou quando o número de lavagens do 

rosto é excessivo. Por sua vez, o calor e a humidade também promovem a ação 

aumentada das glândulas sebáceas.  

A acne é um dos principais problemas associados à unidade pilossebácea, 

geralmente surge na puberdade, quando a glândula sebácea inicia a sua maior 

produção. A acne vulgaris é uma condição cutânea caracterizada por lesões não 

inflamatórias, comedões abertos e fechados sem a presença de sinais de inflamação e 

por lesões inflamatórias: pápulas, pústulas, nódulos e quistos30. O comedão é um 

bloqueio do ducto pilossebáceo que resulta de uma acumulação de queratina, 

causando uma intensa resposta de células inflamatórias30. Quando o comedão leva à 

rutura da parede folicular, origina uma reação inflamatória que resulta em pápulas, 

pústulas, nódulos e quistos30. A pápula caracteriza-se por uma zona com eritema 

decorrente da inflamação do comedão; a pústula distingue-se da pápula pelo conteúdo 

purulento; o nódulo é idêntico à pústula mas tem dimensões e profundidade superiores 

e pode evoluir para quisto, lesão mais profunda e dolorosa30. Existem diferentes 

fatores que contribuem para o aparecimento de acne, nomeadamente a produção de 

sebo, a hiperqueratinização da pele, a colonização dos folículos pilosos pela bactéria 

Propionibacterium acnes e a libertação de substâncias pró-inflamatórias e 

componentes hormonais. 

 

6.3.1 Cuidados a ter para manter a pele oleosa saudável 

A limpeza é o principal passo da rotina diária de uma pele oleosa, deve ser 

feita duas vezes por dia com um gel adequado para pele oleosa ou uma água micelar. 

A limpeza do rosto não deve ser feita mais do que duas vezes por dia ou, no caso de 

transpirar bastante, três vezes. Se a camada lipídica da pele for removida 

frequentemente, o organismo tende a produzir mais sebo para repor a barreira natural 

hidrolipídica, desencadeando um efeito rebound.  

Após a higiene do rosto é fundamental a aplicação de um produto hidratante 

adequado às necessidades de cada pele. Este produto, além de hidratar a pele, deve 

controlar o brilho excessivo, através de compostos seborreguladores e matificantes e 

atuar na redução do diâmetro dos poros. Os produtos dermocosméticos destinados à 

pele oleosa devem ainda possuir veículos com menor conteúdo lipídico e ingredientes 

não comedogénicos, de maneira a não favorecer a obstrução dos poros e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Propionibacterium_acnes
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desenvolvimento de acne. Assim sendo, é importante que os consumidores atentem 

sempre nas embalagens dos produtos e procurem as designações “não-

comedogénico”, “pore-refiner”, “matificante” e/ou “oil-free”. 

A esfoliação bi-semanal ajuda a remover as células mortas e impurezas mais 

profundas, promovendo a renovação celular da pele. Os esfoliantes atuam 

principalmente por dois mecanismos: químico e físico. Os esfoliantes físicos são 

constituídos por pequenos grãos e atuam por abrasão das células superficiais da pele. 

A sílica e micro-esferas de polietileno são substâncias comuns neste tipo de esfoliante. 

Os esfoliantes químicos são constituídos maioritariamente por ácidos, como o ácido 

glicólico, o ácido salicílico e o ácido lático, que penetram nas camadas da pele e 

promovem a separação das células mortas ligadas.  

Como já foi referido, os fatores externos também podem contribuir para o 

agravamento da oleosidade, de forma que os ambientes poluídos ou com elevada 

humidade devem ser evitados. 

 

6.4 Pele normal 

A pele normal tem um aspeto liso e tom rosado, é flexível, firme e sólida. 

Fisiologicamente, há um equilíbrio entre a produção de sebo e retenção de água, o 

que lhe oferece um aspeto mate. As células das camadas superiores da pele 

encontram-se bem coesas e existem fibras elásticas em abundância, o que dá à pele 

elasticidade. Todavia, são poucas as pessoas que apresentam este tipo de pele, dado 

que se trata de um tipo de pele quase perfeita, sem problemas. 

 

6.4.1 Cuidados a ter para manter a pele normal saudável 

A pele normal também necessita de ser cuidada para manter a sua aparência, 

proteger das agressões externas e prevenir o envelhecimento precoce. Assim, deve 

ser escolhido um produto de limpeza suave de acordo com o gosto da pessoa, que 

ofereça uma sensação de frescura e limpeza à pele. A hidratação é essencial para 

prevenir a desidratação.   

 

6.5 Sessão de aconselhamento de pele realizado no âmbito do Estágio 

Curricular na Farmácia Borralho 

No dia 20 de Abril, realizei na Farmácia uma sessão de aconselhamento 

dermatológico. O evento foi divulgado através de um cartaz colocado na montra da 

FB, de folhetos distribuídos ao balcão (Figura 14) e da página do Facebook® da FB. 

Na semana anterior tive a oportunidade de auxiliar uma das Farmacêuticas na 
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elaboração da montra alusiva aos cuidados de rosto (Figura 15). A sessão de 

aconselhamento consistiu num diálogo com os utentes, com base num questionário 

elaborado por mim (Figura 16), sobre os seus cuidados de pele, tipo de pele, 

sensibilidade cutânea, proteção solar, afeções dermatológicas que os preocupassem e 

problemas de saúde. No fim, ofereci a cada pessoa um folheto sobre os cuidados a ter 

com o seu tipo de pele (Figuras 17-19) e amostras de produtos que considerei serem 

relevantes tendo em conta o tipo de pele e a necessidade de cada utente.    

Assim, dialoguei com cada um dos utentes inscritos sobre o tipo de pele que 

achavam ter, os cuidados que tinham diariamente com o rosto e algum problema de 

pele que pudesse preocupá-los. No questionário que referi anteriormente introduzi 

diversas perguntas relativas aos cuidados do rosto. O questionário foi efetuado a uma 

amostra de 15 inquiridos com idades compreendidas entre os 15 e os 80 anos, dos 

quais 3 eram do sexo masculino e 12 do sexo feminino. Os dados foram analisados e 

foram gerados gráficos no Microsoft Excel®. 

Relativamente à pergunta “Qual acha que é o seu tipo de pele?”, mais de 

metade das pessoas disseram ter pele seca, nenhuma acha que tem pele normal e, 

dos 15 inquiridos apenas dois acha que possui pele oleosa (Figura 20). Uma vez que a 

maioria dos inquiridos se inclui na faixa etária acima dos 51-60 anos já esperava uma 

elevada percentagem relativa ao tipo de pele seca. Como referi anteriormente, a pele 

seca é característica das pessoas com mais idade, resulta do envelhecimento natural 

da pele, da perda de coesão das células e menor capacidade de retenção de água. Já 

a pele normal é muito rara e a pele oleosa característica dos mais jovens.  

Relativamente aos cuidados diários com o rosto, quase metade das pessoas 

inquiridas assumiram não ter nenhum cuidado, o que era justificado pela classe 

socioeconómica média-baixa em que se encontram, a ausência de interesse e 

preocupação com a aparência e/ou a falta de tempo. Neste grupo estão também 

incluídas pessoas que afirmaram só aplicar algum produto dermocosmético de vez em 

quando. Dos restantes inquiridos, a maioria afirma hidratar a pele, três limpam o rosto 

com um produto de limpeza e três aplicam protetor solar (Figura 21). Através da 

pergunta “Como é que faz a sua higiene do rosto?” consegui perceber se os utentes 

aplicavam os produtos adequados ao seu tipo de pele, como o faziam e com que 

frequência. Assim, recolhi respostas tais como: 

 “Lavo a cara com água, coloco de seguida um creme hidratante para pele 

com rosácea e o protetor solar, de manhã. À noite lavo a pele com água e 

coloco o mesmo creme hidratante.” 

 “Limpo a pele com toalhitas desmaquilhantes e aplico um hidratante para pele 

seca.” 
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 “Limpo a pele com desmaquilhante que coloco num algodão e aplico um 

creme anti-rugas de manhã e à noite.” 

 “Só uso um hidratante que já tem proteção solar.” 

 “Lavo o rosto com água de manhã e aplico um sérum anti-manchas. De 

seguida aplico um creme hidratante.”  

 “Lavo o rosto com água e sabão e ponho protetor solar.” 

 “Só lavo a cara com água.” 

Assim, apercebi-me de que a maioria das pessoas não tinha uma rotina de pele 

adequada. Realço a limpeza da pele que é um dos passos mais importantes, uma vez 

que remove a sujidade que é acumulada na pele ao longo do dia, a oleosidade, 

resíduos de maquilhagem e prepara a pele para o cuidado seguinte. A lavagem do 

rosto apenas com água não é capaz de remover todas as impurezas, é necessário o 

uso de um agente de limpeza que contenha um tensioativo suave. De acordo com a 

preferência da pessoa e o seu tipo de pele, pode escolher entre diversos produtos 

como gel de limpeza, água micelar, loção, toalhetes ou leites de limpeza. Por outro 

lado, aplicar somente um hidratante na pele é pouco vantajoso, uma vez que sobre a 

pele existirá uma “película” de impurezas que não deixará as substâncias do 

hidratante penetrar as camadas da pele. Desta forma, durante este dia expliquei a 

cada um dos utentes o que estava a fazer bem e o que estava a fazer mal na sua 

rotina de pele.  

Relativamente à questão “O que o(a) preocupa na sua pele?”, a 

hiperpigmentação, descrita como manchas castanhas pelos utentes, foi o problema 

mais apontado (Figura 22). Estas manchas são na maioria consequência direta da 

exposição solar ao longo de muitos anos e sinais do fotoenvelhecimento cutâneo. A 

vermelhidão no rosto e o excesso de rugas foram também indicados por duas 

pessoas. 

Durante este dia, incentivei os utentes a cuidarem do rosto para prevenir o 

agravamento de alguma patologia que tivessem, como a rosácea ou a 

hiperpigmentação, prevenir o envelhecimento acelerado da pele e dar à pele um 

aspeto mais bonito e saudável. A entrega dos folhetos foi bem aceite pelos utentes, na 

medida em que podiam levar para casa algo personalizado sobre o seu tipo de pele, 

para ficarem mais informados e esclarecer algumas dúvidas. Graças à colaboração de 

algumas marcas de produtos cosméticos na realização desta atividade dedicada à 

pele, pude oferecer a cada pessoa algumas amostras de produtos de limpeza, 

hidratação, proteção solar e cuidados anti-envelhecimento. No final desta sessão, os 

utentes da Farmácia preencheram um questionário de satisfação onde a maioria 

respondeu ter gostado bastante da iniciativa e consideraram ter sido vantajosa a 
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participação nesta atividade. Além disso, todos responderam que gostavam que a 

Farmácia realizasse mais iniciativas idênticas a esta. Este dia foi preparado com muito 

trabalho mas compensou, os utentes gostaram muito da atividade e a equipa da FB 

ficou bastante satisfeita com o meu desempenho. 

 

7 A importância da Fotoproteção 

Durante 365 dias por ano, faça Sol ou faça chuva, qualquer pessoa que esteja 

ao ar livre está exposta à radiação solar. Todavia, esta é uma premissa que apenas 

um pequeno número de pessoas conhece. Um número ainda mais reduzido diz 

respeito àqueles que conhecem e evitam os riscos que a exposição solar sem 

proteção acarreta. É certo que a luz solar apresenta um papel importante para 

diversos mecanismos biológicos, no entanto, causa também efeitos negativos no 

nosso organismo. Destes, destaco o envelhecimento prematuro, a hiperpigmentação 

cutânea, o cancro de pele e a reação a medicamentos. 

Assim, considerei ser fundamental, associado ao tema da pele, sensibilizar os 

utentes da FB para a importância da aplicação de protetor solar, especialmente no 

rosto, durante todo o ano. Esta ideia foi de imediato aprovada pela equipa da FB que 

me incentivou inclusivamente a relacionar este tema com o alerta para os 

medicamentos fotossensibilizantes. 

 

7.1 Medicamentos fotossensibilizantes 

Muitos fármacos, de ação tópica e sistémica, incluindo antibióticos, anti-

inflamatórios e anticoncecionais são conhecidos por causarem reações indesejáveis 

na pele, induzidas pelo Sol. A fotossensibilidade resulta de uma interação entre os 

raios UV e uma substância encontrada na pele, provocando uma inflamação que se 

caracteriza por um eritema semelhante a uma queimadura. Estas reações podem ser 

classificadas em dois tipos, reações fototóxicas e reações fotoalérgicas31,32.  

As reações fototóxicas caracterizam-se pelo aparecimento na pele de uma 

lesão semelhante a um queimadura solar exacerbada, pouco tempo após a exposição 

solar32. O eritema é normalmente limitado à zona que esteve exposta ao Sol e começa 

a desaparecer assim que o fármaco é eliminado do organismo32. O mecanismo 

subjacente é não-imunológico, estando associado à produção de um metabolito do 

fármaco que pode seguir duas vias31. A primeira compreende a formação de radicais 

livres e, a segunda, a geração de um oxigénio singleto responsável pela oxidação de 

biomoléculas e, consequentemente, danos celulares que tornam a pele mais sensível 

aos raios UV31.  
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As reações fotoalérgicas são menos frequentes, manifestando-se através de 

zonas eczematosas e prurido32. O mecanismo subjacente compreende a alteração da 

estrutura do fármaco, provocada pela radiação UV, que passa a ser reconhecido pelo 

sistema imunitário como uma substância estranha, originando uma resposta de 

hipersensibilidade31. As reações fotoalérgicas desenvolvem-se apenas em pessoas 

sensibilizadas pelo que não existirão sinais nem sintomas na primeira exposição solar.  

Alguns dos fármacos que causam fotossensibilização encontram-se na tabela 

1, em anexo. 

A prevenção das reações de fotossensibilização passa pela educação das 

pessoas, quer para a correta proteção solar, quer para o conhecimento das reações 

fotossensibilizantes possíveis. Assim, no caso de medicamentos cujo efeito 

fotossensibilizante é muito frequente, como é o caso do fármaco Isotretinoína, quer o 

Médico prescritor quer o Farmacêutico devem advertir sempre o utente para o uso de 

protetor solar, entre outros cuidados que possibilitem a prevenção de reações 

fotossensibilizantes. Por outro lado, os utentes devem ser alertados para os sinais 

mais frequentes das reações fototóxicas e fotoalérgicas, para que sejam capazes de 

as detetar precocemente. O diagnóstico é feito através da observação da pele, da 

descrição dos sintomas e sua duração pelo utente, do tempo da exposição solar e da 

data de início da administração oral ou tópica de um medicamento novo 33.  

Quando a reação fotossensibilizante já está instalada, devem ser adotadas 

medidas que permitam controlá-la e minimizar os seus efeitos a médio-longo prazo. 

Assim, o primeiro passo para um tratamento e recuperação efetiva passa pela 

identificação do medicamento ou produto responsável pela reação indesejável, que 

deve ser suspenso e substituído por um outro34. É também essencial a aplicação de 

protetor solar e a instituição de medidas para o alívio sintomático34. Os corticosteróides 

tópicos e as compressas de água fria podem aliviar quer o aspeto, quer os sintomas 

da fotossensibilidade induzida por fármacos34,35. Por outro lado, o uso de 

corticosteróides sistémicos deve ser reservado para os casos mais graves34. As 

reações de grau leve podem ser tratadas de forma semelhante às queimaduras 

solares, através da proteção solar redobrada e aplicação de loções pós-solares que 

ajudam a regenerar a epiderme e a repor os níveis de hidratação. Os anti-histamínicos 

também podem ser utilizados para aliviar o prurido associado especialmente às 

reações fotoalérgicas35. No entanto, deve existir cautela com o uso de anti-

histamínicos tópicos, uma vez que são fotossensibilizantes.  
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7.2 Cancro de pele 

A radiação UV proveniente da exposição solar é a causa mais comum de 

cancro de pele. A sua incidência tem aumentado ao longo dos anos devido a um 

conjunto de fatores nomeadamente, os hábitos das gerações mais jovens, que 

procuram um bronzeado rápido e intenso, a afluência aos solários, o aumento de 

atividades ao ar livre e a depleção da camada de ozono. As queimaduras solares e a 

excessiva exposição ao Sol causam danos cumulativos nas células da pele e no 

sistema imunitário36. 

A radiação UV produz danos no DNA e macromoléculas que resultam na 

mutagénese das células da pele. A radiação UVB, de alta energia, é a principal 

responsável pelo eritema da pele e queimaduras solares, enquanto a radiação UVA, 

de baixa energia, causa o fotoenvelhecimento e alteração das fibras de colagénio e 

elastina37. No que diz respeito à imunossupressão a nível da pele e carcinogenicidade 

da pele, ambos são causados pele radiação UVA e UVB37. 

O cancro de pele é caracterizado pelo crescimento descontrolado de células 

anormais da pele, e podem distinguir-se diferentes tipos, de acordo com as células em 

causa, nomeadamente, queratinócitos, células basais e melanócitos. Os três principais 

tipos de lesões são:  

Queratose actínica, também conhecida por queratose solar, caracteriza-se por 

manchas escamosas de cor castanha-avermelhada, ásperas ao toque38. Aparecem 

geralmente em locais do corpo mais expostas ao Sol, como o rosto, o couro cabeludo, 

o pescoço, as mãos e os braços38. Ocasionalmente, provocam prurido, ardor, 

sensibilidade ou dor, podendo ainda inflamar e enrijecer. Histologicamente, a 

maturação deficiente dos queratinócitos na camada basal da epiderme origina 

agregados de queratinócitos pleomórficos que podem atingir as camadas superiores 

da epiderme39. As queratoses actínicas são geralmente consideradas como pré-

cancerígenas, podendo evoluir para qualquer tipo de cancro de pele. Assim, devem 

ser tratadas, de forma a prevenir a evolução para lesões espessas e, 

consequentemente, para carcinoma de células escamosas40. Antes de escolher o 

tratamento, o Médico solicita uma biópsia para verificar se a queratose actínica é de 

facto maligna. Os principais tipos de tratamento para esta patologia incluem as 

terapêuticas tópicas, o nitrogénio líquido, crioterapia e o tratamento fotodinâmico. Por 

vezes são utilizadas combinações destes tratamentos. A abordagem terapêutica pode 

variar consoante a localização, o tipo e a extensão das lesões, a experiência com 

tratamentos prévios, presença de lesões subclínicas, preferência do doente e 

alteração nas lesões que podem indicar malignidade. 
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Carcinoma das células basais representa 90% dos cancros da pele e são 

causados, sobretudo, por exposição frequente e repetida ao sol durante a idade 

adulta41. Como o próprio nome indica, surge na camada mais profunda da epiderme. 

Tal como a queratose actínica, o carcinoma das células basais aparece com mais 

frequência em locais do corpo mais expostos ao Sol, como o rosto ou o pescoço41. Os 

sinais mais comuns são: o aparecimento de pequenas feridas que não cicatrizam ou 

que sangram frequentemente, elevações na pele com um ou mais vasos sanguíneos 

visíveis, mancha de cor castanha que tende a aumentar de tamanho42. Como o 

carcinoma cresce devagar, a deteção precoce significa que pode ser tratado com 

sucesso. Em oposição, uma vez que o carcinoma se localiza geralmente no rosto, a 

deteção tardia pode levar a cicatrizes inestéticas.  A biópsia é a ferramenta que 

permite o diagnóstico do carcinoma das células basais e é através desta que os 

Médicos decidem qual o tratamento mais adequado41,42. Estão disponíveis diversos 

tratamentos para este carcinoma, desde excisão cirúrgica, aplicação tópica de 5-

fluoracilo, crioterapia, radioterapia, entre outros41,42. 

Melanoma é o tipo de cancro mais agressivo e a principal causa de morte por 

doenças de pele. Os fatores de risco incluem o histórico familiar, pele clara, olhos 

azuis, cabelo vermelho, exposição a radiação UV especialmente na infância e 

adolescência, queimaduras solares e a presença de numerosas sardas41,43. Melanoma 

é um cancro maligno que tem origem nos melanócitos, células que produzem 

melanina e se localizam na camada inferior da epiderme. Na maioria dos casos, o 

primeiro sinal de melanoma é a alteração da cor, tamanho, forma ou dos bordos de 

sinais pré-existentes na pele ou o aparecimento de um novo sinal. O melanoma resulta 

não só da proliferação atípica dos melanócitos e consequente invasão das camadas 

superiores da pele, como também de mutações genéticas. A perda de integridade das 

membranas dos melanossomas leva à libertação de espécies reativas de oxigénio 

(ROS) e produtos metabólicos da melanogénese que podem ser citotóxicos, 

genotóxicos ou mutagénicos41. Assim, a alteração do DNA e a perda de integridade 

das membranas tornam possível a alteração dos melanócitos normais e, mais tarde, a 

capacidade do melanoma se espalhar para outras partes do corpo41. Deste modo, é 

fundamental a deteção precoce deste tipo de cancro para que o tratamento possa ter 

sucesso. A cirurgia é o tratamento mais comum para o melanoma, seguindo-se a 

quimioterapia e a radioterapia44. Uma vez que o cancro se pode disseminar através do 

sistema linfático, pode ser necessário remover os gânglios linfáticos perto do 

melanoma44. Por sua vez, a pesquisa do gânglio sentinela permite detetar metástases 

já existentes. Sempre que durante este procedimento se encontram células 

cancerígenas, o cirurgião procede à remoção dos gânglios envolventes44. Uma vez 
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tratado o melanoma, há alguma probabilidade de a pessoa desenvolver um segundo 

melanoma, o que torna fundamental a prevenção e a vigilância da pele44.  

Desde há alguns anos que o método ABCDE tem sido usado pela comunidade 

médica e não médica como um processo simples de avaliação de sinais da pele ou 

lesões pigmentadas e no rastreio de melanoma. Os critérios ABCDE consistem numa 

mnemónica em que “A” diz respeito à assimetria de um sinal, “B” ao bordo irregular, 

“C” à existência de várias cores (castanho claro, castanho escuro, negro, vermelho), 

“D” ao diâmetro (>5mm) e “E” à evolução, ou seja, modificação das caraterísticas do 

sinal. 

 

7.3 Fotoenvelhecimento da pele 

O envelhecimento da pele, nomeadamente a aparência seca, o aparecimento 

de rugas no contorno ocular e à volta dos lábios, a perda de flacidez e as manchas da 

idade, são naturais e inevitáveis em algum momento da vida de qualquer pessoa45. 

Porém, sendo a pele um órgão que está diretamente em contacto com o meio 

ambiente, tem a radiação solar como principal fator ambiental responsável pelo seu 

envelhecimento acelerado45. Indivíduos que trabalham ao ar livre, que vivem em 

países com Sol durante todo o ano ou que frequentam solários com regularidade, vão 

notar um acentuado envelhecimento da pele provocado pelo Sol46. Os raios UVA 

penetram a pele em profundidade, provocam a libertação de ROS, ativam complexas 

cascatas de reações bioquímicas que culminam em danos nas fibras de colagénio. O 

aumento da produção de metaloproteinases de matriz leva à degradação de colagénio 

e elastina e, indiretamente inibe a síntese de colagénio na pele46. Como este processo 

é repetido com a exposição solar, a pele reconstruída incorretamente forma rugas, e a 

diminuição de colagénio resulta na perda de elasticidade da pele46,47. 

 

7.4 Educação do utente sobre o uso correto do protetor solar 

O uso diário de protetor solar contra as radiações UVA e UVB e a sua 

reaplicação ao longo do dia é uma das mais importantes medidas para a prevenção 

dos danos da pele causados pelo Sol48. No Verão, uma vez que a exposição à 

radiação UV é maior, o fator de proteção solar (FPS) deve também ser superior.  

Atualmente existem no mercado diferentes tipos de protetores solares que 

variam consoante o mecanismo de ação dos compostos que estão na sua 

constituição. Os filtros solares químicos absorvem a radiação solar enquanto os físicos 

atuam por reflexão e dispersão dos raios solares. Os filtros físicos ou minerais são 

substâncias minerais em forma de suspensão, opacas à luz, têm um amplo espetro de 

ação, protegendo contra as radiações UVA e UVB49. São altamente seguros, mas têm 
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como desvantagem a baixa cosmeticidade, uma vez que este tipo de filtro deixa 

geralmente uma camada branca na pele após a aplicação do protetor solar. Os filtros 

físicos mais usados são o dióxido de titânio e óxido de zinco. Os filtros químicos não 

deixam marca na pele mas têm a desvantagem de poderem provocar 

hipersensibilidade cutânea49. Os mais utilizados são: octocrileno, butil metoxidibenzoil-

metano, etilhexilmetoxicinamato e Tinosorb S (bis-etilhexiloxifenol-metoxifenil-triazina).  

A escolha do FPS vai influenciar a efetividade da proteção solar. O FPS indica 

o tempo que demora a aparecer o eritema na pele, protegida com um fotoprotetor, 

face ao tempo que demora a produzir-se a mesma manifestação na pele, sem 

proteção. Este tempo varia consoante o tipo de pele. Segundo a recomendação da 

Comissão Europeia de 26 de Setembro de 2006, um protetor solar pode apresentar no 

rótulo a designação proteção baixa, proteção média, proteção alta ou proteção muito 

alta se possui FPS 6-10, 15-25, 30-50 ou 50+, respetivamente. 

Além da correta escolha do protetor solar, é importante que este seja aplicado 

sobre a pele limpa e seca 20 a 30 minutos antes da exposição solar, já que o protetor 

não é absorvido de imediato. Deve ser aplicada a quantidade suficiente para proteger 

a pele de forma homogénea. A reaplicação deve ser efetuada a cada duas horas, 

especialmente após tomar banho e secar-se. As barreiras físicas como roupa, chapéu 

e óculos de Sol permitem uma proteção adicional48. Além destas medidas, a 

diminuição da exposição ao Sol, principalmente nas horas de maior calor, reduz de 

forma significativa o risco de desenvolvimento de cancro da pele48. 

 

7.5 Sessão de aconselhamento de pele realizado no âmbito do Estágio 

Curricular na Farmácia Borralho 

Uma parte da sessão de aconselhamento de pele que mencionei anteriormente 

foi dedicada à proteção solar. Assim, no questionário constavam 5 perguntas que me 

permitiriam conhecer os hábitos de exposição solar dos utentes e a existência de 

casos de cancro de pele na família. O questionário foi efetuado às pessoas que 

compareceram na sessão de aconselhamento de pele, tendo-se obtido uma amostra 

de 15 inquiridos. Os dados foram analisados e foram gerados gráficos no Microsoft 

Excel®. 

Quanto ao uso de protetor solar, 67% dos inquiridos só aplicam protetor solar 

no Verão, enquanto apenas 20% aplica protetor solar todos os dias e 13% aplica 

raramente (Figura 23). Quanto à existência de casos de cancro de pele na família, 

todos referiram desconhecer algum caso.  

Estas questões permitiram confirmar o que tinha constatado inicialmente, 

nomeadamente o baixo número de pessoas que reconhece a necessidade do uso 
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diário de protetor solar. Deste modo, o meu papel centrou-se em incentivar os utentes 

a aplicarem protetor solar todos os dias, através de uma conversa sobre os riscos da 

exposição ao Sol sem a devida proteção, da entrega de um folheto informativo (Figura 

24) e oferta de amostras de protetor solar adaptado ao tipo de pele da pessoa em 

questão. O folheto inclui informação de fácil compreensão sobre os riscos da 

exposição solar, alguns medicamentos fotossensibilizantes, como examinar os sinais 

da pele e como aplicar o protetor solar corretamente. O feedback dos utentes foi 

excelente, percebi que ficaram sensibilizados para a utilização de protetor solar todo o 

ano, especialmente as pessoas que possuíam já algum problema cutâneo, como 

rosácea ou hiperpigmentação.  

 

8 Hiperatividade e Défice de Atenção 

No início do presente ano, a FB aceitou o convite da Unidade de 

Farmacovigilância do Sul (USF) da Faculdade de Farmácia de Lisboa para participar 

num estudo destinado a caracterizar a terapêutica para o Défice de Atenção em 

Portugal. O estudo teria início no dia 11 de Janeiro, precisamente o meu primeiro dia 

de estágio. Desta forma, a Dra. Conceição propôs-me ser eu a responsável pelo 

estudo na Farmácia. Após ter lido o protocolo do estudo, ter compreendido os 

objetivos e a metodologia do mesmo, percebi que este estudo era realmente relevante 

porque vai permitir caracterizar o tipo de medicação prescrita a crianças e jovens com 

défice de atenção e identificar problemas relacionados com os medicamentos 

destinados ao tratamento da Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção 

(PHDA). Além disso, irá possibilitar caracterizar as alterações observadas nas 

crianças/jovens que conduziram à prescrição deste tipo de medicação e as alterações 

verificadas após a instituição da mesma. 

Sendo que nos últimos anos a toma de medicamentos para a PHDA em 

Portugal tem vindo a aumentar, mas não se conhece o perfil da terapêutica, isto é, a 

sua duração, efetividade e incidência de reações adversas, é importante conhecer 

esta perturbação, as formas de diagnóstico e as respetivas possibilidades de 

tratamento em Portugal. 

 

8.1 Definição e características clínicas 

A PHDA é a perturbação de desenvolvimento mais diagnosticada na infância, 

afeta 3 a 7% das crianças em idade escolar e 2 a 18% dos adolescentes50. É 

caracterizada por problemas de atenção, impulsividade e hiperatividade, que resultam 

de uma deficiência neurobiológica de origem genética e um descontrolo motor 

acentuado51. Estas alterações justificam os movimentos bruscos dos indivíduos, 
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mudanças de humor e instabilidade afetiva51. Esta perturbação tem implicações 

negativas no desenvolvimento individual, afetando a capacidade de relacionamento 

familiar e social, particularmente na escola. As crianças e adolescentes com a PHDA 

apresentam, por norma, um rendimento escolar abaixo do nível dos colegas de turma, 

menor capacidade de trabalho mas um desenvolvimento intelectual superior52.  

Durante muito tempo, pensou-se que a PHDA se relacionava apenas com 

hiperatividade, todavia nos dias de hoje, a PHDA está dividida em três subtipos52: 

 Predominantemente Desatento (PHDA-D); 

 Predominantemente Hiperativo/impulsivo (PHDA-H); 

 Predominantemente Misto, que combina sintomas dos dois domínios anteriores 

(PHDA-M). 

A causa da PHDA é multifatorial, fazendo parte fatores genéticos, ambientais e 

neurobiológicos. Hoje em dia, sabe-se que a PHDA resulta de disfunções no 

funcionamento do sistema cerebral, isto é, um desequilíbrio dos neurotransmissores, 

traduzindo-se principalmente pela redução da disponibilidade da noradrenalina e 

dopamina. No entanto, os estudos que relacionam a PHDA e os fatores neurológicos 

são variados e não existem ainda resultados conclusivos.  

Crianças e adolescentes com PHDA têm muitas vezes outro tipo de desordens 

em simultâneo, denominadas por comorbilidades. As desordens mais comuns incluem 

o autismo, depressão, ansiedade e dificuldades de aprendizagem. 

 

8.2 Diagnóstico 

Facilmente se suspeita de hiperatividade numa criança irrequieta ou se justifica 

a hiperatividade de uma criança com razões de ordem pontual ou de caráter. No 

entanto, o quadro clínico inclui as características emocionais e sociais da criança, 

antecedentes pessoais e familiares e a avaliação comportamental quer na consulta, 

quer pela informação transmitida pelos pais e professores. O diagnóstico da PHDA é 

feito somente através da avaliação do quadro clínico comportamental dos indivíduos, 

uma vez que não existe um marcador biológico definido para todos os casos de 

PHDA.  

Atualmente, existem 18 sintomas divididos por dois domínios (falta de atenção 

e hiperatividade/impulsividade) e são necessários pelo menos 6 desses sintomas para 

fazer o diagnóstico (Tabela 2)50,52. Além disso, os sintomas devem estar presentes há 

pelo menos 6 meses e verificarem-se em dois ou mais ambientes, como por exemplo, 

na escola e em casa. Estes critérios foram estabelecidos pela Associação Americana 

de Psiquiatria e atualizados no Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos 

Mentais (DSM-V). Podem ser também usados alguns instrumentos de avaliação como 
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grelhas de observação, escalas de classificação, testes da sala de aula, testes 

psicológicos, entre outros53. 

A avaliação de uma criança ou adolescente com suspeita de PHDA inclui ainda 

a procura de outras explicações para os sintomas apresentados, particularmente, 

situações familiares conflituosas, privação do sono, inadaptação ao ambiente escolar, 

epilepsia, autismo, ansiedade, alterações de humor, alterações específicas da 

aprendizagem ou atraso mental53. Estes podem existir isoladamente ou coexistir com a 

PHDA, sendo designados por comorbilidades. A presença de comorbilidades torna o 

diagnóstico mais difícil, é importante identificar cada uma delas para as resolver 

através de uma abordagem farmacológica, psicológica, comportamental ou outra. As 

comorbilidades mais frequentemente encontradas são os distúrbios de 

oposição/desafio (35%), alterações do comportamento (30%), depressão (30%), 

ansiedade (20-30%) ou alterações da aprendizagem (20-60%)53. Os distúrbios de 

oposição/desafio são caracterizados por um padrão de comportamento negativista e 

desobediente, e as alterações do comportamento caracterizam-se por atos agressivos 

e comportamentos anti-sociais53. 

 

8.3 Tratamento 

O tratamento da PHDA requer uma abordagem multidisciplinar, englobando 

tratamento farmacológico associado preferencialmente a terapia psicológica e 

comportamental com a participação dos pais, outros familiares, professores e 

profissionais de saúde. É importante reconhecer que a PHDA é uma perturbação 

crónica, não tem cura, de maneira que deve lidar-se com ela da melhor forma possível 

para mantê-la controlada e evitar situações problemáticas para as crianças e para as 

pessoas que a rodeiam. A consciencialização da família e transmissão de informação 

às pessoas que convivem com a criança é crucial e deve ser o primeiro passo no 

tratamento das crianças com PHDA. 

Desde há vários anos que os psicoestimulantes são os fármacos mais 

prescritos para o tratamento da PHDA, sendo o Metilfenidato (Ritalina®, Rubifen® e 

Concerta®) o fármaco de eleição em Portugal. A eficácia dos psicoestimulantes na 

melhoria das capacidades de atenção, hiperatividade e no controlo cognitivo está bem 

documentada, verificando-se em cerca de 80% dos casos54. Não se conhece bem o 

mecanismo de ação do Metilfenidato na PHDA mas sabe-se que bloqueia a 

recaptação da noradrenalina e da dopamina para o neurónio pré-sináptico e aumenta 

a libertação destas monoaminas no espaço extraneuronal55.  

Em Portugal estão disponíveis medicamentos genéricos e de marca com 

diferentes dosagens (5 a 56 mg) e formas farmacêuticas que incluem comprimidos e 
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cápsulas libertação imediata, libertação prolongada, libertação modificada. Note-se 

que o tratamento com Metilfenidato não é indicado para todas as crianças com PHDA, 

a decisão de utilização do fármaco deve ser feita com base numa avaliação rigorosa 

da gravidade e cronicidade dos sintomas da criança e ter em conta a idade da 

mesma55. O tratamento deve ser iniciado e acompanhado sob a supervisão de um 

especialista no tratamento de perturbações do comportamento na infância e/ou na 

adolescência55. O Médico prescritor deve proceder à titulação da dose, iniciando com 

a dose mais baixa possível, fazendo as alterações necessárias consoante as 

necessidades clínicas e as respostas da criança. Os medicamentos de libertação 

prolongada têm a vantagem de manter os efeitos terapêuticos ao longo do dia, 

favorecendo a adesão terapêutica e evitando que a criança tenha de tomar 

medicamentos na escola. De forma a suavizar os efeitos adversos deste tipo de 

medicação, muitas vezes as crianças e adolescentes fazem uma interrupção do 

tratamento nas férias escolares. A melhoria dos sintomas pode permanecer quando o 

medicamento é descontinuado temporariamente ou permanentemente. Esta paragem 

permite ainda avaliar o estado da criança e a necessidade de reiniciar a terapêutica. O 

Metilfenidato é considerado um fármaco seguro, no entanto pode provocar alguns 

efeitos adversos sendo que os mais frequentes são: diminuição do apetite, insónia, 

nervosismo, cefaleia, náuseas e boca seca. Com menor frequência pode verificar-se 

anorexia, agressividade, arritmia, palpitações, dor abdominal e alterações da pressão 

arterial. 

Enquanto o Metilfenidato é reconhecido como a primeira linha de tratamento da 

PHDA, a Atomoxetina (Strattera®) é a 2ª opção. A Atomoxetina é um inibidor potente 

da recaptação da noradrenalina, seletivo para o transportador pré-sináptico da 

noradrenalina. Apresenta pouca afinidade com outros neurotransmissores, 

transportadores ou recetores. Ao contrário do Metilfenidato, a Atomoxetina não é 

psicoestimulante e não é derivado da anfetamina. Atomoxetina é particularmente 

vantajoso para pacientes com potencial de abuso de drogas ou que tenham 

comorbilidades como ansiedade e tiques56. Este medicamento é geralmente bem 

tolerado por crianças e adolescentes com PHDA quer em dose única de manhã, quer 

em dose bi-diária, de manhã e ao final da tarde ou princípio da noite56. No entanto, 

apresenta algumas desvantagens, nomeadamente a necessidade de um período mais 

longo até atingir a resposta clínica completa e uma taxa de resposta inferior ao 

Metilfenidato.  

O tratamento não farmacológico assenta na intervenção dos pais, professores, 

pedopsiquiatras ou outros profissionais na implementação de estratégias que auxiliem 

a criança/adolescente, nomeadamente no desenvolvimento cognitivo, comportamental 
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e afetivo. As estratégias devem englobar apoio educativo apropriado, atividades 

extracurriculares adaptadas e modificações em casa, na escola ou noutros sítios onde 

a criança/adolescente passe algum tempo do seu dia.  

 

8.4 Inquérito realizado no âmbito do estudo Caracterização da 

Terapêutica para o Défice de Atenção em Portugal 

O procedimento proposto pela Faculdade de Farmácia de Lisboa para este 

estudo consistia em, entre dia 11 de Janeiro e 31 de Março de 2016, sempre que o 

Farmacêutico dispensasse um medicamento cuja substância ativa fosse Metilfenidato 

ou Atomoxetina, destinado a crianças entre os 5 e 18 anos, convidasse a pessoa a 

participar no estudo, respondendo a um breve questionário. Foram fornecidos à FB 

dois questionários: um para quem fosse iniciar o tratamento naquela altura e outro 

para quem já estava sujeito a este tipo de tratamento (Figura 25). Desta forma, quando 

era vendido algum dos medicamentos referidos, eu dirigia-me à pessoa e convidava-a 

a responder ao questionário, explicando qual era o objetivo do estudo e a importância 

que este terá no futuro para aumentar o conhecimento sobre os fármacos e 

consequentemente a sua efetividade e segurança.    

No total foram cinco os utentes da FB que participaram neste estudo. As 

crianças/adolescentes cujos familiares responderam ao inquérito apresentavam, à 

data da realização do questionário, 7, 12, 15, 16 e 17 anos, sendo todos do sexo 

masculino. Apesar de não haver dados concretos em Portugal da prevalência desta 

perturbação, diversos estudos realizados noutros países apontam para a maior 

frequência da PHDA no sexo masculino do que no feminino57. 

Dos cinco rapazes, três já haviam reprovado de ano escolar pelo menos uma 

vez. As crianças/adolescentes com PHDA podem apresentar dificuldades escolares, 

problemas de adaptação social, rendimento escolar fraco que podem levar ao 

insucesso da criança e, consequentemente, à diminuição da auto-estima.  

Relativamente à pessoa que falou com os familiares sobre este tipo de 

medicação pela primeira vez, num dos casos foi o Médico de família e nos restantes 

quatro, o Pedopsiquiatra. Quanto aos motivos que levaram as crianças/jovens a tomar 

este tipo de medicação, as respostas são diversas: num dos casos foi por ter agitação 

motora, más notas e agir sem pensar; noutro caso, por falta de atenção, agir sem 

pensar, má educação e agressividade, outro por ter muita dificuldade em se 

concentrar. No que diz respeito às alterações no dia-a-dia dos familiares destas 

crianças, três confessaram terem menos tempo para si e trabalharem mais; a mãe de 

uma das crianças disse ter mais discussões, mais recados na caderneta e ser 

chamada à escola mais vezes. No caso das crianças com PHDA, é extremamente 
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importante a existência de rotinas, isto é, de uma sequência de acontecimentos que 

elas possas memorizar, ajudando-as a tornarem-se mais organizadas. 

Relativamente às diferenças que os familiares notam quando a 

criança/adolescente faz os trabalhos de casa sem tomar os medicamentos 

relativamente a quando estão a tomá-los, a maioria respondeu que em ambos os 

casos têm que trabalhar com alguém. Todavia, afirmam que são notórias as melhorias 

com a toma dos medicamentos, nomeadamente na diminuição do tempo que 

demoram a fazer os trabalhos de casa, no aumento da capacidade de concentração e 

de estarem quietos. A normalização dos níveis dos neurotransmissores envolvidos no 

controlo motor, concentração e tomadas de decisão, resulta em significativas 

melhorias a nível comportamental e escolar. 

No que diz respeito à medicação das crianças/jovens, três delas tomaram 

sempre o mesmo medicamento desde que têm este problema e duas delas já 

tomaram outros: um dos rapazes passou de Ritalina® 20 mg para Ritalina® 30mg 

porque “o primeiro não estava a fazer o efeito suficiente” (sic); o outro caso passou do 

Concerta® para o genérico (Metilfenidato Sandoz®) por motivos financeiros. 

Relativamente aos efeitos adversos provocados por este tipo de fármacos, apenas um 

dos familiares afirmou que por vezes nota que a criança tem diminuição/falta de 

apetite. 

Este inquérito constituiu um trabalho importante para mim a nível profissional, 

mas também a nível pessoal, uma vez que me permitiu conhecer melhor esta 

perturbação e perceber as suas implicações na vida das crianças/adolescentes e da 

sua família. O contacto com os utentes que participaram no estudo permitiu ainda 

aproximá-los mais da Farmácia, e aumentar a sua confiança no Farmacêutico 

enquanto profissional de saúde com quem podem falar sobre a PHDA ou qualquer 

outro problema de saúde.    
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9 Conclusão 

Concluído o meu estágio na Farmácia Borralho, recordo com satisfação e, ao 

mesmo tempo, com nostalgia, a importância destes quatro meses na minha vida 

profissional e pessoal. O estágio revelou-se uma experiência enriquecedora, 

superando bastante as minhas expetativas pois ajudou-me a evoluir em vários 

aspetos, particularmente no que diz respeito à aquisição de novos conhecimentos, ao 

aperfeiçoamento de capacidades de comunicação e interação com o utente e à 

superação dos desafios constantes no ato de dispensa de medicamentos.  

Durante estes quatro meses com a ajuda de todos os meus colegas da FB, 

desenvolvi as tarefas do quotidiano da Farmácia que me possibilitaram entender e 

aprender o funcionamento geral da Farmácia Comunitária, tornando-me dia após dia 

mais autónoma na realização das tarefas que me iam sendo atribuídas.  

Ao longo do desenvolvimento dos projetos detalhados no capítulo II, fui capaz 

de rever conceitos e adquirir novos conhecimentos, que se revelaram muito úteis. A 

capacidade de sensibilização da população para a importância da proteção solar, para 

a identificação de sinais de alerta de cancro de pele e reações de fotossensibilidade e 

a educação para os cuidados de rosto adequados ao tipo de pele foram algumas das 

competências aplicadas durante a realização dos trabalhos práticos. 

Por fim, só posso estar grata a todas as pessoas que contribuíram para a 

minha aprendizagem durante este estágio, em especial aos colaboradores da 

Farmácia Borralho. Este estágio foi sem dúvida um grande contributo para a minha 

formação profissional e pessoal tanto pela intensa aprendizagem, pelas atividades 

desenvolvidas na Farmácia como pela participação nas diversas formações que a 

Farmácia Borralho me proporcionou. Durante a minha atividade profissional, tenho a 

certeza que irei continuar a adquirir formação contínua, para exercer a minha profissão 

da melhor forma possível. 
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Figura 2 Localização da Farmácia Borralho 
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Figura 4 Área de atendimento aos utentes da Farmácia Borralho 

 

 

Figura 5 Laboratório e Escritório da Farmácia Borralho 
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Figura 6 Espaço com produtos para idosos, linear de produtos capilares e espaço animal 
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Figura 8 Conjunto de gavetas onde estão dispostos medicamentos e outros produtos 
farmacêuticos 

 

 

Figura 9 Gabinete personalizado de atendimento ao utente 
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Figura 10 Certificado de participação na Formação sobre Alergias Respiratórias 
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Figura 12 Certificado de participação na formação sobre Contraceção Oral de Emergência - 
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Figura 13 Certificado de participação no Curso Geral da Bioderma® 
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Figura 14 Folheto de divulgação da sessão de aconselhamento de pele 

 

 

Figura 15 Montra da Farmácia Borralho alusiva aos cuidados de rosto 
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Figura 16 Questionário de avaliação cosmetológica dirigido aos utentes da Farmácia Borralho 
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Figura 17 Folheto informativo da pele seca 
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Figura 18 Folheto informativo da pele normal 
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Figura 19 Folheto informativo da pele oleosa 
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Figura 20 Gráfico ilustrativo das respostas sobre o tipo de pele 

 

 

 

Figura 21 Gráfico ilustrativo das respostas sobre os cuidados diários com a pele 
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Figura 22 Gráfico ilustrativo referente aos problemas de pele que preocupam os utentes 

 

 

 

Figura 23 Gráfico ilustrativo das respostas relativas ao uso de protetor solar 
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Figura 24 Folheto informativo sobre proteção solar 
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Figura 25 Questionário do estudo sobre a Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção 
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12 Tabelas 

Tabela 1 Medicamentos fotossensibilizantes
32,33 

Classe terapêutica Exemplos 

Antibióticos 

Fluoroquinolonas (Ciprofloxacina, Levofloxacina, 

Ofloxacina), Sulfonamidas, Tetraciclinas 

(Tetraciclina e Doxiciclina) 

Anti-histamínicos Prometazina, Hidroxizina e Difenidramina 

Antifúngicos Itraconazol e Griseofulvina 

Cardiovasculares 
Amiodarona, Diltiazem, Quinidina, Nifedipina, 

Captopril 

Diuréticos Furosemida, Hidroclorotiazida, Indapamida 

Antipsicóticos Clorpromazina, Carbamazepina 

Anti-inflamatórios não 

esteróides 

Celecoxib, Ibuprofeno, Naproxeno, Piroxicam, 

Meloxicam 

Retinóides Isotretinoína, Tretinoína 

Quimioterápicos 5-Fluorouracil, Vinblastina, Dacarbazina, Megestrol 

Antidepressivos Fluoxetina, Clomipramina 

Outros Quinina, Metotrexato, 
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Tabela 2 Critérios de Diagnóstico da Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção
50,52

 

Sintomas de 

Hiperatividade/Impulsividade 
Sintomas de Défice de Atenção 

Não fica sossegado quando está sentado; 

Não dá atenção aos detalhes ou dá erros por 

distração nos trabalhos de casa ou em outras 

atividades; 

Levanta-se do seu lugar em situações em que 

é suposto ficar sentado; 

Tem dificuldade em prestar atenção nas 

tarefas ou em realizar atividades; 

Corre ou trepa em situações inapropriadas; 
Parece não ouvir quando lhe falam 

diretamente; 

Não consegue jogar ou participar em 

atividades de lazer calmamente; 

Não segue as instruções e falha a terminar os 

trabalhos de casa. Perde o foco e distrai-se 

com facilidade; 

Age como se movido por um motor; 

Evita e é relutante em fazer tarefas que 

requerem esforço mental por um longo 

período de tempo; 

Dá a resposta sem pensar, antes da pergunta 

estar completa; 

Perde regularmente o material necessário 

para a realização de tarefas (lápis, óculos, 

livros, chaves); 

Fala excessivamente; É facilmente distraído; 

Tem dificuldade em esperar pela sua vez; É esquecido nas suas atividades diárias. 
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Introdução 

Este relatório tem como objetivo retratar a experiência e atividades 

desenvolvidas ao longo do período de estágio. Além disso, permitirá divulgar o 

funcionamento dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) do Grupo Trofa Saúde 

(GTS), especialmente no Hospital Privado de Gaia (HPG).  

Segundo o Decreto-Lei nº 44204 de 2 de Fevereiro de 1962, a Farmácia 

Hospitalar constitui uma estrutura fundamental dos cuidados de saúde fornecidos num 

hospital1. O farmacêutico hospitalar faz parte da equipa clínica, sendo que as suas 

funções passam pela colaboração com outros profissionais de saúde e com o doente 

na prestação de cuidados de saúde1,2. Além disso é da sua responsabilidade a gestão 

de todo o processo que diz respeito aos medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos, nomeadamente a seleção e aquisição, receção e 

armazenamento, preparação, controlo e distribuição1,2.  

 

1. O Grupo Trofa Saúde e o Hospital Privado de Gaia  

O Hospital Privado de Gaia (HPG) foi fundado a 12 de Janeiro de 2015 sendo 

que se trata de uma das unidades mais recentes do Grupo Trofa Saúde (GTS). 

Dezassete anos após a sua fundação, o GTS engloba na atualidade uma vasta 

rede de unidades prestadoras de cuidados saúde, estando sobre a sua alçada uma 

população superior a 2,5 milhões de habitantes. A rede de Unidades Hospitalares do 

GTS está principalmente distribuída pelo Norte do país e abrange: o Hospital Privado 

de Alfena (HPAV); Hospital Privado da Boa Nova (HPBN); o Hospital Privado de Braga 

(HPB); Hospital Privado de Braga Centro (HPBC); o Hospital Privado de Gaia (HPG); o 

Hospital Privado da Trofa (HPT); o Hospital de Dia de Famalicão (HDF); o Hospital de 

Dia da Maia (HDM) e o Instituto de Radiologia Dr. Pinto Leite (IRPL)3. Além destas 

unidades os SFH possuem ainda uma Farmácia Central (FC) que funciona como um 

fornecedor interno dos SFH do GTS3.  

A equipa clínica do HPG é liderada pelo Prof. Dr. Paulo Araújo (Diretor Clínico) 

e Dr. Nélson Brito (Administrador). Os serviços disponíveis no HPG atualmente são: 

Consulta Externa Programada, Exames Complementares de Diagnóstico, Urgência 

aberta 24 horas/dia, Bloco de Partos, Bloco Operatório, Internamento e Unidade 

Integrada de Convalescença, Análises Clínicas e Anatomia Patológica4. A Dra. 

Alexandra Soares é a Farmacêutica Responsável (FR) por assegurar os SFH no HPG. 

Entre as suas funções destacam-se a coordenação e organização de todo o circuito 

dos medicamentos. Os SFH do HPG localizam-se no piso 5 e o seu horário de 

funcionamento é das 9.00h às 18.00h em dias úteis, encontrando-se encerrados aos 

http://www.hospitalprivadodegaia.pt/servicos/consulta-externa-programada/
http://www.hospitalprivadodegaia.pt/servicos/exames-complementares-diagnostico/
http://www.hospitalprivadodegaia.pt/servicos/urg%C3%AAncia-365-dias24-horas/
http://www.hospitalprivadodegaia.pt/servicos/urg%C3%AAncia-365-dias24-horas/
http://www.hospitalprivadodegaia.pt/servicos/bloco-de-partos/
http://www.hospitalprivadodegaia.pt/servicos/bloco-operatorio/
http://www.hospitalprivadodegaia.pt/servicos/internamento/
http://www.hospitalprivadodegaia.pt/servicos/unidade-integrada-convalescen%C3%A7a/
http://www.hospitalprivadodegaia.pt/servicos/unidade-integrada-convalescen%C3%A7a/
http://www.hospitalprivadodegaia.pt/servicos/an%C3%A1lises-cl%C3%ADnicas/
http://www.hospitalprivadodegaia.pt/servicos/anatomia-patol%C3%B3gica/
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sábados, domingos e feriados. No Anexo 1 pode-se visualizar a esquematização da 

organização da farmácia do HPG e na Figura 1 encontra-se a visão geral da mesma. 

As tarefas dos SFH são geridas segundo um plano semanal (Tabela 1) no entanto é 

sempre necessário fazer ajustes de 

acordo com as necessidades do 

hospital. Como podemos ver na 

Tabela 1, os SFH preveem e 

asseguram os serviços aos fins-de- 

semana e feriados.  

 

 

 

 

 
 
 
Tabela 1 Plano operacional dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares no Hospital Privado de Gaia 

 

DIÁRIO 

 

 

Manhã 

 

Tarde 

 

 Verificar se houve levantamento de medicação 

na farmácia enquanto esteve encerrada; 

 Validar prescrições médicas; 

 Verificar entradas – reconciliação terapêutica. 

 

 Validar prescrições médicas;  

 Preparar módulos unidose; 

 Reverter medicação do dia anterior e debitar 

unidose; 

 Guardar encomenda. 

 

Segunda-feira 

 

Manhã 

 

Tarde 

 

 Debitar medicação unidose de sábado e 

domingo, segundo as altas clínicas; 

 Fazer a encomenda semanal à Farmácia central; 

 Gerar e satisfazer o pedido de medicamentos, 

soros/embalagens vazias do Bloco Operatório; 

 Satisfazer pedido de Esterilização. 

 

 

 Repor estupefacientes do Bloco Operatório; 

 Gerar e satisfazer o pedido de medicamentos e 

soros/embalagens vazias do internamento. 

Terça-feira 

 

Manhã 

 

Tarde 

 

 Gerar pedido de manipulados; 

 Gerar e satisfazer o pedido de medicamentos e 

soros/embalagens vazias da urgência da 

Urgência; 

 Satisfazer o pedido de Endocrinologia e 

Gastrologia. 

 

 

 Gerar e satisfazer o pedido de medicamentos e 

soros/embalagens vazias do internamento de 

cuidados continuados; 

 Satisfazer o pedido de Dentária; 

 

Figura 1 Visão Geral da Farmácia Hospital Privado de Gaia 
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Quarta-feira 

 

Manhã 

 

Tarde 

 

 Reunião de alinhamento operacional; 

 Satisfazer o pedido da consulta externa; 

 Produzir kits (Anexos 2 e 3) (internamento + 

bloco) + efetuar consumos aos serviços; 

 Controlo de stocks e prazos de validade. 

 

 

 Gerar e satisfazer o pedido de medicamentos e 

soros/embalagens vazias do internamento 11. 

 

Quinta-feira 

 

Manhã 

 

Tarde 

 

 Gerar e satisfazer pedido de medicamentos do 

Bloco operatório; 

 Satisfazer o pedido de Imagiologia. 

 

 

 Gerar e satisfazer pedido de medicamentos e 

soros/embalagens vazias do internamento de 

cuidados continuados; 

Sexta-Feira 

 

Manhã 

 

Tarde 

 

 Gerar e satisfazer pedido de medicamentos e 

soros/embalagens vazias da Urgência; 

 Gerar e satisfazer pedido de medicamentos e 

soros/embalagens vazias do internamento. 

 

 Preparar os módulos de unidose para sexta-feira, 

sábado e domingo; 

 Debitar medicação unidose apenas de sexta-

feira. 

 

 

 

Durante o estágio tivemos a oportunidade de visitar a FC do GTS que se 

situa em Alfena, assim como os serviços hospitalares do HPAV. Na FC pudemos 

perceber melhor como eram preparadas as encomendas para cada unidade do 

GTS e a sua redistribuição para as mesmas. Assim, a FC funciona como um 

armazém dos vários serviços hospitalares do GTS. Neste dia, ficamos a 

conhecer mais pormenorizadamente os procedimentos de aquisição de 

medicamentos especiais. Assistimos e participamos também na preparação de 

manipulados, e no processo de reembalagem de comprimidos e cápsulas que é 

feito na FC. Além disso, percebemos que as tarefas dos SFH do GTS encontram-

se harmonizadas, sendo que os FR de cada unidade trabalham em equipa para 

uma melhor gestão do medicamento. 

 

1. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

1.1. Gestão de Recursos Humanos 

A equipa dos SFH do GTS é constituída por: 

 Farmacêutica coordenadora da FC: Dra. Patrícia Moura; 

 Farmacêutica responsável por HPAV: Dra. Andreia Brito; 

 Farmacêutica responsável por HPB: Dra. Andreia Leite; 
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 Farmacêutica responsável por HPBN e HDM: Dr. André Azevedo; 

 Farmacêutica responsável por HPBC: Dra. Rosa Mendes; 

 Farmacêutica responsável por HPG: Dra. Alexandra Soares; 

 Farmacêutica responsável por HPT e HDF: Dr. Ricardo Carvalho; 

 IPRL não possui SFH. 

 

2. Seleção, aquisição e armazenamento de Produtos Farmacêuticos 

A gestão de medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados pelos 

SFH, que garantem a disponibilidade de bens e serviços necessários aos doentes e ao 

bom funcionamento hospitalar5. A farmácia deve apresentar um stock de acordo com 

as necessidades dos utentes gerindo da melhor forma possível as existências na 

farmácia, de acordo com impacto no capital, espaço disponível, risco de alterações de 

conservação e possíveis perdas por expiração do prazo de validade (PV) dos 

produtos. Estas alterações são controladas informaticamente pela existência stocks 

mínimos e máximos para cada produto, o qual é determinado tendo em consideração 

o custo do produto e a quantidades dispensadas num determinado período de tempo.  

 

2.1. Armazenamento de produtos e prazos de validade 

 A responsabilidade do Farmacêutico neste campo, passa por garantir a 

estabilidade e qualidade dos produtos da farmácia, nomeadamente certificar-se de que 

estes são conservados em condições adequadas de luminosidade, temperatura e 

humidade. Nos Anexos 4-9 encontram-se fotografias com os vários locais de 

armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos disponíveis no HPG. 

Uma vez que os produtos farmacêuticos saiam da farmácia para os serviços, 

passa a ser da responsabilidade do enfermeiro coordenador, a gestão das condições 

de armazenamento. 

 

2.1.1. Medicamentos sob condições especiais 

Medicamentos termolábeis: Estes são 

armazenados em frigoríficos (Figura 2 a)). O controlo de 

variações de temperatura é feito semanalmente. Caso 

seja observada alguma anomalia na temperatura esta 

deve ser justificada. Exemplos: Dexametasona 4 mg 

ampola; Rocurónio 10 mg ampola; e diversas vacinas, 

como a da febre tifoide e a da hepatite B; 

 

Figura 2 a) Frigorífico e b) cofre dos 
serviços farmacêuticos do Hospital 
Privado de Gaia 
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Estupefacientes: Estes são guardados no cofre (Figura 2b)), devidamente 

separados e rotulados. Exemplos: Morfina 10mg ampola e Fentanilo 0.25mg/5ml 

ampola; 

 

Medicamentos fotossensíveis: 

Alguns destes medicamentos são 

disponibilizados pelo laboratório em 

embalagens apropriadas e protegidos da 

luz, outros necessitam de ser devidamente 

acondicionados pelo Farmacêutico. 

Exemplos: Amiodarona 150mg ampola; 

Ipatrópio 250mcg ampola; e Budesonida 

0.5mg suspensão para inalação (Figura 3); 

 

Carros de emergência: Estes são constituídos por medicação e outros 

materiais necessários em casos de emergência e estão presentes nos vários serviços 

como por exemplo na Urgência, Consultas 

Externas e Internamentos. Na Figura 4 

encontra-se uma fotografia de um carro de 

emergência. Os carros possuem um selo que 

permite verificar quando o carro foi utilizado. Na 

eventualidade de ser retirado algum produto do 

carro, este deve ser reposto e verificado e 

novamente selado. Estes também podem ser 

abertos para substituir a medicação com PV a 

expirar. No serviço de Urgência existe ainda um 

saco de emergência a ser usado em casos de 

transporte de doentes.  

 

2.1.2. Controlo de Prazos de Validade  

A expiração do PV de um produto farmacêutico pode comportar consequências 

graves para o doente, além de acarretar custos evitáveis. O acondicionamento dos 

medicamentos e dos produtos farmacêuticos é feito segundo o princípio “First Expired 

- First Out”, ou seja, os produtos cujo PV expira mais cedo são colocados à frente dos 

demais para que sejam consumidos mais rapidamente. 

Figura 3 Exemplo de medicamentos fotossensíveis: 
Iratrópio 250mcg ampola; e Amiodarona 150 mg 
ampola 

Figura 4 Carro de emergência 
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A medicação existente nos stocks dos diferentes serviços é verificada mensalmente 

pelo FR. Toda a medicação com PV inferior a três meses segue o procedimento 

descrito no esquema da Figura 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 Fluxograma de procedimento para medicamentos com validade a expirar 

 
Durante o período de estágio uma das nossas primeiras tarefas foi 

precisamente verificar quais os medicamentos da farmácia possuíam PV a 

expirar nos 3 meses seguintes. Desta forma, tivemos um contacto inicial com 

todos os medicamentos presentes na farmácia. Sempre que verificámos a 

existência de um medicamento com PV a expirar colocávamos uma etiqueta para 

chamar à atenção aos profissionais de saúde, para o uso destes em primeiro 

lugar (Anexo 10). Além disso, no final de cada mês, procedemos à retirada dos 

serviços e da farmácia dos medicamentos a expirar no fim desse mês, 

substituindo-os (quando aplicável) por produtos com validade superior. 

 

2.1.3. Controlo de Gases Medicinais  

O controlo de Gases Medicinais utilizados nos hospitais é da responsabilidade 

do farmacêutico hospitalar. Os Gases Medicinais do HPG são acondicionados na 

central de Gases Medicinais que se situa no piso 4 do hospital. No HPG os gases 

medicinais mais utilizados nos SFH são Oxigénio B5 e B50. Para além disso existem 

ainda os seguintes os gases: Ar Medicinal (Keol) L50, Dióxido de Carbono B5 e B50, 

Pulmo S10 (Hélio 9.5% + Monóxido de carbono 0.26% + Oxigénio 21% + Azoto) e 

Protóxido de Azoto B50. A distribuição Oxigénio B50 é feita a partir de duas “rampas”, 
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constituídas por seis garrafas, existindo ainda uma “rampa” de emergência. Sempre 

que é necessário, a reposição das garrafas dos Gases Medicinais é feita pelos 

técnicos da manutenção, assim como o rececionamento de novas garrafas. Para que 

haja um controlo eficaz da parte dos SFH, os técnicos da manutenção informam a FR 

qual a “rampa”, o lote e a quantidade das garrafas retiradas de funcionamento, assim 

como as informações das garrafas repostas. A documentação dos Gases Medicinais 

(guia de remessa e informações relativas às garrafas) é arquivada na capa de Registo 

de Gases Medicinais, para que haja fácil rastreabilidade da origem de algum incidente 

que possa estar relacionado com os Gases Medicinais.  

 

2.2. Gestão de Existências 

A gestão de existências é efetuada de modo racional e tem como 

objetivo rentabilizar ao máximo as verbas despendidas para a farmácia de forma a 

minimizar custos e ao mesmo tempo evitar desperdícios de medicamentos. Uma 

gestão eficaz engloba várias fases, desde a seleção, aquisição, receção e 

armazenagem, passando pela distribuição e acabando na administração ao doente. 

A gestão das encomendas do GTS é efetuada na FC, situada em Alfena.  

 

2.3. Sistemas e critérios de aquisição 

2.3.1.  Encomenda semanal 

A encomenda semanal é efetuada todas as segundas-feiras à FC pela 

farmacêutica responsável, Dra. Alexandra Soares, do HPG. Esta encomenda é feita 

segundo stocks ideais pré-definidos, de acordo com as necessidades individuais dos 

SFH para a semana que se segue. Na FC, a Farmacêutica Coordenadora analisa o 

conjunto das encomendas semanais das unidades do GTS e efetua um pedido único 

que é depois processado pelo departamento de compras num prazo de 24 horas. 

 

2.3.2. Encomenda de Estupefacientes 

A encomenda dos estupefacientes é feita mensalmente pela FC consoante os 

pedidos das unidades do GTS. De acordo com os termos do artigo 18 do Decreto 

Regulamentar nº 61/94, de 12 de Outubro, no caso dos estupefacientes, o envio da 

nota de encomenda é acompanhado do modelo VII após ser assinado e carimbado 

pelo Diretor dos SFH6. Na farmácia fica arquivada a fotocópia da nota de encomenda, 

que será substituída posteriormente pelo original do documento, assinado pelo 

laboratório responsável pela satisfação da encomenda6. O duplicado é também 

arquivado no respetivo laboratório6. 
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2.3.3. Medicamentos com Autorização de Utilização Especial  

A comercialização de medicamentos em Portugal obriga a que estes possuam 

uma Autorização de Introdução no Mercado (AIM). Quando é necessário adquirir um 

medicamento autorizado e comercializado em países estrangeiros que não possui 

AIM, a diretora dos SFH do GTS faz um pedido de Autorização de Utilização Especial 

(AUE) ao Infarmed, o que normalmente ocorre em Outubro de cada ano. Toda esta 

documentação tem de ser enviada para o Infarmed, via correio eletrónico, 

acompanhada por um impresso de autorização específico, assinado pelo Diretor 

Clínico e carimbado pelo hospital (Anexo 11). Uma vez adquirida a AUE, esta é válida 

durante um ano. No entanto, o registo do seu pedido deve ficar arquivado na farmácia 

por um período mínimo de cinco anos, de forma a estar acessível a uma possível 

solicitação por parte do Infarmed. 

 

2.4. Receção e conferência de produtos adquiridos  

A FC é a responsável por dar entrada informática de todas as encomendas do 

GTS. Os produtos farmacêuticos do GTS podem ser rececionados na unidade 

hospitalar, ou pelo Serviço de Aprovisionamento, na FC. Em ambos os cenários, é da 

responsabilidade da FC arquivar as faturas e guias de remessa. No caso de 

encomendas de grandes volumes, como por exemplo soros, as encomendas são 

enviados diretamente do fornecedor para as diversas unidades do GTS. No entanto, a 

entrada informática destas é na mesma efetuada pela FC. Para isso, o FR quando 

recebe a guia de remessa correspondente, confere a encomenda e envia a 

documentação para a FC. 

 Aquando da receção de qualquer encomenda, cabe ao farmacêutico conferir 

as quantidades recebidas e garantir que nenhum medicamento se encontra fora do PV 

ou em mau estado de conservação. Depois disso, o farmacêutico procede ao envio da 

documentação da mesma, via correio eletrónico para a FC. 

 

3. Validação Farmacêutica 

3.1. Validação de Prescrições Médicas 

A dispensa de medicamentos só é efetuada perante a apresentação da 

prescrição médica. A validação das prescrições médicas tem como principais objetivos 

maximizar a eficácia dos medicamentos e reduzir o risco de aparecimento de efeitos 

adversos, através do uso racional do medicamento. Este processo é realizado sempre 

que ocorra uma entrada/alteração da prescrição de um doente. A validação é feita no 

sistema informático, onde devem constar os seguintes dados:  
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a) Identificação do doente; 

b) Dados sobre o doente (idade, peso e altura) e respetivo diagnóstico; 

c) Designação do medicamento por Denominação Comum Internacional (DCI), 

forma farmacêutica, posologia, via de administração e duração do tratamento 

(quando aplicável); 

d) Data e hora da prescrição; 

e) Identificação do prescritor. 

 

Para efetuar uma validação correta, o FR deve ter em consideração o doente e 

as suas caraterísticas fisiopatológicas, bem como todas as questões relativas à 

farmacoterapia (dose, posologia, duração do tratamento, indicação, interações e 

justificação). Na eventualidade do FR dos SFH detetar alguma incoerência na 

prescrição, como duplicações de medicamentos, erros de dose, ou omissões 

terapêuticas/informações relevantes, entra em contacto com o médico, para esclarecer 

a situação.  

Alguns medicamentos requerem uma maior atenção durante a validação. 

Nestes casos é obrigatória a justificação da necessidade de administração, seja em 

programa informático, por exemplo, para o uso de antibióticos, ou em impresso 

próprio, para o uso dos medicamentos extra formulário. 

 

3.2. Reconciliação Terapêutica 

Segundo a Direção Geral de Saúde, a reconciliação da terapêutica é 

reconhecida como uma solução importante para a segurança do doente, em especial 

para a prevenção de erros de medicação7. Desta forma, permite evitar sobreposições 

e interações de medicamentos resultantes de informações incompletas ou mal 

comunicadas aquando da transição de cuidados do doente (admissão ao hospital, 

transferências dentro do hospital, e alta clínica)7. Para este processo ocorrer, é 

indispensável o conhecimento total da medicação de cada doente7. Este facto torna-se 

cada vez mais importante, considerando o aumento da esperança média de vida, 

levando a que a maioria da população portuguesa seja cada vez mais idosa7. Este tipo 

de população é caracterizado por um perfil farmacoterapêutico maioritariamente 

polimedicado7. Muitas vezes, a população acaba por frequentar diferentes serviços 

prestadores de cuidados de saúde, havendo perdas de informação entre estes, 

podendo levar, por exemplo a duplicações de medicação, ou interações 

desconhecidas7. Em Portugal, este conceito encontra-se em fase inicial de 

implementação, e apenas poucos hospitais o praticam.  
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O processo de Reconciliação no HPG já se encontra em implementação e 

inclui a comparação entre a medicação atual e o regime terapêutico prévio e 

deve ter ainda em conta a automedicação. Para isso, o FR contacta com o 

médico e com doente, e elabora uma lista atualizada de todos os medicamentos 

tomados (Anexo 12). Durante o período de estágio, tivemos a oportunidade de 

preencher uma destas tabelas com a medicação total de dois pacientes. No 

decorrer do preenchimento, apenas detetamos uma discrepância numa das 

prescrições, em que um medicamento que só existia na forma de comprimido foi 

prescrito como solução oral. Esta discrepância foi classificada como prescrição 

de forma farmacêutica não adequada. Depois disso, a Dra. Alexandra contatou o 

médico em causa, que efetuou a correção da prescrição. Infelizmente, os 

doentes tiveram alta clínica durante o fim-de-semana e não foi possível 

continuar o processo de reconciliação. 

 

4. Sistemas de distribuição de medicamentos 

Uma das principais funções dos SFH é proceder à distribuição dos 

medicamentos pelos serviços de Internamento, Bloco Operatório, Bloco de partos, 

Imagiologia, Gastroenterologia, Urgência, Dentária e consultas5. Os objetivos da 

distribuição passam pela certificação da distribuição correta dos medicamentos 

prescritos, diminuição de problemas relacionados com a medicação (PRMs), 

monitorização da terapêutica dos doentes, racionalização de custos5. Para que estes 

objetivos sejam cumpridos a distribuição pode ser feita de duas formas, a Distribuição 

clássica e a Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU).  

Por vezes não é possível assegurar todas as necessidades de medicamentos. 

Por exemplo, fora do horário da farmácia. Na eventualidade de alguma necessidade 

extra de medicamentos aquando do encerramento dos SFH, existe a possibilidade de 

um profissional de saúde levantar medicamentos diretamente do armazém da farmácia 

HPG, acompanhado por um trabalhador do setor de manutenção e com devido registo 

do ato em documento próprio para o efeito (Anexo 13). Sendo assim, a primeira coisa 

a fazer após o fim-de-semana é o débito dos medicamentos unidose nas contas dos 

doentes, sendo necessário verificar quais os doentes que tiveram alta e em que dia 

ocorreu. 

 

4.1. Distribuição clássica 

Todos os serviços possuem stocks nivelados que foram acordados entre o 

enfermeiro coordenador e a farmácia, de acordo com as necessidades especiais de 
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cada serviço (Bloco, Urgência, Consultas, Internamento, Gastroenterologia e 

Imagiologia).  

A distribuição clássica é feita segundo os consumos e os níveis ideais de 

stocks acordados para cada medicamento em cada serviço. Para satisfazer as 

necessidades dos diferentes serviços, os pedidos são gerados informaticamente pelo 

serviço ou pela farmácia. A entrega dos pedidos nos serviços é feita pelo 

Farmacêutico ou pelos auxiliares operacionais, dependendo do serviço em questão. 

 

4.2. Distribuição Individual Diária Em Dose Unitária  

A DIDDU consiste na distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos, 

em doses individualizadas necessários para um período de 24 horas. O processo 

inicia-se com a realização de uma prescrição médica, que é depois validada e 

finalizada pela disponibilização da medicação ao doente8. As vantagens da DIDDU 

incluem a nível terapêutico o aumento da segurança do circuito do medicamento, 

melhorando o conhecimento do perfil farmacoterapêutico dos doentes, e diminuindo os 

riscos de interações medicamentosas5. A nível financeiro, possibilita gerir custos e 

desperdícios relacionados com a medicação5. Além disso, permite que os enfermeiros 

possam prestar maior dedicação aos doentes e percam menos tempo com aspetos de 

gestão relacionados com os medicamentos5. A responsabilidade do farmacêutico 

aquando da DIDDU no HPG passa pela preparação da terapêutica, entrega dos 

módulos nos serviços de internamento e conferência pontual dos módulos na 

presença de um enfermeiro de serviço8. No HPG a preparação dos módulos de 

unidose é feita por cama e não por medicamento. Desta forma é disponibilizada uma 

melhor gestão da medicação de cada doente diminuindo de erros de distribuição. 

Durante a DIDDU, o FR acaba também por fazer uma dupla verificação da prescrição, 

permitindo maior facilidade de 

identificação de interações 

medicamentosas ou outros erros de 

prescrição. As gavetas dos módulos 

usados para a DIDDU são identificadas 

com etiquetas onde consta o nome e o 

número da cama de cada doente 

internado (Figura 6).  

Após a distribuição dos módulos cabe ao Farmacêutico o registo das 

revertências de medicamentos que não são administrados aos doentes, gerindo assim 

inutilizações5. 

Figura  6 Módulos da DIDDU (distribuição diária da dose 
unitária) 
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No HPG, o FR leva os módulos da DIDDU todos os dias aos serviços de 

internamento. Durante o estágio acompanhamos e ajudamos diariamente na 

preparação e entrega dos módulos aos internamentos. Este processo permite 

uma maior proximidade com os outros profissionais de saúde e também um 

melhor acompanhamento da preparação da terapêutica destinada aos doentes. 

Durante o período de estágio, ocorreram por exemplo algumas situações em 

que, por ir aos serviços, o Farmacêutico pôde intervir na melhoria/correção de 

erros de administração. Em concreto, no HPG existiam doentes com prescrição 

de medicamentos revestidos de libertação modificada (nomeadamente 

Pentoxifilina 400mg e Propanolol 40mg) que estavam a ser 

triturados/fracionados, impedindo aproveitamento total dos benefícios destes 

medicamentos assim como possíveis efeitos adversos desnecessários. A FR 

dos SFH do HPG após constatar esta situação, entrou em contato com os 

profissionais de saúde, enfermeiro e médico, para arranjarem uma melhor 

solução para os doentes respetivos. No caso do Propanolol 40mg por exemplo, 

existe disponível no mercado dosagens inferiores (10mg), sendo que não havia 

necessidade de estar a fracionar o medicamento, podendo este ser facilmente 

substituído por dois comprimidos de 10 mg. 

 

4.3. Distribuição em Regime Ambulatório  

A distribuição em regime ambulatório permite uma melhor gestão e vigilância 

de terapêuticas específicas através do controlo de efeitos secundários graves das 

mesmas, adesão à terapêutica e possibilidade de comparticipação a 100% em 

determinados medicamentos5. No HPG, este tipo de distribuição está praticamente 

regida por doentes oncológicos que fazem ciclos de medicação regulares. As 

responsabilidades do Farmacêutico nestes casos passam pela análise da 

calendarização dos ciclos, pedindo à FC nas encomendas semanais e disponibilização 

da medicação diretamente ao doente, ou através de outro profissional de saúde 

(médico/enfermeiro). Juntamente com a medicação, o Farmacêutico disponibiliza 

também a informação necessária para o uso racional do medicamento. 

 

Durante o estágio tivemos a oportunidade de elaborar dois prospetos 

para medicação oncológica, nomeadamente a Talidomida e Ciclofosfamida. Os 

prospetos elaborados encontram-se nos Anexos 14 e 15. Estes prospetos foram 

mais tarde disponibilizados ao doente aquando do levantamento da medicação. 

Nos prospetos é disponibilizado o número do HPG para que o doente possa 

entrar em contato com responsáveis pela terapêutica na eventualidade de 
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alguma dúvida. Os tópicos abordados nos prospetos foram os seguintes:  

 Qual o uso do medicamento; 

 Cuidados a ter durante a toma; 

 Como tomar; 

 Quando não deve tomar; 

 Informações importantes a dar ao médico; 

 Efeitos adversos mais comuns. 

Para elaboração destes prospetos consultamos o respetivo resumo 

característico da medicação (RCM). 

 

4.4. Sistema de Distribuição de Medicamentos em Circuitos Especiais 

4.4.1. Estupefacientes 

Aquando da receção de estupefacientes na farmácia, é feito o seu registo pelo 

FR numa folha de Excel específica para o efeito. Após a prescrição médica de um 

medicamento do grupo dos estupefacientes, existe um registo da administração do 

mesmo em impresso próprio denominado Anexo X, modelo nº 1509 (anexo 16). 

Durante o registo é necessário a identificação do serviço onde será administrado o 

medicamento, a DCI, forma farmacêutica, dosagem, nome do doente, 

cama/processo/nº e quantidade administrada. Após a administração, o enfermeiro 

responsável rubrica o documento. O modelo é constituído por um original e um 

duplicado. Quando o documento de um determinado estupefaciente se encontra 

totalmente preenchido é assinado pelo diretor do serviço. Aquando da receção do 

documento assinado, o Farmacêutico procede à validação, através da confirmação da 

quantidade administrada. Para finalizar este procedimento, procede-se à transferência 

informática de stock de estupefacientes para o serviço respetivo. A guia de transporte 

é impressa em duplicado, uma das cópias fica na farmácia e é anexada ao original do 

Anexo X, e a outra é entregue ao serviço requisitante. Quando repomos o stock no 

serviço, o enfermeiro rubrica o Anexo X preenchido, sendo que o modelo original 

regressa à farmácia para ser arquivado na capa de Registo de Estupefacientes e o 

duplicado é por sua vez arquivado no serviço respetivo às administrações. As 

saídas/quebras de estupefacientes são também registadas no ficheiro de Excel 

referido em cima. Deve existir assim um ficheiro Excel para cada ano, subdividido nos 

diferentes meses do ano. Este ficheiro é alvo de controlo por parte do Infarmed. O 

stock de estupefacientes na farmácia deve estar sempre de acordo com o ficheiro para 

que haja um maior controlo das existências e administrações de estupefacientes. 
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4.4.2. Hemoderivados 

A requisição de medicamentos derivados do plasma é feita através do modelo 

nº 1804 (Anexo 17), constituído por duas vias onde constam o quadro A, B, C e D9. Os 

quadros A e B são preenchidos pelo médico prescritor9. O Farmacêutico valida a 

prescrição e procede ao preenchimento do quadro C9. Posteriormente o FR entrega o 

hemoderivado no serviço requisitante, acompanhado pelo documento da requisição. 

Uma vez rececionado e assinado pelo enfermeiro9. A via destinada à farmácia 

regressa aos SFH sendo arquivada na capa de Registo de Hemoderivados9, enquanto 

que outra via é preenchida pelo enfermeiro (quadro D) e arquivada no processo clínico 

do doente9. 

A utilização de medicamentos Hemoderivados deve ser autorizada pelo 

Infarmed. Sendo assim, os medicamentos Hemoderivados fazem-se acompanhar de 

um certificado de autorização de utilização do lote (CAUL), presente no Anexo 189. 

Este documento é emitido pelo Infarmed que aprova a conformidade do mesmo e 

entregue juntamente com a encomenda aos SFH9. 

 

4.5. Medicamentos de Alto Risco  

Existem medicamentos que estão associados a riscos graves para a saúde do 

doente se forem administrados de forma incorreta, como por exemplo, erros na 

preparação dos medicamentos. No GTS para alertar os profissionais de saúde para o 

uso responsável dos medicamentos, existe um quadro de Medicamentos de Alto Risco 

(Anexo 19) que se encontra afixado em todos os serviços dos hospitais. Os 

medicamentos presentes nesta lista pertencem a diversos grupos terapêuticos, como 

por exemplo opiáceos, anticoagulantes orais, relaxantes musculares, etc. Além disso, 

no local de armazenamento destes fármacos encontra-se uma etiqueta de 

identificação de perigo, para alertar a um maior cuidado no recurso destes 

medicamentos (Anexo 20).  

 

4.5.1. Medicamentos Extra Formulário 

A utilização do Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) é 

obrigatória e rege os prescritores dos hospitais integrados no Serviço Nacional de 

Saúde (SNS)10,11. O FHNM consiste num texto orientador que traduz a escolha seletiva 

perante uma ampla oferta de medicamentos10,11. A filosofia do FHNM é que este 

contenha os medicamentos necessários a uma terapêutica adequada à generalidade 

das situações hospitalares10. Este formulário embora obrigatório é sempre passível de 

correção10. O Formulário hospitalar do GTS (FHGTS) foi criado pela Comissão de 

Farmácia Terapêutica (CFT)12, adaptando os medicamentos presentes às 
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necessidades do Grupo. Quando um médico pretende prescrever um medicamento 

que não está incluído no FHGTS ou adenda em vigor, procede-se a um pedido de 

introdução junto da CFT, através do preenchimento da Justificação de Receituário de 

Medicamentos (Anexo 21). De três em três meses avalia-se a possibilidade dos 

medicamentos extra formulário serem integrados no FHGTS, fazendo-se uma revisão 

ao formulário existente e acrescentadas adendas conforme as necessidades. De 

acordo com a necessidade e o número de adendas efetuadas, realiza-se uma 

atualização ao FHGTS, sendo que a última atualização ocorreu em Maio de 2016. 

 

5. Produção e controlo de Medicamentos 

5.1. Preparação de misturas intravenosas 

5.1.1. Misturas para nutrição parentérica 

Nos hospitais do GTS não se faz a preparação 

de bolsas parentéricas. Não obstante, nas farmácias 

hospitalares do GTS estão disponíveis bolsas 

parentéricas pré-fabricadas. Se as necessidades do 

doente assim o exigirem, após prescrição médica, é 

possível o enfermeiro do Serviço adicionar 

oligoelementos e/ou vitaminas às bolsas pré-fabricadas 

no momento de administração. 

 

5.1.2. Manipulação de fármacos citotóxicos 

O Manual de Farmácia Hospitalar prevê que a 

preparação de produtos citotóxicos seja precedida por uma prescrição médica e 

validada por um Farmacêutico hospitalar5. No GTS, as validações são efetuadas 

exclusivamente pelo FR do HPT sendo que este é também responsável pela 

encomenda do produto. A preparação dos citotóxicos é efetuada na câmara de fluxo 

laminar pela FR de HPAV e pela Farmacêutica Coordenadora da FC. Após distribuição 

dos citotóxicos pelas unidades hospitalares do GTS, a administração é feita por um 

dos enfermeiros responsáveis da oncologia de acordo com os ciclos pré-

estabelecidos. 

 

5.2. Preparação de formas farmacêuticas não estéreis 

No GTS realiza-se a produção de alguns manipulados não estéreis de acordo 

com as necessidades das diferentes unidades. A produção de manipulados não 

estéreis é apenas executada no HPAV com base nas encomendas feitas pelas SFH 

Figura 7 Preparação de formas 
farmacêuticas não estéreis na hotte 
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do GTS. A preparação é feita na hotte (Figura 7) por um funcionário dos Serviços 

Farmacêuticos da FC13. Para cada manipulado é preenchida uma ficha de preparação 

do mesmo (Anexo 22) e um rótulo para colocar no respetivo frasco de 

acondicionamento (Anexo 23)13.  

 

5.3. Reembalagem 

A indústria farmacêutica muitas vezes não é capaz de satisfazer as 

necessidades dos SFH. Por esta razão, é muitas vezes necessário proceder ao 

reembalamento dos medicamentos, para que a presença em dose unitária mantenha a 

qualidade do medicamento e garanta as informações necessárias em cada um, como 

por exemplo o prazo de validade e lote. O reembalamento em máquina própria 

automática (Figura 8) apenas é feito na FC.  

Outra situação em que é fulcral o reembalamento é após o fracionamento do 

medicamento. Isto acontece quando não existem doses menores de um determinado 

fármaco disponíveis na farmácia. Nestes casos o reembalamento é feito no HPG 

manualmente. Os fármacos que necessitam de reembalamento são depois 

etiquetados com as novas informações de lote e prazo de validade. Se o fármaco for 

fracionado, o prazo de validade corresponderá a seis meses após o dia de 

fracionamento e não à validade que consta na embalagem inicial. Para garantir a 

qualidade do fracionamento e impedir que haja contaminação dos medicamentos, o 

processo de fracionamento é feito após lavagem adequada das mãos e desinfeção. O 

aparelho cortante é também desinfetado com álcool a 70º antes de cada utilização. 

Após o fracionamento faz-se registo do mesmo em 

documento próprio (Anexo 24). Existem outros 

medicamentos/produtos que necessitam de nova 

etiquetagem para garantir o débito correto e 

administração. Isto só acontece em determinados 

serviços do hospital, como no Bloco Operatório e 

Urgência. Durante a etiquetagem é necessário 

alguma cautela, para que não se oculte informação 

importante como o lote e o prazo de validade.  

 

6. Farmacovigilância 

A introdução de um novo fármaco no mercado implica a realização prévia de 

ensaios clínicos com o objetivo de fornecer o máximo de informação sobre o perfil 

farmacológico do medicamento. No entanto, determinados aspetos da sua atividade 

Figura 8 Máquina automática de 
reembalamento de comprimidos 
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farmacológica apenas são detetados numa fase mais avançada, em que o 

medicamento já se encontra em comercialização. Isto ocorre porque, durante os 

ensaios clínicos, a população alvo nem sempre coincide com aquela na qual o 

medicamento vai ser aplicado e a utilização do medicamento ocorre durante um 

período de tempo limitado, não refletindo muitas vezes a utilização quotidiana do 

mesmo. Desta forma, surge a necessidade de implementação de um programa de 

Farmacovigilância pós-comercialização dos medicamentos, que incute a comunicação 

dos efeitos indesejáveis, mais ou menos graves, ao Centro Nacional de 

Farmacovigilância (CNF). Neste processo, o papel do Farmacêutico e dos outros 

profissionais de saúde (médicos e enfermeiros), é de colaborar com o CNF através da 

deteção e notificação espontânea de Reações Adversas aos Medicamentos (RAM). A 

Farmacovigilância assume um papel preponderante na avaliação permanente dos 

riscos e benefícios dos fármacos, sendo que o processo visa proporcionar uma melhor 

monitorização e segurança dos medicamentos14. 

 

Trabalhos desenvolvidos 

7. Medicamentos “Look-Alike, Sound-Alike” 

O Departamento da Qualidade na Saúde, na área da qualidade organizacional, 

elaborou a atualização da Norma 020/2014 em Dezembro de 201515. Esta Norma tem 

como assunto os Medicamentos Look-Alike, Sound-Alike (LASA), que são 

medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspeto semelhantes15. O objetivo da 

Norma e sua atualização é aumentar segurança da saúde do doente por prevenção de 

erros de administração de medicação15. Esta Norma responsabiliza assim os 

profissionais prestadores de cuidados de saúde, sejam eles médicos, enfermeiros, 

farmacêuticos, técnicos de farmácia, assistentes operacionais, direções clínicas e 

comissões da qualidade e segurança15. Cabe a estes, implementar práticas seguras 

no que respeita aos medicamentos com nome ortográfico e/ou fonético e/ou aspeto 

semelhantes através de ações como15: 

a) Elaborar e divulgar, internamente, a lista de medicamentos LASA; 

b) Garantir que os profissionais conhecem a lista de medicamentos LASA da 

instituição, o seu propósito e a importância para a redução de incidentes 

relacionados com a medicação; 

c) Considerar alternativas na aquisição de medicamentos que evitem, sempre que 

possível, adicionar medicamentos LASA à lista interna da instituição; 

d) Desenvolver estratégias ao nível do armazenamento dos medicamentos LASA, 

na farmácia e nos restantes serviços/unidades da instituição, que garantam a 
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separação física e a correta identificação; 

e) Desenvolver estratégias e implementar medidas de diferenciação dos 

medicamentos LASA na sua identificação escrita; 

f) Reforçar, para os medicamentos LASA, a aplicação de práticas seguras de 

verificação; 

g) Promover formação sobre segurança na medicação, incluindo-se os 

medicamentos LASA15.  

Neste âmbito, durante o período em que estivemos na farmácia do HPG, 

ajudamos na elaboração de novas etiquetas para identificação dos 

medicamentos com stock nivelado nos diferentes serviços15. As novas etiquetas 

diferem das demais, pois possuem grafismo diferente (inserção de letras maiúsculas 

no meio das denominações de medicamentos ortograficamente semelhantes e letras 

a negrito) para a sua diferenciação15. O aspeto das etiquetas alteradas ficou 

semelhante ao Anexo 25. Estas etiquetas têm como objetivo ajudar na identificação e 

diferenciação de medicamentos com nome foneticamente semelhante - medicamentos 

Sound Alike. Além disso, também se procedeu à afixação de um cartaz (Anexo 26) 

para alertar a existência de medicamentos com aspeto ou ortografia semelhante - 

medicamentos Look Alike. Neste cartaz apenas estão presentes os medicamentos que 

existem no GTS. 

 

8. Administração Subcutânea em Cuidados Paliativos 

A maioria dos internados do HPG são doentes em cuidados continuados. 

Estes doentes possuem condições especiais e necessidades acrescidas de 

tratamento terapêutico. São normalmente doentes de idade avançada, que 

possuem dor crónica, prescrições extensas e vias de administração de 

medicamentos condicionadas. Surgiu assim durante o nosso período de estágio, 

a oportunidade de pesquisarmos mais sobre esta área e efetuarmos um manual 

sobre a administração Subcutânea (SC) (Anexo 27). Em baixo, encontram-se 

alguns dos aspetos mais importantes a reter da nossa pesquisa. 

 

Quando a via de administração oral não está disponível, a via SC é o método 

preferido de administração de fármacos16. A via Intravenosa (IV) deve ser evitada 

devido à sua invasividade além de que não demonstra maior eficácia quando 

comparada com a via SC16. A via intramuscular (IM) deve ser evitada, pois é mais 

dolorosa, especialmente para doentes em cuidados continuados. Desta forma, a via 

SC deve ser considerada como via de tratamento da dor e ou qualquer outro sintoma, 

quando as outras vias de administração são inapropriadas. Sendo assim pode ser 



 

   19 
 

usada em casos de16: náuseas e vómito, absorção diminuída (ileostomia) e 

indisponibilidade da via oral. 

Não é esperado que haja maior efeito de analgesia pelo facto de a 

administração ser SC, a não ser que haja algum problema com 

absorção/administração16. 

 

8.1. Vantagens da via SC16 

 Adequa-se a pacientes sem a via oral disponível, por exemplo devido a 

disfasia, náuseas e vómitos; 

 Aumenta o conforto dos pacientes, evitando a necessidade de injeções 

continuadas; 

 Adequa-se a pacientes sonolentos ou em estados de coma; 

 Evita a administração excessiva de comprimidos/cápsulas; 

 Não é necessário retirar as cânulas até 72 h ou mais se não houver 

vermelhidão/inflamação, sendo por isso menos exigente a nível de 

cuidados de enfermagem. 

 

8.2. Desvantagens da via SC16  

 Possibilidade de inflamação ou irritação no local de administração; 

 Possibilidade de fuga no local de administração; 

 Possibilidade de reação alérgica (raro). 

 

8.3. Medicamentos mais utilizados 

No âmbito de cuidados continuados/paliativos, alguns dos medicamentos mais 

frequentemente administrados por via SC no controlo sintomático, são os opióides 

(Morfina, Tramadol, Fentanilo), neurolépticos (Haloperidol e Levomepromazina), 

antieméticos (Metoclopramida) e a Butilescopolamina pela sua atividade 

anticolinérgica17. Outros fármacos como por exemplo o Midazolam e Furosemida são 

também administráveis por esta via17. 

Muitos dos fármacos ainda não possuem autorização de uso SC em Portugal, 

embora o seu uso já seja licenciado em outros países, como no Reino Unido. Alguns 

desses fármacos são o Fentanilo, Haloperidol, Cetorolac, Midazolam, Metoclopramida 

entre outros16. Na tabela 2 podemos encontrar alguns dos fármacos mais usados, 

assim como as suas indicações. Na tabela 2 pode ainda ser consultado se 

determinado fármaco está autorizado em Portugal para a administração via SC. 
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Tabela 2 Alguns dos fármacos mais utilizados por via subcutânea em Portugal 
16,17
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Conclusão 

O estágio realizado no HPG foi sem dúvida uma experiência 

extremamente gratificante e enriquecedora para o nosso percurso académico. Durante 

este período tivemos a possibilidade de participar nas diversas atividades dos SFH. 

Sendo assim, adquirimos conhecimentos relativos aos cuidados de saúde 

prestados num hospital e presenciamos a importância do farmacêutico hospitalar e do 

seu papel nos serviços de saúde, manutenção de segurança e controlo da medicação 

administrada aos doentes. A nossa profissão futura é de facto interdisciplinar e 

polivalente, sendo que o curso Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto nos molda para as várias realidades 

do mundo do trabalho que iremos enfrentar. No âmbito hospitalar tornamo-nos não só 

essenciais para a informação e distribuição de medicamentos, como nos desdobramos 

em gestores do medicamento no hospital. Esta foi uma experiência fundamental na 

nossa formação, visto que nos preparou para desempenhar o nosso papel na 

sociedade como possíveis farmacêuticos hospitalares. Além disso, permitiu um maior 

contacto e participação nas atividades do farmacêutico e uma visão das diferenças 

maioritárias entre um hospital público e um hospital privado. Desta forma, 

consideramos a experiência positiva em todos os aspetos, sem ela não seríamos 

Farmacêuticos tão completos e preparados para desafios futuros. 
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Anexo 2 Constituição do kit de solutos do internamento  

 

Anexo 1 Esquematização da organização dos Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Gaia 
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Anexo 3 Constituição do kit de solutos do bloco operatório 
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Anexo 5 Armazenamento de Colírios, Cremes e Pomadas, Soluções orais, Materiais de Penso e Hemostáticos locais 

Anexo 4 Armazenamento de Soros 
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Anexo 6 Armazenamento de Embalagens Vazias 

 
 
 

 
 
 
 
 

Anexo 7 Armazenamento de ampolas 
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Anexo 8 Armazenamento de comprimidos/cápsulas 

Anexo 9 Armazenamento de Produtos de Dentária, Nutrição e Meios de Diagnóstico 
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Anexo 11 Pedido de Autorização de utilização excecional de Medicamentos de Uso Humano 

Anexo 10 Etiquetas usadas para chamar à atenção para medicamentos com prazo de validade a expirar 
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Anexo 13 Documento para registo de medicação aquando do levantamento de medicação fora do horário de serviço 

 
 
 
 

Anexo 12 Tabela de medicamentos preenchida pelo farmacêutico durante reconciliação terapêutica 



 

   31 
 

 

 
Anexo 14 Prospeto de Medicamento Talidomida para distribuição em ambulatório 
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Anexo 15 Prospeto para Medicamento Ciclofosfamida para distribuição em ambulatório 
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Anexo 16 Anexo X - Requisição de estupefacientes e suas respetivas preparações 

 
 
 
 
 

 
Anexo 17 Modelo nº. 1804 - Requisição/Distribuição/Administração de Hemoderivados 

 



 

   34 
 

 

 
Anexo 18 Certificado de Autorização de Utilização de Medicamentos (CAUL) Derivados do Sangue ou do Plasma 
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Anexo 19 Lista de Medicamentos de Alto Risco 

 
Anexo 20 Medicamentos de alto risco sinalizados com perigo 

 



 

   36 
 

 

Anexo 21 Documento para justificação de receituário de medicamentos extra formulário 
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Anexo 23 Etiquetas para manipulados preparados pelo Grupo Trofa Saúde 

 
 
 

Anexo 22 Ficha de preparação de manipulado de Salicilato de sódio a 2% 
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Anexo 25 Exemplificação do aspeto de novas etiquetas 
  

 

 
Anexo 26 Cartaz ilustrativo com Medicamentos Look Alike Sound Alike 

Anexo 24 Registo do fracionamento e reembalamento de medicamentos 
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 Anexo 27 Manual de Administração Subcutânea (SC) de Fármacos em Cuidados Paliativos  
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