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Resumo 

 

A farmácia comunitária funciona como uma porta de entrada no Sistema Nacional de 

Saúde dado o seu fácil acesso e a rapidez na prestação dos seus serviços. Assim 

sendo, o papel do farmacêutico é de extrema importância nesta área. 

No decurso do meu estágio tive oportunidade de tomar conhecimento de todas as 

funções e responsabilidades a que um Farmacêutico está sujeito, nomeadamente na 

realização e receção de encomendas, no armazenamento, na gestão de stocks, na 

distribuição de medicamentos, no aconselhamento farmacêutico, monotorização de 

certas patologias, entre outras.   

Este relatório tem como objetivo descrever todas as atividades realizadas ao longo 

do meu estágio, bem como, expor os dois temas desenvolvidos durante este período, 

nomeadamente a “Proteção Solar” e a “Nanotecnologia em Dermocosmética”. 
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DCI Denominação Comum Internacional 

e- Eletrão 

FC Farmácia Comunitária 
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INTRODUÇÃO 

 

A farmácia comunitária (FC) é um local de prestação de cuidados de saúde e 

farmacêuticos para a comunidade. Estes cuidados englobam atividades direcionadas 

tanto para o medicamento como para o utente, nomeadamente a aquisição e 

aprovisionamento de medicamentos, a dispensa de medicamentos e outros produtos 

de saúde, o aconselhamento farmacológico, a educação para a saúde, a 

farmacovigilância, o seguimento farmacoterapêutico e a promoção do uso racional do 

medicamento (2). 

O Farmacêutico é assim responsável por todo o circuito do medicamento, desde a sua 

aquisição até à dispensa ao utente, assegurando com a máxima qualidade, eficácia e 

segurança os serviços prestados (2). 

No âmbito da conclusão do curso Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, 

este relatório descreve todas as atividades desenvolvidas ao longo do meu estágio 

curricular de FC. O estágio realizou-se na Farmácia Confiança em Bragança, de abril 

a agosto de 2016, tendo uma carga horária semanal de aproximadamente 35 horas. 

O estágio curricular torna-se imprescindível no sentido em que é nesta fase que 

colocamos em prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo de todo o percurso 

académico, permitindo-nos adquirir e desenvolver competências para o exercício da 

atividade farmacêutica e integração numa equipa multidisciplinar. 

Tratando-se de uma preparação para a entrado no mercado de trabalho, encarei esta 

etapa de uma forma responsável, coerente e rigorosa para, de certa forma, poder 

usufruir na totalidade de todos os ensinamentos fornecimentos pelos profissionais de 

saúde que me acompanharam. 
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PARTE I- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA 

FARMÁCIA 

 

1. Apresentação da Farmácia Confiança 

 

A Farmácia Confiança está localizada na Avenida João da Cruz, na cidade de 

Bragança. Foi Fundada em 1956 pela Dr.ª Maria Augusta Pires Lopes Genésio, a qual 

assume também o cargo de Diretora Técnica.  

Uma vez que, está localizada no centro da cidade, é uma farmácia de fácil acesso que 

acarreta um número considerável de clientes diários, sendo estes caracterizados por 

uma população envelhecida, dispersa geograficamente e com baixo poder de compra.  

O horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 8:30h às 20:00h, ao 

sábado, das 8:30h às 13h. Nos dias em que a farmácia está de serviço (de 8 em 8 

dias), o seu encerramento é às 22h, sendo que os atendimentos posteriores a esse 

horário se efetuam através de um postigo. 

 

2. Organização da Farmácia Confiança 

 

2.1. Recursos Humanos 

 

O quadro profissional da Farmácia Confiança é constituído pela Diretora Técnica (Dr.ª 

Maria Augusta Genésio), por uma Farmacêutica Adjunta (Dr.ª Maria José Genésio), 

por um Farmacêutico (Dr. Rui Fernandes) e por quatro Técnicos de Farmácia (Paulo 

Silva, João Paulo Silva, Manuel Miranda e Otília Gomes). 
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2.2. Espaço Físico Exterior 

 

A farmácia é identificável a partir do exterior, por uma cruz verde luminosa colocada 

perpendicularmente ao edifício e por uma placa identificativa na qual consta o nome 

da farmácia e a sua direção técnica. Existem duas montras, onde numa delas se 

colocam os produtos associados a determinada época sazonal, e na outra estão 

expostos almofarizes e potes antigos. Há também uma zona onde se encontra o 

postigo de atendimento noturno, e um espaço onde são divulgadas informações 

importantes, tais como, o horário de funcionamento e as farmácias de serviço na 

cidade (Anexo I). 

 

 

2.3. Espaço Físico Interior 

 

Uma farmácia deve dispor de instalações que permitam garantir a segurança, 

conservação e preparação dos medicamentos, acessibilidade, comodidade e 

privacidade dos utentes e dos profissionais. Também devem possuir áreas mínimas 

obrigatórias (3) , sendo a FC constituída por: 

 

  Sala de atendimento ao público (Anexo II): constituída por quatro balcões de 

atendimento tendo cada um deles um computador, uma impressora de talões, um 

leitor ótico de código de barras e uma caixa registadora. 

Existem prateleiras onde estão expostos certos medicamentos de venda livre tais 

como antigripais, pomadas anti-inflamatórias, suplementos vitamínicos, bem como, 

produtos associados a determinada época sazonal, tais como, produtos para 

emagrecimento e protetores solares. Apresenta também, móveis com gavetas 

destinadas à arrumação de medicamentos de venda livre.  

Na restante área de atendimento ao público estão expostos em estantes e expositores 

produtos da área da dermocosmética, puericultura, veterinária, higiene oral e corporal, 

saúde sexual, entre outros.  
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Nesta área, a farmácia dispõe ainda de um balança digital, um contentor VALORMED 

e um banco de espera.  

 

 Zona de receção de encomendas (Anexo III): Esta zona é composta por um balcão 

com uma impressora/ fax e um telefone, outro balcão em que se encontra um 

computador, uma impressora de talões e outra de códigos de barras, e um leitor ótico 

de código de barras. É aqui que se faz a aquisição, receção e armazenamento de 

encomendas.  

Os medicamentos rececionados são armazenados, por grupo farmacoterapêutico, em 

estantes deslizantes (sistema cardiovascular, sistema digestivo, suplementos 

vitamínicos e antibióticos) (Anexo IV) em gavetas deslizantes (sistema nervoso 

central, sistema músculo-esquelético, pós e granulados, pensos transdérmicos, 

pomadas, geles, cremes e loções, anti-helmínticos, sistema respiratório e 

geniturinário, medicamentos de uso oftálmico, auricular e vaginal, contracetivos orais, 

supositórios e antidiabéticos orais) (Anexo V), estantes (produtos de uso veterinário, 

produtos de protocolo da diabetes (tiras, lancetas), produtos de higiene, ampolas 

bebíveis, xaropes, entre outros. 

Neste local, existem também um frigorífico onde são armazenadas as insulinas, as 

vacinas e outros produtos que necessitam de refrigeração (Anexo VI). Os dispositivos 

médicos são armazenados em armários.  

Neste local existem ainda um balcão que funciona como laboratório para a preparação 

de medicamentos que exijam manipulação, como por exemplo xaropes (Anexo VII). 

 

 Gabinete do utente/ da Diretora Técnica: Este espaço é reservado para a medição 

dos parâmetros bioquímicos (avaliação do colesterol total, glicemia) e da tensão 

arterial (Anexo VIII). Há também uma cama articulada para o técnico que fica de 

serviço durante a noite e uma pequena biblioteca que inclui Índice Nacional 

Terapêutico, o Formulário Galénico Português, entre outros. Neste local também são 

recebidos por exemplo os Delegados de Ação Médica.  

 

 Armazém: Este armazém localiza-se num edifício externo à farmácia, aqui são 

armazenados todos os excedentes de medicamentos não sujeitos a receita médica e 

outros produtos de saúde.  
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Para além de todas estas zonas, a farmácia tem ainda uma casa de banho destinada 

aos profissionais de saúde e um escritório de contabilidade externo à farmácia. 

 

 

2.4. Sistema Informático 

 

O software informático utilizado na Farmácia Confiança é o SIFARMA 2000®. Este 

sistema permite fazer a gestão de encomendas, stocks e validades, a gestão de lotes, 

emissão de verbetes e etiquetas, recolha de quebras, entre outras funções. Aquando 

a dispensa ao público permite, por exemplo, observar as contraindicações, reações 

adversas, interações medicamentosas, a posologia recomendada, tratar várias 

receitas num só atendimento, consultar e anular vendas, imprimir faturas de vendas 

feitas em dias anteriores, entre muitas outras funcionalidades.  

Ao longo do meu estágio, este software foi-me muito útil tanto no período em que fiz 

a receção de encomendas como no período em que estive no atendimento ao público.  

 

 

2.5. Política de Qualidade 

 

A Farmácia Confiança reconhece a importância da melhoria contínua na dispensa de 

medicamentos e cuidados de saúde, satisfazendo as necessidades e expectativas 

dos clientes, colaboradores e da comunidade em geral, cumprindo com as Boas 

Práticas de Farmácia e a legislação aplicável ao sector. 

 

 

3. Encomendas e Aprovisionamento 

 

Nas primeiras seis semanas de estágio foi-me dada como tarefa a receção e 

armazenamento de encomendas. Inicialmente comecei por armazenar os 
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medicamentos que recebíamos diariamente, uma etapa fundamental para, de certa 

forma, contactar com os medicamentos, saber onde eram armazenados, pois sendo 

eles organizados principalmente por grupo farmacoterapêutico e por forma 

farmacêutica é uma grande ajuda aquando da dispensa aos utentes.  

Posteriormente passei a rececionar as encomendas no SIFARMA 2000®, o que me 

permitiu perceber que uma boa gestão de uma farmácia passa essencialmente por 

uma boa gestão de encomendas. Nesta fase, constatei com a importância do registo 

das validades dos medicamentos, dos preços de venda à farmácia (PVF) / preço de 

venda ao público (PVP), as margens de lucro, as bonificações, gestão de stocks, entre 

outras coisas.  

 

 

3.1. Fornecedores 

 

A Farmácia Confiança recebe encomendas de vários fornecedores. Estes são 

responsáveis por entregar na farmácia os medicamentos e/ou produtos de saúde 

encomendados diretamente através do SIFARMA 2000® ou via telefónica. 

É importante dispor de um fornecedor principal, que neste caso é a Cooprofar, 

podendo assim usufruir de melhores condições a nível de gestão da farmácia. No 

entanto, quando certos medicamentos estavam esgotados no fornecedor principal, 

recorria-se a outros fornecedores, como por exemplo a OCP.   

Por vezes, algumas encomendas como produtos cosméticos, eram efetuadas 

diretamente ao laboratório farmacêutico podendo beneficiar de bonificações.  

 

 

3.2. Realização de Encomendas 

 

A Farmácia Confiança realiza encomendas segundo três métodos, ou seja, 

encomendas diárias via SIFARMA 2000®, encomendas manuais via telefónica, e 

encomendas diretas aos laboratórios. 
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No que toca às encomendas diárias, através do SIFARMA 2000® eram efetuadas 

duas, uma de manhã e outra à tarde. Este tipo de encomendas são geradas 

automaticamente através do sistema informático, que seleciona os produtos em falta, 

tendo em conta o stock mínimo e máximo definido para cada produto. Após esta 

seleção, o software emite uma nota de encomenda que é posteriormente reavaliada 

pelo técnico responsável, podendo este efetuar as alterações necessárias e enviar 

finalmente ao fornecedor. Excecionalmente, também se fazem encomendas on-line, 

através deste sistema informático, no qual se acede à ficha de um determinado 

produto e se faz uma encomenda diretamente ao laboratório. 

Frequentemente realizam-se encomendas manuais via telefónica. Estas são comuns 

no ato do atendimento ao público, quando o cliente pede um determinado 

medicamento/produto que a farmácia não tem em stock.  

Quando a farmácia pretende adquirir uma quantidade elevada de medicamentos, no 

caso de encomendas mensais ou medicamentos de venda livre, designados de 

OTC´s, a encomenda é feita diretamente ao laboratório beneficiando assim de 

bonificações e ofertas. 

 

 

3.3. Receção de Encomendas 

 

Cada encomenda é acompanhada por uma fatura original (Anexo IX), que vai para a 

contabilidade da farmácia, e um duplicado. Caso haja benzodiazepinas e/ou 

estupefacientes e psicotrópicos é enviado também o documento de requisição dos 

mesmos (Anexo X). 

Para fazer a receção das encomendas diárias, basta aceder ao menu “Receção de 

Encomendas” do SIFARMA 2000®, colocar o nº da fatura, o montante total e proceder 

à leitura ótica dos produtos, individualmente. Para cada produto, verifica-se se o preço 

impresso na cartonagem (PIC) coincide com o PVP descrito na fatura, assim como a 

data de validade, efetuando-se as alterações necessárias no sistema.  

No final, certifica-se se o número total de produtos e o montante final coincide com o 

mencionado na fatura, assim como se procede à atribuição do PVP de medicamentos 
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OTC´s. Este preço é calculado com base nas margens de lucro da farmácia, no PVF 

e no imposto sobre o valor acrescentado (IVA). 

Quanto às benzodiazepinas e/ou psicotrópicos e estupefacientes, ao finalizar a 

receção é pedido o código de identificação do documento de requisição. Este 

documento é, posteriormente, carimbado e assinado pelo farmacêutico responsável. 

O original ficará na farmácia e o duplicado será enviado ao fornecedor. 

Com as encomendas manuais o procedimento é semelhante, com a diferença de que 

primeiro é necessário gerar a encomenda no computador. 

 

 

3.4. Armazenamento 

 

Os medicamentos e os produtos de saúde, após receção e etiquetagem (no caso de 

OTC´s) são armazenados nos respetivos lugares e respeitando determinadas 

condições descritas nas Boas Práticas de Farmácia Comunitária (2) . Exemplo dessas 

boas condições são a temperatura ambiente de 25ºC, humidade inferior a 60% e 

medicação termolábil (2º e 8ºC).  

O armazenamento é feito tendo em conta a forma farmacêutica (FF) e grupo 

farmacoterapêutico, sendo que dentro de cada FF são organizados por ordem 

alfabética de Denominação Comum Internacional (DCI) ou nome comercial.  

Aquando da arrumação usa-se a metodologia do  “First in, First out” (FIFO) e do “First 

Expired, First Out” (FEFO), sendo que esta última se sobrepõe, permitindo assim 

haver uma boa gestão dos prazos de validade dos medicamentos.  

 

4. Gestão da Farmácia 

 

4.1. Devoluções 

 

A devolução de medicamentos faz-se através do SIFARMA 2000®, acedendo ao 

menu “Gestão de Devoluções”, onde é criado uma nota de devolução (Anexo XI).  
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Para a criação desta nota é necessário colocar os produtos a devolver, a quantidade 

e o motivo, podendo, este último, ser a expiração do prazo de validade, embalagem 

danificada ou envio de produto não faturado. A nota de devolução é impressa em 

triplicado, sendo enviado o original e o duplicado, devidamente carimbados e 

assinados para o fornecedor, ficando o triplicado arquivado na farmácia. 

A devolução pode ou não ser aceite. Se não for aceite, o produto é devolvido à 

farmácia, sendo, posteriormente, efetuada a quebra do mesmo. Caso seja aceite, 

existem três formas de retribuir os produtos devolvidos, tais como: 

 Fornecimento de uma nota de crédito no valor do produto devolvido; 

 Reposição do mesmo produto que foi devolvido; 

 Envio de outros produtos no valor do produto devolvido. 

 

 

4.2. Quebras 

 

Uma boa gestão de stocks e de validades vai evitar a existência de quebras 

diminuindo assim o prejuízo da farmácia. No entanto, por vezes, é inevitável a 

realização deste procedimento que permitirá à farmácia uma atenuante a nível fiscal, 

beneficiando da isenção de IVA nesses produtos. 

É necessário efetuar quebras de produtos que estão fora de validade, aos quais não 

se efetuou um pedido de devolução antecipadamente ou o pedido de devolução não 

foi aceite. 

Para tal, acede-se ao menu “Gestão de Quebras”, faz-se a leitura ótica dos produtos 

que se pretende abater, imprimindo-se posteriormente o documento comprovativo 

(Anexo XII).  

 

 

4.3. Controlo dos prazos de validade 

 

O controlo dos prazos de validade é um procedimento essencial na gestão de 

produtos na farmácia, de modo a evitar futuras quebras. É emitida uma lista de 
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controlo de prazos de validade (Anexo XIII), através do SIFARMA 2000®, onde 

constam os medicamentos/produtos cuja validade expira nos próximos 3 meses. É 

função do responsável por este controlo, confirmar se as datas estão corretas e retirar 

os produtos do local de armazenamento para que estes possam ser vendidos com 

antecedência ou ser devolvidos ao fornecedor, e caso não estejam corretas corrigir 

no sistema informático. 

 

 

4.4. Processamento do receituário 

 

No fim do atendimento é impresso no verso da receita (parte assinada pelo médico) o 

documento de faturação (Anexo XIV), este é impresso quando a receita tem 

comparticipações de medicamentos. O SIFARMA 2000® atribui a cada receita um 

número e um lote. Estas receitas são posteriormente agrupadas, por planos de 

comparticipação, por lotes e por ordem numérica, sendo que cada lote é composto 

por 30 receitas.  

No momento da conferência das receitas, verifica-se, individualmente, a existência da 

assinatura do médico prescritor, assinatura do utente nos direitos de opção, assinatura 

do profissional de saúde que dispensou os medicamentos, a data de dispensa e o 

carimbo da farmácia. Nas receitas manuais o procedimento é semelhante, a diferença 

reside no facto de se verificar se os medicamentos dispensados correspondem aos 

prescritos, se a receita estava dentro da validade no momento da dispensa, se a 

exceção legal, que justifica o motivo pela qual foi feita manualmente, está assinalada, 

se apresenta a vinheta do médico, assim como se o plano de comparticipação foi 

colocado corretamente.   

Ao completar um lote, são emitidos os verbetes de identificação do lote, apenas o 

último lote pode ir incompleto. No final de cada mês, efetua-se o fecho dos lotes e 

emite-se a relação-resumo de lotes de cada organismo e a fatura mensal, em 

quadruplicado.  

No caso do receituário do Sistema Nacional de Saúde (SNS), estes documentos são 

enviados ao Centro de Conferência de Receituário da Maia, quanto aos outros 

receituários são enviados à Associação Nacional das Farmácias (ANF). Quando as 
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entidades responsáveis detetam algumas irregularidades nas receitas, estas são 

devolvidas novamente à farmácia. 

Relativamente às novas receitas eletrónicas sem papel não existe necessidade de 

impressão no verso da receita, não sendo necessário conferência pois vai diretamente 

para o Centro de Conferência de Receituário. 

 

 

5. Medicamentos e outros produtos de saúde 

 

“O medicamento é toda a substância ou composição que possua propriedades 

curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas, do homem ou do animal, 

com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as 

suas funções fisiológicas” (4) 

 

 

5.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 

De acordo com a legislação portuguesa, em vigor, são considerados Medicamentos 

Sujeitos a Receita Médica (MSRM), todos aqueles que (4): 

 Apresentarem risco para a saúde do doente, mesmo quando usados para o fim 

que se destinam, quando são utilizados sem vigilância médica ou quando são 

utilizados frequentemente para outro fim daqueles que se destinam; 

 Contém substâncias cuja atividade ou reações adversas não estão claramente 

esclarecidas; 

 São administrados por via parentérica (Injetável). 
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5.2. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica Especial 

 

Neste grupo são considerados os medicamentos que contenham uma substância 

designada de estupefaciente e psicotrópico e que quando não são utilizados 

corretamente podem dar origem a riscos importantes de abuso medicamentoso, criar 

toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais (4); 

 

 

5.3. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica Restrita 

 

São medicamentos em que a sua utilização está reservada a certos meios 

especializados, tais como: uso exclusivo hospitalar; patologias diagnosticadas, 

exclusivamente, em meio hospitalar ou equivalente; pacientes em tratamento 

ambulatório mas a sua utilização pode acarretar reações adversas muito graves (4). 

 

 

5.4. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 

Consideram-se medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), todos aqueles 

que não satisfaçam as condições necessárias para os MSRM. Estes necessitam de 

ter indicações terapêuticas que se incluam na lista de situações suscetível de 

automedicação (4). 

 

 

5.5. Outros produtos existentes na farmácia 

 

Para além dos medicamentos descritos anteriormente, existem na farmácia outros 

tipos de produtos, tais como: produtos cosméticos e de higiene corporal, produtos de 
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puericultura, suplementos alimentares, medicamentos homeopáticos, dispositivos 

médicos e produtos/medicamentos veterinários.  

 

 

6. Dispensa de Medicamentos 

 

A dispensa de medicamentos e/ou produtos de saúde é um procedimento em que o 

farmacêutico, após a avaliação da prescrição ou em regime de automedicação, cede 

medicamentos ou outros produtos ao utente. Sempre que é feita a dispensa é 

necessário prestar o aconselhamento adequado sobre o uso correto e racional dos 

medicamentos (2). 

 

6.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 

6.1.1. Receita Médica 

Uma receita médica, em papel, válida tem de se encontrar dentro da validade 

especificada aquando da prescrição médica e obedecer a uma série de parâmetros, 

tais como o nome e número de utente, vinheta do médico prescritor (no caso de receita 

manual) e rubrica do mesmo.   

O médico pode prescrever, por receita médica, um máximo de 4 medicamentos 

diferentes e pode atingir um máximo de 2 embalagens por medicamento. Aquando do 

aviamento da receita, procede-se à leitura dos códigos de barras referentes à 

medicação, e é dada saída da mesma no SIFARMA 2000®; seleciona-se o regime de 

comparticipação, de acordo com a entidade responsável da mesma (no caso de 

receitas manuais); e, por último, é impresso um resumo da dispensa no verso da 

receita (código dos medicamentos dispensados, valor da comparticipação, PVP, entre 

outos). Neste verso, são recolhidas as assinaturas, quer do utente que adquiriu a 

medicação, quer do farmacêutico, e é ainda obrigatória a presença do carimbo da 

farmácia e da data de aviamento.  
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6.1.2. A nova Receita Eletrónica 

A nova receita eletrónica, sem papel, visa simplificar o processo de dispensa dos 

medicamentos.  

Representa um suporte eletrónico através do qual a prescrição médica é acessível a 

partir do cartão de cidadão. Na farmácia, com o leitor Smart Card (onde é introduzido 

o cartão de cidadão) e através da leitura do código de acesso, presente no guia de 

tratamento (Anexo XV) disponibilizado ou numa mensagem escrita enviada para o 

telemóvel do utente, a medicação é fornecida.   

A receita eletrónica é prática, já que há possibilidade do seu aviamento em qualquer 

altura, desde que a data de validade não tenha expirado, mas sobretudo inovadora – 

é uma mais-valia na conferência de receitas, e sustentável uma vez que não há 

desperdício de papel. 

 

 

6.2. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica Especial 

 

Neste tipo de dispensa estão, essencialmente, incluídos os estupefacientes e 

psicotrópicos, sendo sujeitos a um controlo rigoroso. Estes medicamentos têm que 

ser prescritos numa receita eletrónica identificada com RE – regime especial e não 

pode conter mais medicamentos. 

Aquando da dispensa o profissional de saúde deverá preencher um formulário 

identificativo relativamente aos dados do médico prescritor, do utente e do adquirente 

(pode ser ou não o mesmo que o utente e deverá ter idade superior a 18 anos). Deve-

se fotocopiar a receita em duplicado, aos quais se anexa um documento emitido pelo 

SIFARMA 2000® (Anexo XVI). Na receita original será impresso o documento de 

faturação, tal como nas restantes receitas.  

Este procedimento é facilitado nas novas receitas eletrónicas, uma vez que, após 

preencher o formulário identificativo não é necessário fotocopiar a receita (guarda-se, 

apenas, os dois documentos emitidos no fim do atendimento) nem imprimir o 

documento de faturação no verso da receita.  

O INFARMED controla mensalmente as saídas dos estupefacientes e psicotrópicos e 
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trimestralmente a sua entrada. Anualmente, esta entidade exige o movimento de 

entradas e saídas dos mesmos. 

 

 

6.3. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 

Estes medicamentos são dispensados quando o utente vai à farmácia e pede um 

determinado medicamento ou quando necessita de aconselhamento farmacêutico. 

Em ambas as situações é da responsabilidade do farmacêutico orientar sobre a 

correta utilização do medicamento solicitado/ dispensado garantindo assim o uso 

racional do medicamento.  

 

 

7. Serviços 

 

A Farmácia Confiança fornece aos seus clientes determinados serviços, tais como a 

determinação da tensão arterial, Colesterol Total e Glicémia. A disponibilização destes 

serviços é importante para a população, uma vez que, permite evitar idas dos utentes 

ao Centro de Saúde/Hospital para a determinação destes parâmetros, assim como é 

possível acompanhar, controlar e prevenir certas patologias de saúde pública, como 

a Hipertensão Arterial, Diabetes e Colesterol Elevado. 

 

 

7.1. Determinação da Tensão Arterial 

 

A tensão arterial elevada representa uma doença de bastante relevância em termos 

de saúde pública, uma vez que, aumenta o risco de acidentes cardiovasculares. Neste 

sentido, o papel do farmacêutico é de extrema importância no que toca ao 
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rastreamento e controlo dos valores da tensão arterial. 

Durante o meu estágio, realizei inúmeras medições deste parâmetro, utilizando um 

esfigmomanómetro digital. Os valores obtidos eram, maioritariamente, elevados, 

tornando-se necessário nessas situações, alertar o utente da importância da adoção 

de um estilo de vida mais saudável, como a redução do sal na alimentação e a prática 

de exercício físico. 

 

 

7.2. Determinação dos níveis de Colesterol Total 

 

Para realizar esta medição, é conveniente que o utente esteja em jejum. Limpa-se 

com álcool a 70º a zona a puncionar, faz-se a punção (rejeitando a primeira gota) e 

de seguida recolhe-se o sangue com uma micropipeta. O resultado é apresentado 180 

segundo depois.  

Era frequente anotar o resultado em folha própria permitindo fazer uma análise 

individualizada e detalhada para cada utente, tendo inúmeras vantagens no que toca 

ao aconselhamento farmacêutico e monotorização da patologia em questão. Tal como 

no parâmetro anterior (tensão arterial), quando os valores se encontravam fora do 

normal, era comum prestar o devido aconselhamento, tal como a prática de exercício 

físico, alimentação saudável, alteração de hábitos como o consumo de álcool, 

tabagismo, entre outros. 

Durante o meu estágio, este parâmetro foi aquele que realizei em menor escala. 

 

 

7.3. Determinação da Glicémia 

 

Para a determinação da Glicémia procede-se da mesma maneira que o Colesterol 

Total, sendo que é necessário uma menor quantidade de sangue capilar, a recolha 

faz-se diretamente em tira própria e o resultado é-nos fornecido poucos segundos 

depois.  



 RELATÓRIO ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE- FARMÁCIA CONFIANÇA 

 

CÁTIA CARVALHO 17 

 

Tal como nos parâmetros anteriores, era feito o registo do resultado, alertando quando 

o resultado estava fora dos limites estabelecidos.  

 

 

8. VALORMED 

 

A Valormed corresponde a uma sociedade sem fins lucrativos responsável pela 

gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de prazo. Esta visa 

a recolha e o tratamento seguro dos resíduos medicamentosos (5).  

A farmácia dispõe de um contentor da VALORMED, (Anexo XVII) onde todas as 

pessoas podem colocar as embalagens vazias, medicamentos fora da validade, 

medicamentos em desuso, folhetos, blisters, entre outros. 

Quando o contentor enche, o profissional responsável sela-o e pesa-o. 

Posteriormente, este é transportado para um Centro de Triagem por um operador de 

gestão de resíduos. 
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PARTE II- APRESENTAÇÃO DOS TEMAS DESENVOLVIDOS NA 

FARMÁCIA 
 

TEMA I- PROTEÇÃO SOLAR 

 

ENQUADRAMENTO 
 

A pele representa a principal barreira de defesa do nosso organismo contra as 

agressões externas, às quais está sujeito diariamente. Uma das principais agressões 

à superfície cutânea é a radiação ultravioleta (RUV). 

A exposição solar é imprescindível, uma vez que contribui para a síntese de vitamina 

D, favorece a circulação sanguínea e ajuda no tratamento de certas dermatoses. No 

entanto, quando a exposição é em demasia e sem as devidas precauções, pode 

acarretar graves problemas para a saúde, nomeadamente o fotoenvelhecimento, 

eritemas e cancro de pele. 

Para combater/atenuar os danos provocados pela radiação RUV existem os filtros 

solares, orgânicos e/ou inorgânicos que são incorporados em formulações de 

protetores solares bem como outras medidas que devem ser adotadas aquando da 

exposição solar.  

O presente projeto foi desenvolvido no âmbito do estágio curricular em farmácia 

comunitária, com o objetivo de abordar quais as principais radiações responsáveis 

pelos danos da exposição solar, os fatores de fotoproteção natural, a fotoproteção 

externa, nomeadamente os filtros solares, bem como enunciar outras medidas de 

proteção solar.  
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1. Pele 

 

A pele é o maior órgão corporal, representa cerca de 15% do peso corporal total, 

possui uma espessura inferior a 2mm e trata-se da primeira linha de defesa do 

organismo. A estrutura cutânea é, essencialmente, constituída por três camadas: a 

epiderme, a derme e a hipoderme (Figura 1). 

A estrutura mais externa da pele, a epiderme, tem a capacidade específica de 

regenerar o tecido cutâneo continuadamente, sendo constituída principalmente por 

queratinócitos ou células escamosas, responsáveis pela produção de queratina. Esta 

é também constituída por células de Langerhans, com função imunológica, e 

melanócitos, células dendríticas nas quais ocorre a produção de melanina, um 

pigmento fundamental na coloração da pele, olhos e cabelo, bem como na proteção 

contra a RUV. Aqui localiza-se o estrato córneo, sendo este a camada celular mais 

externa da epiderme, constituído por queratina e responsável pela função de barreira 

vital da pele. É de salientar que esta camada não possui vasos sanguíneos, ou seja, 

trata-se de uma zona avascular, sendo alimentado por difusão através da derme. 

A segunda camada, a derme, localiza-se abaixo da epiderme dando apoio estrutural 

e massa à pele. Esta é formada por componentes do tecido conjuntivo (elastina, 

colagénio e fibras reticulares), água, nervos, substância-base e vasos sanguíneos/ 

linfáticos.  

Por fim, a camada mais interna da pele, a hipoderme é constituída essencialmente 

por tecido adiposo, sendo responsável pelo isolamento térmico, efeito amortecedor, 

armazenamento calórico e alojamento das duas outras camadas de estrutura de apoio 

do organismo (por exemplo, músculo, tendão, osso).  

Para além destes constituintes mencionados anteriormente, a pele é constituída por 

glândulas sudoríparas écrinas, glândulas apócrinas, glândulas sebáceas, folículos 

capilares, corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, entre outros (6). 
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Nos últimos anos tem-se verificado um aumento da preocupação da população pela 

beleza, estado e bem-estar da pele, principalmente no que toca à correção de 

imperfeições, hidratação cutânea e retardamento dos sinais de envelhecimento.  

 

 

 

Figura 1- Estrutura anatómica da pele (6).  

 

 

2. Radiação Ultravioleta 

 

A luz solar corresponde a um espectro eletromagnético (Figura 2), compreendido por 

vários tipos de radiação que vão desde os raios gama até as ondas rádio, onde se 

verifica um aumento do comprimento de onda (λ) e diminuição da frequência. Dentro 

deste tipo de radiações é importante salientar a radiação ultravioleta (UV), 

responsável pelo transporte de calor até à superfície terrestre, pelo que é esta que 

penetra na hipoderme e que causa danos ao organismo. Este tipo de radiação pode 

ser subdividida em radiação UVA, UVB e UVC, sendo que esta última é absorvida 

pela camada do ozono e não atinge a terra (7). 
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2.1. Radiação UVA 

 

A radiação UVA está compreendida entre o 320-400 do espectro eletromagnético. 

Este tipo de radiação penetra profundamente na superfície cutânea, a sua intensidade 

é constante durante o ano e durante o dia, sendo a principal responsável pelo 

fotoenvelhecimento cutâneo, fotoalergias e alterações que predispõe a cancro de pele 

(8). 

 

 

2.2. Radiação UVB 

 

A radiação UVB localiza-se na zona dos 290- 320nm do espectro eletromagnético. Ao 

contrário da radiação UVA, a intensidade desta varia, sendo que, aumenta nos meses 

de verão e nos horários entre as 11-16h. Esta atinge as camadas mais superficiais da 

pele e é responsável pela transformação do ergosterol epidérmico em vitamina D, 

pelas queimaduras e/ou eritemas solares, danos no DNA, fotoimunosupressão, 

espessamento do estrato córneo e melanogénese (1, 8, 9). 

Figura 2- Espetro Eletromagnético 
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2.3. Efeitos da radiação UV na pele 

 

A exposição à radiação UV pode ter efeitos nocivos ou efeitos benéficos para a saúde. 

Relativamente aos efeitos benéficos, esta intervém na síntese de vitamina D e de 

melanina, estimula o sistema nervoso para o bem-estar físico e mental, promove o 

espessamento da epiderme, estimula a circulação, exerce efeito antisséptico/ 

bactericida e previne alguns tipos de dermatoses, tais como a psoríase. Os efeitos 

nocivos podem ser subdivididos em dois tipos, a curto ou a longo prazo (1). 

 

Efeitos a curto prazo 

 

Efeitos a longo prazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Eritema/Queimadura solar 

Provocados essencialmente pela 

radiação UVB 

Bronzeado 
Associado à síntese de melanina 

Fotossensibilização 
(Fotoalergias ou fototoxicidade) 

Fotoenvelhecimento Fotocarcinogénese 
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3. Fotoproteção 

 

A exposição à radiação UV é inevitável, assim como é imprescindível para 

desempenhar determinadas funções no organismo. No entanto, existem mecanismos 

de defesa contra esta, designados de fatores naturais de fotoproteção que são 

ativados para evitar possíveis danos e alterações cutâneas. Por vezes, quando a 

exposição é em demasia estes mecanismos não são suficientes sendo necessário 

adotar medidas de proteção externa, nomeadamente aplicação de formulações 

contendo filtros solares que podem ser orgânicos (químicos) ou inorgânicos (físicos). 

 

 

3.1. Fatores naturais de fotoproteção 

 

3.1.1. Melanina 

 

A produção de melanina, pigmento natural da pele, ocorre nos melanócitos 

epidérmicos, em componentes específicos designados de melanossomas, com 

posterior passagem para os queratinócitos adjacentes. Em ambos os locais, esta 

acumula-se e funciona como um protetor celular contra a radiação UV por absorção, 

filtração e dissipação da energia na forma de calor, através dos grupos carbonilo e 

duplas ligações conjugadas, bem como pela capacidade de captação de radicais livres 

formadas aquando da exposição à radiação UV (O2
- e H2O2). 

A pele escura contém 4-6 vezes maior quantidade de melanina do que a pela clara, 

estando espalhando-se por toda a epiderme. Pelo contrário, nos indivíduos de pele 

clara, a melanina agrega-se e distribui-se apenas pelas camadas basais e 

suprabasais.  

Existem dois tipos de melanina, a eumelanina (associada a indivíduos de pele escura) 

ou feomelanina (associada a indivíduos de pele clara), sendo que a primeira confere 

maior proteção contra a radiação UV, o que justifica o facto dos indivíduos de pele 

escura serem menos suscetíveis aos danos provocados pela radiação UV.  
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Acresce ainda a maior dificuldade de oxidação da feomelanina, fazendo com que os 

indivíduos de pele branca bronzeiem menos (10, 11). 

 

 

3.1.2. Espessamento da pele 

 

A principal barreira contra a radiação UV é a epiderme. Esta após várias exposições 

ativa mecanismos de adaptação tornando-se mais espessa, através da compactação 

do estrato córneo e do aumento da coesão entre as células que o constituem, 

diminuindo assim a descamação. Tudo isto leva a uma hiperplasia epidérmica e a uma 

hiperqueratinização que faz com que a proteção contra a radiação aumente (12).  

 

 

3.1.3. Bronzeamento 

 

O bronzeamento, aumento da pigmentação da pele, é considerado como um 

fotoprotetor natural da pele, principalmente no que toca ao desenvolvimento de 

cancro. O grau de pigmentação da pele está diretamente relacionado com a 

densidade de melanócitos que expressam proteínas específicas envolvidas na síntese 

e na deposição de melanina nos melanossomas.  

Existem dois tipos de bronzeamento, o imediato, que se desenvolve após alguns 

minutos de exposição solar, e o retardado, que aparece passado alguns dias da 

exposição à radiação UV. 

No entanto, o mecanismo através do qual ocorre o bronzeamento não está 

completamente explicado, existindo três hipóteses: 

 Redistribuição da melanina em direção à superfície da pele; 

 Alterações na forma e localização intracelular da melanina; 

 Síntese de melanina nova (13) 
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3.1.4. Ácido Urocânico 

 

O ácido urocânico (UCA), presente no estrato córneo, foi proposto como um cromóforo 

importante na fotoproteção natural e apresenta um pico de absorção de radiação nos 

comprimentos de onda entre 260 a 310nm.  

Esta propriedade de filtro solar endógeno advém da capacidade de absorção direta 

da radiação UVB. Contudo, os seus isómeros, cis-UCA e trans-UCA, para além da 

propriedade mencionada anteriormente, também eliminam os radicais hidroxilo 

gerados pela radiação. 

Durante muitos anos, o UCA foi utilizado como filtro solar em formulações de 

fotoproteção, no entanto, os protetores solares que o continham foram retirados do 

mercado, uma vez que foram demonstradas propriedades imunossupressoras deste 

composto, sendo prejudicial para o organismo (14).  

 

 

3.2. Fotoproteção externa 

 

No que toca à fotoproteção externa, é de salientar os filtros solares incorporados nas 

formulações fotoprotetoras. Existem dois tipos de filtros, os filtros orgânicos e os filtros 

inorgânicos, embora, frequentemente, designados de filtros químicos e filtros físicos, 

respetivamente (Figura 3).  

Os filtros orgânicos são compostos por moléculas orgânicas, exercendo, 

geralmente, a fotoproteção através da absorção da radiação UV, pelo contrário, os 

filtros inorgânicos são compostos por óxidos metálicos e exercem a sua ação por 

reflexão e dispersão da radiação. No entanto, existem no mercado a associação de 

filtros orgânicos com inorgânicos, como por exemplo do Tinossob® M que para alem 

de absorver a radiação, também tem a capacidade de a refletir e dispersar (1). 

A aplicação de um protetor solar, orgânico ou inorgânico, é importante que seja feita 

de forma adequada, regular, de 2 em 2 horas, e abundante, 2 mg/cm2 de pele, 

podendo assim usufruir da máxima eficácia do produto (8).  
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Tabela 3- Filtros solares aprovados pela Food and Drugs Administration (FDA) (15)  

 

 

 

3.2.1. Filtros Orgânicos  

 

As moléculas orgânicas que funcionam como filtro solar têm a capacidade de absorver 

a radiação UV e transformá-la em energia menos prejudicial para o organismo. Estas 

moléculas são, geralmente, compostos aromáticos com grupos carbonilo e 

apresentam um grupo dador de eletrões (e-), grupo amina ou grupo metoxilo, na 

posição orto ou para do anel aromático. Quando ocorre absorção de energia, há 

excitação dos e-, passando estes para uma orbital molecular vazia de menor energia, 

ocorrendo libertação de calor.  

Atualmente, no mercado, existem diversas moléculas que incorporam formulações de 

fotoproteção. No entanto, nem todos os compostos apresentam picos de absorção 
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máxima para o mesmo comprimento de onda do espetro eletromagnético. O ácido 4-

aminobenzóico (PABA) possui um pico máximo de absorção aos 283nm, 

correspondente à região UVB (Figura 4). Já o butil metoxidibenzoilmetano tem um 

pico de absorção máxima aos 358nm, abrangendo a região UVA (Figura 5).  

Assim sendo, é comum a associação de moléculas que absorvam na região UVA com 

moléculas que absorvam na região UVB, obtendo-se assim uma proteção solar mais 

eficaz (1).  

  

 

 

3.2.2. Filtros Inorgânicos 

 

Os filtros solares inorgânicos são essencialmente representados por dois óxidos 

metálicos semicondutores, o óxido de zinco (ZnO) e dióxido de titânio (TiO2). O 

mecanismo de fotoproteção destes envolvem transições entre bandas de valência e 

condução do sólido fazendo com que reflitam ou a dispersem a radiação UV. 

Estes filtros encontram-se nas formulações sob a forma de partículas em suspensão 

com um tamanho aproximadamente igual ao da radiação que se pretende proteger, 

fazendo com que, aquando da aplicação se forme uma película branca, opaca e 

espessa sobre a pele, tornando-se uma desvantagem para o consumidor em termos 

de estética. Por outro lado, estes fotoprotetores são considerados os mais eficazes e 

seguros, uma vez que, são fotoestáveis e apresentam baixo potencial de irritação, 

Figura 3- Espetro máximo de absorção do PABA (1). Figura 4- Espetro máximo de absorção do butil 

metoxidibenzoilmetano (1). 
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sendo, portanto, os mais recomendados para as crianças e indivíduos com pele 

sensível (1).  

 

 

3.2.3. Antioxidantes 

 

A utilização de oxigénio pelo nosso organismo gera, naturalmente, processos 

oxidativos dos quais resultam espécies reativas de oxigénio (ROS), capazes de 

provocar danos no DNA, peroxidação lipídica e desnaturação de proteínas. Estas 

ROS geradas apenas por processos fisiológicos são neutralizadas por sistemas 

antioxidantes existentes no organismo. No entanto, em situações não fisiológicas, são 

necessários os mecanismos de compensação para se conseguir manter um estado 

de equilíbrio entre as ROS formadas e os sistemas antioxidantes.  

Este estado de equilíbrio pode ser mantido com a ajuda de antioxidantes externos, 

que vão diminuir a oxidação de substratos, evitar a formação de radicais livres ou a 

captá-los, assim como reparar danos gerados pelas ROS. 

Estudos comprovam que os polifenóis são compostos naturais de plantas que 

combatem a inflamação, o stress oxidativo, os danos provocados no DNA e a 

imunossupressão, induzidos pela radiação UV. Todos estes efeitos vão contribuir para 

a diminuição da fotocarcinogénese (9, 15). 

 

 

3.2.4. Formulações para incorporar os filtros 

 

Para que um filtro exerça a sua ação é necessário a sua incorporação numa 

formulação. Esta formulação, designada de protetor solar, é então composta por uma 

substância ativa (filtro solar orgânico e/ou inorgânico) e pelo veículo. 

O protetor solar não deve apenas mostrar-se eficaz no que toca a proteção solar, deve 

também satisfazer alguns requisitos para atrair o consumidor, nomeadamente, ser 

estável, incolor, não manchar a pele nem a roupa, não ser volátil, não ser tóxico, 
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possuir características solúveis adequadas, não ser irritante nem sensibilizante, entre 

outras. Para tal, é necessário ter especial ao tipo de veículos utilizados.  

Atualmente, no mercado, existem inúmeras formulações de protetores solares, no 

entanto, a maior parte baseiam-se em loções hidroalcóolicas, cremes, loções 

emulsionadas, géis, sprays, sticks, entre outros (1).  

 

 

3.2.5. Fator de Proteção Solar 

 

O fator de proteção solar (FPS) mede a eficácia de um protetor solar pois exprime a 

relação existente entre o tempo e o desenvolvimento de eritema com o uso de filtro 

solar e o desenvolvimento do mesmo eritema sem o uso de filtro solar.  

Por exemplo, um indivíduo que desenvolveria uma queimadura, após 10 min de 

exposição solar, usando protetor solar com FPS 10 essa mesma queimadura só se 

iria desenvolver passado 100 min, considerando que a localização geográfica, a 

estação do ano, as condições climáticas, o horário e o tipo de pele se mantêm.  

Assim, quanto maior for o FSP maior será a proteção solar, realçando o facto de que 

este fator é calculado tendo em conta apenas a radiação UVB, através da seguinte 

equação (1, 16):  

 

FPS = 
𝐷𝑜𝑠𝑒 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝐸𝑟𝑖𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠𝑎 ( 𝑝𝑒𝑙𝑒 𝒄𝒐𝒎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒çã𝑜)

𝐷𝑜𝑠𝑒 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝐸𝑟𝑖𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠𝑎 ( 𝑝𝑒𝑙𝑒 𝒔𝒆𝒎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒çã𝑜)
 

 

 

3.2.6. Fototipo de pele 

 

O fototipo de pele corresponde a uma classificação denominada de Fitzpatrick, 

utilizada a nível nacional e internacional. Esta classifica a pele em seis tipos, tendo 

em conta a forma como a pele reage à exposição solar, nomeadamente no que toca 

ao bronzeamento e ao desenvolvimento de eritemas, exigindo assim diferentes níveis 

de proteção solar (8). 
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3.3. Outros cuidados a ter com a exposição solar 

 

 Exposição de forma gradual e progressiva, nunca se deve ultrapassar as 2h;   

 Evitar exposições solares nas horas de maior radiação solar, entre as 11-16h;   

 Aplicar o protetor solar, 20-30 minutos antes da exposição solar. Reaplicar 

novamente a cada 2 horas ou após mergulhar;  

 Usar chapéu-de-sol, óculos de sol, boné e roupa clara nas horas de maior 

calor;   

 Usar protetor solar adequado ao tipo de pele, nunca com FPS menor que 30;  

 Em dias nublados usar também proteção solar;   

 Usar protetor solar diariamente, nas áreas expostas ao sol, como é o caso do 

Tabela 4- Fototipo de pele (Adaptada de 8) 
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rosto;   

 A proteção solar das crianças é responsabilidade dos pais; 

 Hidratação. 

 

 

4. Na farmácia... 

 

De forma a pôr em prática este tema desenvolvido durante o meu estágio em farmácia 

comunitária, elaborei um folheto informativo (Anexo XVIII) de forma a alertar a 

população acerca do danos provados pelo sol, a importância da proteção solar e os 

principais cuidados a ter. Este folheto foi colocado nos balcões da farmácia para que 

os clientes retirassem e lessem.  

Outro evento promovido no âmbito deste projeto, em colaboração com a Innéov 

(Anexo XIX) e a Daylong (Anexo XX), foi um rastreio do fototipo de pele. Este evento 

realizou-se dia 8 de Julho na Farmácia Confiança, onde se utilizou um aparelho 

próprio (Anexo XXI) que permitia analisar a estrutura interna da pele do rosto de cada 

utente, nomeadamente a presença de manchas, estado de hidratação, presença de 

rídulas e rugas, bem como outro tipo de alterações cutâneas. Após esta análise, era 

feito um questionário (Anexo XXII), no qual era possível determinar o fototipo de pele, 

prestando assim o aconselhamento adequado acerca dos principais cuidados 

aquando da exposição solar.  

 

 

5. Proteção Solar e Nanotecnologia 
 

Para qualquer tipo de formulação de protector solar é necessário garantir a segurança 

e a eficácia do produto. A segurança relaciona-se com os efeitos ativos da 

fotoproteção cutânea, nomeadamente a sensibilização e a irritação da pela, bem 

como, com a possibilidade de permeação do produto para outras camadas da pele, 
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que não o estrato córneo, podendo atingir a circulação sanguínea, pondo em causa 

questões de toxicidade.  

Estes problemas podem ser superados através da nanotecnologia, por incorporação 

dos filtros solares em nanosistemas. Esta tecnologia faz aumentar a fotoestabilidade 

dos protetores solares, aumentando a eficácia dos mesmos. Para além disso, 

aumentam a retenção do filtro solar no estrato córneo, bem como, o FPS e o espetro 

de absorção do fotoprotetor. Outra vantagem da veiculação dos filtros em 

nanosistemas é a melhoria do efeito sensorial, nomeadamente na cor, textura e 

espalhamento, principalmente em filtros inorgânicos (17, 18). 

Através da visualização da figura 5, podemos verificar que a emulsão de protetor solar 

se torna mais eficaz, obtendo maior absorção de radiação UV, quado incorporada 

numa SLN (nanopartículas lipídica). O mesmo estudo, verificou que é possível reduzir 

a concentração do filtro soltar, mantendo o mesmo nível de proteção, concluindo que 

é possível usufruir de um efeito sinérgico entre o uso de nanopartículas lipídicas e 

filtros solares (19, 20). 

 

 

 

Figura 3- Absorção a diferentes comprimentos de onda de emulsões de referência e formulações SLN, contendo 

5 e 10% de oxibenzona (filtro orgânico) (20). 
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TEMA II- NANOTECNOLOGIA EM DERMOCOSMÉTICA 

 

ENQUADRAMENTO 

 

Nos últimos anos tem-se verificado uma maior preocupação com o estado da pele por 

parte da população, principalmente no que toca ao envelhecimento, à hidratação, à 

fotoproteção, certas dermatoses, entre outros.   

Atualmente existem no mercado, inúmeras formulações que agem no sentido de 

atenuar todos estes processos a nível cutâneo. Muitas destas formulações utilizam a 

nanotecnologia como forma de incorporar SA (s), aumentar a estabilidade, aumentar 

a eficácia e diminuir a irritabilidade.  

O presente projeto tem como principal objetivo relacionar a nanotecnologia com a 

dermocosmética, abordando quais as principais nanoestruturas utilizadas nas 

formulações bem como os problemas de nanotoxicidade e segurança que se levantam 

com o uso destes produtos.  
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1. Administração tópica cutânea 

 

A administração de uma determinada SA por via tópica tem como principal objetivo 

uma ação a nível local, diminuindo assim possíveis efeitos secundários sistémicos. 

Quando esta administração tópica é cutânea existem inúmeros fatores que podem 

influenciar a absorção através da pele, tais como as propriedades físico-químicas da 

SA, as especificações dos excipientes/veículos e estado fisiológico da pele (21).  

A principal barreira é sem dúvida o estrato córneo, constituído por corneócitos 

rodeados por uma matriz lipídica. A absorção de fármacos pode ocorrer através dos 

corneócitos ou utilizando estruturas tipo canal formadas na matriz lipídica, sendo esta 

última via, aquela que oferece melhor penetração.  

Tendo em conta que a constituição do estrato córneo é essencialmente lipídica, 

moléculas lipofílicas são distribuídas mais facilmente beneficiando de uma absorção 

superior. Por lado, quando se pretende uma difusão para o tecido vivo, esta é 

favorecida por moléculas polares. O tamanho das partículas é também um elemento 

chave na nesta via de administração, pois quanto menores forem mais facilmente se 

difundem e exercem a sua ação (22). 

 

 

2. Nanotecnologia em dermocosmética 

 

A nanotecnologia trata-se de uma área tecnológica em constante desenvolvimento e 

expansão em diversos ramos, tais como engenharia, medicina, indústria farmacêutica, 

agricultura, informática, entre muitas outras. É definida pela caracterização, produção 

e aplicação de sistemas e componentes numa escala nanométrica (10-9 m= 1nm) (7).  

Este tipo de tecnologia fundamenta-se essencialmente pelo facto das nanopartículas 

utilizadas apresentarem propriedades físico-químicas e comportamentais diferentes 

das que possuem em dimensões superiores. (23) Estas alterações devem-se, 

sobretudo, ao aumento da área de superfície e ao elevado número de partículas por 

unidade de peso, que provocam mudanças na estrutura cristalina das partículas (24).  
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Na área da dermocosmética, a nanotecnologia é cada vez mais utilizada para 

obtenção de formulações de aplicação tópica, uma vez que, devido ao reduzido 

tamanho das substâncias ativas SA (s) incorporadas, penetram de uma forma mais 

eficaz na pele, potencializando os seus efeitos. Outras vantagens deste tipo de 

materiais são o aumento da estabilidade das SA (s), tornam o produto esteticamente 

mais agradável, aumenta o tempo de permanência na pele e tem a capacidade de 

controlar a libertação da SA (23) (4). 

De entre os sistemas nanotecnológicos existentes, os mais aplicados em produtos 

dermocosméticos são as nanoestruturas baseadas em sistemas coloidais (as 

nanoemulsões, os lipossomas, as nanopartículas poliméricas e as nanopartículas 

lipídicas) e os fulerenos.  

A L'Oreal SA (França) foi classificada, para o período de 1994 a 2005, como a quinta 

empresa do mundo com base no número total de patentes registradas relacionadas 

com a nanotecnologia. No entanto, outras empresas usam este tipo de tecnologia no 

fabrico dos seus produtos dermocosméticos, como podemos ver na tabela 3. (21, 24). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3-Uso de nanotecnologia em diferentes empresas de dermocosmética (21). 
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Figura 4- Evolução de nanoestruturas baseadas em sistemas coloidais (25).  

 

 

3. Nanoemulsões 

 

As nanoemulsões constituem emulsões nas quais as gotículas, em escala nano (até 

500nm), de um líquido estão dispersa noutro líquido. 

Na constituição de uma nanoemulsão é imprescindível a presença de um agente 

tensioativo / surfatante para que este sistema seja estável. Este agente vai determinar 

a orientação da nanoemulsão, se é O/A (óleo/água) ou A/O (água/óleo), dependendo 

das propriedades químicas do mesmo, que se traduzem pelo equilíbrio hidrófilo/lipófilo 

(EHL). No entanto, as mais utilizadas em formulações dermocosméticas são as O/A, 

uma vez que, a maior parte dos compostos ativos como as vitaminas, antioxidantes e 

agentes de antienvelhecimento apresentam características lipofílicas, sendo assim 

incorporadas na fase interna da emulsão (fase oleosa). 

Este tipo de nanosistemas são promissores para a libertação tópica e transdérmica 

de SA (s), uma vez que, apresentam baixa irritabilidade para a pele, a eficácia de 

encapsulamento das SA (s) é elevada, assim como a solubilidade da mesma também 

aumenta, apresentam boas características no que toca a aplicação cutânea das 

formulações (cobertura, toque e textura), assim como, apresentam propriedades 

biofísicas especificas principalmente no que toca à hidratação cutânea. Em 

contrapartida, este tipo de formulações podem sofrer facilmente fenómenos de 

floculação e coalescência devido ao efeito browniano das partículas, interferindo com 
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a libertação das SA (s). No entanto, é possível notar a ocorrência destes fenómenos 

com uma simples observação da formulação. (18, 23, 26).  

 

 

Figura 5- Estrutura de um nanoemulsão (18). 

 

 

4. Lipossomas 

 

Um lipossoma são modelos tradicionais de formulações à base de lípidos onde o 

tamanho do seu diâmetro varia entre os 25-5000nm. Estes definem-se como uma 

vesícula esfera constituído por uma cavidade interna aquosa, rodeada por uma 

membrana composta por uma bicamada lipídica. Os fosfolípidos utilizados na 

preparação deste tipo de nanosistemas são moléculas antipáticas, possuindo regiões 

hidrofílicas e lipofílicas. Assim sendo, os grupos polares de fosfolípidos formam uma 

interface entre a superfície interna e a bicamada lipídica externa. 

Tendo em conta a sua estrutura, estes nanosistemas, permitem a incorporação de 

compostos hidrófilos, hidrófobos e anfílicos tanto dentro do núcleo interno, bem como 

no interior e ao longo da bicamada fosfolipídica. 

Apresentam inúmeras vantagens, tais como a proteção da SA da degradação 

enzimática, biodegrabilidade, flexibilidade, biocompatibilidade, baixa toxicidade e não 

imunogenicidade. No entanto, este tipo de sistemas não são muito utilizados uma vez 

que, possuem um curto período de vida, baixa estabilidade, baixa eficácia de 

encapsulação de SA, são rapidamente removidos pelo sistema reticuloendotelial e 
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interagem frequentemente com células e membranas (25) (18, 27). 

 

 

Figura 6- Estrutura de um lipossoma (18). 

 

 

5. Nanopartículas 

 

5.1. Nanopartículas poliméricas 

 

As nanopartículas poliméricas são sistemas vesiculares, frequentemente utilizados 

em produtos dermocosméticos, para a encapsulação, dispersão, dissolução ou 

adsorção de SA (s) (28) (29).  

Têm como principais vantagens a baixa citotoxidade, libertação controlada e orientada 

da SA, proteção da SA suscetível de degradação e métodos simples de produção 

laboratorial (22). Segundo, Shetty et al., 2015, quando se usa nanopartículas 

poliméricas de dióxido de titânio e óxido de zinco na proteção solar, obtém-se elevada 

deposição e difusão na pele, assim como excelentes valores de fator de proteção solar 

(FSP) (30). Da Silva et al., 2013, mostrou que através da nanoencapsulação de 

Vitamina K, utilizada topicamente como antioxidante e antienvelhecimento, é possível 

obter permeação seletiva na derme, diminuindo assim adsorção sistémica (31).  

No entanto, este tipo de nanosistemas apresentam algumas desvantagens tais como 
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a adaptação dos métodos numa escala industrial, bem como a toxicidade dos resíduos 

de solventes orgânicos usados no processo de fabrico (32). 

Tendo em conta a sua composição e organização estrutural, podem ser subdivididas 

em dois subgrupos: as nanocápsulas e as nanoesferas. Os métodos de obtenção, de 

ambas, são semelhantes, diferem apenas no mecanismo de polimerização.  

As nanocápsulas caracterizam-se como um sistema de reservatório, contendo um 

núcleo oleoso rodeado por um invólucro polimérico. A SA está dissolvida no núcleo 

ou adsorvida na parede polimérica. Dada a sua estrutura apresentam elevada 

capacidade de carga (22) (28). 

Por outro lado, as nanoesferas, dado a ausência de óleo na sua constituição, 

definem-se como um sistema de matriz, onde o fármaco está adsorvido ou disperso 

molecularmente na rede polimérica, apresentando portanto, baixa capacidade de 

carga.(22) (28). 

 

 

 

Figura 7- Esquema de nanopartículas poliméricas usados tipicamente em dermocosmética: (A) nanoesfera 

(sistema de matriz) e (B), nanocápsula (sistema de reservatório (22).  
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5.2. Nanopartículas lipídicas  

 

As nanopartículas lipídicas são derivadas de emulsões O/A onde se substitui a fase 

oleosa (fase interna), no estado líquido, por uma fase oleosa no estado sólido à 

temperatura ambiente e corporal (5). Foram identificadas em 1990 como uma 

alternativas a sistemas transportadores coloidais já existentes, tais como lipossomas, 

nanopartículas poliméricas e emulsões (25).  

Existem dois tipos de nanopartículas lipídicas, as nanopartículas lipídicas sólidas 

(solid lipid nanoparticles, SLN) e os vetores lipídicos nanoestruturados 

(nanostructured lipid carriers, NLC). A grande diferença entre estes dois subgrupos é 

a sua matriz lipídica, uma vez que, nas SLN esta é composta apenas por um lípido 

sólido, enquanto, nas NLC são sistemas mais desorganizados, constituídas por uma 

mistura de partículas lipídicas sólidas com partículas lipídicas líquidas, sendo, por 

isso, estas últimas designadas de nanopartículas lipídicas de segunda geração. As 

NLC apresentam como vantagens, relativamente às SLN, o facto de possuírem maior 

estabilidade, maior capacidade para incorporar substâncias ativas, o teor de água que 

fica em suspensão é menor, assim como, também se verifica uma menor libertação 

da SA durante o armazenamento (5). A figura 11 evidencia as principais diferenças 

entre a matriz SLN e a matriz NLC. 

Segundo, Jenning V. e Gohla SH. (2001), a adição de um lípido líquido à matriz lipídica 

sólida aumentou a eficácia da encapsulação assim como proporcionou um aumento 

da proteção do retinol (SA) de 1% para 5% (33).  

 

 

 

 

 

Figura 8- Formação de uma estrutura cristalina quase perfeita (lado esquerdo), onde se torna difícil a incorporação 

da SA. Formação de uma estrutura desorganizada lado direito), tendo maior capacidade para incorporação da SA 

(Adaptado de(5)). 

SLC NLC 
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Abaixo estão enumerados alguns exemplos de estudos que demonstram a eficácia 

deste tipo de tecnologia. 

 

Proteção Solar- A incorporação de filtros solares orgânicos, tais como a oxibenzona, 

através de SLN, nas formulações, aumenta a proteção (20).  

Tretinoína- Diminuição dos efeitos secundários (eritema, descamação e ardor) 

provocados pela tretinoína, usada no tratamento de doenças inflamatórias e 

proliferativas da pele, através da incorporação desta em SLN (34).  

Podofilotoxina- Utilizado topicamente em verrugas provocadas pelo vírus do 

papiloma humano. Redução dos efeitos secundários sistémicos graves provocados 

por esta, aquando da sua incorporação em SLN (35).  

 

 

6. Fulerenos 

 

Os fulerenos representam formas alotrópicas constituídas unicamente por átomos de 

carbono com uma estrutura típica em forma de gaiola. Podem adotar várias formas, 

tais como esfera oca, elipsóide ou tubo, exibindo assim propriedades diferentes 

conforme a forma e o número de átomos de carbono pelos quais são constituídos.  

O composto mais abundante da família dos fulerenos designa-se por “Fullerene”, 

produzido pela primeira vez numa escala preparativa, em 1990, sendo constituído por 

60 átomos de carbono e representado pela sigla C60. A estrutura deste composto 

(Figura 12) é caracterizada por conter 20 hexágonos e 12 pentágonos. 

A sua utilização em dermocosmética é devido à sua forma de gaiola, que mostrou 

interesse na área da encapsulação de SA (s), podendo assim alterar as propriedades 

físico-químicas das mesmas, originando uma nanoestrutura. Esta nanoestrutura tem 

como vantagem através da flexão mecânica alterar a organização estrutural da 

superfície cutânea, aumentando a penetração por comprometimento da 

permeabilidade da epiderme. Em contrapartida, são insolúveis em meios aquosos, 
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agregam-se facilmente e são de difícil processamento, obstáculos que condicionam o 

seu uso (36-38).  

 

 

Figura 9- Estrutura do fullerene C60. 

 

 

7. Nanotoxicidade e Segurança 

 

O aumento da utilização de nanomateriais tem levantado questões acerca dos seus 

riscos de nanotoxicidade e segurança para a saúde pública. Estas preocupações 

estão relacionadas quer a nível de segurança humana, no que toca aos consumidores 

e profissionais, quer a nível de segurança ambiental, podendo afetar cadeias 

alimentares, uma vez que não se sabe o poder de biodegradabilidade de cada 

nanomaterial (24).  

No que toca à segurança humana, tendo em conta o tamanho destas partículas, 

aquando da aplicação dos produtos que os usam nas suas formulações, a sua via de 

exposição não se resume apenas à via dérmica, abrangendo também a via inalatória 

e oral. Isto leva a que os níveis de nanomateriais aos quais os consumidores são 

expostos sejam superiores bem como o facto de se exporem a áreas do organismo 

que não seriam esperadas. Esta nanotoxicidade está associada à produção de ROS, 

levando a stress oxidativo, bem como inflamação, e consequentemente danos no DNA 

e proteínas (23).  
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Associado ao seu reduzido tamanho, o facto da solubilidade de uma determinada 

substância ser superior do que no seu tamanho normal, bem como possuírem uma 

elevada área de superfície, favorece a adsorção de patogéneos, alérgenos ou 

proteínas, fazendo com que estes materiais consigam atravessar barreiras, atinjam a 

circulação sanguínea, afetando assim órgãos e tecidos (24). 

No que toca ao meio ambiente, a exposição aos nanomateriais deve-se à libertação 

para a águas, para o solo e para o ar durante o seu uso, assim como durante o 

processo de fabrico através da eliminação de resíduos. Estes nanomateriais, em 

determinadas quantidades podem contaminar as águas, interferindo com cadeias 

alimentares e ecossistemas (23). 

Recentemente, apesar de estudos verificaram que o dióxido de titânio micronizado 

utilizado em protectores solares não penetra no estrato córneo, o Programa Nacional 

de Toxicologia dos Estados Unidos classifica-o como possivelmente cancerígeno 

através da administração por outra via (presença de tumores no pulmão em ratos, 

quando inalado). No entanto, este continua a ser utilizado uma vez que, não se 

levantaram questões de insegurança através da administração tópica (39).  

Os fulerenos são outro tipo de nanoestruturas utilizadas em dermocosmética que 

revelam algumas dúvidas no que toca à sua nanotoxicidade. Vários estudos 

demonstraram que estes causam danos em certos animais, tem propriedades 

bactericidas e genotóxicas, assim como apresentam toxicidade para o endotélio 

vascular celular (23). 

Assim, são necessários mais estudos de forma a investigar detalhadamente, caso a 

caso, os perfis de toxicidade de cada nanomaterial utilizado nas formulações de 

dermocosméticas, analisando assim a relação risco-benefício.  

 

 

8. Na farmácia.. 

 

No âmbito deste tema, durante o meu estágio na FC, fiz parte da organização de um 

aconselhamento dermofarmacêutico de uma marca que usa este tipo de tecnologia, 

nomeadamente a Anjelif. Esta marca é a primeira que usa nos seus produtos uma 
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molécula de origem marinha, designada de Polglumyt ®, que aumenta a capacidade 

energética das células da epiderme, potenciando os mecanismos de renovação 

celular (40).  

O aconselhamento mencionado anteriormente realizou-se pela primeira vez, dia 5 de 

Maio, no qual participaram 14 pessoas. Dado a grande adesão da população, deu-se 

o seguimento deste aconselhamento, marcando uma segunda sessão para dia 15 de 

Julho, na qual participaram 16 pessoas.  

Este tipo de eventos tem uma componente bastante positiva para a farmácia, uma vez 

que, aumenta a proximidade entre o utente e a farmácia, tornam a farmácia mais 

dinâmica e enriquece o conhecimento dos profissionais de saúde, permitindo fazer um 

aconselhamento mais específico e direcionado para cada caso.  
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CONCLUSÃO 

 

A realização deste estágio profissionalizante em FC é uma etapa fundamental para a 

finalização do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Este permite pôr em 

prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo de todos os anos do curso.  

Durante os quatro meses de estágio foram inúmeros os conhecimentos adquiridos 

com toda a equipa da Farmácia Confiança qua me acolheu com enorme carinho e 

amizade. 

Foi nesta fase do meu percurso académico que realmente percebi o papel que um 

Farmacêutico desempenha a nível da FC, principalmente, no que toca ao 

aconselhamento farmacêutico na venda de medicamentos e/ou produtos de saúde, 

na adesão a terapêutica e a na monotorização de certas patologias. É de salientar 

que todas estas funções devem ser desempenhadas com a máxima segurança, 

qualidade e eficácia, honrando assim a nossa profissão.  

 

Relativamente à proteção solar, ao longo destes últimos tem-se verificado um 

aumento da preocupação por parte da população no que toca a este assunto. 

Também é de realçar que, cada vez mais, existe uma maior variedade de protetores 

solares contendo filtros solares mais eficazes, com maior estabilidade e boas 

características no que toca à aplicação (cor, textura, toque, espalhamento, entre 

outras). Enquanto Farmacêuticos é importante informar e alertar os utentes, 

incentivando-os a proteger-se.  

 

Com o uso da nanotecnologia, é possível responder às exigências da população, na 

oferta de produtos com melhor qualidade e com as características desejáveis, como 

podemos verificar o caso dos protectores solares.  

O sistema nanométrico utilizado deve ter em conta as propriedades físico-químicas 

da SA que se pretende incorporar, a finalidade da formulação, bem como a sua 

eficácia e estabilidade. 

É de realçar que, uma vez que, a utilização de nanomateriais está a aumentar, a 

investigação e a regulamentação dos mesmos também, principalmente no que toca 
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aos perfis de nanotoxicidade, à segurança e a biocompatibilidade dos nanomateriais 

utilizados. 
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9. Nichols JA, Katiyar SK. Skin photoprotection by natural polyphenols: anti-inflammatory, 
antioxidant and DNA repair mechanisms. Archives of dermatological research. 2010;302(2):71-83. 
10. Dario MF, Baby AR, Velasco MV. Effects of solar radiation on hair and photoprotection. 
Journal of photochemistry and photobiology B, Biology. 2015;153:240-6. 
11. Fajuyigbe D, Young AR. The impact of skin colour on human photobiological responses. 
Pigment cell & melanoma research. 2016. 
12. Teixeira S (2012). Veiculação de filtros solares utilizados na fotoproteção. 
13. Tadokoro T, Yamaguchi Y, Batzer J, Coelho SG, Zmudzka BZ, Miller SA, et al. Mechanisms of 
Skin Tanning in Different Racial/Ethnic Groups in Response to Ultraviolet Radiation. Journal of 
Investigative Dermatology. 2005;124(6):1326-32. 
14. Barresi C, Stremnitzer C, Mlitz V, Kezic S, Kammeyer A, Ghannadan M, et al. Increased 
sensitivity of histidinemic mice to UVB radiation suggests a crucial role of endogenous urocanic acid 
in photoprotection. The Journal of investigative dermatology. 2011;131(1):188-94. 
15. Balogh TS, Velasco MVR, Pedriali CA, Kaneko TM, Baby AR. Proteção à radiação ultravioleta: 
recursos disponíveis na atualidade em fotoproteção. Anais Brasileiros de Dermatologia. 2011;86:732-
42. 
16. O que é FPS?  [Available from: http://www.dermatologia.net/cat-a-pele/entenda-os-filtros-

solares/. Acedido a 10-06-2016] 
17. Muller RH, Shegokar R, Keck CM. 20 years of lipid nanoparticles (SLN and NLC): present state 
of development and industrial applications. Current drug discovery technologies. 2011;8(3):207-27. 
18. Coutinho Cdos S, Dos Santos EP, Mansur CR. Nanosystems in Photoprotection. Journal of 
nanoscience and nanotechnology. 2015;15(12):9679-88. 
19. Nikolic S, Keck CM, Anselmi C, Muller RH. Skin photoprotection improvement: synergistic 
interaction between lipid nanoparticles and organic UV filters. International journal of 
pharmaceutics. 2011;414(1-2):276-84. 
20. Wissing SA, Muller RH. Solid lipid nanoparticles (SLN)--a novel carrier for UV blockers. Die 
Pharmazie. 2001;56(10):783-6. 
21. Schmaltz C, Santos J, Guterres S. Nanocápsulas como uma tendência promissora na área 
cosmética: A imensa potencialidade deste pequeno grande recurso. 2000. 

22. Bahamonde-Norambuena D, Molina-Pereira A, Cantin M, Muñoz M, Zepeda K, Vilos C. 
Polymeric Nanoparticles in Dermocosmetic. International Journal of Morphology. 2015;33:1563-8. 

http://www.dermatologia.net/cat-a-pele/entenda-os-filtros-solares/
http://www.dermatologia.net/cat-a-pele/entenda-os-filtros-solares/


 RELATÓRIO ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE- FARMÁCIA CONFIANÇA 

 

CÁTIA CARVALHO 50 

 

23. Raj S, Jose S, Sumod US, Sabitha M. Nanotechnology in cosmetics: Opportunities and 
challenges. Journal of Pharmacy & Bioallied Sciences. 2012;4(3):186-93. 
24. Mihranyan A, Ferraz N, Strømme M. Current status and future prospects of nanotechnology 
in cosmetics. Progress in Materials Science. 2012;57(5):875-910. 
25. Naseri N, Valizadeh H, Zakeri-Milani P. Solid Lipid Nanoparticles and Nanostructured Lipid 
Carriers: Structure, Preparation and Application. Advanced pharmaceutical bulletin. 2015;5(3):305-
13. 
26. Oliveira AGd, Scarpa MV, Correa MA, Cera LFR, Formariz TP. Microemulsões: estrutura e 
aplicações como sistema de liberação de fármacos. Química Nova. 2004;27:131-8. 
27. Zhang B, Chen J, Lu Y, Qi J, Wu W. Liposomes interiorly thickened with thermosensitive 
nanogels as novel drug delivery systems. International journal of pharmaceutics. 2013;455(1-2):276-
84. 
28. Guterres SS, Alves MP, Pohlmann AR. Polymeric nanoparticles, nanospheres and 
nanocapsules, for cutaneous applications. Drug target insights. 2007;2:147-57. 
29. Schaffazick SR, Guterres SS, Freitas LdL, Pohlmann AR. Caracterização e estabilidade físico-
química de sistemas poliméricos nanoparticulados para administração de fármacos. Química Nova. 
2003;26:726-37. 
30. Shetty PK, Venuvanka V, Jagani HV, Chethan GH, Ligade VS, Musmade PB, et al. Development 
and evaluation of sunscreen creams containing morin-encapsulated nanoparticles for enhanced UV 
radiation protection and antioxidant activity. International journal of nanomedicine. 2015;10:6477-
91. 
31. da Silva AL, Contri RV, Jornada DS, Pohlmann AR, Guterres SS. Vitamin K1-loaded lipid-core 
nanocapsules: physicochemical characterization and in vitro skin permeation. Skin research and 
technology : official journal of International Society for Bioengineering and the Skin (ISBS) [and] 
International Society for Digital Imaging of Skin (ISDIS) [and] International Society for Skin Imaging 
(ISSI). 2013;19(1):e223-30. 
32. Araujo J, Gonzalez E, Egea MA, Garcia ML, Souto EB. Nanomedicines for ocular NSAIDs: safety 
on drug delivery. Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine. 2009;5(4):394-401. 
33. Jenning V, Gohla SH. Encapsulation of retinoids in solid lipid nanoparticles (SLN). Journal of 
microencapsulation. 2001;18(2):149-58. 
34. Shah KA, Date AA, Joshi MD, Patravale VB. Solid lipid nanoparticles (SLN) of tretinoin: 
potential in topical delivery. International journal of pharmaceutics. 2007;345(1-2):163-71. 
35. Chen H, Chang X, Du D, Liu W, Liu J, Weng T, et al. Podophyllotoxin-loaded solid lipid 
nanoparticles for epidermal targeting. Journal of controlled release : official journal of the Controlled 
Release Society. 2006;110(2):296-306. 
36. Anilkumar P, Lu F, Cao L, Luo PG, Liu JH, Sahu S, et al. Fullerenes for applications in biology 
and medicine. Current medicinal chemistry. 2011;18(14):2045-59. 
37. Bakry R, Vallant RM, Najam-ul-Haq M, Rainer M, Szabo Z, Huck CW, et al. Medicinal 
applications of fullerenes. International journal of nanomedicine. 2007;2(4):639-49. 
38. Djordjevic A, Srdjenovic B, Seke M, Petrovic D, Injac R, Mrdjanovic J. Review of synthesis and 
antioxidant potential of fullerenol nanoparticles. Journal of Nanomaterials. 2015;16(1):280. 
39. Somasundaran P, Mehta SC, Rhein L, Chakraborty S. Nanotechnology and Related Safety 
Issues for Delivery of Active Ingredients in Cosmetics. MRS Bulletin. 2011;32(10):779-86. 
40. ANJELIF, A MARCA  [Available from: http://www.anjelif.pt/marca/. Acedido a 10-06-2016 ] 

 

http://www.anjelif.pt/marca/


 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  RELATÓRIO ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE- FARMÁCIA CONFIANÇA 

 

CÁTIA CARVALHO 2 

 

Anexo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  RELATÓRIO ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE- FARMÁCIA CONFIANÇA 

 

CÁTIA CARVALHO 3 

 

Anexo II 

 

 

 

 



  RELATÓRIO ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE- FARMÁCIA CONFIANÇA 

 

CÁTIA CARVALHO 4 

 

Anexo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV                                                            Anexo V 

 

 

 



  RELATÓRIO ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE- FARMÁCIA CONFIANÇA 

 

CÁTIA CARVALHO 5 

 

Anexo VI                                   Anexo VII 

 

 

Anexo VIII 

 

 



  RELATÓRIO ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE- FARMÁCIA CONFIANÇA 

 

CÁTIA CARVALHO 6 

 

 

Anexo IX 

 

 



  RELATÓRIO ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE- FARMÁCIA CONFIANÇA 

 

CÁTIA CARVALHO 7 

 

Anexo X 

Benzodiazepinas 
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lorem ipsum dolor 

te 

Cátia	Carvalho	

Proteção	Solar	
 

Radiação	UV	
A	luz	solar	é	compreendida	por	vários	tipos	de	radiações,	dentro	

das	quais	é	importante	salientar	a	radiação	ultravioleta	(UV)	responsável	

pelo	transporte	de	calor	até	à	superfície	terrestre,	pelo	que	é	esta	que	

penetra		na	hipoderme	(camada	mais	interna	da	pele)	e	que	causa	danos	à	

pele.	Este	tipo	de	radiação	pode	ser	subdividida	em	radição	UVA,	UVB	e	UVC,	

sendo	que	esta	última	não	atinge	a	terra. 

Exprime	a	relação	existente	entre	o	tempo	e	desenvolvimento	de	eritema	(queimadura)	

com	o	uso	de	filtro	solar	e	o	desenvolvimento	do	mesmo	eritema	sem	o	uso	de	filtro	solar.	

Exemplo:	Um	indivíduo	que	desenvolva	uma	queimadura	passado	10	min	de	exposição	solar,	usando	um	protetor	solar	

com	FSP	10	essa	mesma	queimadura	só	se	iria	desenvolver	passado	100	min.	

Fator	de	Proteção	Solar	(FSP),	qual	o	seu	significado? 

Farmácia	Confiança	

Para	que	possa	existir	vida	na	Terra	é	

imprescindível	a	presença	do	Sol.	Ele	

estimula	 a	 síntese	 de	 Vitamina	 D,	

favorece	 a	 circulação	 sanguínea	 e	

ajuda	 no	 tratamento	 de	 certas	

dermatoses.	No	entanto,	 quando	a	

exposição	a	este	é	em	demasia	e	sem	

as	devidas	precauções,	pode	acarretar	

graves	problemas	para	a	saúde.		

Com	a	chegada	do	calor	é	necessário	

estar	informado	acerca	das	principais	

medidas	protetoras	para	evitar	futuros	

danos	ao	organismo.	

UVA	 UVB	

-Atinge	 as	 camadas	 mais	
superficiais	da	pele;	

-Responsável	 pelas	
queimaduras	solares;	

-Incidência	aumenta	no	verão	e	
principalmente	 nos	 horários	

entre	as	11-16h.	

-Penetra	 profundamente	 na	
pele;	

-Responsável	 pelo	
fotoenvelhecimento,	
fotoalergias	 e	 alterações	 que	
predispõe	a	cancro	de	pele;	

-Intensidade	constante	durante	

o	ano	e	durante	todo	o	dia. 
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Anexo XVIII 

(Verso 

 

A	função	dos	filtros	solares	é	prevenir		a	

pele	dos	principais	danos	provocados	pela	

exposição	solar.	

De	acordo	com	o	seu	mecanismo	de	ação,	

podem	 ser	 classificados	 em	 físicos,	

químicos	ou	biológicos.	

Filtros	físicos	:	Formam	uma	barreira	

protetora	à	superfície	da	pele	atuando	por	

reflexão	ou	difusão	da	radiação.		

Filtros	 quimicos	:	 	 Actuam	 por	

absorção	da	radiação	UV	tornando-a	mais	

inócua	para	a	pele.		

É	comum	a	associação	de	filtros	químicos	

com	filtros	físicos	para	se	obter	filtros	com	

FPS	mais	alto.		

Têm	 indicações	 diferentes	 consoante	 a	

idade,	 fototipo	 de	 pele	 ou	 patologia	

cutânea	pré-existente.		

	

-	Exponha-se	de	forma	gradual	e	progressiva,	nunca	deve	ultrapassar	as	2h;		

-	Evite	exposições	solares	nas	horas	de	maior	radiação	solar,	entre	as	11-16h;		

-	Aplique	o	protetor	solar,	20-30	minutos	antes	de	se	expor	ao	sol.	Reaplique	novamente	a	cada	2	horas	
ou	após	mergulhar;	 

-	Use	chapéu-de-sol,	óculos	de	sol,	boné	e	roupa	clara	nas	horas	de	maior	calor;		

-	Use	protetor	solar	adequado	ao	seu	tipo	de	pele,	nunca	com	FPS	menor	que	30;	 

-	Em	dias	nublados	use	também	proteção	solar;		

-	Use	protetor	solar	diariamente,	nas	áreas	expostas	ao	sol,	como	é	o	caso	do	rosto;		

-	A	proteção	solar	das	crianças	é	responsabilidade	dos	pais!	Proteja	os	seus	filhos;		

-	Hidrate-se;	 

Fototipo	de	Pele	
Escolha	o	protetor	solar	de	acordo	com	o	seu	tipo	de	pele!	

Cuidados	a	ter	

Filtros	Solares	
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Resumo 

 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares intervêm num vasto conjunto de atividades que 

abrange diversas áreas funcionais. 

No decurso do meu estágio tive oportunidade de tomar conhecimento de todas as funções 

e responsabilidades a que um Farmacêutico Hospitalar está sujeito, dos quais são exemplo 

a organização dos Serviços Farmacêuticos, Distribuição de Medicamentos, Produção e 

controlo de Medicamentos, Informação de Medicamentos e Atividades de Farmácia 

Clínica. 

Este relatório tem como objetivo descrever todas as atividades que realizei durante este 

período. 
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Cronograma 

Atividades 

Desenvolvidas 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

I- Organização dos Serviços 

Farmacêuticos 

         

II- Distribuição de  

Medicamentos 

         

III- Produção e controlo de 

medicamentos 

         

IV- Informação de Medicamentos 

e Atividades de Farmácia Clínica 
         

 

 

1ª Semana: 11/01/2016 a 15/01/2016 

 No 1º dia de Estágio, tive a oportunidade de conhecer todo o espaço usufruído 

pelos Serviços Farmacêuticos (SF) da Unidade Hospitalar de Bragança da Unidade 

Local de Saúde do Nordeste, E.P.E (ULSNE) tendo-me sido fornecido o “Manual de 

Integração nos Serviços Farmacêuticos” para uma breve leitura.  

 A 1ª semana ficou marcada, essencialmente, pela leitura de procedimentos da 

qualidade, normas gerais de funcionamento dos Serviços Farmacêuticos da ULSNE 

e legislação em vigor relativa à Farmácia Hospitalar. 

 

2ª Semana: 18/01/2016 a 22/01/2016 

 Participei na organização do Centro de Informação do medicamento (CIM). Tive a 

oportunidade de ler o Manual de Boas Práticas de Farmácia Hospitalar, bem como 

o Manual de Farmácia Hospitalar do Infarmed emitido pelo Conselho Executivo de 

Farmácia Hospitalar. 

 

3ª Semana: 25/01/2016 a 29/01/2016 

 Foi-me fornecida uma listagem de todos os medicamentos existentes nos Serviços 

Farmacêuticos,   permitindo-me ter uma percepção dos fármacos utilizados a nível 

hospitalar, nomeadamente relativa à sua utilização, indicação e especificações.  

 Acompanhei a elaboração de um pedido de compra. 
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4ª Semana: 01/02/2016 a 5/02/2016 

 Tive oportunidade de analisar os diferentes Serviços Clínicos, no que diz respeito 

às diferenças de fármacos prescristos, permitindo-me ter a noção da especificidade 

de cada Serviço Clínico. 

 Pesquisa sobre alguns temas, nomeadamente medicamentos LASA (Look-

Alike e Sound-Alike) e medicamentos de alto risco; 

 Acompanhei a reposição de stocks por níveis, nomeadamente através do sistema 

semi-automático Pyxis®, no Serviço de Medicina Intensiva da ULSNE; 

 Contatei com o Serviço de Farmacotecnia dos SF, onde tomei conhecimento 

acerca dos Procedimentos de Preparação de Medicamentos Manipulados. 

Participei na preparação de um medicamento não estéril (Vaselina Salicidada). 

 

5ª Semana: 08/02/2016 a 12/02/2016 

 Acompanhei, a dispensa de medicamentos em regime de ambulatório e tive 

contacto com a medicação dispensada e de qual o aconselhamento a prestar ao 

utente. Tive oportunidade de estudar a legislação aplicada e procedimentos de 

faturação a diferentes subsistemas. Fiz a verificação dos prazos de validade da 

medicação de Ambulatório. 

 Acompanhei uma auditoria ao Carro de Emergência do Serviço Medicina Homens, 

bem como aos estupefacientes e psicotrópicos do mesmo Serviço. 

 Tive contacto com o programa informático utilizado pelo hospital, no qual visualizei 

a execução de empréstimos, de transferências de medicamentos entre unidades 

hospitalares, saídas/receção informáticas de estupefacientes, psicotrópicos e 

hemoderivados, bem como de consumos para os diversos Serviços do hospital. 

 

6ª Semana: 15/02/2016 a 19/02/2016 

 Nesta semana tive o primeiro contacto com os Cuidados de Saúde Primários, os 

quais se caracterizam,na sua maioria, pela distribuição de vacinas, medicação para 

planeamento familiar, material de penso, antisépticos e desinfectantes, mas 

também outra medicação diversa e específica, caso se trate de uma UCSP, UDCP 

ou um SUB. Participei na preparação dos medicamentos necessários para a 

reposição de stock por níveis para vários centros de saúde pertencentes à ULSNE 

e na consequente movimentação de stocks. 

 

7ª Semana: 22/02/2016 a 26/02/2016 

 Tive a oportunidade de me aperceber da especificidade de cada Centro, 

nomeadamente das suas necessidades, com recurso a pedidos extraordinários. 
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 Acompanhei a dispensa de medicamentos hemoderivados e medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos. 

 

 

8ª Semana: 29/02/2016 a 04/03/2016 

 Durante esta semana continuei a acompanhar os sistemas de distribuição. 

 Acompanhei a Auditoria aos Carros de Emergência dos Serviços de Cirurgia 

Mulheres e Cirurgia Homens, onde procedi à verificação de prazos de validade, 

condições de armazenamento e reposição de medicação necessária.  

 

 

9ª Semana: 07/03/2016 a 11/03/2016 

 Acompanhamento dos diversos sistemas de distribuição, nomeademente UCSP. 

 Acompanhei a recepção de encomendas e tive um breve contacto com a gestão de 

stock feita a nível hospitalar. 

 

 

10ª Semana: 14/03/2016 a 18/03/2016 

 Colaborei na preparação da medicação para três Unidades Domiciliárias de 

Cuidados Paliativos (UDCP); 

 Acompanhei a preparação de Hemoderivados, bem como o posterior registo 

informático; 

 Contactei com a distribuição em dose unitária, com a análise de mapas 

terapêuticos, preparação de malas/cassetes de dose unitária para o Serviço de 

Cirurgia Homens,e percepção de revertências necessárias. 
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Introdução 
 

O estágio curricular tem como principal objetivo proporcionar uma formação adequada e 

desenvolvimento de competências para o exercício da atividade farmacêutica, sob o ponto 

de vista técnico-científico e deontológico, tanto a nível da farmácia comunitária como a 

nível da farmácia hospitalar, sendo uma etapa fundamental e imprescindível.  

Trata-se da fase de aprendizagem que antecede a entrada no mercado de trabalho, a qual 

encarei de uma forma responsável, coerente e rigorosa para desta forma completar a 

minha formação e poder vir a exercer uma atividade farmacêutica de uma forma eficaz e 

com qualidade. 

Assim sendo, no âmbito do curso Mestrado Integrado em Ciências Farmacêutica, da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, realizei parte do meu estágio 

profissionalizante nos Serviços Farmacêuticos da Unidade Local de Saúde do Nordeste, 

E.P.E- Unidade Hospitalar de Bragança. O estágio teve início no dia 11 de Janeiro de 2016 

e terminou a 18 de Março do mesmo ano tendo, assim, uma duração de dois meses, com 

uma carga horária semanal de aproximadamente 35 horas.  

Decidi fazer parte do meu estágio em Farmácia Hospitalar, uma vez que sempre foi uma 

das vertentes da atividade farmacêutica que me despertou bastante interesse, pois o 

Farmacêutico Hospitalar intervém em inúmeras etapas do ciclo de vida do medicamento, 

por vezes, atividades essas, pouco valorizadas e reconhecidas.  

Pretendo, com este relatório, fazer uma breve descrição de como são constituídos os 

Serviços Farmacêuticos, de uma forma geral, de um hospital, quais as atividades 

desenvolvidas pelos mesmos e enumerar todas as minhas funções realizadas, assim como 

conhecimentos desenvolvidos e aprofundados ao longo dos dois meses de estágio 

realizados na Unidade Hospitalar de Bragança. 
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1. Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E. 
 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE), E.P.E foi criada pelo Decreto-Lei n.º 

67/2011, de 2 de Junho de 2011. É formada pelas Unidades Hospitalares de Bragança, 

Macedo de Cavaleiros e Mirandela, bem como todos os centros de saúde do distrito de 

Bragança, estando sediada na cidade de Bragança. 

2. Serviços Farmacêuticos Hospitalares 
 

2.1. Definição, competências e organização dos Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares 

 

Os Serviços Farmacêuticos da ULSNE, Unidade Hospitalar de Bragança constituem uma 

estrutura indispensável e importante para os cuidados de saúde prestados pelo hospital 

aos utentes. Tratam-se de uma unidade funcional com autonomia técnica e científica no 

que toca às atividades farmacêuticas, assegurando a terapêutica medicamentosa dos 

utentes internados e em regime ambulatório. 

Tem também como função a promoção de ações de investigação científica e de ensino 

nomeadamente a orientação de estágios em farmácia hospitalar, assim como integrar as 

equipas de cuidados de saúde do hospital. Podemos, assim, dizer que os SF são 

responsáveis por todo o circuito do medicamento dentro do hospital e pela promoção do 

uso racional do medicamento, uma vez que garantem que este seja o medicamento certo, 

na quantidade precisa, na hora exata, bem como no local onde é necessário. 

A Direção dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares, é sempre assegurada por um 

Farmacêutico Hospitalar. Por sua vez, os SF estão sujeitos à orientação geral dos órgãos 

de Administração da ULSNE, respondendo pelos resultados do exercício da sua 

profissão(1). 

 

2.2. Responsabilidades e Funções dos Serviços Farmacêuticos 

 

Os Serviços Farmacêuticos são uma unidade a nível hospitalar que acarreta inúmeras 

responsabilidades, tais como: Gestão do medicamento e outros produtos farmacêuticos na 

seleção, aquisição, armazenamento e distribuição pelos utentes do hospital ou em regime 

de ambulatório; Implementação e monitorização da política de medicamentos deliberada 

no Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento e pela Comissão de Farmácia e 

Terapêutica; Informação sobre medicamentos aos profissionais de saúde e 
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aconselhamento aos utentes na dispensa em regime ambulatório; Farmacotecnia; Controlo 

da qualidade de medicamentos e produtos farmacêuticos; Farmacovigilância; Participação 

em ensaios clínicos; Farmácia Clínica (participação no programa de prevenção e controlo 

de infeção e resistência aos antimicrobianos - PPCIRA); Participação em comissões 

técnicas.  

De uma maneira geral, cabe aos Serviços Farmacêuticos a responsabilidade de tudo o que 

diz respeito ao medicamento e produtos de saúde em todo o seu circuito, tendo sempre em 

conta que a qualidade, a eficácia e a segurança estão assegurados.   

 

2.3. Organização e Localização do Espaço Físico e Funcional dos Serviços 

Farmacêuticos 

 

A localização e estrutura física dos Serviços Farmacêuticos da Unidade Hospitalar de 

Bragança (UHB) foram concebidas e planeadas de forma a garantir uma gestão eficaz de 

todo o circuito do medicamento, permitindo a sua distribuição rápida e ao mesmo tempo as 

condições básicas para a recepção e armazenagem dos mesmos, tendo como linha 

orientadora o Manual de Boas Práticas de Farmácia Hospitalar. 

 

2.4. Horário de Funcionamento 

 

De Segunda a Sexta-feira das 9h-00 min às 18h-00min e sábado das 10h-00min às 16h-

00min, com a particularidade de, neste dia, os serviços serem assegurados apenas por um 

Farmacêutico, um Técnico de Diagnóstico e Terapêutica e um Assistente Operacional. Se, 

eventualmente, surgir a necessidade de algum medicamento fora do horário de 

funcionamento existe um regime de prevenção assegurado por um Farmacêutico. 

 

2.5. Recursos Humanos 

 

O Manual de Farmácia Hospitalar propõe um número mínimo indispensável de recursos 

humanos para o correto funcionamento, por área funcional. Contudo, as características e 

exigências da unidade hospitalar associada aos Serviços Farmacêuticos devem ser 

avaliadas de forma individual e cautelosa. Deste modo, assegura-se a satisfação 

adequada das necessidades de cada SF. 
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No caso dos SF da Unidade Hospitalar de Bragança, a equipa de profissionais é 

constituída por quatro farmacêuticos e quatro Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica um 

Assistente Técnico e dois Assistentes Operacionais.  

3. Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêutico 

 

3.1. Gestão de stocks 

 

Os SF de uma unidade hospitalar e de uma unidade de cuidados de saúde primários 

funcionam como um ponto intermédio no fluxo do medicamento, que vai desde a sua 

produção até à sua administração ao utente. Assim sendo, antes de chegar à FH existem 

os fornecedores aos quais se faz o pedido de aquisição dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos; posteriormente, existem os serviços clínicos do hospital e os cuidados de 

saúde primários e os utentes aos quais se faz a distribuição. Torna-se necessário que 

exista uma boa gestão dos stocks existentes nos SF.  

Para cada medicamento, está informaticamente definido um stock máximo e mínimo. 

Existe um stock de alerta (níveis de segurança) definido tendo em conta os gastos 

correntes e previstos, o espaço físico existente para o armazenamento, o tempo que o 

fornecedor demora a fazer a entrega e o período de tempo para o qual se destina a 

encomenda, a partir do qual se podem gerar pedidos de compra. É necessário também ter 

em conta a natureza do medicamento, ou seja, se, se trata de um medicamento corrente 

com consumo regular ao longo do ano ou se é um medicamento sazonal (2). 

 

3.2. Seleção e Aquisição 

 

A seleção de medicamentos tem por base o Formulário Hospitalar Nacional do 

Medicamento (FHNM) e as necessidades específicas quer dos doentes em regime de 

internamento, quer em regime de ambulatório, sendo que a Comissão de Farmácia e 

Terapêutica apresenta aqui um papel importante na definição da política do medicamento 

do hospital. 

De acordo com o Decreto-Lei nº288/2001 de 10 de Novembro de 2001, a seleção dos 

medicamentos é, obrigatoriamente, da responsabilidade do Farmacêutico Hospitalar. Neste 

caso, esta função é assegurada pela direção dos SF.  

Além disso, a aquisição de produtos farmacêuticos por parte dos SF é realizada em 

articulação como Departamento de Compras e Logística. Recorre-se aqui também, a uma 

análise ABC todos os meses pelo Farmacêutico Responsável, de forma a gerir 

corretamente a aquisição de stocks. A maioria dos produtos é adquirida através do 
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Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde. Quando estão em causa produtos de 

elevado custo então a aquisição ocorre por concurso, cujo tipo se define pelo valor 

económico em questão. 

A aquisição de determinados medicamentos, como os estupefacientes, psicotrópicos e 

hemoderivados, obedece a legislação específica. 

 

3.2.1. Aquisição de Estupefacientes e Psicotrópicos 

 

A aquisição de estupefacientes e psicotrópicos obedece a normas próprias, segundo o 

Decreto-Lei nº 61/94 de 12 de Outubro de 1994, que regulamenta o Decreto-Lei n.º 15/93, 

de 22 de Janeiro de 1993. Os SF elaboram um pedido de compra, com base na média 

mensal de consumos e nos stocks existentes. Esta aquisição implica que, juntamente com 

a nota de encomenda, seja enviado o original e duplicado do Anexo VII - modelo nº 1506 

da INCM (Anexo I), devidamente carimbado e assinado pela Diretora dos SF ou seu legal 

substituto. O documento original é posteriormente reenviado pelo fornecedor, assinado e 

carimbado e é arquivado nos SF, sendo que o duplicado fica na posse do fornecedor. 

 

3.2.2. Produtos Derivados Do Plasma Humano 

 

A aquisição destes produtos ocorre da mesma forma pelo Catálogo de Aprovisionamento 

Público da Saúde, mas como normalmente estão associados a elevados custos, é 

frequente recorrer-se a concursos. Aquando da receção é obrigatório fazerem-se 

acompanhar por um CAUL, devidamente numerado a autorizar a utilização do lote. Este 

tem que ser devidamente arquivado. 

 

3.2.3. Medicamentos sujeitos a Autorização Casuística 

 

Os medicamentos de autorização casuística dependem das características de cada 

hospital sendo, portanto, um processo a nível interno. Estes medicamentos só podem ser 

adquiridos mediante o aval do Diretor Clínico da ULSNE. 

 

3.2.4. Medicamentos de Autorização de Utilização Especial (AUE) 

 

A Utilização Excecional de Medicamentos apresenta, como o próprio nome indica, um 

carácter excepcional e necessita de autorização prévia concedida pela Autoridade 

Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde, INFARMED, I.P., ao abrigo do 

disposto no artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto. Na sua atual 
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redação, observados os requisitos e condições definidas no regulamento aprovado pela 

Deliberação n.º 76/CA/2015, em 18 de junho de 2015(3), estão incluídos neste grupo 

medicamentos para os quais não existe AIM em Portugal ou que não estejam no FHNM. 

A instituição deve, em regra, apresentar anualmente, um pedido único de AUE por 

medicamento considerado de benefício clínico bem reconhecido, para vigorar no ano 

seguinte e devidamente clinicamente justificado. Portanto, é necessário fazer uma 

estimativa de consumo anual para o medicamento em causa. Assim, o Farmacêutico 

Responsável deve iniciar um processo de pedido de importação, o qual deve assegurar 

toda a documentação obrigatória, nomeadamente o impresso de uso obrigatório para o 

requerimento de AUE devidamente assinado pelo Diretor Clínico (Anexo II) e impresso 

para justificação clínica, caso o medicamento não esteja no FHNM. Após avaliação do 

pedido efetuado pela ULSNE, o INFARMED emite uma AUE numerada, sendo que só na 

posse deste documento o Hospital pode requisitar o medicamento ao laboratório que o 

comercializa ou que o importa.  

 

3.2.5. Aquisição de Produtos Urgentes 

 

Quando há a necessidade de um produto urgente, a sua aquisição resulta através deste 

processo. Isto acontece quando por exemplo ocorre ruptura de stock (prescrição 

anormalmente elevada de um determinado medicamento ou atraso na entrega por parte do 

fornecedor). Nestas situações, é necessário recorrer a um pedido de empréstimo a outro 

Hospital ou comprar o produto a uma Farmácia Comunitária (no caso de o medicamento 

não ser de uso exclusivo hospitalar), de modo a assegurar a maior rapidez no acesso ao 

medicamento necessário, salvaguardando a terapia medicamentosa do utente. 

 

3.3. Recepção e Conferência de Encomendas 

 

Durante o estágio, tive a oportunidade de participar na conferência de encomendas. Este 

processo é, geralmente, realizado por TDT e consiste em várias etapas: inicialmente 

verifica-se se o produto é destinado à UHB através do nº da nota de encomenda no 

programa informático, seguidamente confirma-se se o produto recebido corresponde ao 

pedido e a integridade das embalagens. Posteriormente, deve-se quantificar os produtos (à 

unidade) e verificar o lote e prazo de validade, sendo que estes três últimos parâmetros 

são registados na fatura / guia de remessa assim como a data, a assinatura e o número 

mecanográfico de quem fez a conferência das encomendas. Finalmente, os serviços 

administrativos procedem ao seu registo informático (entrada da encomenda), com 
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consequente atualização do stock, e procede-se ao envio do original da fatura / guia de 

remessa para os Serviços Financeiros. 

 

 3.3.1. Recepção de Psicotrópicos e Estupefacientes 

 

A recepção de Psicotrópicos e Estupefacientes é sempre levada a cabo por um 

Farmacêutico do serviço. Este, no ato da recepção da encomenda, deve verificar, se 

juntamente com o produto encomendado vem o original do Anexo VII-modelo nº1506 da 

INCM- (Anexo I), devidamente carimbado pelo laboratório fornecedor e assinado pelo seu 

Diretor Técnico, o qual, é, posteriormente, arquivado em dossier próprio. Quando o original 

do impresso não vem com a encomenda, o laboratório fornecedor envia-o à posteriori por 

correio. 

 

3.3.2. Receção de Hemoderivados 

 

A recepção de Medicamentos Derivados do Sangue ou do Plasma Humanos é também 

assegurada por um Farmacêutico. Este deve verificar sempre se a encomenda de 

Hemoderivados se faz acompanhar da Guia de Remessa / Fatura e do Certificado de 

Autorização de Utilização de Lote de Fabrico emitido pelo INFARMED. É fundamental 

verificar, ainda, se o lote enviado corresponde ao lote referido no respetivo certificado 

emitido pelo INFARMED. Estes documentos são arquivados em pasta própria, nos SF. 

 

3.4. Armazenamento de Produtos Farmacêuticos 

 

O armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos deve 

ser feito de modo a garantir as condições necessárias de espaço, luz, temperatura, 

humidade e segurança dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, 

conforme as especificações do Manual de Farmácia Hospitalar(4). 

O controlo da temperatura e humidade é feito diariamente de forma informatizada por um 

sistema controlado pelos SF em conjunto com o Serviço de Instalações e Equipamentos. 

Em todos os locais de armazenamento, os produtos farmacêuticos estão ordenados por 

ordem alfabética, segundo a denominação comum internacional, dosagem e forma 

farmacêutica. A disposição dos medicamentos no seu local de armazenagem tem por base 

a regra FEFO- “First expired - First out” e a regra FIFO- “First in - First out”, sendo de 

salientar que o FEFO sobrepõe o FIFO conseguindo-se assim assegurar uma correta 

gestão dos stocks tendo em contas os prazos de validade. 
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Neste momento, os SF da Unidade Hospitalar de Bragança está num processo de 

implementação de um novo método de organização de medicamentos, nomeadamente 

através dos medicamentos designados de LASA (Look-Alike e Sound-Alike). Os 

medicamentos LASA são fármacos que estão, frequentemente, associados a erros no 

decorrer do circuito do medicamento, pelo facto de apresentarem aparência ou ortografia 

semelhante, ou por conterem nome foneticamente similar(5).Assim sendo, são elaboradas, 

internamente, listas que contêm os medicamentos LASA dispensados no hospital e 

definem-se técnicas de armazenamento, nomeadamente o uso de cores, negrito ou 

grafismos diferentes, armazenamento separado, método da inserção de letras maiúsculas, 

entre outras (6).  

São feitas auditorias mensais para avaliar os prazos de validade. 

Durante o estágio tive oportunidade de participar no controlo mensal dos prazos de 

validade de medicamentos de diversas áreas e em vários Serviços Clínicos. 

 

4. Sistemas de distribuição de medicamentos 
 

Segundo o Manual da Farmácia Hospitalar, a distribuição tem como principais objectivos 

garantir o cumprimento da prescrição, racionalizar a distribuição dos medicamentos, 

garantir a administração correta dos fármacos e diminuir os erros relacionados com a 

medicação, nomeadamente a administração de medicamentos não prescritos, troca da via 

de administração, erros de doses, entre outros (4). 

A distribuição de medicamentos é um longo processo que deve ser estudado em parceria 

com o serviço clínico, de acordo com as suas características de forma a assegurar as 

exigências específicas de cada tipo de serviço e permitir uma racionalização da 

terapêutica. 

Os SF da Unidade Hospitalar de Bragança são responsáveis pela distribuição de 

medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos essencialmente aos 

Cuidados Hospitalares, aos Cuidados Primários de Saúde e a doentes em regime de 

Ambulatório. 

Os processos de distribuição de medicamentos nos Cuidados Hospitalares dividem-se, 

essencialmente, em dois grandes grupos, a Distribuição de Medicamentos a Doentes em 

Regime Ambulatório (DMDRA) e Distribuição de Medicamentos a Doentes Internados 

(DMDI), onde o critério de distinção entre cada um deles é a admissão ou não à unidade 

hospitalar. 

A DMDI pode subdividir-se em dois grandes grupos:  
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1- A Distribuição Individualizada que pode, ainda, subdividir-se em Distribuição de 

Medicamentos em Dose Individual Unitária (DDU) e Distribuição Personalizada 

(DP). Distinguem-se pelo facto da DDU exigir um internamento e um fornecimento 

de medicação por um período mínimo de 24H a cada doente, ao contrário da DP 

que não pressupõe internamento nem período de tempo pré-estabelecido. 

2- A Distribuição não individualizada comporta a Distribuição Tradicional (DT) que 

pode ser Distribuição por Reposição com base em Níveis (DRN) ou não, sendo 

distinguíveis pela existência de um stock máximo e um stock mínimo de 

medicamentos acordado entre a FH e o Serviço Clínico, de acordo com as suas 

especificidades, no caso da DRN.  

A distribuição pelos Cuidados Primários de Saúde faz–se, essencialmente, pela DRN, 

onde os principais produtos dispensados são vacinas, material de penso, produtos de 

planeamento familiar, embora também existam casos de DP. 

Fig.1- Tipos de Distribuição existentes a nível da Farmácia Hospitalar. 

 

4.1. Distribuição de Medicamentos em Regime de Ambulatório 

 

Este tipo de dispensa, quando executada pelos SF hospitalares surge da necessidade de 

vigilância e controlo de algumas patologias crónicas, assim como pelos efeitos secundários 

e tóxicos que a terapêutica instituída acarreta, permitindo assegurar e controlar a adesão à 

terapêutica. Muitas vezes os fármacos dispensados são de uso exclusivo hospitalar. 

Existem casos, como na IRC em que os fármacos também se encontram à disposição na 

Farmácia Comunitária; no entanto, existe enquadramento legal específico para a sua 

dispensa gratuita a nível hospitalar (4).Eis alguns exemplos de patologias para as quais se 

procede à dispensa a doentes em regime de ambulatório: Hepatite B e C, Artrite 
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Reumatóide, Esclerose Múltipla (EM), Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), Doença de 

Gaucher, Insuficiência Renal Crónica, Oncologia e Planeamento Familiar. 

Por outro lado, os SF podem dispensar medicamentos ao público, em geral, em casos de 

emergência, sempre que esta dispensa não é assegurada pelas farmácias comunitárias, 

como seja um medicamento esgotado. Desde que não seja um medicamento de uso 

exclusivo hospitalar, os serviços farmacêuticos hospitalares podem vender o medicamento 

a preço de custo ao doente. Para que isso seja possível a receita médica deverá vir 

devidamente carimbada e assinada por três Farmácias Comunitárias atestando o 

esgotamento do produto. 

A dispensa de medicamentos é efetuada mediante prescrição médica, em suporte 

informático, conforme o modelo de receita médica obrigatória para cada tipo de patologia, 

segundo a legislação vigente.  

Durante o estágio participei na dispensa de medicamentos a doentes em regime de 

ambulatório. 

 

4.2. Distribuição de Medicamentos a Doentes Internados 

  4.2.1. Distribuição Individualizada 

   4.2.1.1. Distribuição em Dose Individual Unitária 

 

A distribuição de medicamentos em dose unitária tem por base a preparação diária e 

individualizada, de medicamento para os doentes internados no hospital para um período 

de 24h. Excepcionalmente, no fim-de-semana, faz-se a preparação da medicação para um 

período de 48h, uma vez que os SF não estão abertos ao Domingo. 

É feita uma prescrição on-line, ou excepcionalmente em suporte de papel, validada por um 

farmacêutico hospitalar, sendo posteriormente preparados os medicamentos em gavetas 

individuais a distribuir em malas próprias (cassetes/malas) para cada utente.  

Este tipo de distribuição fornece vantagens relativamente a outros tipos pois aumenta a 

segurança no circuito do medicamento, permite ao farmacêutico analisar detalhadamente o 

perfil farmacoterapêutico do utente e detetar mais facilmente possíveis interações 

medicamentosas, bem como, atribuir corretamente os custos, sendo possível uma redução 

de desperdícios.  

Na Unidade Hospitalar de Bragança, este sistema abrange todos os serviços clínicos, 

exceto a Urgência e Bloco Operatório.  

Durante o estágio tive a oportunidade de efectuar a distribuição em dose unitária durante 

alguns dias, na qual participeina preparação de malas para o Serviço de Cirurgia Homens, 
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efectuando também as revertências e as alterações que surgiram após a preparação das 

malas.  

 

4.2.1.2. Distribuição Personalizada  

 

Esta distribuição tem por base o preenchimento de folha própria, com indicação do doente, 

serviço clínico e justificação do seu uso, devidamente assinada pelo médico. Uma vez 

recebida pelos SF, estes procedem à sua dispensa. Este método permite relacionar o 

doente com a terapêutica, vigiar o cumprimento de protocolos e utilizar o sistema de 

justificação para medicamentos com características especiais (ex. extra-formulários e 

antibióticos). É o caso dos hemoderivados. 

 

  4.2.2. Distribuição não individualizada 

   4.2.2.1. Distribuição Tradicional  

De acordo com as suas características, cada serviço clínico dispõe de um stock de 

produtos farmacêuticos que é controlado pelos enfermeiros. O enfermeiro é responsável 

por fazer o pedido dos produtos em falta que será depois aviado pelos SF. 

 

4.2.2.2. Distribuição por Reposição de Nível 

Neste sistema de distribuição de medicamentos, há reposição de stocks nivelados de 

medicamentos previamente definidos pelos farmacêuticos, enfermeiros e médicos dos 

respectivos serviços clínicos. A reposição de stocks é feita de acordo com periodicidade 

previamente definida. O pedido dos medicamentos para reposição dos stocks nivelados, é 

feito pelo enfermeiro do serviço, é validado pelo farmacêutico e depois preparado por um 

TDT ou pelo Farmacêutico antes da medicação ser enviada para o serviço, deverá ser 

conferida por amostragem, por um farmacêutico. Dentro da DRN podemos considerar os 

armários de recurso, os carros de emergência, sistema de distribuição semi-automática 

Pyxis®. 

a) Armários de recurso 

 

Os armários de recurso estão localizados nas enfermarias de cada serviço clínico e 

contêm um determinado stock predefinido de medicamentos, de acordo com a 

especificidade do serviço. 
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b) Carros de Emergência 

 

Os “carros de emergência” são estruturas móveis onde se encontra um conjunto de 

equipamentos, fármacos e outros materiais, indispensáveis para a reanimação cardio-

respiratória. Devem existir em todas as salas de emergência de todos os serviços de 

urgência da Rede (7), bem como em todas as unidades do sistema de saúde que lidam 

com doentes agudos ou com doenças crónicas que possam agudizar(8).  

Estes são uniformizados em todos os Serviços, quanto ao conteúdo e disposição do 

material e devem permanecer selados. Aos SF compete a responsabilidade da auditoria 

periódica dos “carros de emergência” e seus registos, conjuntamente com a enfermagem. 

Acompanhei este procedimento, em carros de emergência de diversos serviços, 

nomeadamente, Medicina Homens, Cirurgia Homens, Cirurgia Mulheres e Imagiologia. 

 

c) Distribuição Automática - Pyxis 

O Pyxis® é um sistema de dispensa de medicação e produtos farmacêuticos semi-

automática composto por um conjunto de armários controlados eletronicamente, geridos 

por um software, produtos esses que são definidos pelos serviços clínicos e pelos SF e, 

conjunto. Este sistema possibilita relacionar o profissional que retira a medicação e o 

doente a quem é administrada. Tem como principal vantagem permitir um maior controlo 

sob as existências em cada serviço. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de ajudar a fazer a preparação e a reposição da 

medição para reposição de níveis nos sistemas Pyxis®. 

 

4.3. Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 

Os medicamentos que, por força da legislação, tenham condições especiais de segurança 

encontram-se sujeitos a controlo rigoroso durante as várias fases do seu circuito. Entre 

esses medicamentos destacam-se os Estupefacientes, Psicotrópicos e Derivados do 

Plasma Humano (Hemoderivados). 

 

4.3.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos encontram-se regulamentados por 

legislação específica, que torna muito apertada a sua dispensa e controlo, de modo a 

evitar o seu uso abusivo e atividades ilícitas a eles associadas.  
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O Decreto Regulamentar nº 61/94 de 12 de Outubro de 1994 regulamenta a utilização 

destes produtos em termos de saúde. A Portaria nº 981/98 permite a execução de medidas 

de controlo na aquisição e dispensa de produtos estupefacientes e psicotrópicos, através 

da implementação de um conjunto de formulários que permitem o controlo da circulação 

deste tipo de produtos. 

Nos Serviços Clínicos existe um stock fixo previamente estabelecido entre o Diretor do 

Serviço Clínico, o Enfermeiro Chefe e a Responsável dos SF. A requisição destes produtos 

para administração dentro do hospital carece de requisição escrita através do Anexo X - 

modelo nº 1509 da Imprensa Nacional da Casa da Moeda (Anexo III), cujo formato se 

encontra especificado na Portaria 981/98 de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela portaria nº 1193/99 de 6 de Novembro. A reposição do stock é feita 

segundo os registos da quantidade administrada por doente em Anexo X e deve ser 

preenchido conforme as especificações. Esta documentação tem que ser arquivada 

durante 5 anos. 

 

4.3.2. Hemoderivados 

Como forma de averiguar uma possível relação de causalidade entre a administração de 

Hemoderivados e a detecção de doença infeciosa transmissível pelo sangue estabeleceu-

se que seria indispensável um registo de todos os atos de requisição clínica, distribuição 

aos serviços e administração aos doentes dos medicamentos derivados do plasma 

humano. Assim, e de acordo com o Despacho conjunto n.º 1051/2000, de 14 de Setembro, 

sobre o registo de medicamentos derivados de plasma, todos os atos de requisição clínica, 

distribuição aos serviços e administração aos doentes de todos os medicamentos 

derivados do plasma humano utilizados nos estabelecimentos de saúde devem ser 

registados num impresso próprio, modelo nº 1804 INCM, constituída por duas vias "Via 

farmácia" e "Via serviço" (Anexo IV). Assim o médico responsável deve proceder ao 

preenchimento da requisição de Hemoderivados (Quadros A e B). A requisição é depois 

enviada aos Serviços Farmacêuticos para estes procederem à dispensa e o Farmacêutico 

que deve preencher o Quadro C. Seguidamente a recepção da medicação é validada com 

a assinatura e nº mecanográfico do elemento da enfermagem responsável pela mesma, 

sendo que aquando da administração desta medicação ao doente o enfermeiro deve ainda 

preencher o Quadro D. A “via farmácia” é, depois, arquivada durante 10 anos nos SF 

sendo a “via serviço” enviada para a enfermaria e arquivada no processo clínico do doente. 
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4.3.3. Medicamentos extra-formulário 

 

Dado que o FHNM não é um instrumento limitativo da prescrição médica e que, sobretudo 

para patologias específicas e hospitais especializados ou diferenciados pode não 

contemplar situações especiais, a Comissão de Farmácia e Terapêutica, delibera, 

ponderadamente, a utilização de fármacos não contemplados no mesmo. 

5. Farmacotecnia: Produção e controlo de medicamentos 
 

A Farmacotecnia é o sector dos SF onde é efectuada a preparação de formulações 

farmacêuticas necessários que não se encontram disponíveis no mercado e que são 

fundamentais para o tratamento dos utentes.  

Atualmente são poucos os medicamentos que são produzidos a nível hospitalar, sendo 

que as preparações efectuadas destinam-se essencialmente a:  

- Doentes individuais e específicos, tais como recém-nascidos, doentes 

pediátricos, idosos; 

- Reembalagem de doses unitárias sólidas; 

- Preparações assépticas. 

O Sector de Farmacotecnia assegura e garante, de uma maneira geral, uma maior 

qualidade e segurança no que toca à manipulação de medicamentos destinados aos 

utentes, permite uma individualização da terapêutica tendo as conta as necessidades 

específicas dos doentes, possibilita também uma gestão racional de recursos uma vez que 

é possível uma redução de desperdícios relacionados com a manipulação de 

medicamentos. 

Atualmente, a produção de medicamentos nos SF da UHB é realizada em pequena escala, 

limitando-se à manipulação de formas farmacêuticas não estéreis e reembalagem de 

medicamentos. 

 

5.1. Preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis 

 

Segundo o Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril, que Regula a prescrição e a 

preparação de medicamentos manipulados, o Farmacêutico ao preparar um medicamento 

manipulado deve assegurar-se da qualidade da preparação, observando para o efeito as 

boas práticas e ainda verificar a segurança do medicamento, no que respeita às dosagens 

do ou dos p.a. e à existência de interações entre estes e os excipientes entre si e com 

outros medicamentos que ponham em causa a ação do medicamento ou a segurança do 

doente (9). Aquando da preparação de uma fórmula farmacêutica é necessário que o 
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Farmacêutico preencha: a ordem de registo de medicamentos manipulados, a ficha de 

Preparação de Manipulados e a ficha de Registo de Movimento de Matérias Primas. É 

fundamental referir que todas as matérias-primas se devem fazer acompanhar por um 

Certificado de Análise (aquando do seu envio pelo fornecedor) nos quais os parâmetros 

analisados deverão estar conforme os Manuais aceites pela legislação. Durante a 

manipulação são adotadas medidas mínimas de higiene, como utilização de luvas e 

máscara e limpeza e desinfeção do local de preparação. Geralmente, são os Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica que procedem à preparação dos manipulados, sempre sob a 

supervisão de um Farmacêutico. 

No decorrer do estágio assisti e participei na preparação de Suspensão Oral de 

Trimetoprim a 1% e Vaselina Salicilada para fins pediátricos.  

 

5.2. Reembalagem de Medicamentos Orais Sólidos 

 

A reembalagem e rotulagem de medicamentos orais sólidos para dose unitária deve ser 

efetuada de maneira a assegurar a segurança e qualidade do medicamento(4).  

Os medicamentos sólidos orais (comprimidos, inteiros e fraccionados, drageias, cápsulas) 

são aqueles que sofrem este tipo de manipulação sendo essencial para o sistema de 

distribuição de medicamentos individual diária em dose unitária. É fundamental que a 

reembalagem garanta a identificação adequada do medicamento reembalado 

(Identificação da Instituição, DCI, dosagem, ff, nº de lote final e prazo de validade) e o 

proteja dos agentes ambientais, devendo ser efetuada de maneira a assegurar a 

segurança e qualidade do medicamento 

Existem dois tipos de reembalagem do medicamento: com blíster e sem blíster. No 

primeiro caso, o prazo de validade é igual ao prazo estabelecido pelo laboratório. Já no 

segundo o prazo de validade é um período máximo de seis meses após a reembalagem. 

Neste caso é, também, fundamental adotar medidas de higiene, como o uso de luvas e 

máscara assim como a limpeza e desinfeção do local e do aparelho e material utilizado 

neste processo. 

Reembala-se um p.a. e um lote de cada vez, não sendo permitido outros p.a. na área de 

reembalagem para evitar erros e contaminação cruzada. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de observar a reembalagem de fórmulas sólidas 

orais.  
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6. Informação sobre medicamentos e outras atividades de 

Farmácia Clínica 
 

No que toca à FH, o binómio benefício/risco está sempre presente em todo o tipo de 

medicamentos e dispositivos médicos, devendo ser assegurado um balanço positivo, ou 

seja, os benefícios serem superiores aos riscos possivelmente causados 

Deverá também ser assegurada a disponibilidade, acessibilidade e o bom uso da 

informação fornecida, independentemente do tipo de medicamento. É parte essencial de 

uma boa política nacional de medicamentos a monitorização e o controlo desta informação 

(10). 

O conceito de Farmácia Clínica tem por base o desenvolvimento da atividade do 

farmacêutico centrada no doente com o objectivo de optimizar a terapêutica farmacológica 

promovendo a saúde e o bem-estar do paciente, assim como a prevenção de doenças. A 

sua implementação passa pela inclusão do farmacêutico na equipa multidisciplinar, 

devendo parte do seu tempo de trabalho ser desenvolvido nos serviços clínicos, junto do 

doente e dos outros profissionais de saúde, aportando com os seus conhecimentos de 

farmacodinâmica, farmacocinética, interações, monitorização da adesão e dos resultados 

da terapêutica, um significativo contributo:  

 Na elaboração do plano terapêutico;  

 No desenvolvimento e implementação de protocolos clínicos;  

 Em ações de formação sobre a utilização racional dos medicamentos. 

A crescente complexidade e número de novos medicamentos resultaram na criação de 

centros ou serviços de informação de medicamentos (CIM/SIM), nos SF Hospitalares, que 

compilam e tratam a informação científica sobre medicamentos e a transmitem a outros 

profissionais de saúde e aos utentes. A pesquisa de informação nos SF da ULSNE é feita 

em diversas fontes tais como: FHNM, Prontuário Terapêutico, Índice Nacional Terapêutico, 

Simposium Terapêutico, Farmacopeia Portuguesa, Mapa Terapêutico e no site do 

INFARMED. Durante o meu estágio, tive a oportunidade de colaborar no processo de 

reorganização do SIM. 

 

 

6.1.Farmacovigilância 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a farmacovigilância define-se como “O 

conjunto de procedimentos de detecção, registo e avaliação das Reacções Adversas a 
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Medicamentos (RAM), para determinação da sua incidência, gravidade e relação de 

causalidade com a forma de dosificação de um medicamento ou fórmula magistral com o 

objectivo último da prevenção, baseado no estudo multidisciplinar sistemático dos 

mecanismos de acção dos fármacos”.  

Em Portugal, o Sistema Nacional de Farmacovigilância foi criado em 1992, sendo 

atualmente regulamentado pelo Decreto-Lei nº242/2002 de 5 de Novembro. Este 

compreende um conjunto articulado de regras e meios materiais e humanos referentes à 

recolha sistemática de informação sobre reações adversas a medicamentos de uso 

Humano assim como a avaliação científica dessa informação. É constituído, 

essencialmente, pelo INFARMED que é responsável pelo acompanhamento, coordenação 

e aplicação do Sistema Nacional de Farmacovigilância, pelas Unidades Regionais de 

Farmacovigilância (Norte, Centro, Sul e Lisboa e Vale do Tejo), pelos profissionais de 

saúde e pelos titulares de Autorização de Intodução no Mercado (AIM).  

Deve haver recolha e registo adequado de qualquer RAM grave ou não esperada a um 

medicamento e as notificações (anexo V) deverão ser enviadas para o Serviço Nacional de 

Farmacovigilância (4). Durante o meu estágio tive a oportunidade de visualizar algumas 

fichas de Notificação de Suspeita de Reações Adversas a Medicamentos reportadas por 

profissionais de saúde.  

 

6.2. Farmácia Clínica 

 

A farmácia clínica define-se como a área que aplica os conceitos de farmacocinética para a 

prática clínica, na qual o doente beneficia de uma intervenção farmacêutica individualizada. 

Procura-se sempre a melhor maneira de lhe dispensar os cuidados farmacêuticos tendo 

em conta a obtenção de um maior número de benefícios com os menores riscos possíveis. 

É necessário que o farmacêutico hospitalar faça parte da equipa clínica e que acompanhe 

directamente o doente, uma vez que só assim é possível prestar este tipo de cuidados 

dando apoio contínuo aos médicos, enfermeiros e a outros profissionais de saúde (4).  

 

6.3. Acompanhamento da Visita Médica 

 

O simples conceito de farmacêutico hospitalar como mero fabricante e dispensador de 

medicamentos mudou, tendo surgido um conceito de farmacêutico clínico. Este conceito 

tem em vista um farmacêutico com papel ativo na terapêutica do doente e na prestação de 

cuidados farmacêuticos. 
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Neste seguimento, o farmacêutico hospitalar deve fazer parte da equipa multidisciplinar da 

saúde e acompanhar diretamente o doente nos serviços, prestando apoio contínuo aos 

médicos e enfermeiros desse serviço. A participação na visita médica permite, 

teoricamente, ao farmacêutico intervir de forma oportuna e segura na terapêutica instituída 

a um doente (posologia, formas e vias de administração), colaborar na prevenção ou 

deteção de efeitos secundários, interações farmacológicas (fármacos ou nutrientes), 

vigilância do cumprimento de protocolos terapêuticos instituídos ou deteção da 

necessidade da sua implementação, contribuindo para a racionalização da terapêutica e 

melhoria dos cuidados de saúde prestados. 

Na ULSNE, o acompanhamento da visita médica e a farmácia clínica fundem-se quando o 

Farmacêutico tem um papel de apoio ao Programa de Apoio à Prescrição de 

Antimicrobianos (PAPA) e ao Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e 

Resistências aos Antimicrobianos (GCL-PPCIRA). 

 

6.4. Comissões 

 

O Decreto Regulamentar nº 3/88 de 22 de Janeiro obriga à criação de comissões de apoio 

técnico designadas por “Comissões Técnicas”, as quais são órgãos consultivos 

indispensáveis para a implementação de regras, normas e procedimentos de utilização de 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos(11).  

Na ULSNE, os Farmacêuticos integram diversas Comissões, tais como: Comissão de 

Farmácia e Terapêutica, Comissão de Feridas, Grupo de Nutrição Artificial, PPCIRA, 

Comissão de Antibioterapia, Comissão de Percurso do Doente, Comissão de Catástrofe, 

Comissão de Hemoderivados, Grupo de Controlo da Dor, entre outros. 

É através destas Comissões Técnicas que o Farmacêutico tem possibilidade de reafirmar o 

seu contributo na melhoria da qualidade dos serviços prestados ao doente, no 

planeamento de procedimentos de qualidade e segurança a adotar em situações críticas 

ou de risco para a saúde pública. 

 

6.5.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) surge na tentativa de assegurar uma 

comunicação efetiva entre os diversos profissionais de saúde, permitindo a ligação entre 

os SF e Serviços Clínicos. 

Esta Comissão tem como missão a seleção dos medicamentos mais adequados às 

necessidades farmacoterapêuticas dos doentes tendo em conta a qualidade, segurança, 
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eficácia e economia, a criação de protocolos terapêuticos, assumir uma política 

responsável do medicamento e racionalização do medicamento, bem como harmonização 

da terapêutica no hospital.  

 

7. Considerações Finais 

 

Durante o estágio percebi que nos dias de hoje, a notoriedade e importância dos 

medicamentos não só a nível clínico como também económico, reitera a valorização da 

atividade farmacêutica, concedendo ao Farmacêutico, como especialista do medicamento, 

um papel primordial e nuclear em todos os processos, devendo-se assumir ativamente em 

áreas hospitalares no âmbito da gestão, aprovisionamento, distribuição, farmacotecnia e 

análises clínicas, sendo também crucial a integração em equipas multidisciplinares como 

assessoria técnica onde o objetivo final é a prestação individualizada de cuidados de 

saúde ao doente, com qualidade e eficiência. 

Também pude compreender que a solicitação destes conhecimentos é feita diariamente, 

pelo que os Farmacêuticos devem estar sempre conscientes da sua responsabilidade e da 

necessidade de constante atualização na sua formação e conhecimento. O Farmacêutico 

acarreta várias responsabilidades no ambiente hospitalar, incluindo um acompanhamento 

de todo o circuito interno do medicamento, desde o processo de aquisição até à dispensa e 

administração aos doentes internados ou em regime de ambulatório. A ação do 

Farmacêutico deve contribuir para uma melhoria do estado de saúde e posterior qualidade 

de vida do doente, passando pela participação na escolha do perfil farmacoterapêutico 

mais adequado em cada situação clínica. Isto permite assegurar a eficácia e segurança da 

terapêutica, minimizando os riscos associados ao seu uso aumentando, assim, os 

benefícios.  

No estágio contactei com as diferentes funções do Farmacêutico Hospitalar e pude 

perceber a grande mais-valia da nossa presença numa equipa multidisciplinar de 

profissionais de saúde.  

Considero que este estágio me permitiu consolidar a minha formação, bem como adquirir 

novos conhecimentos, que me serão úteis no meu futuro profissional. Tenho consciência 

que mais desafios e obstáculos se irão cruzar no meu percurso, mas fica a certeza de que 

irei ultrapassá-los e dignificar a Atividade Farmacêutica 
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Anexos 
 

Anexo I - Modelo de requisição que acompanha a nota de encomenda no caso das 

substâncias Estupefacientes e Psicotrópicas; 

Anexo II - Impresso de uso obrigatório para Autorização Especial de Medicamentos de 

Uso Humano; 

Anexo III - Modelo de requisição de medicamentos Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas; 

Anexo IV (via farmácia e via serviço) - Modelo de requisição/distribuição/administração 

de medicamentos hemoderivados – “Via Farmácia” e “Via Serviço” 

Anexo V (Frente e Verso) - Modelo de ficha de Notificação de Suspeita de Reações 

Adversas a Medicamentos para profissionais de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Farmácia Hospitalar - Unidade Hospitalar de Bragança  

24 
 

Bibliografia 
 

1. Neto C. Serviços Farmacêuticos- Manual de Integração.2013. 

2. Augusto N. Reduçao de Stocks de Medicamentos- O papel da Farmácia Hospitalar. 

Revista Portuguesa de Gestão & Saúde. 2006 Junho:14-20. 

3. Infarmed. Autorização de Utilização Excecional (AUE) e Autorização de 

comercialização de medicamentos sem autorização ou registo válidos em Portugal (SAR)  

Available from: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/

AUTORIZACAO_DE_INTRODUCAO_NO_MERCADO/AUTORIZACAO_DE_UTILIZACAO

_ESPECIAL. Acedido em [29-02-2016]. 

4. Manual da Farmácia Hospitalar: Infarmed; 2013. 

5. DGS. Segurança e erros de medicação ou uso seguro do medicamento  [Available 

from: 

http://www.dgs.pt/ms/8/default.aspx?pl=&id=5521&acess=0&codigono=001100150043AAA

AAAAAAAAA. Acedido em [27-02-2016]. 

6. DGS. Norma 020/2014: Medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspeto 

semelhantes. 2014. 

7. Despacho nº 5414/2008, de 28 de Fevereiro. 

8. Orientação da DGS: 008/2011 DATA: 28/03/2011, (2011). 

9. Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril 2004. [Available from: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/LEGISLACAO_FARM

ACEUTICA_COMPILADA/TITULO_III/TITULO_III_CAPITULO_II/067-A-DL_95_2004.pdf. 

Acedido em [29-02-2016]. 

10. Vidotti C, Silva E, Hoefler R. Implantação e desenvolvimento de Centro de 

Informação sobre Medicamentos em hospital como estratégia para melhorar a 

farmacoterapia. Pharmacia Brasileira. 2010 Maio/Junho. 

11. Decreto Regulamentar 3/88, de 22 de Janeiro, (1988). 

 

 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AUTORIZACAO_DE_INTRODUCAO_NO_MERCADO/AUTORIZACAO_DE_UTILIZACAO_ESPECIAL
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AUTORIZACAO_DE_INTRODUCAO_NO_MERCADO/AUTORIZACAO_DE_UTILIZACAO_ESPECIAL
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AUTORIZACAO_DE_INTRODUCAO_NO_MERCADO/AUTORIZACAO_DE_UTILIZACAO_ESPECIAL
http://www.dgs.pt/ms/8/default.aspx?pl=&id=5521&acess=0&codigono=001100150043AAAAAAAAAAAA
http://www.dgs.pt/ms/8/default.aspx?pl=&id=5521&acess=0&codigono=001100150043AAAAAAAAAAAA
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/LEGISLACAO_FARMACEUTICA_COMPILADA/TITULO_III/TITULO_III_CAPITULO_II/067-A-DL_95_2004.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/LEGISLACAO_FARMACEUTICA_COMPILADA/TITULO_III/TITULO_III_CAPITULO_II/067-A-DL_95_2004.pdf


Anexo I 
 

 
 

 
 
 
 



Anexo II 
 

 
 
 

Este impresso pode ser fotocopiado  

Data da última atualização: 15-12-2015. 

* Se aplicável 

                                                            
AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAL 

MEDICAMENTOS DE USO HUMANO 
IMPRESSO DE USO OBRIGATÓRIO PELOS REQUERENTES  

 

 

Exmº. Senhor 

Presidente do Conselho Diretivo do INFARMED, I.P. 

Pretende esta entidade licenciada para a aquisição directa de medicamentos, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 92.º 

do Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, na sua atual redação, solicitar AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAL para o 

medicamento abaixo indicado, ao abrigo do despacho: 

Deliberação n.º 1546/ 2015 

a) Medicamentos de benefício clínico bem 

reconhecido q  

b) Medicamentos com provas preliminares de benefício 

clínico q 

 

SIGLA DO DOENTE:  

SEXO: FEMININO q  MASCULINOq 

OBTIDO CONSENTIMENTO INFORMADOq  
 

Por se tratar de um medicamento que não possui AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO (AIM) em Portugal e se destinar a 

doentes em tratamento neste estabelecimento de saúde, com vista a satisfazer as necessidades para o próximo ano de ................, 

solicito a V. Exª.  se digne autorizar a sua utilização especial, nos seguintes termos: 

Requerente:  

Morada:  

Código posta l:  Tel S.F.:   Fax S.F.:  

V/  Nº de Pedido:  V/ data:  

Nome do medicamento:  

Substância(s) Activa(s):  

Forma farmacêutica:  

Dosagem:  Pertence ao F.H.N.M.: 
 

   SIM q 

 

Não q 

Quantidade:  Apresentação:  

Preço por unidade (c/ IVA):  Estimativa/ Despesa (c/ IVA):  

Titular da A.I.M.:  Pa ís da A.I.M.:  

Fabricante:  Pa ís/ fabrico:  

Libertador de lote*:  Pa ís/ lib. de lote*:  

Distribuidor do pa ís de procedência:  Pa ís/ Procedência:  

Distribuidor em Portugal*:  Alfândega*:  
          

         qDerivado do Plasma                qAlergeno                qVacina                  qRadiofármaco 
        

q  INSTRUÇÃO AO ABRIGO DO ARTIGO 12.º DA DELIBERAÇÃO N.º 1546/ 2015. 

 

Documentação enviada ao INFARMED pelo requerente ou por outra entidade_____________________________ 

juntamente com a AUE n.º __________  autorizada para o ano ___________.* 

 

q  PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE inicia lmente requerida na  AUE nº ______, autorizada em ___/ ___/ ___      

Justificação:_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

 

qAceito, para efeitos do previsto no artigo 9.º Decreto-Lei n.º 128/ 2013, de 5 de Setembro, que as comunicações com o 

INFARMED no âmbito do presente pedido sejam feitas através das seguintes ca ixas electrónicas: aue@infarmed.pt  do INFARMED 

e _______________________________________ ( e-mail) do requerente; 

 

q Igualmente aceito que as comunicações por correio electrónico feitas nos termos do parágrafo anterior, independentemente 

da indicação dos nomes dos colaboradores de ambas as entidades que, em concreto, as elaboraram, revestem valor probatório 

e a respectiva autoria é atribuída à parte remetente; 

 

qAs comunicações feitas nos termos dos parágrafos anteriores, consideram-se recebidas pelo seu destinatário no segundo dia  

útil posterior ao seu envio, sendo suficiente para  prova de envio o “print” retirado do sistema do seu remetente donde conste a 

data e hora de envio. 

Assinatura do Director Clínico (deverá ser identificada sob a forma de carimbo e/ou vinheta): 

 

 



Anexo III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo IV (via farmácia) 
 

 
 



Anexo IV (via serviço) 
 

 
 
 
 
 
 
 



Anexo V (Frente) 
 

 
 

 



Anexo V (Verso) 

 


