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Resumo 

 

Cada vez mais a farmácia comunitária é considerada como a “porta de entrada” do 

Sistema Nacional de Saúde. Antes de recorrer a outro profissional de saúde, é usual os 

utentes procurarem a farmácia para esclarecer as suas dúvidas e pedir ajudar para tratar 

problemas que consideram ser de menor gravidade. Por estes motivos, é determinante a 

presença de farmacêuticos neste espaço, dado os seus conhecimentos abrangentes lhes 

permitirem aconselhar tratamentos para as designadas “patologias menores” ou, quando 

necessário, encaminhar o utente para outro profissional mais adequado. Contudo, apesar de 

todo o conhecimento que se adquire ao longo do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, a prática profissional é essencial para prestarmos os melhores serviços 

possíveis como farmacêuticos, daí a existência da unidade curricular Estágio, da qual este 

relatório é parte integrante. 

O presente relatório encontra-se dividido em duas partes. A primeira refere-se às 

atividades realizadas na Farmácia de Recarei, no período de estágio que se iniciou a 2 de 

maio de 2016 e finalizou a 29 de julho de 2016. Aqui tive oportunidade de realizar todo o 

tipo de tarefas executadas pelos farmacêuticos que integram a equipa, como por exemplo, 

receção de encomendas, realização de testes bioquímicos e dispensação clínica. A segunda 

parte do relatório consiste em projetos realizados durante o período de estágio, que 

consistiram numa ação de formação acerca da pediculose, realizada num centro escolar, 

outra acerca dos cuidados básicos para manter a saúde da pele, realizada num lar de idosos, 

e diversos panfletos para informar os utentes da farmácia acerca dos cosméticos a utilizar 

nos bebés.  
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Lista de abreviaturas 
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ANF – Associação Nacional de Farmácias  
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PIC – Preço Inscrito na Cartonagem 
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PTA – Perda Transepidérmica de Água 

PVF – Preço de Venda à Farmácia 

PVP – Preço de Venda ao Público  

RCM – Resumo das Características do Medicamento  

SNC – Sistema Nervoso Central 

SNS – Sistema Nacional de Saúde  

UV – Ultravioleta  
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Parte I 

 

 

Atividades desenvolvidas no âmbito do estágio 

em farmácia comunitária.
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1) Localização e Caracterização da Farmácia de Recarei 

1.1) Localização geográfica  

A FR (Farmácia de Recarei) (figura 1), tal como o próprio nome evidencia, está 

localizada na freguesia de Recarei, concelho de Paredes. Situa-se precisamente no centro 

da vila, à face da Estrada Nacional 15-3, o que lhe proporciona bons acessos.   

 

Figura 1: Fachada da Farmácia de Recarei 

1.2) Contextualização social 

 Visto ser uma farmácia inserida num contexto pouco urbanizado, os utentes que a 

frequentam são por norma moradores da referida freguesia ou das freguesias vizinhas, o 

que permite um maior acompanhamento do historial clínico de muitos deles, mesmo sendo 

uma farmácia com grande volume de atendimentos diários.  

 

1.3) Caracterização física e funcional da farmácia 

No exterior da farmácia é bem visível o nome da mesma e a cruz verde (com efeito 

luminoso e informações sobre a hora, a data e a temperatura). Segundo o Decreto-lei n. 

º307/2007 de 31 de agosto [1], apenas um destes símbolos tem de estar obrigatoriamente 

iluminados durante o horário de funcionamento. Outras informações mencionadas no 

mesmo artigo deste decreto-lei que estão também visíveis no exterior da farmácia são o 

nome do diretor técnico, o horário de funcionamento e a indicação da existência de livro de 

reclamações. O horário de funcionamento é das 9h às 21h, de segunda a sábado, exceto 

feriados oficiais. 

O interior da farmácia está dividido em duas áreas, uma área direcionada ao utente e 

outra onde apenas podem circular os colaboradores da farmácia e pessoas autorizadas. Na 
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primeira, estão incluídas a zona de atendimento (figura 2) com três postos fixos, uma área 

para testes bioquímicos e rastreios (figura 3) e instalações sanitárias. Na zona de 

atendimento encontram-se expostos inúmeros produtos de venda livre, tais como 

cosméticos, suplementos alimentares, artigos de puericultura, medicamentos não sujeitos a 

receitas médica, entre outros. A zona interdita a pessoas não autorizadas é constituída por 

uma área de receção de encomendas, um armazém, um laboratório, instalações sanitárias e 

um gabinete destinado à direção da farmácia.  

 

 

    Figuras 2 e 3: Zona de atendimento (à esquerda) e zona de realização de testes bioquímicos (à direita). 

 

1.4) Recursos humanos 

A equipa é constituída por: 

 Dra. Helena Andrade – Proprietária e Diretora Técnica 

 Dra. Anabela Silva – Farmacêutica Adjunta 

 Dra. Cláudia Carneiro – Farmacêutica 

 Dr. Diogo Cunha – Farmacêutico 

 Dra. Paula Reis – Farmacêutica 

 Dra. Lia Azeredo - Farmacêutica  

 Fátima Rocha - funcionária responsável pela limpeza do espaço.  

 

2) Sistema Informático e Fontes de Informação 

O sistema informático utilizado nesta farmácia é o Sifarma 2000. Está presente nos 5 

postos interligados existentes (3 deles na área de atendimento e os dois restantes na área de 

receção de encomendas). A janela inicial do software possui 6 menus principais: 
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atendimento, gestão de encomendas, receção de encomendas, gestão de lotes por faturar, 

gestão de utentes e gestão de produtos. A partir daqui é possível aceder às inúmeras 

funcionalidades do sistema de forma relativamente intuitiva. A utilização deste programa 

informático é de extrema utilidade na medida em que facilita a gestão de medicamentos e 

produtos da farmácia e permite a consulta de informação científica para a maioria dos 

medicamentos, como interações, principais efeitos secundários e posologias. Para além 

disso, diminui a probabilidade de erros durante a dispensação devido aos alertas, como por 

exemplo, quando o medicamento se encontra no limite do seu prazo de validade ou quando 

o código do medicamento lido durante a verificação final da venda não corresponde ao 

medicamento presente na receita. 

Para além da informação científica presente no próprio software e na ficha de cada 

medicamento, é possível o acesso livre à internet em qualquer posto e a pesquisa de 

informação na biblioteca da farmácia, que possui diversos livros de consulta rápida tal 

como o Prontuário Farmacêutico e a Farmacopeia Portuguesa e dossiês diversos com 

informação previamente organizada.  

3) Gestão em Farmácia 

Como em qualquer negócio de venda de produtos, numa farmácia é fundamental uma 

boa gestão de stocks e das condições em que os mesmos se encontram. O sistema 

informático utilizado permite fazer essa gestão, na medida em que é sempre possível saber 

se um medicamento está disponível na farmácia, em que quantidades, se é necessário 

encomendá-lo e quantas unidades ou, se pelo contrário, deixou de ser solicitado e é 

necessário parar ou diminuir o número de unidades a comprar.  De modo a facilitar a 

gestão de cada produto, estabelece-se no sistema um stock mínimo e um stock máximo. O 

stock mínimo é o número de embalagens que no mínimo têm de estar disponíveis. Quando 

esse número é atingido, automaticamente esse produto surge na encomenda e o número de 

unidades que o sistema sugere pedir é o necessário para atingir o stock máximo que, tal 

como o nome indica, é o número máximo de embalagens que se pretende ter armazenado. 

 

3.1)  Compras 

Na FR as encomendas podem ser feitas diretamente ao laboratório ou a distribuidores 

grossistas. As encomendas diretas são realizadas através de notas de encomenda elaboradas 

em conjunto com delegados de informação médica que visitam periodicamente a farmácia. 

Esta modalidade de compra é de grande utilidade para adquirir grandes quantidades de 



 
 

4 
 

produto, de modo a obterem-se bonificações e/ou descontos. Os pedidos de encomenda 

feitos aos distribuidores são os mais comuns nesta farmácia, essencialmente à OCP 

Portugal e a Alliance Healthcare. Podem ser feitos através de telefone (essencialmente 

quando surge um pedido ou uma receita de um utente de algum medicamento/produto que 

a farmácia não tenha em stock), por modem (o Sifarma coloca na encomenda os produtos 

que atingiram os stocks mínimos e um farmacêutico confirma as unidades sugeridas pelo 

software em função dos stocks máximos e envia diretamente através do mesmo) ou por via 

verde (opção disponível na ficha de cada medicamento, utilizada para quando um 

medicamento está esgotado nos distribuidores e há um certo número de unidades 

destinadas a este tipo de encomendas, que só pode ser feito com o número da receita do 

doente).   

 

3.2) Receção de encomendas 

Esta é uma tarefa de extrema importância numa farmácia comunitária, dado que permite 

uma adequada gestão de stocks. No software Sifarma 2000 existe um menu dedicado à 

receção de encomendas, onde se encontram as encomendas que foram efetuadas por 

modem. As restantes têm de ser criadas de forma manual para se proceder à receção das 

mesmas.     

Fundamentalmente, esta tarefa consiste em registar o número de fatura no sistema, 

verificar os produtos recebidos, o prazo de validade e o preço inscrito na cartonagem (PIC) 

de cada um dos produtos recebidos. Por fim, registam-se os valores faturados por cada 

embalagem, que na fatura surgem identificados como preço de venda à farmácia (PVF).  

Aos medicamentos e produtos que não tenham um preço tabelado é-lhes atribuído um 

preço de venda ao público (PVP) em função do valor pago ao fornecedor e das margens 

praticadas na farmácia. Todos os produtos que se destinam a ser expostos na área de 

atendimento devem estar devidamente etiquetados com o preço atribuído. 

Esta foi a principal tarefa que realizei na primeira semana de estágio. Reconheço-lhe a 

importância na medida em que permite ter o primeiro contacto com os medicamentos, 

observar quais têm maiores movimentos de stock e perceber de que modo é feito o 

armazenamento dos mesmos.  

 

3.3) Devoluções  

Por vezes o produto recebido não é o pretendido ou tratou-se de uma encomenda 

realizada por equívoco. Nestas situações, é possível devolver ao distribuidor/laboratório. 



 
 

5 
 

Para tal, é necessário emitir uma nota de devolução em que esteja especificado qual é o 

medicamento ou produto em questão e qual é o motivo de devolução.  A duas cópias deste 

documento é obrigatório juntar uma fotocópia da fatura correspondente. Uma terceira 

cópia fica arquivada na farmácia.  

Outros motivos para pedidos de devolução são: produto retirado, produto debitado e não 

enviado, fora de prazo, embalagem danificada ou incompleta, preço errado, entre outros. O 

distribuidor/ laboratório pode aceitar ou não a devolução. Quando a resposta é positiva, 

mediante o que foi solicitado pela farmácia, pode emitir uma nota de crédito ou substituir 

os produtos devolvidos por outros.  

 

3.4) Armazenamento 

A farmácia possui um sistema de armazenamento em gavetas, sendo que grande parte 

delas contêm comprimidos e cápsulas, uma contém medicamentos do protocolo de 

diabetes, outra colírios, duas gavetas estão destinadas a injetáveis que não necessitem de 

refrigeração, 3 gavetas contêm os pós, uma delas ampolas e outras 3 de maiores dimensões 

armazenam xaropes e suspensões orais. Este sistema de armazenamento encontra-se na 

área de receção de encomendas, assim como três armários sem portas (um contém 

medicamentos e outros produtos destinados à aplicação tópica, outro armazena 

medicamentos de uso veterinário e o terceiro produtos destinados à higiene e saúde oral). 

Tem ainda um frigorífico para armazenar todos os medicamentos que têm de ser mantidos 

entre 2 e 8 graus Celsius. Estes, mesmo durante o transporte do armazenista para a 

farmácia vêm acondicionados em placas de gelo, de modo a garantir que a cadeia de frio 

não é quebrada até ao ato da dispensação. No armazém ficam acondicionados os volumes 

grandes e os excedentes (medicamentos que já não têm espaço para serem arrumados nas 

gavetas). 

Os medicamentos psicotrópicos não são, usualmente, armazenados juntamente com os 

restantes, pelo que a FR possui um cofre para essa finalidade que se situa fora das áreas de 

armazenamento. Em qualquer um destes locais, os medicamentos encontram-se 

organizados por ordem alfabética de marca comercial e tendo em conta a regra FEFO 

“First Expire, First Out”, ou seja, os medicamentos são arrumados de modo a que os que 

tenham o prazo de validade mais curto sejam vendidos primeiro.  

Para garantir o correto armazenamento dos medicamentos e outros produtos de saúde é 

importante um controlo rigoroso das condições de temperatura e humidade. Para tal, a FR 

possui três termohigrometros dispostos em diferentes locais: no interior do frigorífico, na 
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zona de receção de encomendas e na zona de dispensação ao público.  Nas duas últimas a 

temperatura deve ser inferior a 25 graus Celsius e a humidade inferior a 60%. Para o 

frigorífico não está estabelecida a percentagem máxima de humidade, apenas deve estar 

preparado para que não ocorra condensação de água. Duas vezes por dia os valores 

medidos pelos termohigrometros são descarregados para o sistema informático e o gráfico 

correspondente é impresso. No caso de existir algum pico de humidade ou temperatura é 

necessário redigir a justificação no próprio gráfico e proceder às necessárias correções para 

que não se verifique novamente. [2] 

 

3.5) Controlo de prazos de validade 

É muito importante retirar do stock, quer fisicamente quer informaticamente, todos os 

produtos cuja validade expire no mínimo nos dois meses seguintes. Para tal, tendo por base 

os prazos de validade inseridos no software aquando da receção de encomendas, o Sifarma 

2000 tem uma funcionalidade que permite imprimir uma listagem com todos os produtos 

em stock que expiram no período que estipulamos. Posteriormente, é necessário verificar 

se essas embalagens se encontram efetivamente na farmácia. Pode ter-se dado o caso de no 

momento da receção haver já alguma embalagem em stock com uma validade mais 

próxima e, como tal, não se procedeu a alteração no sistema, sendo que posteriormente 

essa embalagem foi vendida e já não existe nenhuma em stock que expire nessa data. 

Assim, após verificação física dos produtos listados, os que efetivamente vão expirar são 

retirados e para os restantes procede-se a uma atualização do prazo de validade no sistema.  

Para os produtos retirados existem duas opções: é efetuada uma devolução no caso dos 

laboratórios que o permitam ou dá-se uma quebra no stock e os produtos são rejeitados.  

 

4) Dispensação de Medicamentos 

Como farmacêuticos, devemos praticar e incentivar à prática da dispensação clínica de 

medicamentos. 

Por definição, a dispensação clínica é um processo que consiste em entregar ao doente 

um medicamento com indicação para tratar o problema de que sofre (ou pode vir a sofrer), 

bem selecionado e na dose correta, e informar/garantir que o doente adere à posologia e às 

precauções com a sua utilização, de modo que, através do seu uso, possa melhorar a sua 

qualidade de vida. Por outras palavras, é uma dispensação que visa reduzir o máximo 
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possível de “Problemas Relacionados com o Medicamento” (PRM's) que possam surgir 

futuramente. [3] 

É importante começar por questionar o utente se a medicação é para si e se já a faz 

habitualmente ou é a primeira vez. No caso de não ser o próprio ou o cuidador a fazer a 

compra, não se faz dispensação clínica, dado que por um lado a informação que chega ao 

farmacêutico pode estar incorreta ou incompleta e por outro a que é dada por este 

profissional pode chegar deturpada ao doente/cuidador. Se se trata de uma medicação 

habitual, o farmacêutico deverá questionar o utente acerca de como se sente, para avaliar a 

efetividade e a seguridade. Nas situações em que é um tratamento novo e o farmacêutico 

está perante o doente/cuidador, é importante prosseguir com a dispensação clínica. [3] 

Neste ato farmacêutico, o primeiro aspeto a avaliar é se o medicamento é necessário. 

Questiona-se o doente acerca do seu problema de saúde e verifica-se se esse é uma das 

indicações terapêuticas do fármaco prescrito (sem esquecer os usos off-label). Neste ponto 

a pesquisa bibliográfica pode ser uma ferramenta útil. Quando o medicamento não é 

necessário, considera-se que existe um PRM 1. [3] 

Quando se ultrapassa a questão anterior, o pensamento recai sobre a pergunta seguinte: 

"O medicamento é adequado?". Para responder, é necessário questionar o doente sobre 

alergias, outros problemas de saúde e outros medicamentos que tome, de modo a despistar 

interações e contraindicações. Quando a resposta à questão referida é negativa, considera-

se que existe um PRM 2. [3] 

O terceiro aspeto a ter em conta é a posologia, se está de acordo com RCM/guidelines e 

com as características do doente (idade, peso, …). Se houver algum problema neste ponto, 

considera-se a existência de um PRM 3. [3] 

A última questão que se coloca é se existem condições tanto por parte do doente para a 

administração do medicamento como do sistema para a sua dispensação. Se essas 

condições não existirem, há um PRM 4. [3] 

Após a deteção de PRM's, é função do farmacêutico prosseguir para a sua resolução. 

Isto pode passar por contactar o médico, argumentar junto do doente sobre a importância 

da adesão à terapêutica, aconselhá-lo acerca de algum aspeto que deva alterar ou até 

mesmo recusar-se a dispensar o medicamento em questão. Esta última atitude pode ser um 

pouco controversa, principalmente se se tratar de um medicamento com prescrição médica, 

porque é importante perceber o que levou o médico a tomar essa opção. No caso de ser 

uma automedicação, em que o doente toma a iniciativa de comprar determinado fármaco, é 

mais fácil para o farmacêutico recusar a dispensação porque pode confiar apenas nos seus 
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próprios conhecimentos e não está a pôr em causa as decisões de outro profissional de 

saúde. [3] 

Mesmo quando não se detete nenhum PRM, existem uma série de recomendações que é 

importante fornecer ao doente/cuidador. Informações como a duração do tratamento, a 

dose, a frequência e o momento da administração são extremamente importantes. Outras, 

como as condições de armazenamento e a via de administração, também devem ser 

reforçadas. A enumeração de efeitos adversos deve ser evitada para não surgirem casos de 

sintomas psicológicos, com exceção das situações em que é muito provável que o 

medicamento vá provocar um determinado efeito e é importante que o doente saiba como 

proceder.[3] 

 

4.1)  Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

Segundo o Decreto-lei 176/2006, de 30 de agosto [3], por definição, classifica-se como 

MSRM aquele que: 

 possa ser prejudicial para a saúde do doente, de forma direta ou indireta, mesmo 

quando utlizados para o fim para o qual estão indicados, se não houver vigilância 

médica; 

 tenha um risco considerável para a saúde, de forma direta ou indireta, quando 

sejam utilizados frequentemente em quantidades elevadas, para outros fins que não 

os indicados; 

 contenha substâncias cuja ação ou reações adversas sejam importantes 

acompanhar; 

 esteja destinado à administração parentérica.  

Esta classe de medicamentos só pode ser vendida em farmácias, tem um PVP 

estabelecido e impresso na cartonagem e a sua dispensação está condicionada pela 

presença de receita médica, salvo situações excecionais. [4] 

 

4.1.1)  Receituário  

Segundo a legislação em vigor, a prescrição de um medicamento tem de incluir 

obrigatoriamente a denominação comum do princípio ativo (DCI), a forma farmacêutica, a 

dosagem, o número de unidades da embalagem e a posologia. [5] No entanto, ainda 

existem situações em que é permitido dispensar por marca de medicamento, 

nomeadamente: 
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 quando determinado medicamento de marca não possui similar; 

 quando não existe genérico comparticipado do medicamento em questão; 

 quando, por razões de propriedade industrial, determinado medicamento apenas 

pode ser prescrito para determinada indicação terapêutica; 

 quando o prescritor invoca uma das três exceções reconhecidas: 

Exceção a) do n.º 3 do art.º 6.º - medicamento com margem ou índice terapêutico 

estreitos – existe uma lista definida pelo Infarmed que define a quais pode ser 

atribuída esta exceção. 

Exceção b) do n.º 3 do art.º 6.º - quando já foi reportada ao Infarmed uma 

intolerância ou reação adversa provocada por um medicamento que possua a mesma 

substância ativa, mas com uma denominação comercial diferente.  

Exceção c) do n.º 3 do art.º 6.º - aplica-se aos medicamentos que se destinam a 

tratamentos superiores a 28 dias.  

Apenas na exceção c) é permitido o doente optar por outro medicamento similar ao 

prescrito, desde que seja de preço inferior. 

Atualmente encontram-se em circulação três formatos de receituário diferentes: receitas 

manuais, receitas eletrónicas materializadas e receitas eletrónicas desmaterializadas. [6] 

 

4.1.1.1)  Receitas manuais 

São receitas preenchidas manualmente em formulário próprio. Atualmente só estão 

autorizadas nas seguintes situações: falência informática, inadaptação do prescritor, 

prescrição no domicílio ou prescrição de um máximo de 40 receitas/mês.  

Uma receita manual é considerada válida se incluir os seguintes parâmetros: 

 Identificação do local de prescrição ou respetiva vinheta, se aplicável; 

 Vinheta identificativa do médico prescritor e os seus contactos, sempre que 

possível; 

 Identificação da exceção que justifica a utilização da receita manual; 

 Nome e número de utente e, sempre que aplicável, o número de beneficiário;  

 Siglas «R» ou «RO», no caso de se tratar do Regime Especial de 

Comparticipações;  

 Identificação do medicamento; 

 Identificação da exceção para a prescrição por marca, se aplicável; 

 Data da prescrição; 
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 Assinatura do prescritor. 

 

Durante o período de estágio tive oportunidade de contactar com algumas prescrições 

deste tipo. A principal dificuldade que pude detetar foi a quase elegibilidade da caligrafia 

dos médicos prescritores. Para além disso, denotei que estas receitas apresentam menos 

segurança que as eletrónicas, visto que dão uma maior probabilidade à ocorrência de erro 

humano. [6] 

 

4.1.1.2) Receitas eletrónicas materializadas 

São prescrições que, mesmo surgindo numa plataforma informática (Base de Dados 

Nacional de Prescrições (BDNP)), são impressas. Podem ser realizadas em modo online, 

ou seja, a validação e registo na BDNP ocorre no momento da prescrição, ou em modo 

offline (o software emite a receita e o registo na plataforma ocorre posteriormente à 

impressão da mesma). Neste caso, a prescrição surge com uma numeração local, atribuída 

pelo software.  

Por regra, a receita tem uma validade de até 30 dias após a emissão. Em situações de 

medicação crónica ou de tratamentos mais prolongados, é possível uma emissão de uma 

receita renovável com validade máxima de 6 meses. Nestas há a impressão de 3 vias da 

mesma receita (ou 2, se for essa a vontade do prescritor). Numa receita podem ser 

prescritos 4 medicamentos diferentes, num total de 4 embalagens. Não é ainda possível 

prescrever mais de 2 embalagens de cada medicamento na mesma receita.  

Estas receitas são vantajosas em relação às manuais porque, como há uma verificação 

no final da venda que permite comparar os códigos de barras dos medicamentos cedidos 

com os que estão indicados na BDNP para aquela receita, diminui a ocorrência de erros de 

dispensação.  

É muito frequente os utentes que surgem na farmácia com este tipo de prescrição 

quererem comprar no momento apenas parte dos medicamentos e pedirem para comprar os 

restantes noutro dia. Isto é possível recorrendo ao menu de vendas suspensas. Nesto caso, a 

venda é realizada a nível interno, mas não é associada àquela receita. Por uma questão de 

segurança, a receita permanece na farmácia juntamente com o talão da venda suspensa e 

quando o utente regressa à farmácia para comprar os restantes medicamentos, é feita uma 

venda comum com comparticipação. Faz-se então uma “chamada de venda suspensa” de 

modo a associá-la àquela receita. É importante realçar que o utente não tem 

obrigatoriedade de comprar todos os medicamentos/embalagens presentes na prescrição. 
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As vendas suspensas também podem ser utilizadas nas situações em que o utente não 

possui receita no momento da dispensação e pagou o valor da comparticipação, mas 

pretende apresentá-la posteriormente. Assim, quando regressa à farmácia com a receita 

chama-se a venda suspensa e devolve-se o valor da comparticipação ao utente.  

Com as receitas manuais também é possível realizar vendas suspensas. [7]  

 

4.1.1.3) Receitas eletrónicas desmaterializadas 

Recentemente as receitas eletrónicas desmaterializadas tornaram-se uma realidade no 

nosso país. Por definição, esta é uma prescrição à qual se acede através de equipamentos 

eletrónicos, visto que está registada no sistema central de prescrições.  

Na farmácia, para acedermos a estas receitas, são necessários os respetivos códigos de 

acesso. Estes incluem o número de receita, o PIN de acesso e um terceiro código que se 

insere sempre que o utente exerce o direito de opção entre um genérico ou o medicamento 

de marca.  Os códigos de acesso podem ser fornecidos ao utente através de uma SMS que 

contém apenas esta informação ou através de uma guia de tratamento impressa.  

As guias de tratamento contêm: 

 códigos de acesso: número da receita e respetivo código de barras, PIN de acesso 

e código de direito de opção; 

 informação relativa ao prescritor e local de prescrição; 

 data de prescrição;  

 nome do doente;  

 informação relativa de cada medicamento prescrito: o DCI/nome do 

medicamento, dosagem, forma farmacêutica, tamanho de embalagem e posologia; 

 data limite para adquirir cada um dos medicamentos (é possível na mesma guia de 

tratamento haverem medicamentos cuja prescrição é válida por 30 dias e outros por 6 

meses). 

Por norma, as informações relativas a comparticipações não surgem nas guias de 

tratamento, só podem ser verificadas através de consulta no sistema informático.  

Nesta modalidade de receita é possível prescrever até 6 embalagens de cada 

medicamento. [7]  
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4.1.2) Comparticipações 

Tendo em conta o Decreto-Lei n.º48-A/2010, de 13 de Maio, posteriormente alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de Outubro, as comparticipações pelo Estado 

Português no preço do medicamento variam segundo o escalão na qual se insere 

determinado fármaco. Essa classificação é efetuada segundo o grupo farmacoterapêutico 

do mesmo. Deste modo, fármacos do escalão A são comparticipados em 90% e dos 

escalões B, C e D são comparticipados em 69%, 37% e 15%, respetivamente. [7,8,9]. As 

percentagens de comparticipação indicadas anteriormente referem-se ao regime geral de 

comparticipação pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS). Para o regime especial de 

comparticipação, direcionado aos pensionistas cujos rendimentos anuais não ultrapassem 

14 vezes o “valor indexante dos apoios sociais” em vigor (419,22€) ou 14 vezes a 

“retribuição mínima mensal garantida “(530,00€), os fármacos do escalão A são 

comparticipados em 95%, e aos dos restantes escalões acresce 15% em cada, fixando deste 

modo a comparticipação para os escalões B, C e D em 84%, 52% e 30%, respetivamente. 

[8,9] 

É importante esclarecer que a percentagem de comparticipação não incide sobre o PVP 

do medicamento, incide sobre o preço de referência do grupo homogéneo no qual se insere 

o medicamento em questão. Entenda-se por grupo homogéneo todos os medicamentos de 

diferentes laboratórios que possuem a mesma substância ativa, dosagem e número de 

unidades por embalagem. O preço de referência de cada grupo homogéneo é calculado 

através da média dos cinco PVP mais baixos praticados no mercado. Assim, 

independentemente do laboratório escolhido pelo utente, a farmácia recebe exatamente o 

mesmo valor do Estado Português, o que varia é o valor pago pelo utente. Como os preços 

dos MSRM estão fixados e impressos na cartonagem, a margem de lucro para a farmácia 

varia com o valor pago pelo mesmo ao distribuidor/laboratório.   

É importante referir que nem todos os MSRM estão sujeitos a comparticipação.  

Para além dos referidos regimes de comparticipação podem acrescer comparticipações 

especiais atribuídas por Portarias criadas para apoiar os portadores de determinadas 

doenças. No caso dos doentes com paramiloidose, todos os medicamentos são 

comparticipados a 100%. Doentes com Lúpus, hemofilia ou hemoglobinopatias usufruem 

de comparticipação a 100% apenas nos MSRM. Outras situações, como alzheimer, doença 

bipolar, doença inflamatória intestinal, dor crónica, artrite reumatoide, ictiose e psoríase 

apenas têm comparticipação especial em medicamentos destinados a essa patologia, 

variando a percentagem de comparticipação entre elas. [8]  

http://www.dre.pt/pdf1s/2010/05/09301/0000200015.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/10/19201/0000200005.pdf


 
 

13 
 

Existem outras entidades que complementam a comparticipação do SNS, diminuindo o 

valor a pagar pelos medicamentos dos seus associados, tais como o Sindicato dos 

Bancários do Norte (SAMS), EDP-SAVIDA, CTT-Medis, entre outros. Neste caso, a 

receita original segue para o SNS e uma cópia (ou um talão no caso das receitas eletrónicas 

desmaterializadas) segue para a entidade em questão. 

 

4.1.3) Processamento de receituário e faturação 

No caso das receitas manuais e das eletrónicas materializadas, quando se processam as 

vendas com comparticipação o sistema emite um documento de faturação que é impresso 

no verso da receita. O utente deve assinar o documento e o farmacêutico deve assinar, 

carimbar e datar o mesmo. Esse documento possui um número que identifica o plano de 

comparticipação. No caso das receitas manuais, esse número pode ser 01 para o regime 

geral do SNS, 48 para o regime especial dos pensionistas e 45 ou 49 para os diplomas de 

comparticipação especial (por regime geral ou especial, respetivamente). No caso das 

receitas eletrónicas materializadas, todas que façam parte do SNS estão incluídas no 

regime 99. Os restantes subsistemas de complementaridade têm designações próprias. 

Cada documento de faturação está ainda numerado com uma sucessão de 3 números, que 

corresponde à série, ao lote e ao número de receita. Cada lote pode conter no máximo 30 

receitas e possui um verbete correspondente. Antes da emissão do verbete, é necessário 

fazer a verificação do receituário, que consiste em comparar os medicamentos referidos no 

documento de faturação com os mencionados na receita correspondente e ainda se a receita 

possui todos os elementos essenciais, já referidos anteriormente. No caso de haver algo que 

não esteja em conformidade, é necessário proceder-se às correções necessárias antes da 

emissão do verbete. Este documento é na realidade um resumo contabilístico de todas as 

receitas daquele lote, ou seja, para cada receita está indicado o PVP, o valor pago pelo 

utente e o valor da comparticipação a pagar pelo Estado Português.  

No final de cada mês é emitida a faturação de todos os lotes. Todo o receituário que será 

comparticipado pelo SNS é enviado para o Centro de Conferência de Faturas e o restante é 

enviado para a Associação Nacional de Farmácias (ANF) que se responsabiliza por 

reencaminhar cada lote para a entidade correspondente.   

 

4.1.4) Medicamentos Psicotrópicos e/ou Estupefaciente 

Constituem uma classe especial de MSRM pelo controlo que têm por parte do Infarmed. 

Por definição, psicotrópicos são substâncias que atuam no sistema nervoso central (SNC), 
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podendo atuar como depressores ou estimuladores e, como tal, causam largos efeitos em 

todo o organismo. Apesar de benéficos em certas patologias, podem causar dependência 

física e/ou psíquica, pelo que quem os consome tem de sofrer um estreito controlo médico. 

[11] 

Segundo o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, compete ao Infarmed o controlo de 

receituário e dos stocks de psicotrópicos de cada farmácia. 

Sempre que surja uma receita para um medicamento desta classe, o farmacêutico deve 

avaliar se o utente que pretende aviar a receita não é menor de idade ou portador de 

perturbação mental reconhecida. Nestas situações, pode recusar-se a aviar a receita. [12]  

Para a realização da venda a nível informático, é necessário o preenchimento de um 

formulário com informações do médico prescritor (nome e número de cédula profissional), 

do doente (nome e morada completa) e do adquirente (nome, morada completa, número de 

cartão de cidadão, data de validade e data de nascimento), no caso de não ser o próprio 

doente a adquirir o medicamento. 

Após a conclusão da venda, é emitido um talão, em duplicado, com os dados 

preenchidos e os dados dos medicamentos dispensados. Esses talões são agrafados a uma 

cópia da receita, exceto no caso das receitas eletrónicas desmaterializadas, já que a 

informação dessas segue diretamente para o Infarmed por via informática. 

O referido controlo desta classe de fármacos não é somente efetuado ao nível da 

dispensação, como também ao nível da compra ao distribuidor. Teoricamente a farmácia 

deveria emitir uma requisição para encomendar os psicotrópicos, mas como isso seria 

inviável do ponto de vista logístico, o distribuidor antecipa-se e envia um documento em 

duplicado referente a cada medicamento psicotrópico vendido à farmácia. Periodicamente, 

esses documentos são assinados e carimbados pela diretora técnica, sendo que os originais 

são arquivados e as cópias são enviadas de volta para o distribuidor.  

Mensalmente, a farmácia envia ao Infarmed um registo de todas as entradas e saídas de 

psicotrópicos. Para as benzodiazepinas, que são um grupo especial de psicotrópicos, esse 

registo só é enviado anualmente.  

4.2) Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

Todos os medicamentos que não se incluam nas caraterísticas dos MSRM anteriormente 

enumeradas são considerados MNSRM. No geral, estes são fármacos que estão indicados 

para as denominadas “patologias menores”, ou seja, que possam ser resolvidas recorrendo 

a automedicação. Dentro deste grupo coexistem os MNSRM de venda exclusiva em 

farmácia (pela necessidade de haver acompanhamento de um farmacêutico devido a efeitos 
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secundários que possam surgir) e os restantes, que podem ser vendidos tanto em farmácias 

como noutros locais de venda autorizados. [13]  

 

4.2.1) Indicação farmacêutica versus Automedicação 

Indicação farmacêutica consiste em aconselhar o utente a tomar um determinado 

medicamento não sujeito a receita médica, a adotar determinada terapia não farmacológica 

e/ou consultar um médico.  

Incentivar o autocuidado é uma das funções do farmacêutico, assim como dos 

profissionais de saúde no geral. Autocuidado não é sinónimo de automedicação, para além 

deste fator engloba higiene adequada, alimentação equilibrada, estilo de vida saudável e 

fatores ambientais e socioeconómicos promotores de saúde (ou pelo menos que não 

prejudiquem a mesma).  

Como anteriormente referido, a automedicação está incluída no conceito de 

autocuidado, mas apenas quando feita de forma responsável, que consiste em tomar 

MNSRM de forma adequada e moderada para o tratamento de transtornos menores. 

Acontece que a grande maioria da população não tem conhecimento para tomar este tipo 

de iniciativas, dado que é muito frequente cometerem erros relacionados com a posologia 

ou até mesmo com a escolha do medicamento. Por este motivo, é importante a educação da 

população pelos profissionais de saúde. Desde logo aconselham-se vivamente grávidas, 

mulheres a amamentar, idosos e crianças pequenas a não se automedicarem. À restante 

população, a ideia que deveria prevalecer era apenas automedicarem-se em situações de 

"transtorno menor" que já fossem recorrentes e para as quais já tivesse sido indicado por 

um profissional de saúde o tratamento a adotar. O que acontece é que frequentemente os 

próprios farmacêuticos têm dificuldade em distinguir transtornos menores de doenças mais 

graves, devido à similaridade de sinais e sintomas por vezes apresentados. Apesar das 

guidelines existentes, esta é uma capacidade que só se adquire com a prática profissional. 

Por isso, em caso de dúvida, a melhor atitude a tomar é encaminhar para o médico.  

O facto de um utente chegar à farmácia e pedir um MNSRM em concreto não implica 

que esteja bem informado sobre ele. Por isso, o farmacêutico deve questionar o doente para 

tentar perceber o contexto do pedido e informá-lo adequadamente, de modo a transformar 

uma automedicação propriamente dita numa automedicação assistida. Durante o período 

de estágio pude deparar-me inúmeras vezes com esta situação. Um exemplo muito 

flagrante ocorria sempre que um utente se dirigia à farmácia com o intuito de comprar 

determinado antitússico para tratar a “tosse seca”. Quando questionado acerca da sensação 
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de “expetoração presa na garganta”, quase sempre respondia afirmativamente, pelo que, 

excluíndo a possibilidade de serem secreções originárias do nariz, facilmente podia 

concluir que o utente necessitava de um xarope mucolítico e não de um antitússico. Outra 

situação vivida esteve relacionada com a dispensação de um contracetivo oral de 

emergência. Após realizar algumas questões à utente pude verificar que este medicamento 

lhe era contraindicado, visto que sofria de uma patologia relacionada com a coagulação 

sanguínea e estava inclusive proibida pelo médico de tomar contracetivos hormonais. 

Nesta situação recusei-me a fazer a dispensação.   

Quando o doente chega à farmácia e pede ajuda na escolha do medicamento, já não é 

classificada como automedicação, é uma situação de indicação farmacêutica. Esta pode ser 

bastante vantajosa na medida em que promove a saúde da população, a economia nas 

despesas de saúde do Estado Português e ainda evita a ocupação dos hospitais e 

consultórios médicos com transtornos menores.  

O primeiro passo da indicação terapêutica é a obtenção de informação (entrevista). 

Nesta fase é essencial que o farmacêutico tome conhecimento acerca de todas as patologias 

do doente e de eventuais alergias. Após a recolha de todos os dados, o farmacêutico decide 

qual a intervenção mais adequada e, em caso de dúvida, tem toda a legitimidade para 

encaminhar o doente para o médico. Neste caso uma atitude possível é escrever uma carta 

ao médico a descrever a situação e incentivar o doente a fazer-se acompanhar dela aquando 

a consulta. Contudo, existe uma grande probabilidade do médico desvalorizar a dita carta. 

É importante justificar ao doente o motivo desta decisão, mas sem utilizar expressões como 

"pode ser grave", isto causar-lhe-á ansiedade. O melhor é referir que se tem dúvidas quanto 

ao tratamento mais eficaz, que é necessária uma avaliação mais pormenorizada ou que o 

tratamento terá de ser prescrito por um médico. 

 

4.3) Medicamentos Manipulados 

Apesar de possuir um laboratório nas suas instalações, de momento a FR não prepara 

medicamentos manipulados. Isto deve-se ao reduzido número de pedidos que surgem, que 

não compensariam monetariamente a compra de matérias-primas. Deste modo, sempre que 

surge um utente com uma receita para um medicamento manipulado, a FR compra o 

manipulado já preparado a outra farmácia mais especializada na área.  

O laboratório é apenas utilizado para a reconstituição de medicamentos extemporâneos.  
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5) Dispensação de Outros Produtos de Saúde 

Apesar do grande volume de vendas da FR centrar-se no medicamento, tem à 

disposição do utente uma variada gama de outros produtos de saúde. Os artigos de 

puericultura e os Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC) têm o principal 

destaque. A maioria são de laboratórios com quem a farmácia estabelece contato direto e 

compra em maiores quantidades, beneficiando deste modo de bónus ou promoções. Para 

além disso, algumas destas indústrias têm a preocupação de enviar colaboradores às 

farmácias com o objetivo de formar os profissionais, de modo a tornar-nos mais aptos para 

aconselhar os seus produtos. Durante o meu período de estágio tive oportunidade de 

receber formações acerca dos produtos solares da Bioderma ® e dos produtos cosméticos 

da marca SingulaDerm®.  

Em menor escala, a FR também vende produtos dietéticos, suplementos alimentares, 

dispositivos médicos e produtos fitoterápicos.  

 

6) Outros serviços prestados  

6.1) Determinação de parâmetros bioquímicos 

Na FR os utentes podem usufruir do serviço de determinação dos parâmetros 

bioquímicos, tais como a glicémia, o colesterol total e os triglicerídeos. É ainda possível 

avaliar o peso e a altura para posterior cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) pela 

própria balança (que emite um recibo com todas as informações) e efetuar a medição da 

pressão arterial (PA). A farmácia possui uma zona mais resguardada para a realização 

destas avaliações e nesse espaço encontra-se afixado o respetivo preçário, tal como exigido 

pelo Decreto-lei n. º307/2007 de 31 de agosto. [1] 

As medições de pressão arterial são efetuadas com um tensiómetro. É aconselhável 

sugerir ao utente que descanse um pouco antes de realizar a medição, principalmente 

quando se deslocou a pé até à farmácia. O consumo de substâncias estimulantes como o 

café, álcool ou tabaco até 30 minutos antes da medição também pode influenciar os 

resultados obtidos. 

Segundo a Fundação Portuguesa de Cardiologia, idealmente a pressão arterial sistólica 

deve ser inferior a 120 mmHg e a pressão arterial diastólica a 90 mmHg. Contudo, só se 

considera como hipertensão quando estes parâmetros se apresentam iguais ou superiores a 

140 mmHg e/ou a 90 mmHg, respetivamente, em medições realizadas em dias 

diferentes.[14] Como farmacêuticos, não devemos fazer qualquer tipo de diagnóstico no 

que se refere a doenças cardiovasculares. No caso de um doente apresentar valores 
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elevados de hipertensão, podemos recomendar a realização de novas medições e, no caso 

da situação se manter, encaminhá-lo para o médico. Como profissionais de saúde, devemos 

sempre recordar o utente de que um estilo de vida saudável e principalmente a diminuição 

de consumo de sal na alimentação podem fazer uma grande diferença.  

A avaliação dos níveis de glicémia, colesterol total e triglicerídeos é feita através de 

punção capilar (com lancetas descartáveis) e recorrendo a equipamentos portáteis que 

fazem a análise através de tiras reativas.  

 

6.2) Valormed  

Consiste na recolha de medicamentos que os utentes já não tomam ou que expiraram o 

prazo de validade. Tem como objetivo a diminuição de resíduos de medicamentos no lixo 

doméstico. 

 

7) Marketing 

De modo a promover de forma mais eficaz os seus produtos, a equipa da FR recorre à 

elaboração de montras temáticas, realizadas por uma profissional que se desloca à farmácia 

periodicamente. Para além disto, prepara também alguns expositores para colocar na zona 

de atendimento ao público.  

Outra estratégia de marketing do produto muito utilizada nesta farmácia é a criação de 

campanhas promocionais com determinadas marcas que se pretende escoar, como por 

exemplo, durante o mês de julho na compra de qualquer produto solar da Bioderma® era 

oferecido outro à escolha do utente, de igual ou menor valor.   
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Caso de estudo 1: A saúde da pele 

 

1.1) Contextualização 

Antes de iniciar o estágio curricular em farmácia comunitária já pensava em realizar 

algum trabalho na área da dermofarmácia e cosmética, pela importância que lhe atribuo, 

pelo gosto que tenho em trabalhar dentro destes temas e por denotar que ainda existe uma 

grande desvalorização dos cuidados básicos para manter a saúde da pele.  

Assim, logo na minha primeira semana de estágio debati o assunto com a minha 

Orientadora de Estágio. Foi-me sugerido elaborar um folheto informativo acerca dos 

cosméticos essenciais para o bebé saudável, dado que as mães e, principalmente, as 

grávidas mostram-se sempre um pouco confusas em relação a este tema devido à grande 

diversidade do mercado.  

A partir deste ponto, comecei a ponderar acerca de outras faixas etárias e, com o 

contacto com os utentes, facilmente percebi que outro grupo onde seria importante incidir 

seriam os idosos.  

 

1.2) Objetivos 

Todo o trabalho desenvolvido acerca deste tema teve como objetivo a promoção de 

cuidados básicos de saúde, nomeadamente da pele, nas faixas etárias que, na minha 

opinião, existe maior desconhecimento e, como tal, um maior descuido.  

Para além disso, ao promover os cuidados a ter, pretendi simultaneamente promover as 

vendas dos PCHC. 

Por último, teve como objetivo aprofundar os meus conhecimentos na área.  

 

1.3)  Introdução 

A pele é o maior órgão do corpo humano. São-lhe atribuídas quatro funções de extrema 

importância: 

 Proteção: a pele humana atua como uma barreira, pelo que protege da radiação 

ultravioleta (esta é absorvida pela melanina), de stresse mecânico, térmico ou 

químico, da desidratação (ao reduzir a perda de água corporal) e da invasão por 

microrganismos (através do ambiente inadequado que se cria pelas secreções das 

glândulas cutâneas e dos componentes do sistema imunitário presentes). 



 
 

20 
 

 Função sensorial: a pele hospeda diversos recetores, nomeadamente sensoriais, de 

pressão, de dor e de temperatura. 

 Termorregulação: a temperatura corporal é regulada através das glândulas 

sudoríparas e do fluxo sanguíneo no interior da pele. A presença de tecido adiposo e 

de pêlo também influencia essa regulação.  

 Funções metabólica: o tecido adiposo subcutâneo está envolvido na produção de 

vitamina D e de triglicerídeos. [15,16] 

Morfologicamente, a pele é constituída por duas camadas (epiderme e derme) e está 

assente sobre uma camada de tecido conjuntivo, a hipoderme. Estas três camadas em 

conjunto com as glândulas anexas formam o sistema tegumentar. 

 Epiderme – constituída por epitélio pavimentoso estratificado. É maioritariamente 

constituída por queratinócitos (células produtoras de queratina) e minoritariamente 

por melanócitos (células produtoras de melanina), células de Langerhans 

(macrófagos residentes) e células de Merkel (filamentos nervosos). Esta camada 

subdivide-se em 4 estratos: estrato córneo, estrato granuloso, estrato espinhoso e 

estrato basal.  O estrato córneo é a camada mais superficial da epiderme. É 

constituído por células mortas (com o interior queratinizado e um invólucro proteico, 

que confere resistência ao estrato córneo) ligadas através de desmossomas e, quando 

estes fragmentam, as células descamam. Entre as células estão presentes lípidos que, 

juntamente com queratinas, água e substâncias humectantes como o Fator 

Humectante Natural (FHN), conferem à pele a elasticidade necessária para permitir o 

movimento. 

 Derme – constituída por tecido conjuntivo dividido em duas camadas, a derme 

papilar e a derme reticular. A derme, ao contrário da epiderme, possui vasos 

sanguíneos e tem espessura superior.  

 Hipoderme – é uma camada de tecido conjuntivo que conecta a pele com os 

músculos. Tem como funções a reserva de nutrientes, proteção contra traumatismos e 

manutenção da gordura corporal.  

 Glândulas anexas – englobam as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, os 

folículos pilosos e as unhas. [17]  
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1.4) A pele do bebé 

1.4.1)  Diferenças na morfologia 

Apesar da infância ser considerada como o período compreendido entre o nascimento e 

os 12 anos de idade, a pele sofre alterações durante esta fase e requer diferentes cuidados. 

Apenas por volta dos 8 ou 10 anos é que as estruturas cutâneas atingem a maturidade e se 

assemelham à do adulto. [18] 

Logo após o nascimento, a pele é relativamente áspera comparativamente com crianças 

mais velhas, mas por norma suaviza durante os primeiros 30 dias de vida. Pensa-se que 

este facto esteja relacionado com a hidratação cutânea, que aumenta simultaneamente.[19] 

Relativamente ao adulto, a pele do recém-nascido é menos espessa (figura 4), menos 

hidratada, menos pigmentada e contém a ”vérnix caseosa”, [20] uma substância untuosa 

que cobre a superfície da pele,[21] composta por secreções sebáceas e corneócitos fetais 

destacados.[20] A vérnix caseosa tem como função proteger a pele da infeções cutâneas e 

atuar como nutriente, pelo que não deve ser totalmente eliminada. O facto do pH da pele 

do bebé ser quase neutro (entre 6 e 7) e da sua capacidade de tampão ser quase nula torna-o 

particularmente suscetível a infeções oportunistas. [18] 

 

Figura 4: Comparação da estrutura da pele do bebé (lado esquerdo da figura) com a da pele de um adulto 

(lado direito da figura). [17] 

 

Outra diferença a referir é o número de glândulas sudoríparas da derme, que é inferior 

nos recém-nascidos e só se tornam funcionais a partir da terceira semana de vida, devido à 

imaturidade do Sistema Nervoso Autónomo.[20] Já as glândulas sebáceas, importantes 

para produzir o sebo que integra o manto hidrolipídico da pele, são muito estimuladas 

durante a gravidez, devido à ação das hormonas maternas, mas a partir do nascimento até à 
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puberdade a sua produção diminui, o que pode tornar a pele do bebé e da criança mais 

seca. O excesso de sebo nos primeiros meses de idade do bebé pode estar na origem de 

pequenos transtornos como a dermatite seborreica e a acne infantil. [18]  

Em relação à quantidade de melanina da pele, também se verificam diferenças. A 

melanina é sintetizada nos melanossomas, que são organelos contidos em células 

dendríticas da epiderme - os melanócitos. Posteriormente, os melanossomas são 

transferidos para os queratinócitos, onde a melanina fica apta a exercer a sua função 

fotoprotetora. A criança possui uma concentração de melanina muito inferior à encontrada 

nas zonas expostas ao sol da pele do adulto, pelo que está mais suscetível a sofrer danos 

causados pela exposição à radiação ultravioleta (UV). [19]  

 

1.4.2) Cuidados essenciais  

Como a função de barreira da pele dos bebés está diminuída pelas características já 

mencionadas, a permeabilidade cutânea é muito elevada, sobretudo durante os primeiros 

15 dias de vida. Este facto origina um elevado risco de toxicidade por absorção percutânea 

de compostos. Com o tempo a pele da criança vai tornando-se mais impermeável, embora 

esteja sempre diminuída em relação ao adulto. Assim, os cuidados com a pele dos bebés 

devem procurar preservar a integridade cutânea, prevenir toxicidade e evitar a exposição a 

compostos químicos prejudiciais. [22]  

Tendo em conta o risco toxicológico existente, os produtos cosméticos indicados para 

crianças de idade inferior a três anos devem cumprir determinados requisitos: 

a) Baixa capacidade de irritação; 

b) Conter aditivos adaptados ao tipo de pele; 

c) Estar muito levemente perfumados e sem alérgenos; 

d) Não conter corantes; 

e) Conter apenas conservantes inócuos; 

f) Ter pH ligeiramente ácido. [23]  

 

1.4.2.1) Limpeza 

A limpeza da pele consiste na remoção de pó, óleos, bactérias, células mortas e outros 

resíduos da superfície cutânea. Tem como objetivo preservar a sua integridade e diminuir o 

risco de irritação, dado que a pele irritada é mais suscetível a diversas patologias.  
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Para uma limpeza adequada, é necessário recorrer ao uso de cosméticos apropriados, 

visto que a água não é suficiente porque só remove as impurezas hidrossolúveis. Os 

agentes de limpeza podem ser classificados de acordo com a tabela seguinte: 

 

Tabela 1 - Diferenças entre os diversos agentes de limpeza. [24] 

 

Sabonete 

Comum 

Obtêm-se a partir do processo de saponificação secundário à reação de 

um sal alcalino (sódio ou potássio) com um ácido gordo. São estáveis, 

económicos e produzem uma boa limpeza, mas, como apresentam um 

pH alcalino (9,5-10,0), podem causar irritação da pele. 

Detergentes 

Sintéticos 

Também designados syndets. Têm uma composição mais complexa e 

podem ser produzidos com diferentes valores de pH. Nestes é necessária 

a adição de conservantes e humectantes e podem apresentar-se na forma 

sólida ou líquida. 

Surfactantes Diminuem a tensão superficial e, deste modo, removem a sujidade 

através da formação de micelas que são eliminadas pela água. 

Aniónicos Demonstram bom poder de limpeza e humectação, mas 

uma ação desinfetante moderada e elevada probabilidade 

de desenvolver irritação. Como tal, são normalmente 

utilizados como surfactantes primários nos agentes de 

limpeza da pele. 

Catiónicos Como apresentam menor poder de limpeza e de formação 

de espuma que os aniónicos, são geralmente usados como 

conservantes, dado que possuem uma grande capacidade 

bactericida.  

Anfotéricos Apresentam características dos surfactantes aniónicos ou 

catiónicos, dependendo do pH do meio. Como têm bom 

poder de limpeza, moderada ação antimicrobiana e baixa 

toxicidade, são frequentemente combinados com 

surfactantes aniónicos.  
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Não-iónicos Apresentam baixa capacidade de limpeza e de formação 

de espuma, mas destacam-se pela escassa toxicidade. 

Deste modo, são os surfactantes mais suaves e também os 

mais caros. Geralmente usam-se estes surfactantes de 

forma combinada para obter um agente de limpeza que 

causa baixa irritação nos olhos e na pele sensível, porque 

se forem usados na forma simples produzem micelas 

muito pequenas que podem penetrar na pele e causar 

danos.  

  

 

Os surfactantes podem exercer efeitos negativos sobre a pele, nomeadamente 

alcalinização, interação com proteínas, interação com lípidos e citotoxicidade. Isto pode 

manifestar-se clinicamente como xerodermia, descamação, tensão, aspereza e irritação 

cutânea (está relacionada com o tempo de exposição, a concentração e a frequência do 

uso).  Estes fenómenos estão mais associados aos surfactantes aniónicos e catiónicos. 

Os agentes de limpeza que contêm na sua composição detergentes sintéticos com pH 

próximo ao fisiológico são os mais adequados para o uso em crianças porque não removem 

o filme hidrolipídico nem alteram o pH da pele. [24]  

Para bebés com pele seca a muito seca, é recomendado o uso de produtos “Cold 

Cream”, que contêm compostos hidrofóbicos, como óleos e ceras, cujo objetivo é dar 

emoliência à pele. [25]  

 

1.4.2.2) Muda da Fralda 

A zona da fralda é uma região do corpo do bebé que requer uma atenção especial, visto 

ser uma área exposta a múltiplos fatores de agressão e com maior predisposição para 

patologias como a dermatite atópica e a dermatite de contacto. [24] 

No desenvolvimento deste tipo de patologias, estão envolvidos fatores predisponentes 

(como a humidade, as mudanças de flora microbiana e a predisposição atópica), fatores 

desencadeantes (como a maceração da pele, a fricção devido aos movimentos, a 

alcalinização e a oclusão) e fatores irritantes, especialmente a presença de lipases e 

proteases das fezes estimuladas pela mistura com a urina. [24]  
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Para evitar o aparecimento das denominadas dermatites da fralda, há dois aspetos a ter 

em atenção: efetuar uma limpeza adequada, utilizando um produto adaptado à pele do 

bebé, e utilizar um creme protetor. Relativamente à limpeza, pode ser feita recorrendo a 

uma compressa embebida num óleo de limpeza sem necessidade de enxaguar (protege, 

hidrata e lubrifica a pele do bebé) ou a toalhitas humedecidas descartáveis que podem 

conter diversas substâncias com ação suavizante, emoliente ou regeneradora, tais como 

alantoía, aloé vera ou camomila. [24,26,27] Para proteger a pele da zona da fralda é 

aconselhável utilizar um creme barreira com óxido de zinco, que isole do contacto com os 

agentes irritantes e não provoque oclusão. Para além do óxido de zinco que tem uma ação 

calmante, a Pró-vitamina B5 (ação hidratante, emoliente e calmante), a manteiga de karité 

(regenera a pele) e a vitamina E (ação calmante e protetora) são outros ingredientes ativos 

que podem surgir neste tipo de cremes. [26,27] 

 

1.4.2.3) Hidratação 

Após o nascimento, o estado da pele do bebé deve ser avaliado, de modo a concluir se 

se trata de uma pele seca/muito, seca, normal ou oleosa (esta raramente surge devido à 

ausência de glândulas sebáceas). [24] Esta classificação está relacionada com a presença de 

lípidos na superfície cutânea. Geralmente, há uma associação entre a pele seca e a 

desidratação. Quando se refere que uma pele é desidratada, não se está a classificá-la 

quanto ao tipo de pele, mas a referir-se um estado momentâneo, dado que uma pele oleosa 

também pode estar desidratada, e esse é um parâmetro modificável com o uso de produtos 

corretos. 

Como referido anteriormente, a pele do bebé tem por norma um nível de hidratação 

inferior à do adulto, pelo que se recomenda o uso de um creme/loção hidratante após o 

banho. Os compostos hidratantes são classificados, segundo o seu mecanismo de ação, em 

oclusivos, humectantes, emolientes e reparadores proteicos.  

a) Oclusivos: diminuem a Perda Transepidérmica de Água (PTA) através da 

formação de um filme hidrofóbico na superfície da pele; 

b) Humectantes: retêm água na superfície da pele que pode ser atraída da derme ou 

da atmosfera (apenas quando a humidade atmosférica é superior a 70%); 

c) Emolientes: "preenchem as fendas” intercorneócitas, pelo que promovem a 

retenção de água no extrato córneo na medida em que aumentam a coesão entre as 

células e consequentemente aumentam a capacidade “oclusiva” natural. 
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d) Reparadores proteicos: compostos proteicos que têm como objetivo a reparação 

de estruturas proteicas da derme e apresentam ação hidratante por criarem um 

gradiente osmótico que favorece o deslocamento de água para a superfície cutânea. 

Existem algumas ressalvas por parte da comunidade científica relativamente à 

eficácia destes hidratantes. [28]  

Num bebé com pele normal pode ser utilizado um produto hidratante que atue por 

qualquer um dos mecanismos referidos. Para um bebé que apresente pele seca a muito seca 

está recomendado o uso de emolientes, dado que contêm mais lípidos na sua composição. 

[26] 

 

1.4.2.4) Proteção Solar 

Devido à extrema sensibilidade da pele do bebé às radiações UV, a sua pele pode 

começar a queimar em apenas 5 minutos, pelo que é imprescindível garantir alguns 

cuidados. Deve ser evitada a exposição solar entre as 10h e as 16h e no restante horário é 

recomendado o uso de roupas protetoras e de protetor solar com um Fator de Proteção 

Solar (FPS) muito elevado. Regra geral, os protetores solares indicados para crianças têm 

composição semelhante aos indicados para adultos, ou seja, incluem na sua composição 

tanto filtros químicos como minerais. Os primeiros absorvem a radiação UV e 

posteriormente libertam essa energia sob a forma de calor, enquanto os segundos são 

normalmente pigmentos minerais inorgânicos que refletem ou dispersam a radiação UV à 

superfície da pele. Contudo, existem no mercado alguns protetores solares que contêm 

apenas filtros minerais e, como tal, estão mais indicados para bebés e para crianças ou 

adultos que contenham pele sensível e que possam ter algum tipo de reação cutânea devido 

ao uso de protetores com filtros químicos. [29] 

 

1.4.3) Principais patologias e tratamentos adequados 

1.4.3.1) Dermatite atópica 

A dermatite atópica, também denominada eczema atópico é uma afeção cutânea, com 

características inflamatórias, que pode afetar bebés, crianças ou adultos. [30] Trata-se da 

doença crónica mais frequente na infância e tem tendência a diminuir de intensidade com a 

idade.  

Esta patologia tem uma etiologia complexa, que contempla alterações imunológicas, 

funcionais e metabólicas. [31] Como fatores contributivos para a doença, destacam-se os 

fatores genéticos (maior propensão quando existe histórico familiar de doença atópica, 
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como febre dos fenos ou asma), o género (mulheres são mais propensas) e a idade da mãe 

no momento do parto (maior propensão nos casos de gravidez tardia).  

A dermatite atópica geralmente manifesta-se como uma associação de crises de eczema 

(placas vermelhas exsudativas associadas a um forte prurido) com a xerose atópica (pele 

muito seca), que pode surgir no rosto, tronco e grandes pregas dos cotovelos e joelhos, 

variando de criança para criança. Os doentes têm por norma uma deficiência de FHN e 

perturbações no metabolismo lipídico, daí apresentarem pele mais seca e desidratada. [29] 

Apesar de se tratar de uma doença crónica, normalmente caracteriza-se por ter duas fases, 

uma inativa, em que a pele é seca e irritada, e outra aguda, em que as lesões estão mais 

evidenciadas e associadas a intenso prurido. O facto do bebé coçar-se perturba ainda mais 

a barreira cutânea, expondo as camadas mais internas a infeções oportunistas por 

microrganismos como Staphylococcus aureus ou Candida albicans. [26,30] 

Para o tratamento, é necessário ter em conta em que fase se encontra a doença. Na fase 

inativa, aconselham-se o uso diário de emolientes, com o objetivo de manter a pele 

hidratada e suave. Os produtos utilizados na higiene do bebé também deverão estar 

adaptados às características da pele atópica. Nas crises agudas, estes cuidados não 

demonstram ser suficientes, pelo que poderá ser necessário o recurso a fármacos, 

nomeadamente corticosteróides, que devem ser utilizados rigorosamente segundo as 

indicações médicas e pelo mínimo tempo possível. [26,29,30]  

 

1.4.3.2) Dermatite seborreica 

Também designada de crosta láctea, habitualmente surge no couro cabeludo 

(ocasionalmente também nas sobrancelhas, atrás das orelhas e dos lados do nariz) de bebés 

com idade compreendida entre as duas e as oito semanas.  Caracteriza-se pelo 

aparecimento de escamas amarelas e oleosas (formadas pela junção de células mortas 

agregadas por microrganismos como Candida albicans e Pytirosporum ovale, que 

proliferam devido à acumulação de sebo) e pequenas elevações similares a borbulhas. 

[23,32] 

Para o tratamento, está indicado o uso de um emoliente que facilite a remoção das 

crostas e de um champô que diminua a secreção sebácea e, como tal, evite a formação de 

novas placas. [23] 

Menos frequentemente, pode surgir dermatite seborreica no rosto, tendo a designação 

vulgar de acne neonatal. Apresenta um aspeto similar à acne do adulto e ocorre devido à 
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estimulação de glândulas sebáceas por andrógenos suprarrenais e gonadais, endógenos ou 

maternos. Esta situação apresenta quase sempre cura espontânea. [32] 

 

1.4.3.3) Dermatite da fralda  

A dermatite da fralda é um processo cutâneo irritativo e inflamatório agudo que se 

caracteriza pelo aparecimento de manchas e lesões de coloração vermelha, por vezes com 

aspeto exsudativo, na região em contacto com a fralda. Quando não tratada ou infetada, 

pode evoluir para erosão ou ulceração da pele. 

Para o tratamento, está indicado o uso de formulações para limpeza e reparação que 

contenham substâncias absorventes, adstringentes, emolientes e antissépticas. [23, 32] 

  

1.5) A pele do idoso 

1.5.1) Caracterização estrutural e funcional  

Do mesmo modo que a pele do bebé apresenta acentuadas diferenças da pele do adulto, 

este órgão no idoso (entenda-se como uma pessoa com idade igual ou superior a 65 anos) 

também já se diferencia em larga escala.   

O envelhecimento é um processo biológico dinâmico que consiste em alterações 

morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas. Apesar de ocorrer em todo o 

organismo humano, é na pele que é mais notório. O envelhecimento cutâneo divide-se em 

duas classes:  

a) Envelhecimento cutâneo intrínseco ou cronológico 

Está associado à passagem do tempo propriamente dita. É desencadeado por fatores 

genéticos (o encurtamento dos telómeros com o avançar da idade origina a 

interrupção da divisão celular, culminando no envelhecimento celular), hormonais 

(declínio na produção de hormonas sexuais prejudicam a renovação celular da pele), 

imunológicos (diminuição do número de células de Langerhans propicia o 

aparecimento de infeções cutâneas) e metabólicos (a glicolisação, reação que decorre 

entre proteínas e glicose, gera produtos que precipitam a apoptose de fibroblastos, 

contribuem para a destruição do colagénio e, consequentemente, provoca alterações 

na morfologia da derme).  

b) Envelhecimento cutâneo extrínseco ou fotoenvelhecimento.  

Relaciona-se com os fatores externos que determinam o envelhecimento. São 

exemplos a radiação solar (desencadeia stress oxidativo e, consequentemente, danos 

no DNA e libertação de mediadores pró-inflamatórios), o tabagismo, consumo de 
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álcool, alimentação inadequada, o uso continuado de sabões, o frio e o descanso 

insuficiente. [33,34]  

Todos estes fatores em conjunto provocam grandes alterações cutâneas. Com o 

envelhecimento, a epiderme torna-se menos espessa, principalmente nas áreas do corpo 

mais expostas como a face e as mãos. Isto resulta da diminuição do número de células 

desta camada devido à desaceleração do processo de queratinização que ocorre por 

alterações dos fibroblastos (células responsáveis pela síntese de colagénio, elastina e 

glicosaminoglicanos). [35,36]  

Com o envelhecimento, as reservas de ácido hialurónico na derme tendem a diminuir. 

Este aspeto, em conjunto com a diminuição da espessura da epiderme e da concentração de 

lípidos no extrato córneo (apesar do número de glândulas sebáceas manter-se, a produção 

de sebo diminui), estão na origem da desidratação cutânea, na medida em que a capacidade 

da pele em reter água está comprometida. Para além disso, alterações na composição dos 

aminoácidos da pele idosa causam redução da concentração de FHN, limitando a sua 

capacidade de “captar” água a partir da derme. Em consequência da desidratação cutânea 

que se instala ocorre perda de elasticidade. [37,38] 

A redução da espessura da pele e da massa muscular aliados às alterações do colagénio 

e da elastina e ainda à desidratação do extrato córneo estão na origem das rugas. A 

diminuição da concentração de ácido hialurónico, que promove a união das células, faz 

com que a pele perca o seu aspeto firme e liso, estando assim igualmente envolvido na 

formação das mesmas. [35] 

A pigmentação de uma pele idosa não é uniforme. Muito frequentemente verificam-se 

hiperpigmentações, que derivam da atividade irregular de melanócitos provocada pela 

radiação UV. Por oposição, um pouco menos frequentemente, podem surgir locais com 

hipopigmentações relacionados com a redução do número de melanócitos.[35] [28] 

Dado as alterações estruturais que ocorrem durante o envelhecimento, as funções da 

pele também sofrem alterações. A função de barreira fica comprometida (provocando 

desidratação e maior suscetibilidade a microrganismos), a perceção sensorial altera-se 

(diminuição de sensibilidade), a permeabilidade cutânea diminui, a termorregulação é 

afetada devido à diminuição da produção de suor e a produção de vitamina D diminui. [38] 
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1.5.2) Cuidados essenciais 

Tal como acontece em qualquer outra faixa etária, os cuidados essenciais a ter com a 

pele do idoso de modo a promover a sua saúde são a limpeza, a hidratação e a proteção 

solar.  

 

1.5.2.1) Limpeza 

A manutenção de uma boa higiene pessoal é essencial para o bem-estar físico e 

psicológico do idoso. A limpeza ajuda a manter a integridade da pele, a remover 

microrganismos da superfície que possam causar infeção e a melhorar a qualidade do sono. 

[39,39] Para além disso, uma limpeza adequada da pele permite eliminar impurezas que 

possam provocar inflamação e, por conseguinte, o aumento do tamanho dos poros que, 

devido à falta de colagénio, não regressam às dimensões adequadas. Com o aumento da 

temperatura ambiental que se verifica durante o sono, desenrola-se um aumento da PTA, 

potenciando-se assim a desidratação. [40] 

A lavagem regular das mãos é importante em qualquer idade, mas tem especial 

importância para o idoso, devido ao seu sistema imunitário mais frágil. As mãos 

transformam-se facilmente em veículos de microrganismos patogénicos e o simples gesto 

de tocar nos olhos, nariz ou boca ou em alimentos que vão ser consumidos é suficiente 

para iniciar-se uma infeção. [40] 

Por vezes as pessoas mais idosas, principalmente as institucionalizadas, recusam-se a 

tomar banho. Quando isto acontece é importante perceber o motivo. Ocasionalmente essa 

relutância deve-se a medo, como por exemplo, de uma queda. Neste caso, a solução passa 

pelo uso de tapetes antiderrapantes e adaptação da casa-de-banho com suportes onde o 

idoso se possa agarrar. Noutras situações, os idosos revelam que simplesmente não gostam 

de tomar banho. Para contornar este problema, é importante demonstrar-lhes os benefícios 

para as suas vidas, quer a nível físico, psicológico (sentir-se-ão mais limpos e tranquilos 

depois do banho) ou social (melhoria das relações interpessoais). [39] 

 

1.5.2.2) Hidratação 

Como já foi referido anteriormente, a pele do idoso é tendencialmente seca e 

desidratada. Para além das causas naturais associadas ao envelhecimento, outros fatores 

contribuem para o agravamento desta condição, nomeadamente: 

 frio; 

 proximidade a fontes de calor;  
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 uso de sabões alcalinos e detergentes com compostos que destroem a barreira 

cutânea; 

 exposição solar crónica; 

 algumas patologias, como por exemplo, doença renal crónica e hipotiroidismo; 

 alimentação desadequada; 

 consumo de fármacos que, como efeito secundário, estimulem a desidratação 

cutânea (por exemplo, fármacos diuréticos). [41,42] 

De modo a contrariar esta situação, é muito importante o uso de cremes ou loções 

hidratantes durante toda a vida e principalmente na terceira idade, quando o risco de xerose 

é maior. É aconselhável o uso de produtos emolientes e, relativamente a ingredientes 

ativos, a ureia, o ácido hialurónico e a ceramida-3 apresentam eficácia na secura cutânea 

induzida pela idade. A ureia é um fator de hidratação naturalmente produzido pelo 

organismo, o ácido hialurónico tem elevada capacidade de hidratação natural, promove a 

regeneração da pele e aumenta a difusão de nutrientes (por isto surge normalmente nos 

cremes hidratantes com a designação de anti-rugas) e a ceramida-3 contraria a deficiência 

de lípidos da pele e, deste modo, promove a regeneração da barreira cutânea. [43] 

 

1.5.2.3) Proteção Solar 

O sol desencadeia efeitos positivos e negativos no nosso organismo. Por um lado, a 

radiação UV estimula a produção de Vitamina D e eleva a boa disposição (o mecanismo 

pelo qual o faz ainda não é bem conhecido, apenas sabe-se que está relacionado com o 

aumento das concentrações de serotonina). Por outro lado, pode provocar queimaduras, 

alergias, envelhecimento prematuro e patologias oncológicas.[44] Para além das doenças 

referidas, a radiação UV pode provocar ou agravar distúrbios cutâneos relacionados com a 

pigmentação, tais como “Lentigo solar” (aumento do número e da atividade dos 

melanócitos; caracteriza-se por manchas castanhas nas áreas expostas ao sol), 

“leucodermia gutata” (destruição dos melanócitos em determinadas áreas; visualmente são 

lesões hipocrómicas circulares) e efélides (vulgarmente conhecidas como sardas, devem-se 

a alterações dos melanossomas e da produção de melanina).[34] 

Apesar do sol apresentar alguns benefícios, é extremamente importante o uso de 

protetor solar, adequado à idade e ao tipo de pele, para evitar todos os malefícios que 

possam advir da exposição. Para se obter máximo proveito destes produtos, existem 

algumas regras a ter em conta, que por vezes não são do conhecimento do utente. Destaca-
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se a necessidade de aplicar o protetor 20 ou 30 minutos antes da exposição, reaplicar de 2 

em 2 horas, mesmo em dias nublados, evitar a exposição nas horas de radiação mais 

intensa (das 11 às 17h) e garantir que toda a superfície corporal exposta se encontra 

protegida (incluindo orelhas, lábios, pescoço, zonas da cabeça sem cabelo, mãos e pés). 

[45] 

Nesta faixa etária, por se tratarem geralmente de doentes polimedicados, há que 

considerar a ocorrência de fotossensibilidade induzida por medicamentos. A lista dos 

fármacos que são suscetíveis de o provocar é bastante extensa e inclui neurolépticos, 

antibióticos, diuréticos, hipoglicemiantes, anti-inflamatórios não esteroides (AINES), entre 

outros. Tanto os medicamentos de ação sistémica como os de aplicação tópica têm 

potencial para causar reações de fotossensibilidade. Estas podem subdividir-se em reações 

fototóxicas, em que o próprio produto que se forma da interação do fármaco no organismo 

com a radiação UV reage com o ácido desoxirribonucleico (DNA) ou as proteínas das 

células da pele, e reações fotoalérgicas, em que os produtos que se formam despoletam a 

ação do sistema imunitário. 

Quando o indivíduo está mais propenso para o desenvolvimento de uma destas reações, 

recomenda-se o uso de proteção solar muito elevada e de roupa protetoras. [46] 

  

1.6) Trabalhos desenvolvidos 

Dentro da temática da pele, até aqui discutida, comecei por elaborar um panfleto acerca 

dos cuidados essenciais para promover a saúde da pele do bebé (anexo 1). Ao invés de 

explicações exaustivas, optei por fazer algo mais prático que sugerisse produtos de marcas 

que o utente poderá encontrar nesta farmácia, para o banho, a muda da fralda e a 

hidratação. 

Após a realização do mesmo, achei pertinente elaborar outro panfleto com a sugestão de 

produtos para os três principais problemas cutâneos dos bebés e crianças: dermatite 

atópica, crosta láctea e dermatite da fralda (anexo 2). Neste já optei por adicionar uma 

breve explicação do tema e posteriormente a sugestão dos produtos adequados que podem 

adquirir na farmácia. O feedback por parte dos utentes foi bastante positivo. Os exemplares 

colocados na farmácia foram rapidamente distribuídos e denotei maior interesse no assunto 

por parte das grávidas.   

Para promover a saúde da pele no idoso surgiu a oportunidade de realizar uma pequena 

palestra educativa no Centro Social e Paroquial de Recarei direcionada aos idosos que se 

encontram lá institucionalizados, aos que usufruem de um regime de “centro de dia” e a 
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alguns cuidadores que tivessem a possibilidade de assistir. Após uma reunião com a 

diretora desta instituição, a palestra ficou agendada para o dia 14 de julho e foi-me pedido 

que desse bastante ênfase à importância da higiene diária, visto ser um aspeto a que muitos 

utentes mostram certa relutância. Para auxiliar-me durante a apresentação, elaborei uma 

apresentação em PowerPoint (anexo 3) em que foquei essencialmente a importância de 

limpar, hidratar e proteger a pele das radiações solares.  

No dia agendado apresentei para cerca 

de 20 idosos e 4 cuidadoras. A 

apresentação durou cerca de 20 minutos, 

a maioria mostrou-se atenta durante a 

mesma e, no fim, alguns idosos quiseram 

participar com comentários e questões. 

Para que começassem a pôr em prática os 

conceitos aprendidos, a FR ofereceu a 

todos amostras de protetor solar. 

 

 

1.7) Conclusões 

A pele é um órgão extremamente importante para o bom funcionamento do nosso 

organismo e muitas vezes os seus cuidados são negligenciados até que surja algum 

problema. Para contrariar esta problemática, a solução passa por educar a população, 

sensibilizando-a para a importância dos cuidados da pele. Como profissionais de saúde, 

podemos desempenhar um papel ativo nesta área, quer ao nível do balcão da farmácia, quer 

noutros ambientes da sociedade.  

Pessoalmente, este foi um tema que eu gostei bastante de desenvolver e que me fez 

crescer como farmacêutica. A ida ao Centro Social foi bastante enriquecedora e permitiu-

me detetar e aprender a contornar uma dificuldade minha: a adaptação do discurso 

científico para pessoas de baixo nível de escolaridade.  

  

Figura 5: Apresentação do tema "A saúde da pele do 

idoso" no Centro Social e Paroquial de Recarei. 
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Caso de Estudo 2: Pediculose 

 

2.1) Contextualização 

Atualmente, a freguesia de Recarei possui apenas um Centro Escolar, que resultou da 

junção de duas escolas de ensino pré-escolar e duas de 1º ciclo do ensino básico. A 

concentração de elevado número de crianças no mesmo espaço propicia a transmissão de 

parasitoses comuns na infância, nomeadamente a pediculose.  

A ideia de abordar este tema surgiu pela menção por parte de uma professora da referida 

escola da existência de muitos casos de pediculose. Assim, achei pertinente fazer uma 

sessão de esclarecimento sobre o tema direcionado às crianças, para que elas pudessem 

compreender melhor este assunto.  

 

2.2) Objetivos 

Este trabalho teve como objetivo a educação de crianças com idades compreendidas 

entre os 3 e os 10 anos acerca do tema da pediculose, de modo a que estas percebessem 

que não é um motivo para discriminação e que é muito importante alertarem os pais 

quando apresentarem algum sintoma de infestação.  

Outro objetivo consistiu em aprofundar os meus conhecimentos acerca do tratamento 

desta infestação, visto que na farmácia as vendas deste tipo de produtos são consideráveis.  

 

2.3) Pediculose 

2.3.1)  Informações gerais 

A pediculose é uma ectoparasitose humana causada pelo parasita Pediculus humanus 

capitis (no caso da pediculose do couro cabeludo), Pediculus humanos corporis (na 

pediculose do corpo) ou Phtirus pubis (para infestações da região púbica). [47] 

O piolho da cabeça (ou somente piolho), como é vulgarmente conhecido o parasita 

Pediculus humanus capitis, é aquele que mais frequentemente causa infestação nas 

crianças. Apesar de não lhe ser atribuída a função de vetor de doença, causa um grande 

desconforto físico, psicológico e social. [48] 

 

2.3.2) Epidemiologia 

Esta é uma parasitose endémica a nível mundial e pode afetar pessoas de qualquer idade 

ou condição social, não estando de qualquer forma associado a falta de higiene. No 

entanto, as crianças são os principais alvos, principalmente raparigas (pelo cabelo 
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usualmente mais comprido), com idades compreendidas entre os 3 e os 11 anos, e os seus 

cuidadores e membros da família.  

A exceção reside nas pessoas de raça negra que vivem fora do continente africano. O 

piolho tem mais dificuldade em fixar-se na cabeça destas pessoas devido à estrutura 

ovalada da haste do cabelo, daí as taxas de prevalência serem menores. Contudo, no 

continente africano, estima-se que tenha ocorrido uma adaptação da espécie às 

características do cabelo, daí que as taxas de prevalência da pediculose sejam elevadas. 

[48,49]  

 

2.3.3) Ciclo de vida do parasita 

O ciclo de vida do Pediculus capitis contempla três estadios: ovo, ninfa e forma adulta. 

Os ovos, vulgarmente conhecidos como lêndeas, são pequenos pontos brancos ou 

amarelados (0,8 por 0,3 milímetros) depositados pelas fêmeas na base da haste do cabelo, 

muito próximo do couro cabeludo. Das lêndeas que eclodem, cerca de 6 a 9 dias depois da 

sua fixação ao cabelo, nascem as ninfas. Estas são semelhantes a um piolho adulto, exceto 

no tamanho, dado que são um pouco mais pequenas, e na capacidade reprodutiva. Somente 

após três mudas (o correspondente a cerca de 7 dias) apresentam a maturação necessária 

para se procriar.  

O piolho adulto apresenta 1 a 3 milímetros de comprimento, 6 pernas com garras e cor 

branca-acinzentada. As fêmeas geralmente têm dimensões superiores aos machos e podem 

colocar até 8 lêndeas por dia. Para sobreviver, o pilho necessita de consumir sangue várias 

vezes ao dia. Caso não possua um hospedeiro para se alimentar, morre em dois dias e, 

quando está ligado a um hospedeiro, pode viver até 30 dias. [49,50] 

 

2.3.4) Transmissão, clínica e diagnóstico 

Existe um mito bastante enraizado entre a população de que os piolhos saltam de uma 

cabeça para outra. Na verdade, o piolho não tem capacidade de saltar, voar ou nadar. A 

transmissão ocorre por contacto direto de cabeça para cabeça ou através da utilização de 

objetos contaminados, como toalhas, chapéus, pentes e escovas. [51] 

A nível clínico esta parasitose manifesta-se por um intenso prurido, que resulta da 

reação à saliva do piolho que entra em contacto com o couro cabeludo durante a 

alimentação do parasita. O desconforto que este sintoma provoca pode levar a dificuldades 

de sono e concentração, escoriações e sobreinfecção cutânea do couro cabeludo por 

agentes oportunistas como Streptococcus pyogenes e Staphylococcus aureus. 
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O diagnóstico é realizado através da deteção de um ou mais piolhos vivos na cabeça. 

[48]  

 

2.3.5) Tratamento e Prevenção 

O tratamento para a pediculose está recomendado quando há diagnóstico confirmado de 

infestação ativa. Os familiares e contactos próximos devem ser verificados e tratados em 

simultâneo, caso haja confirmação de infestação. [50] 

Este consiste na combinação de um método químico com a remoção mecânica das 

lêndeas recorrendo a um pente metálico de dentes finos. Para o tratamento ser eficaz, 

devem ser realizadas duas aplicações do produto químico escolhido. A primeira aplicação 

mata os piolhos presentes na cabeça e a segunda aplicação (7 a 14 dias depois) mata as 

ninfas que, entretanto, nasceram das lêndeas que não foram removidas.  

Relativamente aos métodos químicos, são normalmente espumas, cremes ou loções que 

contêm compostos capazes de causar a morte dos piolhos. Na tabela seguinte estão 

discriminados os métodos químicos tópicos existentes. [48] 

 

Tabela 2 - Métodos químicos tópicos para eliminação dos piolhos capilares. [48] 

 

Métodos 

químicos 

tópicos 

Mecanismo de ação Atividade 

ovicida 

Curiosidades 

Piretróides 

naturais 

Bloqueiam a repolarização dos 

canais de sódio dos neurónios do 

piolho, que resulta em paralisia 

respiratória e morte. 

Fraca 

atividade 

ovicida. 

Obtidos através da planta 

Chysanthemum 

cinerariae. 

Permetrina 

a 1% 

Mecanismo idêntico aos piretróides 

naturais. 

Fraca 

atividade 

ovicida. 

É um piretróide sintético. 

Lindano a 

1% 

Inibidor competitivo do recetor do 

ácido ƴ-amino (GABA), que atua 

por estimulação do Sistema Nervoso 

Central e causa a morte do piolho 

por aumento da atividade 

colinérgica. 

Fraca 

atividade 

ovicida. 

Responsável por efeitos 

adversos como 

neurotoxicidade e 

depressão da medula 

óssea. Por este motivo, 

atualmente está em 

desuso para esta 

indicação. 

Malatião a 

0,5% 

Organofosforado inibidor das 

colinesterases responsável por 

paralisia respiratória do piolho. 

Elevada 

capacidade 

ovicida (mata 

Apenas está disponível 

para prescrição nos 

Estados Unidos da 
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cerca de 98% 

das lêndeas). 

América, devido ao risco 

de depressão respiratória 

em ingestão acidental. 

 

 

No entanto, em situações particulares, alguns fármacos com ação sistémica também 

podem ser usados para este fim, como o cotrimoxazol (atividade pediculicida através da 

ingestão do sangue humano com este fármaco) e a ivermectina (que afeta o piolho do 

mesmo modo que o anterior, mas não está aprovado em Portugal como pediculicida).  

Relativamente aos métodos físicos, para além da remoção mecânica das lêndeas já 

mencionada, existe a:  

 remoção por desequilíbrio osmótico - produtos siliconados (como o dimeticone) 

que envolvem os parasitas e formam um filme oclusivo que obstruem os seus 

espiráculos, impedem a excreção de água e geram rutura intestinal;   

 remoção por exsicação - utiliza ar quente para provocar a morte do parasita por 

dissecação; mostra-se bastante eficaz, mas a adesão ao método é bastante reduzida 

pela necessidade de equipamento próprio e de exposição por 30 minutos; 

 remoção por eletrocussão - existe comercializado um pente elétrico que 

simultaneamente à remoção mecânica emite pequenas descargas elétricas, mas a sua 

eficácia ainda não foi comprovada. [48,49] 

Quando se entra numa farmácia com o objetivo de se comprar um produto com esta 

finalidade, a diversidade de marcas é grande, mas ao nível da composição pode-se dividir 

em dois grupos, os que contêm permetrina a 1% (ação química) e os que contêm produtos 

siliconados (ação física). No primeiro grupo destacam-se os produtos Quitoso® e Nix®, 

que contêm permetrina a 1% e no segundo grupo são exemplos o Stop Piolhos®, 

Neoquitoso® e Paranix®. Destes, o primeiro  apresenta dimeticone na sua composição, o 

segundo, para além do silicone, tem dodecanol que ataca o invólucro protetor do piolho e o 

terceiro é composto por óleos minerais que apresentam o mesmo mecanismo de ação que o 

dimeticone. O que se verifica atualmente é uma substituição gradual dos compostos com 

permitrina pelos de ação física.  A justificação para isto prende-se ao facto dos produtos 

com ação física serem mais seguros (apresentam menos efeitos secundários, apesar dos 

produtos com permetrina também demonstrarem poucos efeitos secundários pelo reduzido 

tempo de exposição) e principalmente por estarem menos sujeitos ao aparecimento de 

resistências. [51,52,53,54,55,56] 
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Quanto à intervenção ambiental necessária, tendo em conta a curta esperança de vida do 

piolho fora da cabeça, apenas é importante lavar a temperatura elevada (60°C) as roupas, 

lençóis e toalhas utilizados há menos de 24 horas. É aconselhável a limpeza de pentes e 

adereços de cabelo com soluções desinfetantes ou água a ferver. [50] 

Relativamente à prevenção, já existem no mercado alguns repelentes, na forma de spray 

ou champô. Um exemplo é o Tiox Champô UD ®, cujo principal componente é o Vinagre 

de Quássia, que resulta da combinação de Quássia Amara (arbusto repelente natural de 

insetos e inibidor da formação da quitina) com vinagre de maçã, que impede a adesão do 

parasita ao cabelo. Este tipo de produto está indicado para uso diário em situações de risco 

de infestação, como por exemplo, quando já foram detetados alguns casos dentro da turma 

da criança. [57] 

 

2.4) Trabalho desenvolvido 

O trabalho que me propus a elaborar dentro deste tema foi uma sessão de 

esclarecimento sobre a pediculose dirigida a todas as crianças do ensino pré-escolar e do 1º 

ciclo do Ensino Básico da freguesia de Recarei. Para tal, contactei por email a 

coordenadora dos Centros Escolares do Agrupamento de Escolas da Sobreira, que se 

mostrou favorável à iniciativa e pediu-me apenas que preenchesse um documento (anexo 

4) sobre a atividade, de modo a formalizá-la. Posteriormente, contactei a Diretora do 

Centro Escolar para agendar a atividade e para organizá-la em função do número de 

crianças de cada ano.  

Entretanto, a minha Orientadora da Farmácia contactou duas empresas que trabalham 

com produtos para prevenção e tratamento da pediculose, a Distrifa (portadora da marca 

Stop Piolhos®) e a Omega Pharma (detentora da marca Paranix®), que colaboraram 

fornecendo cadernos e livros com histórias e jogos alusivos ao tema para oferecermos às 

crianças. 

Assim, no dia 3 de junho, dirigi-me à escola, acompanhada pela minha Orientadora, 

para a realização das sessões, que duraram cerca de 15 minutos cada. Em primeiro lugar 

apresentei para as crianças do ensino pré-escolar. Comecei por apresentar uma curta-

metragem de animação que contava a história de um menino que tinha piolhos na sua 

cabeça. Para tal, adaptei o vídeo “Un mundo de piojos” [58] publicado no youtube, 

alterando-lhe as vozes para português. Com isto, consegui captar a atenção das crianças e 

explicar-lhes de uma forma muito simples o que é o piolho, como se transmite e que 

devem alertar aos pais no caso de sentirem prurido na cabeça. Por fim, coloquei algumas 
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questões para garantir que me tinham compreendido. Como auxiliar, utilizei uma 

apresentação em PowerPoint (anexo 5) apenas com desenhos para que facilitasse a sua 

compreensão.  

 

  

 

Posteriormente, realizei mais duas sessões, uma com as crianças do 1º e do 2º ano e a 

outra com as do 3º e do 4º ano. A apresentação realizada foi a mesma, a divisão apenas foi 

feita por uma questão de falta de espaço no auditório. Porém, estas sessões diferiram um 

pouco da realizada às crianças do pré-escolar. Iniciei igualmente com a mesma curta-

metragem, mas a apresentação PowerPoint (anexo 6) já continha alguma informação 

escrita e pude aprofundar um pouco mais a temática. Foi possível verificar que as crianças 

mais velhas apresentavam mais curiosidade sobre o tema e colocaram muitas perguntas no 

final.  

 Terminada cada sessão, entregamos às professoras o material cedido pelas empresas, 

para que fosse distribuído pelas crianças.  

 

2.5) Conclusões 

A presença de piolhos na cabeça das crianças é um enorme transtorno, quer para si 

mesmos como para os seus familiares e cuidadores. Apesar de no nosso país a população 

estar, na sua maioria, consciencializada para a necessidade de tratar estar parasitose, ainda 

existem muitos mitos que lhe estão associados.  

Como profissionais de saúde, temos o dever e a capacidade de desmistificar as ideias 

erradas da população e aconselhar o tratamento mais adequado. 

Apesar de ser da opinião que não é apenas nas crianças que residem as ideias erradas 

sobre este tema, educá-las é o primeiro passo para combater o problema.  

Figuras 6 e 7: Fotografias captadas no decorrer das apresentações. 
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A oportunidade de realizar estas sessões foi muito interessante e um verdadeiro desafio 

porque as crianças são um público que exige bastante esforço para ser cativado, o que nas 

apresentações acabou por não ser um problema. As questões realizadas durante a 

apresentação demonstraram que a mensagem que eu pretendia transmitir foi corretamente 

assimilada, pelo que posso concluir que os principais objetivos foram alcançados.  
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Anexo 1: Panfleto “Cosméticos para cuidar da pele do seu bebé”. 
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Anexo 2: Panfleto “Cuidados dos problemas cutâneos de bebés e crianças”. 
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Anexo 3: Apresentação sobre “A pele dos idosos”. 
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Anexo 4: Documento para formalizar o pedido para a realização das apresentações na 

escola. 
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Anexo 5: Apresentação sobre piolhos para alunos do ensino pré-escolar. 

 



 
 

53 
 

 

  

  



 
 

54 
 

Anexo 6: Apresentação sobre piolhos para alunos do ensino 1º ciclo do Ensino Básico. 
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RESUMO 

 

A oportunidade de realizar parte do estágio curricular noutro país é extremamente 

enriquecedora, não só pelo intercâmbio cultural, mas também pela forma como se passa a 

visualizar a própria profissão.  

O Hospital Universitari Joan XXIII, situado na cidade catalã de Tarragona (Espanha), 

apresenta o ambiente  propício para se sentir o quão importante é o papel do farmacêutico na 

saúde da população. Aqui, o farmacêutico gere todos os medicamentos existentes no 

hospital, valida as prescrições dos doentes hospitalizados e dos que recebem quimioterapia 

no hospital de dia, dispensa medicamentos para os diferentes serviços do hospital, para 

Centros de Atenção Primária e para pacientes externos e valida a preparação de fórmulas 

magistrais, nutrições parentéricas e fármacos perigosos. Contudo, para além de todas estas 

funções transversais a tantos outros hospitais dentro e fora do país, aqui os farmacêuticos 

entrevistam doentes externos, acompanham as equipas médicas nas visitas aos doentes 

hospitalizados e realizam interconsultas de reconciliação farmacêutica a doentes de trauma. 

Para além disso, é notória a colaboração entre profissionais que, consequentemente, gera 

melhores cuidados de saúde.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

O Hospital Universitari Joan XXIII (figura 1) é uma unidade sanitária situado na 

cidade de Tarragona, Espanha. É parte integrante do Institut Català de la Salut (ICS), uma 

entidade que rege todas as unidades de saúde públicas da Comunidade Autónoma da 

Catalunha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualmente, esta unidade hospitalar possui 383 camas e um total de 36 serviços, nos 

quais está incluído o serviço de Farmácia, que serve de apoio aos restantes.  

Os principais objetivos da farmácia hospitalar são proporcionar uma boa assistência 

farmacêutica na medida em que garante o acesso dos pacientes, ingressados e externos, aos 

medicamentos e assegurar a sua eficácia e segurança. [1]  

Ao nível de recursos humanos, este serviço é constituído pela chefe de serviço 

(farmacêutica), 5 farmacêuticos adjuntos, 2 enfermeiras, 5 técnicos e 2 profissionais 

administrativas. Para além destes, este serviço inclui 3 Farmacêuticas Residentes, aqui 

colocadas com o objetivo de completar uma Especialização em Farmácia Hospitalar. Em 

Espanha, para que um farmacêutico possa trabalhar num hospital, tem necessariamente de 

efetuar uma especialização com duração de 4 anos, para a qual se concorre após a 

realização de um exame de acesso, o FIR – Farmaceutico Interno Residente, elaborado 

anualmente a nível nacional. [2] 

Em relação às instalações, podem-se contabilizar 5 gabinetes, dois armazéns de 

medicamentos, uma sala de preparação de fórmulas magistrais, duas Cabines de 

Seguridade Biológica (CSB) e uma zona destinada à dispensação de medicamentos a 

pacientes externos.  

Figura 1: Fachada do Hospital Universitari Joan XXIII.  
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O meu estágio neste hospital iniciou-se a 18 de janeiro de 2016 e terminou a 15 de abril 

do mesmo ano. Durante este período, tive a oportunidade de conhecer cada uma das áreas 

que compõem o serviço de farmácia, através de um sistema de rotações quinzenais, 

esquematizado na tabela seguinte. 

 

Tabela 1: Esquema de rotações efetuadas durante o estágio. 

 

Período Áreas abrangidas 
Farmacêutico 

Orientador 

18/01 a 29/01 
Compras, armazenamento e outras atividades 

do foro logístico 
Dra. Montserrat Canela 

01/02 a 12/02 
Citostáticos, Farmacotecnia e Nutrição 

Parentérica 
Dra. Maria Vuelta 

15/02 a 11/03 
Dispensação em Unidose e Atenção 

Farmacêutica a pacientes ingressados 

Dra. Laura Canadell e 

Dra. Lucía Sánchez 

14/03 a 31/03 
Dispensação e Atenção farmacêutica a 

pacientes externos 
Dra. Sònia Jornet 

04/04 e 05/04 Farmácia da Penitenciária Dr. Josep Munoz 

06/04 a 15/04 
Controlo de stocks dos outros serviços 

hospitalares; Elaboração do relatório de Estágio 
Dra. Montserrat Canela 
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2. LOGÍSTICA  

 

2.1) COMPRA E RECEÇÃO 

 

O circuito do medicamento dentro do hospital inicia-se com a sua compra. Diariamente, 

o software utilizado no hospital - Silicom® - apresenta uma lista de medicamentos que 

estão em falta nos armazéns, mediante o que foi previamente estipulado na ficha individual 

do medicamento como stock mínimo e máximo. Contudo, essa listagem assume 

medicamentos que já foram encomendados, mas ainda não foram recebidos, pelo que a 

primeira ação a realizar é eliminá-los da lista. 

Posteriormente, é necessário confirmar se os stocks atuais estão corretos e qual o espaço 

existente no armazém para decidir a quantidade de medicamento que deve ser 

encomendada. É importante que esta tarefa seja feita por um farmacêutico com bons 

conhecimentos ao nível das funções dos medicamentos e que esteja inteirado das 

necessidades do hospital, para evitar a falta de medicamentos imprescindíveis ou ocupação 

de espaço por diferentes medicamentos intercambiáveis. De forma a preparar-me para esta 

tarefa, foi-me fornecida diariamente uma lista de questões sobre os quais fiz uma pesquisa 

bibliográfica no livro “Catalogo de Medicamentos 2015” [3], no programa informático 

“BOT Plus 2.0” [4] e em algumas bases de dados, tais como Micromedex® [5] e 

UpToDate® [6], que tinham como objetivo recordar o mecanismo de ação de determinados 

fármacos e as razões pelas quais certos princípios ativos são essenciais na farmácia 

hospitalar e outros não o são.    

Após a determinação da listagem final de compras a realizar, esta informação segue 

para a secretaria da farmácia hospitalar, onde é criado um pedido de encomenda que é 

impresso e enviado por Fax (o software Silicom® atualmente ainda não tem a opção de 

envio por email).   

Quando as encomendas chegam ao hospital, vêm acompanhadas pela fatura emitida 

pela indústria e por uma cópia do pedido de encomenda enviado. Então, confirma-se que o 

número do pedido consta na fatura, que o medicamento é o correto, os lotes e prazos de 

validade lá mencionados são os mesmos que estão impressos nos medicamentos recebidos 

e que a quantidade recebida está de acordo com a quantidade pedida.  Os medicamentos 

são arrumados no local correto e a fatura que os acompanhava segue para a secretaria da 

farmácia, onde são conferidos os preços e se cria um alvará de compra em formato digital. 
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Por fim, o documento recebido aquando da receção é enviado para a contabilidade do 

hospital.   

2.2.1) COMPRA DE MEDICAÇÃO ESTRANGEIRA 

 

Em situações em que os médicos elegem um tratamento que não se encontra à venda em 

Espanha, há a possibilidade de comprar a medicação a outro país. Para tal, utilizam um 

website criado pelo Ministério da Saúde Espanhol para o efeito, denominado "Gestión de 

Medicamentos en Situaciones Especiales"[7]. 

 

2.2) ARMAZENAMENTO 

 

Os armazéns estão organizados por corredores. Existe o armazém geral com 5 

corredores, que contém um total de 50 estantes numeradas, onde os medicamentos estão 

organizados por ordem alfabética de substância ativa e dispostos de forma a que os 

medicamentos com menor prazo de validade fiquem na frente. O hospital possui outro 

armazém, com dois corredores, onde estão armazenados os medicamentos anti-infeciosos, 

a alimentação parentérica e alguns medicamentos volumosos que não podem ser 

arrumados no armazém geral. Os fármacos que necessitam de ser conservados a baixas 

temperaturas encontram-se numa sala destinada para tal, onde se encontram 4 frigoríficos. 

Há ainda três outros locais da farmácia onde se podem encontrar medicamentos 

armazenados: sala de dispensação em ambulatório, cofres dos estupefacientes e câmaras de 

preparação de medicamentos citostáticos.  

Um aspeto que tem de ser verificado mensalmente é a caducidade dos medicamentos. 

No início de cada mês é impressa uma lista com todos os medicamentos cujo prazo de 

validade expira nesse mês. Ao longo desses 30 dias verifica-se toda a lista para determinar 

se os medicamentos em questão já não se encontram no armazém. As embalagens que vão 

caducar nesse mês são sinalizadas para que sejam expedidas em primeiro lugar e as que já 

caducaram são colocadas num contentor apropriado que é posteriormente recolhido por 

uma empresa de destruição de resíduos.  
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2.3) REEMBALAGEM 

 

Para facilitar o uso hospitalar, os medicamentos têm de ser individualizados. Contudo, 

ao fazer essa individualização, certos medicamentos, nomeadamente comprimidos e 

cápsulas, perdem informações essenciais para a sua administração, dado que vêm mal 

identificados da indústria farmacêutica. Deste modo, é necessário proceder à reembalagem, 

na qual cada comprimido/cápsula é revestido por uma película e etiquetado de forma 

individual. Nessa etiqueta consta o nome do medicamento, código nacional, substância 

ativa, dosagem, excipientes de declaração obrigatória, lote e prazo de validade.   

 

 

 

 

 

 

Imagens  

 

2.4) DISPENSAÇÃO POR STOCK DE SERVIÇO 

 

Os medicamentos que se encontram na farmácia hospitalar podem destinar-se aos 

diferentes serviços existentes no hospital ou às unidades de atenção primária (são 35 as 

associadas a este hospital e têm a designação de CAP's - Centres d'Atenció Primaria ou 

ABS's - Área Básica de Salud). Os pedidos de medicamentos à farmácia hospitalar são 

feitos através do Software Silicom®, e surgem como pedidos programados (semanalmente, 

aquela encomenda específica segue para um dos locais referidos, a um dia da semana e 

hora estipulados) ou pedidos urgentes. Os pedidos são imprimidos, reúnem-se os 

medicamentos, é criado um alvará de expedição para que saiam do stock da farmácia e, por 

fim, são colocados num ponto de recolha ou, quando se trata de um medicamento de 

pequenas dimensões, pode ser enviado para o serviço que o requisitou por um elevador de 

pequenas dimensões em forma de tubo existente no hospital somente para esta 

finalidade.     

Para garantir que todo este circuito ocorre em conformidade, é efetuado um controlo de 

qualidade mensal, que consiste na contagem de 100 linhas dos pedidos de serviços, 

selecionadas aleatoriamente, para determinar o tipo de erros que ocorrem (de 

Figuras 2,3 e 4 (da esquerda para a direita): Máquina de reembalagem, comprimido reembalado 
(frente) e comprimido reembalado (verso). 
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medicamento, de dosagem, de quantidade, outros) e qual a percentagem mensal de erro, 

que normalmente ronda os 2%. Ao realizar esta tarefa e através da análise dos registos 

existentes pude verificar que o tipo de erro mais comum é o de quantidade, quer por 

excesso quer por defeito. 

 

2.5) DISPENSAÇÃO EM UNIDOSE 

 

Ao nível hospitalar, os medicamentos podem ser dispensados por stock de planta, em 

unidose ou em ambulatório.   

A dispensação em unidose consiste em distribuir cada fármaco de forma individual, 

sendo que podem ser comprimidos, cápsulas e ampolas. Esta pode ser organizada por 

paciente ou por medicamento e, quanto ao tempo, pode ser preparada para 8, 12, 24 ou 48 

horas. Neste hospital, a dispensação é feita por paciente e geralmente para 24 horas, com 

exceção dos fins de semana em que se faz para 48 horas. Os técnicos de farmácia têm 

acesso a uma lista que discrimina os medicamentos e a quantidade que cada doente 

hospitalizado tem de tomar no período de tempo estipulado. A partir disso, preparam um 

carro que contém múltiplas gavetas e em que cada uma está identificada com o nome de 

um paciente. A cada piso pode estar destinado um ou dois carros e estes são enviados às 15 

horas. Depois deste processo é importante dar saída de stock no sistema informático, assim 

como a reposição no stock de todos os medicamentos que por algum motivo são 

devolvidos nos carros quando estes regressam à farmácia por volta das 16 horas.           

 

2.6) DISPENSAÇÃO A PACIENTES EXTERNOS 

 

Na área de dispensação ambulatória do Hospital Joan XXIII estão presentes 

medicamentos para o tratamento de doentes com Hepatites B e C, esclerose múltipla, 

patologia oncológica e de portadores de Vírus de Imunodeficiência Humana (HIV). Para 

além destes, dispensam-se alguns medicamentos utilizados em diálise e alguns que 

complementam a quimioterapia (são utilizados pelos hospitais de dia), medicação 

estrangeira, nutrição enteral e fármacos biológicos utilizados para o tratamento de artrite 

reumatoide, psoríase e doença de Chron.  

Neste serviço, os pacientes recebem a medicação que lhes está prescrita (por via 

eletrónica), de um técnico ou ocasionalmente de um farmacêutico, de forma gratuita. Essa 
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prescrição já foi previamente validada numa reunião que ocorre quinzenalmente e onde 

estão presentes um farmacêutico, o chefe clínico e médicos dos principais serviços a 

prescrever as referidas classes de medicamentos (Medicina Interna, Reumatologia, 

Dermatologia e Gastroenterologia). 

No caso das nutrições entéricas, a primeira recolha tem de ser efetuada no hospital, mas 

as restantes podem ser enviadas diretamente a casa dos pacientes pelos laboratórios. 

                                                                                                     

2.7) GESTÃO DE STOCKS DAS PLANTAS 

 

Periodicamente é necessário rever quais os medicamentos que cada setor do hospital 

tem em stock. Para tal, comparam-se as listagens dos stocks mínimos de cada 

medicamento com os consumos desse mesmo setor. Deste modo é possível verificar que 

alguns medicamentos têm de ser adicionados ao stock porque são extensamente 

consumidos, enquanto outros devem ser retirados porque são muito pouco consumidos e há 

risco de ultrapassarem o prazo de validade. Após a revisão de 5 pisos do hospital verifiquei 

que existia uma grande discrepância entre as duas listas, pelo que foi necessário solicitar 

uma reunião com a respetiva supervisora para realizar os ajustes necessários.  

 

2.8) GESTÃO DOS ESTUPEFACIENTES 

 

Os estupefacientes são um grupo de fármacos que necessitam de um controlo mais 

rigoroso. A sua compra só pode ser feita através de vales dirigidos ao laboratório e o seu 

armazenamento em cofre fechado. Diariamente, contabilizam-se todos os estupefacientes 

que se encontram armazenados na Farmácia. O valor obtido é confrontado com o valor 

contabilizado pelas secretárias, tendo por base o livro onde são registradas todas as 

entradas e saídas de estupefacientes (Libro oficial de contabilidad de estupefacientes de 

farmacia). 

Os pedidos de estupefacientes pelos diferentes serviços do hospital são efetuados 

através de formulários específicos, entregues em mãos na farmácia. Após a sua preparação, 

são recolhidos por profissionais do serviço aos quais se destinam.  
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3. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS  

 

3.1) FÁRMACOS PERIGOSOS: CITOSTÁTICOS E OUTROS 

 

 Segundo o documento de consenso “Seguridade del paciente y del profesional 

sanitario en la preparación y administraciõn de quimioterapia” [8], medicamentos 

perigosos são aqueles que possuem carcinogenecidade, teratogenecidade, toxicidade 

reprodutiva, toxicidade de órgãos em baixas dosagens, genotoxicidade ou que sejam 

medicamentos com estrutura/perfil de toxicidade semelhante a outro que seja considerado 

perigoso. Neste grupo estão incluídos grande parte dos citostáticos, alguns 

imunossupressores, fármacos biológicos, entre outros. 

Para exercer em plenitude as suas funções neste departamento, o farmacêutico necessita 

de conhecer as normas de segurança em vigor. No Hospital Universitari Joan XXIII as 

normas aplicadas são as presentes no “Manual de seguridad y salud en area de farmácos 

peligrosos”. Outro documento do qual também é essencial ter-se conhecimento é “Manual 

de elaboración de fármacos peligrosos no orales”. Quando iniciei o meu estágio nesta área 

da farmácia, foi-me solicitado de imediato que lesse estes dois documentos, de modo a 

prestar atenção e a compreender melhor todos os cuidados tidos pelos profissionais que lá 

trabalham.  

A prescrição médica deste tipo de medicamentos é feita utilizando o software 

FARMIS®. Posteriormente, a mesma é validada por um farmacêutico, que confirma o dia 

do ciclo, os parâmetros bioquímicos do doente, a dose a administrar e, em alguns casos, 

calcula a velocidade de perfusão. Após a validação imprimem-se as etiquetas e a guia de 

preparação, que são entregues às enfermeiras que realizam a manipulação. A validação é 

feita para todos os dias do ciclo de tratamento, mas as guias são imprimidas somente no dia 

em que os medicamentos vão ser preparados.  

Os fármacos perigosos são preparados em Cabines de Seguridade Biológica (CSB), 

equipadas com câmara de fluxo laminar vertical. Para entrar neste tipo de espaços, é 

necessário vestir um equipamento de proteção, que inclui bata, touca, máscara com filtro, 

óculos, luvas e proteção para o calçado. A manipulação dos fármacos perigosos é feita por 

enfermeiras e a sua validação por uma farmacêutica. Esta consiste na verificação do 

fármaco preparado (princípio ativo, dosagem, lote, validade, excipientes usados e 

quantidade preparada) e da etiqueta (nome do doente, validade da preparação, 

medicamente preparado). Após esta validação, o fármaco é cerrado em envelope próprio e 
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colocado num ponto de recolha. A nível informático confirma-se a dispensação do 

medicamento para que este possa ser recolhido.  

Como os citostáticos são uma classe farmacológica em constante evolução, foi-me 

solicitada a elaboração de uma tabela (Anexo 1) com as indicações e as características dos 

tratamentos de todos os novos citostáticos aprovados pela Agência Europeia do 

Medicamento (EMA) [9] no ano de 2015. Como fontes bibliográficas foram utilizados os 

websites deste organismo e da Food and Drug Agency (FDA) [10].  

 

3.2) FÓRMULAS MAGISTRAIS 

 

Atualmente, a produção de fórmulas magistrais na farmácia do hospital é reduzida, 

restringindo-se apenas a algumas soluções e suspensões de preparação simples, visto que a 

maioria dos manipulados são fornecidos por uma farmácia comunitária especializada na 

área.  

Quando é necessário preparar uma fórmula magistral, pesquisámo-la numa base de 

dados criada em Microsoft Access, própria para o efeito, e aí encontramos todas as 

informações relevantes, tais como o modo de preparação, as matérias-primas necessárias e 

a etiqueta a utilizar no produto final (nesta deve constar o nome do fármaco, a dosagem, 

nome do doente, lote, caducidade, excipientes de declaração obrigatória e quantidade 

preparada). Imprime-se um documento com essas informações (ficha de preparação) e 

entrega-se à pessoa que irá preparar o manipulado, podendo ser uma enfermeira ou uma 

técnica de farmácia. As pesagens têm de ser validadas por um farmacêutico antes de se 

prosseguir com a preparação, assim como o produto final.  Sempre que se prepara uma 

solução ou suspensão retira-se uma amostra com uma seringa que é etiquetada da mesma 

forma e guardada para controlo.  

Quando é a primeira vez que se prepara uma determinada fórmula, esta não consta da 

base de dados, pelo que é necessário pesquisar o protocolo experimental e determinar a 

classe de risco e o prazo de validade a atribuir. Para tal, utiliza-se o “Guia de buenas 

práticas de preparacíon de medicamentos en servicios de farmacia hospitalaria” [11]. Neste 

documento existem tabelas a partir das quais, e tendo em conta as características da 

fórmula, é possível atribuir a classificação pretendida. 

Periodicamente, verificam-se os stocks e a caducidade das matérias-primas. Quando as 

quantidades presentes na farmácia são inferiores ao stock mínimo estipulado, efetua-se 

uma encomenda ao laboratório. Preferencialmente, escolhe-se um laboratório que junto à 
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encomenda emita um certificado de validação da matéria-prima (ou certificado de análise), 

porque caso contrário, é necessário realizar o controlo da qualidade estipulado pela 

correspondente monografia da Farmacopeia Europeia. Quando o prazo de validade das 

matérias-primas expira, dá-se saída de stock na base de dados e elimina-se esse produto 

segundo um protocolo de gestão de resíduos.  

Para dar entrada das novas matérias-primas utiliza-se a mesma base de dados em Access 

referida anteriormente. Cada matéria-prima tem um código atribuído que é necessário 

registar na embalagem e no certificado de análise. Neste último também se regista o 

número da fatura correspondente.  

 

3.3) NUTRIÇÃO PARENTÉRICA  

  

 A gestão das nutrições parentéricas é feita segundo o software NutriWin®, onde os 

médicos prescrevem e, posteriormente, o farmacêutico valida. Para os adultos já existem 

fichas de preparação com quantidades standard. Para as crianças, os médicos prescrevem 

nutrições adaptadas à situação, pelo que as quantidades de cada nutriente têm de ser 

ajustadas manualmente. As fichas de preparação são entregues às enfermeiras que 

elaboram as bolsas em ambiente controlado (em cabine com câmara de fluxo laminar 

horizontal) e posteriormente estas são validadas por um farmacêutico. É ainda retirada uma 

amostra para análise microbiológica.  

 

3.4) SELEÇÃO DE MEDICAMENTO 

 

Antes de se iniciar todo o circuito até aqui mencionado, é fundamental a escolha dos 

medicamentos que farão parte do stock de todas as unidades do ICS - Institut Català de la 

Salut. Para tal, existe uma comissão composta por representantes (médicos e 

farmacêuticos) das diferentes unidades desta rede pública de cuidados de saúde (que 

engloba os hospitais e os centros de atenção primária).  Quando se quer introduzir um novo 

medicamento no hospital, os membros do ICS delegam a dois farmacêuticos a tarefa de 

elaborar, de forma individual, um relatório de avaliação no qual se descreve as 

características do medicamento e se compara a eficácia, segurança e o preço com outros 

equivalentes já existentes. Posteriormente, os resultados obtidos nos dois relatórios são 

comparados e as conclusões avaliadas pelos membros da comissão, que delibera se o 
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fármaco é introduzido na rede hospitalar. Quando aprovado, abre-se um concurso público 

para escolha da marca, no qual as diferentes indústrias expõem o seu produto e são 

avaliadas segundo um sistema de pontos dados pelos farmacêuticos de todos os hospitais e 

que tem por base os critérios estipulados pelos mesmos. A indústria que ganha o concurso 

assina um contrato de 2 anos referente à venda desse medicamento, com a salvaguarda de 

haver renegociação caso surjam genéricos durante esse período. Passado esse tempo, há 

novo concurso público para determinar se existe outra marca mais vantajosa no mercado. 

Quando outra indústria ganha o concurso, após a receção do novo medicamento no hospital 

é necessário verificar se as condições de utilização são as mesmas e, caso não sejam, 

atualizam-se esses dados no software. Apesar de todo este processo ser obrigatório, 

ocasionalmente representantes das indústrias farmacêuticas dirigem-se à farmácia 

hospitalar para divulgar novos medicamentos. Desta forma, não conseguem obter uma 

compra imediata, mas pode ser uma forma de levar a que seja feito um pedido de 

introdução do medicamento em meio hospitalar ao ICS.  

 

3.5) ATENÇÃO FARMACÊUTICA A PACIENTES HOSPITALIZADOS 

 

Atenção farmacêutica é efetuada um pouco por todos os setores do serviço de farmácia, 

mas é em unidoses que este serviço mostra maior expressão. Diariamente, as prescrições 

dos pacientes hospitalizados (as novas e as que sofreram alterações) são reavaliadas e 

validadas por farmacêuticos (através do software de gestão de medicamentos - Silicom®), 

que atentam essencialmente se os medicamentos estão bem pautados (se se adequam à 

indicação, se o paciente possui alguma alergia, se a posologia está de acordo com a 

recomendada) e se, tendo em conta os dados analíticos e bioquímicos do doente, existe 

alguma omissão de tratamento. O facto de o farmacêutico ter acesso aos registos de 

administração de medicamentos de enfermaria torna-se um auxílio para a validação.  

Para além deste acompanhamento feito através do sistema informático, alguns serviços 

do hospital, nomeadamente Cirurgia Vascular, Urologia, Unidade de Cuidados Intensivos 

(UCI) e Cirurgia Geral, solicitam a presença de um farmacêutico um dia por semana para 

acompanhar os médicos nas visitas aos doentes e resolver qualquer questão relacionada 

com fármacos que possa surgir.  

Durante o período em que estive sob orientação das farmacêuticas responsáveis pela 

área da dispensação em unidose, tive oportunidade de acompanhá-las nas visitas aos 

doentes de urologia e cirurgia vascular. Também pude acompanhar uma delas à UCI 
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quando a sua presença foi solicitada por um médico para esclarecer uma dúvida acerca da 

quantidade de ferro a administrar a um doente que apresentava anemia, tendo em conta o 

quadro clínico. 

O acompanhamento aos doentes referidos anteriormente exige pesquisa e um estudo 

sistemático de diversas patologias, para proporcionar um aconselhamento fundamentado e 

adequado ao dia-a-dia hospitalar. Para tal, foram-me solicitados trabalhos de pesquisa e 

síntese de informação, nomeadamente sobre o tratamento de anemia ferropénica (anexo 2) 

e o risco cardiovascular dos fármacos utilizados no tratamento do cancro da próstata 

(anexo 3). Ambos foram propostos devido a questões que médicos dos serviços 

supracitados dirigiram ao serviço de farmácia. Foram ainda solicitadas outras pesquisas, 

para as quais a apresentação das conclusões foi oral e não elaborei nenhum documento, tais 

como: 

 o diagnóstico e tratamento de Purpura Henoch-scholein; 

 a utilização do fármaco sofosbovir no paciente com transplante renal;  

 antibióticos que se possam utilizar para tratar pneumonia em mulheres grávidas;  

 comparação de mecanismos de ação de eritromicina e metaclopramida na 

motilidade intestinal.  

 

3.5.1) RECONCILIAÇÃO FARMACÊUTICA 

 

No Hospital Universitari Joan XXIII já se encontra parcialmente implementados o serviço 

de reconciliação farmacêutica. Verifica-se essencialmente no serviço de trauma, apenas 

para os pacientes que ingressam por urgências. Apesar dos médicos e farmacêuticos terem 

acesso à prescrição ambulatória do paciente, os primeiros solicitam uma interconsulta de 

farmácia através do sistema informático Silicon®, que consiste na visita do farmacêutico 

ao paciente quando este já se encontra ingressado e numa entrevista (ao próprio ou algum 

acompanhante que esteja presente) acerca da medicação que toma em casa. 

Posteriormente, escreve-se uma nota no Servei d'Atenció Primària (SAP), um software 

onde estão registadas todas as informações clínicas dos pacientes, com todos os fármacos 

referidos e respetivas formas farmacêuticas e posologias. Estas informações são 

comparadas com a prescrição hospitalar e, em caso de ser detetado algum erro, este é 

corrigido e comunicado ao médico prescritor. 
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3.6) ATENÇÃO FARMACÊUTICA A PACIENTES EXTERNOS 

            

3.6.1) ATENÇÃO FARMACÊUTICA A PACIENTES COM HEPATITE C 

 

Cada vez que os médicos querem iniciar um tratamento para o Vírus da Hepatite C 

(VHC), solicitam ao serviço de farmácia o estudo das interações entre os fármacos 

utilizados para este fim e os fármacos já tomados pelo paciente, de modo a poder 

selecionar o tratamento mais adequado.   

Tendo por base o genótipo do vírus encontrado no doente, verifica-se no documento 

"EASL Recommendations on treatment of Hepatites C 2015"[12] quais os tratamentos 

possíveis e, utilizando o website Hep Drug Interactions [13] verificam-se se existem 

interações conhecidas. A partir das informações obtidas nesse site, escreve-se um 

documento (anexo 4) que tem como objetivo esclarecer o clínico acerca das melhores 

opções de tratamento. Posteriormente, compete ainda ao farmacêutico elaborar um 

relatório utilizando o software Inforwin®, que consiste numa planificação horária para o 

paciente, de modo a que este fique mais esclarecido quanto à posologia e frequência do 

tratamento. 

Quando tem de iniciar o tratamento, o paciente dirige-se a uma consulta agendada no 

serviço de farmácia. Esta inicia-se com um pequeno questionário elaborado pela 

farmacêutica com o objetivo de conhecer hábitos alimentares e de estilo de vida que 

possam influenciar o tratamento, assim como alergias conhecidas. Posteriormente, é-lhe 

explicada a posologia e frequência da medicação, os possíveis efeitos secundários e como 

tratá-los quando surgem. Por fim, dispensa-se ao paciente a medicação para um mês e 

agenda-se a próxima visita.  

Após a consulta, são referenciadas as recomendações dadas no SAP daquele doente. Os 

pacientes que tomam ribavirina regressam ao hospital na segunda semana de tratamento 

para realizar análises, visto que este fármaco pode provocar anemias. Todos visitam o 

serviço nas semanas 4, 8 e 12 para receber medicação e nessa visita é-lhes feito um 

controle da adesão ao tratamento, a partir do qual se calcula a percentagem de adesão. 

Apesar da maioria dos pacientes terem tratamentos de 12 semanas, alguns podem ter que 

fazer de 24 semanas e, neste caso, visitam o serviço de Farmácia também nas semanas 16, 

20 e 24.        
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4. OUTROS 

 

4.1) RETIRADA DE LOTES 

 

Ocasionalmente, a Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

(AEMPS) emite alertas de retiradas de lotes do mercado. Quando isso acontece, é 

necessário verificar se existe no armazém alguma embalagem do lote mencionado no 

alerta, para que seja retirado.  

No exemplo dado (figura 5), o hospital não possuía nenhum exemplar desse lote.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Retirada de lotes do medicamento BENADON® 300 mg Solução injetável 

 

4.2) GESTÃO ECONÓMICA 

 

Para além de todas as funcionalidades já referidas, o Silicom® permite a visualização 

dos dados económicos por parte das chefias. Através dele, a chefe do serviço de farmácia 

pode visualizar os gastos mensais e anuais em medicamentos por unidade hospitalar, por 

grupo farmacológico ou de todo o conjunto, existindo apenas separação económica dos 

medicamentos hospitalares e medicamentos destinados a dispensação ambulatória. É ainda 
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possível ver a variação de gastos em relação ao ano anterior e as previsões de gastos para o 

ano corrente. Os restantes chefes de serviço apenas conseguem visualizar os gastos do seu 

próprio serviço.  

 

4.3) VISITA AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL 

 

Durante dois dias, foi-me proporcionada a experiência de conhecer o funcionamento da 

farmácia integrada na enfermaria do Centro Penitenciari Mas d'Enric, em Tarragona, 

interligada com a farmácia do hospital e que se encontra sobre a responsabilidades de um 

farmacêutico que exerce funções nos dois locais.  

Haver um farmacêutico num estabelecimento prisional não é uma prática comum neste 

país, e mesmo neste local é uma situação que começou há poucos meses. Por este motivo, 

verifica-se que o nível de boas práticas de farmácia ainda é reduzido e necessita de 

alterações fundamentais.  

A inexistência de um software adequado dificulta em grande escala as tarefas logísticas, 

tais como gestão de stocks, admissão de encomendas e dispensação para os diferentes 

módulos. Numa tentativa de minimizar este problema, utilizam-se formulário em Excel, 

estando, contudo, longe de ser uma solução ideal.  

Outro ponto critico consiste na dispensação em unidoses, onde se podem detetar falhas, 

tais como a mistura de diferentes comprimidos e cápsulas no mesmo recipiente, já sem os 

embalamentos primários, o que pode originar reações entre eles.  

A possibilidade de existir um farmacêutico numa prisão era algo que até então 

desconhecia totalmente. No entanto, ao visitar a instituição foi notória a necessidade que 

existe da presença deste profissional para manter alguma ordem nos medicamentos e 

instaurar práticas adequadas.                     

 

4.4) VISITA AO HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS 

 

Durante o período de estágio foi-me proporcionado uma visita de curta duração ao 

Hospital Universitari Sant Joan (figura 6), situado na cidade de Reus, província de 

Tarragona.  
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O que distingue este hospital dos restantes é o avanço tecnológico que possui. Ao nível 

da farmácia, o processo de unidose está mecanizado e há ainda robots que levam os carros 

de unidose (assim como os carros de comida e de roupas) do seu ponto de origem para o 

serviço ao qual se destina.   

Dado que o processo de preparação da medicação diária de cada paciente hospitalizado 

é todo informatizado, os erros são minimizados e, como tal, a segurança é maior. De 

momento ainda falta um passo para fechar o circuito de modo a torná-lo mais seguro, que 

consiste em identificar o doente com um código de barras e associar a sua medicação a 

esse código, de modo a que não possa ser administrada a outra pessoa.  

 

4.5) SESSÕES DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Semanalmente, todos os farmacêuticos do hospital reúnem-se por um período de cerca 

de duas horas para apresentarem trabalhos de pesquisa por eles realizados ou divulgarem 

novos artigos científicos que tenham sido publicados e que tenham interesse para a sua 

atividade. Esta é uma medida muito importante para que se mantenham atualizados e para 

terem um espaço onde tenham oportunidade de debater certos assuntos que necessitem de 

consenso entre todos. 

 

  

Figura 6: Edifício do Hospital Universitari Sant Joan de Reus. [14] 
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3. CONCLUSÃO  

 

Em Espanha, o farmacêutico hospitalar executa um papel muito importante na 

sociedade, sendo-lhe verdadeiramente atribuído o título de “especialista do medicamento”, 

na medida em que qualquer outro profissional de saúde não hesite em recorrer aos seus 

conhecimentos. Isto acaba por motivar os farmacêuticos a querer sempre aprofundar os 

seus conhecimentos e dedicar-se exaustivamente às questões que lhes são colocadas. 

Para além disso, esta colaboração entre os profissionais de saúde beneficia muito os 

doentes, pois evita grande número de erros e aumenta a possibilidade de se adotar os meios 

de tratamento mais adequados.  

Pessoalmente, esta foi uma experiência única. Realizar um estágio fora do nosso país 

deu-me a possibilidade de contactar com uma realidade bastante diferente, principalmente 

ao nível da mentalidade dos profissionais. Tive o prazer de conhecer farmacêuticos que se 

tornaram um verdadeiro exemplo para mim, não só pelos seus conhecimentos, mas 

sobretudo pela dedicação com que fazem o seu trabalho.   
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ANEXOS 

ANEXO 1: TABELA DOS NOVOS CITOSTÁTICOS. 
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ANEXO 2: CARTAZ SOBRE A ANEMIA FERROPÉNICA 
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ANEXO 3: APRESENTAÇÃO SOBRE O RISCO CARDIOVASCULAR DOS FÁRMACOS UTILIZADOS 

NO TRATAMENTO DO CANCRO DA PRÓSTATA. 
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ANEXO 4: EXEMPLO DO DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE INTERAÇÕES DOS FÁRMACOS 

UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE HEPATITE C. 

 

 

 

Se evalúan las interacciones farmacológicas entre la medicación habitual 

del paciente y las posibilidades de tratamiento frente al VHC. 

Paciente con Genotipo 1b. 

 

Las posibilidades de tratamiento para este paciente son: 

1. OBV/PTV/rtv +DSV +RBV 

2. SOF/LDV ±RBV 

 

Medicación habitual del paciente según su historia clínica: 

AAS, tacrolimus, bisoprolol, atorvastatina, Valsartan, omeprazol, paracetamol, prednisona, 

metamizol (no lo toma).  

 

Interacciones observadas: 

 

 LDV/SFV  interacciona con atorvastatina, bisoprolol, omeprazol, tacrolimus y 

valsartan. 

 

o Atorvastatina: la coadministración puede aumentar los niveles de 

atorvastatina, por lo que puede ser recomendado disminuir la dosis, disminuir 

los efectos adversos como el dolor muscular y monitorizar los niveles de 

lípidos  y CK. 

o Bisoprolol: el European SPC recomienda la administración de bisoprolol hasta 

un máximo de 10 mg en insuficiencia hepática grave mientras el US 

Prescribing Information recomienda la dosis inicial de 2,5 mg en insuficiencia 

hepática con precaución en mayor ajuste de la dosis. 

o Omeprazol: Este no debe ser administrado antes de LDV/SFV porque puede 

disminuir la su concentración.   

o Tacrolimus: no es necesario modificar la dosis de Tracolimus ni de LDV/SFV. 

Como la Cmáx de Tacrolimus puede verse disminuida se recomienda 

monitorizar los niveles.  

o Valsartan: el European SPC recomienda la administración de bisoprolol hasta 

un máximo de 80 mg en insuficiencia hepática leve a moderada pero el US 

Prescribing Information no establece una dosis máxima.  

   

 OBV/PTV/rtv + DSV interacciona con bisoprolol, omeprazol, prednisona, tracolimus, 

valsartan. 

 

Servei de 
Farmàcia 

Hospital Joan 
XXIII 
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o Bisoprolol: Monitorizar la PA. Puede ser necesario disminuir la dosis.  

o Omeprazol: la coadministración puede disminuir los niveles de omeprazol en 

un 40%, por lo que puede ser necesario aumentar la dosis, hasta el máximo de 

40mg/ día. 

o Prednisona: si recomienda precaución en la coadministración y 

monitorización para confirmar si el efecto es el esperado.  

o Tacrolimus: se metaboliza a través del CYP3a4, que es fuertemente inhibido 

por ritonavir, por lo que las concentraciones plasmáticas de tacrolimus 

pueden verse muy aumentadas. Cuando se coadministra tacrolimus con 

OBV/PTV/r +DSV se recomienda la dosis de 0,5mg de tacrolimus à la semana 

y monitorizar sus niveles  durante el tratamiento.  

o Valsartan: considerar la reducción de la dosis y monitorizar PA y ritmo 

cardiaco.    

o Atorvastatina: coadministración está contraindicada. Se puede cambiar por la 

Pravastatina con una reducción de un 50% de la dosis.  

 

 

Ribavirina y valsartan: el European SPC recomienda la administración de bisoprolol hasta un 

máximo de 80 mg en insuficiencia hepática leve a moderada pero el US Prescribing 

Information no establece una dosis máxima. 

 

Metamizol: no se recomienda su administración por falta de información.  

 

 




