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RESUMO 

A minha experiência de estágio profissionalizante obtida no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas abrangeu duas vertentes: farmácia comunitária e farmácia hospitalar. O estágio profissionalizante 

em farmácia comunitária é de caráter obrigatório para a conclusão do ciclo de estudos em Ciências 

Farmacêuticas, enquanto o estágio em farmácia hospitalar é de caráter opcional. Estes estágios constituem o 

primeiro contacto do estudante com o exercício da profissão farmacêutica, sendo crucial para complementar e 

colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso e obter outras competências resultantes da 

proximidade com os utentes, com o auxílio de profissionais com experiência nesta área laboral. O período de 

estágio compreende seis meses, sendo que o estágio profissionalizante em farmácia comunitária decorreu entre 

Fevereiro e Maio e o estágio em farmácia hospitalar entre Julho e Agosto.  

O presente relatório pretende esclarecer, de forma sucinta, os conhecimentos adquiridos e as atividades 

desenvolvidas na Farmácia Gonçalves, no âmbito da unidade curricular Estágio, caracterizando o funcionamento 

da farmácia e o papel do farmacêutico e relatando a minha experiência. 

O relatório é composto por duas partes, sendo a primeira parte referente à descrição do estágio em 

farmácia comunitária, incluindo o funcionamento da farmácia e as atividades desenvolvidas como estagiária. A 

segunda parte corresponde aos temas que desenvolvi no decorrer do estágio promovendo a valorização da 

atividade farmacêutica. Tendo em conta o aumento da preocupação da sociedade atual com a tríade saúde, beleza 

e bem-estar, desenvolvi um rastreio dermatológico baseado num questionário. Para isso, elaborei cartazes e 

panfletos para divulgar o rastreio na farmácia e fiz um folheto informativo sobre os cuidados a ter com a pele e 

as afeções cutâneas que me apercebi serem mais comuns nos utentes da Farmácia Gonçalves, durante o 

atendimento. Adicionalmente, após a conclusão do questionário, procedi ao aconselhamento sobre os produtos 

dermatológicos apropriados a cada tipo de pele e/ou afeção cutânea e alguns produtos de maquilhagem corretiva, 

no caso de peles com imperfeições, acne, rosácea e vitiligo. Para o segundo projeto, elaborei dois questionários, 

um para o sexo feminino e outro para o sexo masculino, sobre sexualidade e métodos contracetivos destinados a 

adolescentes e jovens com idades compreendidas entre 13 e 28 anos, a fim de analisar os conhecimentos e as 

opções tomadas por esta faixa etária. O meu interesse neste tipo de questionário foi desencadeado por várias 

experiências no atendimento farmacêutico, tendo constatado que cada vez mais os casais jovens optam por outros 

métodos contracetivos que não os mais convencionais, nomeadamente a pílula.  

Como estagiária e futura farmacêutica, todo o meu trabalho foi desenvolvido visando a satisfação do 

utente com o serviço e os esclarecimentos prestados acerca da terapêutica. Durante este período, empenhei-me 

no sentido de aumentar os meus conhecimentos e, consequentemente, a minha segurança no aconselhamento 

terapêutico. 
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PARTE I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO EM FARMÁCIA 

COMUNITÁRIA 

 

1. INTRODUÇÃO 

O estágio curricular em farmácia comunitária permite ao estudante consolidar e aplicar os conhecimentos 

teóricos adquiridos no decorrer do percurso académico ao contexto profissional, incrementar a segurança e 

confiança na prática farmacêutica, bem como desenvolver novas aptidões cooperativas com os colegas. O 

farmacêutico exerce um papel importante no aconselhamento terapêutico, devendo promover o uso racional e 

seguro dos medicamentos e assegurar a monitorização dos doentes [1]. 

No decorrer destes quatro meses de estágio, desempenhei todas as tarefas relativas ao bom funcionamento 

da farmácia, prevalecendo em cada mês as tarefas descritas na Figura 1. 

2. FARMÁCIA GONÇALVES 

2.1. Localização geográfica e contexto socioeconómico 

O meu estágio em farmácia comunitária decorreu na Farmácia Gonçalves (FG), em Seixezelo, entre 

Fevereiro e Maio de 2016, sob orientação da Dr.ª Marta Ferreira. A FG iniciou a sua atividade em 1910. Na 

Tabela 1 estão mencionados os dados de identificação da FG.  

 Tabela 1 – Dados de identificação da FG [2]. 

 

 

 

 

 

Designação social Farmácia Gonçalves 

Propriedade Costa Ribeiro & Tomás Teixeira, Lda. 

Direção Técnica Dra. Laurinda Rosário 

Endereço Avenida São Salvador de Grijó, 233 

4415-943 Seixezelo 

Telefone 227640009 

Fax 227648084 

E-mail farmaciagoncalves1910@gmail.com 

Figura 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas na farmácia comunitária referentes a cada mês do estágio. 
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A localização da farmácia numa estrada nacional com grande circulação rodoviária e de fácil acesso, junto 

de alguns estabelecimentos de comércio e restauração, bem como a proximidade de uma Unidade de Saúde, 

confere-lhe uma posição estratégica e, consequentemente contribui para a afluência significativa de utentes e 

para a sua heterogeneidade a nível etário e socioeconómico [2]. 
  

2.2. Horário de funcionamento 

Nos dias úteis, o horário de funcionamento da FG é das 8h às 20h, sem interrupção no horário de almoço, e 

aos sábados das 8h às 13h. Aos domingos e feriados, a FG encontra-se encerrada. No horário de funcionamento 

é assegurada a presença de pelo menos um farmacêutico e um técnico. O horário da equipa técnica é fixo e 

realizado por turnos. Os serviços noturnos e de fim-de-semana são rotativos e todos os profissionais da FG 

trabalham sete horas diárias nos dias úteis e um sábado das 8h às 13h, de duas em duas semanas. Em relação aos 

turnos de serviço permanente, a farmácia mantém-se em funcionamento ininterruptamente desde a hora de 

abertura até à hora de encerramento do dia seguinte. O atendimento noturno de serviço permanente é realizado 

através do postigo ou na área de atendimento ao público [3,4]. O meu horário de estágio decorria das 8:30h às 

17:30h, com intervalo de 1h para almoço, contabilizando um total de 8 horas diárias. 

 2.3. Recursos humanos 

Tendo em conta o horário de funcionamento das farmácias, é necessária a presença de, pelo menos, um 

farmacêutico durante cinquenta e cinco horas por semana, sendo essencial a existência de pelo menos dois 

farmacêuticos no quadro mínimo da farmácia [5]. A equipa técnica da FG é composta por seis elementos, tal 

como descrito na Tabela 2.  

Tabela 2 – Equipa técnica da FG. 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os profissionais da FG estão devidamente identificados com um cartão que inclui o nome e título 

profissional. 

2.4. Organização do espaço físico e funcional 

2.4.1. Caracterização do espaço exterior 

 
O espaço exterior apresenta-se apelativo e possui uma porta de entrada, com acesso à área de atendimento, 

e duas montras, onde se fornece informações relevantes para os utentes. A fachada do edifício encontra-se bem 

identificada através da presença de um dístico indicativo com o nome da farmácia e a respetiva direção técnica, 

D.ª Violante Proprietária e Técnica auxiliar de farmácia 

Dr.ª Laurinda Rosário Diretora Técnica 

Dr.ª Marta Ferreira Farmacêutica 

Dr.ª Sandra Santos Farmacêutica 

Nuno Ferreira Técnico auxiliar de farmácia 

D.ª Maria José Auxiliar de limpeza 
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bem como um símbolo de “cruz verde” luminoso indicador de farmácia comunitária. No exterior, é também 

disponibilizada uma placa com informação sobre o horário de funcionamento da farmácia e o mapa de farmácias 

do município que se encontram em regime permanente ao longo da semana. A decoração das montras tem rotação 

frequente de acordo com a sazonalidade. A FG tem uma entrada devidamente adaptada, possibilitando a 

acessibilidade de todos os utentes incluindo pessoas com deficiência (Anexo I) [1,5,6]. 

2.4.2. Caracterização do espaço interior 

O espaço interior da FG cumpre as especificações descritas pela Deliberação n.º 2473/2007, de 28 de 

Novembro, estabelecendo uma área mínima de 95 m2 e as seguintes divisões obrigatórias:  

 Área de atendimento ao público; 

 Armazém; 

 Laboratório de preparação de manipulados; 

 Gabinete de atendimento personalizado; 

 Instalações sanitárias [1,6,7]. 

A FG apresenta ainda uma área destinada a refeições e um gabinete de direção técnica. 

2.4.2.1. Área de atendimento ao público 

A área de atendimento ao público corresponde a um espaço amplo, agradável, de boa luminosidade e bem 

organizado com prateleiras dispostas de modo a rentabilizar o espaço, sem diminuir ou dificultar o acesso dos 

utentes com ou sem limitações locomotoras. Este espaço compreende um balcão principal com 4 postos de 

atendimento individualizados e equipados com computador, impressora de receituário e faturas, e leitor ótico de 

código de barras (Anexo II-A). Nesta área, encontra-se um ecrã onde são apresentados vídeos e campanhas 

promocionais. A área envolvente, incluindo os lineares localizados atrás dos postos de atendimento, está 

organizada em setores onde se encontram produtos de dermocosmética organizados por marcas e fins a que se 

destinam, bem como Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), produtos de dietética, higiene 

íntima, higiene oral, puericultura, material ortopédico e suplementos alimentares. Contudo, alguns produtos 

farmacêuticos como biberões e produtos sazonais são colocados em expositores, em pontos estratégicos, de modo 

a despertar a atenção dos clientes. Para aumentar a rapidez no atendimento, os produtos de elevada rotatividade, 

como o Ben-u-ron®, estão dispostos junto dos operadores informáticos [1,7].  

Na entrada encontra-se disponível uma balança eletrónica que permite determinar o peso, a altura, o índice 

de massa corporal e a percentagem de gordura corporal, sendo necessário inserir corretamente o sexo e a idade 

do indivíduo. Além disso, esta balança também efetua a medição automática da tensão arterial. 

2.4.2.2. Gabinete de atendimento personalizado 

Esta divisão facilita a prestação de outros serviços farmacêuticos incluindo a administração de 

injetáveis, a determinação de parâmetros fisiológicos (pressão arterial), bioquímicos (glicemia, colesterol e 

triglicerídeos) e físicos (peso de bebés). Neste gabinete são também realizadas consultas não médicas nas áreas 

de nutrição, podologia e optometria (Anexo II-B) [1,7]. 

 

2.4.2.3. Área de apoio ao atendimento e receção de encomendas 
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Neste espaço, realiza-se um trabalho complementar ao do serviço no balcão, estando equipado com 

computador, impressora multifunções, impressora de receituário e faturas, leitor ótico de códigos de barras, fax 

e dois telefones que auxiliam os colaboradores na prestação de serviços. Nesta área realiza-se a receção de 

encomendas, devoluções, atualizações de stock, etiquetagem, verificação e organização de receituário e outros 

procedimentos que requerem privacidade e não devem ser realizados na área de atendimento. A entrada nesta 

área é restrita a pessoal da farmácia, fornecedores e distribuidores (Anexo II-C) [1,7]. 

 

2.4.2.4. Gabinete de direção técnica 

Neste espaço são abordados assuntos relacionados com a gestão comercial, financeira e organizacional 

da FG, incluindo reuniões com os delegados de informação médica e representantes de entidades [1]. 

2.4.2.5. Espaço de armazenamento 

Este espaço destina-se ao armazenamento de medicamentos e produtos de saúde que não tenham lugar 

na área de atendimento (Anexo II-D e II-E). Os medicamentos estão armazenados em armários com sistema 

deslizante, devidamente organizados por forma farmacêutica e ordenados alfabeticamente. As diversas formas 

farmacêuticas apresentam armários distintos e podem ser divididas em medicamentos de marca e genéricos. Os 

medicamentos de marca estão dispostos por ordem alfabética do nome comercial, enquanto os genéricos estão 

ordenados por ordem alfabética da Denominação Comum Internacional (DCI) e, dentro da mesma DCI, 

ordenados por ordem alfabética do laboratório. Os medicamentos de uso cutâneo estão dispostos, por ordem 

alfabética, num armário sem sistema deslizante [1,7]. 

2.4.2.6. Armazém 

O armazém contém armários sem sistema deslizante e constituídos por prateleiras que se destinam ao 

acondicionamento do stock excedente de medicamentos e produtos farmacêuticos. A organização desta área é 

efetuada de acordo com a tipologia do produto, estando dividida por setores como os Medicamentos Sujeitos a 

Receita Médica (MSRM) e MNSRM, produtos de cosmética, higiene oral, entre outros. Os medicamentos estão 

armazenados de acordo com a forma farmacêutica e identificados por grupo terapêutico e nome comercial ou 

DCI (Anexo II-F). Nesta divisão está também disponível uma câmara frigorífica destinada ao acondicionamento 

de produtos que necessitam de refrigeração (Anexo II-G) [1,7]. 

2.4.2.7. Laboratório 

O laboratório destina-se à preparação de manipulados e preparações extemporâneas, estando equipado 

com bancada de trabalho, balança analítica, pia integrada na bancada, material de laboratório e matérias-primas 

(Anexo II-H). Neste espaço estão arquivadas as fichas de preparação de manipulados, os boletins de análise de 

matérias-primas, o Formulário Galénico Português, a Farmacopeia Portuguesa (FP) e outra bibliografia [1,8,9]. 

2.5. Enquadramento do perfil dos utentes 

Os utentes da FG são principalmente idosos, cujo principal objetivo de compra são os medicamentos 

destinados à cura e melhoria das suas patologias ou à prevenção do seu agravamento, ou pessoas que trabalham 
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ou residem nas imediações da farmácia. A maioria dos clientes possui uma relação de fidelização com a farmácia, 

devido à sua ampla longevidade e grande diversidade de produtos. A FG também tem utentes esporádicos, 

comparecendo devido a maior conveniência, acessibilidade ou emergência [1]. 

2.6. Sistema informático 

O Sistema Informático (SI) disponível na FG é o Sifarma 2000®, desenvolvido pela Global Intelligent 

Technologies e aprovado pela Associação Nacional das Farmácias (ANF), sendo o programa mais utilizado pelas 

farmácias em Portugal. Este programa facilita todas as tarefas relativas ao circuito do medicamento, auxiliando 

a atividade farmacêutica e garantindo uma prestação de serviços mais segura. Esta ferramenta proporciona a 

criação de perfis de utilização individual, denominado de “usuário”, e respetivas palavras-passe, a fim de 

circunscrever as áreas de acesso do programa a cada funcionário e monitorar o número de vendas e produtos 

vendidos por cada funcionário e o estado da faturação, das devoluções e do stock. O Sifarma 2000® possui um 

menu principal compartimentado em 6 separadores: atendimento, gestão de encomendas, receção de 

encomendas, gestão de lotes por faturar, gestão de utentes e gestão de produtos. Cada um destes separadores 

permite aceder aos submenus referentes e efetuar ações específicas. Relativamente ao atendimento, permite 

consultar as fichas de utentes, vendas, informação científica de medicamentos, entre outras funcionalidades [10].  

A primeira oportunidade que tive de contactar com o Sifarma 2000® foi neste estágio. Num primeiro 

contacto, tive algumas dificuldades na utilização do SI, mas após algum tempo de aprendizagem adquiri uma 

maior confiança e segurança. Porém, detetei alguns inconvenientes como a lentidão de certas ferramentas que 

pode aumentar o tempo útil de atendimento. No final do estágio, pude concluir que me familiarizei com o 

programa e sou capaz de utilizar as diversas funcionalidades que esta ferramenta informática oferece.  

2.7. Sistema de gestão de qualidade 

O sistema de gestão de qualidade visa garantir a qualidade dos produtos desde a sua aquisição até à 

dispensa. A qualidade de prestação de serviços na FG pode ser otimizada por implementação de protocolos, 

envolvimento de colaboradores, parcerias com fornecedores, promoção da adesão à terapêutica e do uso racional 

de medicamentos, e prevenção de doenças [1,11]. 

2.8. Comunicação interna e externa 

A comunicação interna realiza-se através de um quadro de informação localizado na zona de descanso e 

circulação de documentos entre a equipa técnica da farmácia ou via e-mail. A partilha constante de informação 

na FG possibilita um melhor funcionamento institucional [1]. 

Quanto à comunicação externa, a FG criou recentemente uma página no Facebook e um site. Nestes espaços 

pretende-se disponibilizar informação sobre a farmácia, os seus contactos e horário de funcionamento, os 

serviços prestados, as campanhas promocionais e alertas importantes sobre diversos temas. Os clientes da FG 

podem ainda receber mensagens de texto por telemóvel a informar sobre a chegada de um produto ou um serviço 

do seu interesse. A decoração das montras constitui outra forma de comunicação externa, devendo ser atrativa e 

informativa, especialmente acerca das campanhas em vigor como campanhas do dia da mãe e dia da criança. Em 

situações específicas, podem ser utilizados pósteres e panfletos para a divulgação de eventos [1,2].  
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2.10. Biblioteca e fontes de informação 

Tendo em conta a evolução constante nas áreas de farmácia e medicina, revelou-se essencial a consulta de 

fontes de informação, como a FP, o Índice Nacional Terapêutico e o Prontuário Farmacêutico, disponíveis na 

biblioteca da FG. Além disso, a pesquisa em plataformas digitais, como o site do INFARMED, o Prontuário 

Terapêutico online e o Resumo das Características do Medicamento, também podem ser úteis [5,12,13]. 

3. CIRCUITO DO MEDICAMENTO 

3.1. Aprovisionamento 

No aprovisionamento deve considerar-se a sazonalidade e a importância atribuída aos produtos pela 

comunicação social, bem como as entradas e saídas dos produtos e a análise dos preços, descontos e bonificações. 

Desta forma, é possível estabelecer um stock mínimo e máximo para cada produto evitando a rutura ou retenção 

de stocks. O aprovisionamento é realizado a armazenistas ou cooperativas de distribuição através de 3 tipos de 

encomendas: diária, instantânea e via verde. Também podem ser efetuadas encomendas diretas aos laboratórios. 

Diariamente, realiza-se uma encomenda designada “diária” que é gerada automaticamente pelo SI, 

considerando os produtos em stock e valores máximos e mínimos estabelecidos para cada produto. Esta 

encomenda automática pode ser posteriormente ponderada de forma manual de modo a averiguar se esta se 

encontra adequada às necessidades atuais da farmácia. Contudo, no decorrer do dia podem ser realizados outros 

pedidos pelos utentes que, momentaneamente, não possam ser satisfeitos por falta do produto em stock. Nessas 

situações, procede-se à encomenda do produto requisitado ao fornecedor preferencial diretamente pelo SI ou via 

telefone, denominando-se encomenda “instantânea”. Esta situação ocorre se o produto pedido tiver pouca saída 

na farmácia ou estiver esgotado. Se estiver esgotado no fornecedor, se já não for comercializado ou se tiver sido 

substituído, essas indicações são fornecidas pelo SI aquando do pedido de encomenda. As encomendas diretas 

aos laboratórios são efetuadas em grandes quantidades por negociação com Delegados de Informação Médica, e 

incluem MNSRM, medicamentos genéricos, produtos de dermocosmética e produtos sazonais, podendo ser 

vantajosas do ponto de vista dos descontos e bonificações. As encomendas por ”via verde” são realizadas no 

caso de a farmácia não ter o produto em stock e o utente apresentar alguma urgência em adquiri-lo [1, 10].  

No decurso do estágio, pude assistir à elaboração de encomendas diárias e no atendimento, sempre que 

houvesse necessidade, efetuava encomendas instantâneas pelo SI ou via telefone. 

3.1.1. Fornecedores 

A escolha dos fornecedores pode ser influenciada por diversos fatores como variedade de produtos, 

facilidade de transporte, condições comerciais e de pagamento, possibilidade e rapidez de devoluções, e 

qualidade do serviço [1]. Os principais fornecedores da FG são a Plural, a Alliance HealthCare e a OCP. 

3.1.2. Gestão de stock 

A gestão de stock consiste no equilíbrio entre o número de produtos dispensados e o número de produtos 

em stock. Se se mantiver um balanço adequado, o utente não é lesado pela falta do produto e retorno à farmácia 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Diana Pinto 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________
7 

 

para o seu levantamento, nem a farmácia é afetada pelo excesso de produtos sem saída até ultrapassarem o prazo 

de validade (PV). Na FG, esta tarefa baseia-se nas vendas dos últimos meses e na sazonalidade dos produtos, 

visando uma maior rotatividade e evitando a aproximação do fim do PV. Se forem produtos NETT, ou seja, 

produtos cujo Preço de Venda ao Público (PVP) é definido pela farmácia, pode-se aplicar-lhes um desconto [14]. 

3.2. Receção e verificação de encomendas 
 

Os produtos encomendados são entregues na farmácia pelos fornecedores ou distribuidores grossistas em 

três voltas diárias: de manhã às 8h, de tarde às 15h e à noite às 20h. Os produtos encontram-se acondicionados 

em caixas de cartão ou contentores de plástico característicos de cada distribuidor e identificados com códigos 

internos e o nome da farmácia. Cada encomenda está complementada com a fatura ou guia de remessa, em 

duplicado, com indicação do fornecedor, destinatário, produtos encomendados e respetivo Código Nacional 

Português (CNP), quantidades pedidas e entregues, o Preço de Venda à Farmácia, o Imposto de Valor 

Acrescentado (IVA) e o PVP sempre que aplicável (Anexo V). Na receção, deve dar-se prioridade aos produtos 

de armazenamento a frio (2ºC a 8ºC) conferindo a quantidade recebida comparativamente à faturada. Estes 

produtos vêm acondicionados em contentores revestidos por esferovite de modo a assegurar a sua conservação. 

A receção da encomenda é efetuada através do SI por leitura ótica dos códigos de barras ou entrada manual 

do CNP. Durante a receção, deve conferir-se a quantidade e integridade dos produtos recebidos, bem como 

verificar o preço unitário e as bonificações. Simultaneamente, regista-se o PV, o PVF e o PVP. No caso de o 

produto ser de venda livre, o PVP é estabelecido pela farmácia procedendo-se ao ajuste da margem de lucro 

sempre que necessário. Quando o operador dá entrada de um produto novo na farmácia deve criar a ficha do 

produto, introduzindo manualmente o CNP, o código alternativo, o PV, o PVF e a margem de lucro aplicada 

pela farmácia.  

Relativamente ao PV, nos produtos cujo stock informático está a zero ou em que o PV do produto 

rececionado é inferior ao dos produtos já existentes, deve-se alterar o PV para o correspondente ao do produto 

que estamos a rececionar. Contrariamente, se o PV do produto a rececionar for superior ao dos produtos 

existentes em stock não se deve alterar informaticamente. 

Deve-se ainda verificar se o valor total da fatura equivale ao valor total obtido pelo SI no final da receção. 

Posteriormente, surge uma janela que possibilita a impressão de etiquetas dos produtos de venda livre que contêm 

o código de barras, o CNP, a designação do produto, o PVP e o IVA. Em seguida, procede-se à comunicação 

dos MSRM encomendados e não entregues ao INFARMED, alertando para os produtos esgotados nos 

fornecedores e/ou laboratórios. Por fim, consulta-se o arquivo dos medicamentos pedidos por utentes e procede-

se à separação desses produtos. No caso de uma inconformidade, o fornecedor deve ser informado o mais 

brevemente possível. Os medicamentos sujeitos a controlo especial pelo INFARMED, como psicotrópicos, 

estupefacientes e benzodiazepinas, necessitam de uma guia de requisição específica, em duplicado, aprovada 

pela entidade competente e assinada e carimbada pelo farmacêutico responsável (Anexo VI) [1,14]. 

No decurso do estágio curricular, fui incumbida da realização desta tarefa que me possibilitou uma maior 

familiarização com os princípios ativos, nomes comerciais e diversas formas de apresentações dos 

medicamentos. A execução diária desta tarefa revelou-se muito enriquecedora, contribuindo para um maior 

conhecimento e, consequentemente, uma melhor comunicação com os utentes. 
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3.3. Armazenamento de produtos 

O armazenamento deve respeitar as condições de conservação de cada produto, sendo a maioria 

acondicionados à temperatura ambiente (25±1ºC) e humidade relativa adequada (60%). Para este efeito, a FG 

segue o procedimento estabelecido pelo método First Expired, First Out (FEFO) que defende que os produtos 

devem ser organizados por PV, mantendo os que têm menor PV no local mais acessível para que sejam 

dispensados em primeiro lugar [16]. Os MNSRM e alguns dispositivos médicos com PV mais próximo do 

término são armazenados no espaço de venda ao público. Os stocks excedentes compostos pelos produtos com 

maior longevidade são colocados no armazém. Os produtos termolábeis, como alguns colírios, insulinas e 

vacinas, são conservados no frigorífico e separados de acordo com a ação terapêutica. Os medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes são colocados num cofre com código, fora do alcance dos utentes [1,15]. 

O armazenamento de produtos foi uma tarefa fundamental para conhecer a localização dos medicamentos 

e outros produtos na FG, de modo a diminuir o tempo de procura aquando da sua dispensa. 

3.4. Controlo dos prazos de validade 

 
No início de cada mês, é impressa uma lista de medicamentos e produtos farmacêuticos cujo PV 

registado no SI está próximo do término e que inclui o CNP do respetivo produto e a quantidade. Esta lista 

possibilita o controlo do PV e a contagem física dos produtos. Os produtos do protocolo de diabetes mellitus 

devem ser retirados 180 dias antes do final do PV, enquanto os restantes produtos devem ser recolhidos 60 dias 

antes do término do PV. No caso dos produtos de armazenamento a frio, estes devem ser mantidos no frio, 

separados dos restantes, até momento em que sejam entregues ao fornecedor mediante uma devolução. Depois 

de efetuada a correção dos PV e contagem física dos produtos através da lista, deve-se atualizar estas informações 

no SI. Posteriormente, procede-se à devolução dos produtos retirados que podem ser devolvidos ou aplica-se um 

desconto aos MNSRM que não podem ser devolvidos. Os produtos com PV a expirar são retirados dos seus 

locais de armazenamento e colocados num contentor com a respetiva nota de devolução [17].  

Ao longo do estágio, tive oportunidade de realizar esta tarefa que me permitiu compreender a 

importância do controlo periódico dos PV, assegurando a eficácia e a segurança de todos os produtos. 

3.5. Devoluções 

 
A devolução de um produto pode ser feita em diversas circunstâncias como PV a expirar, produto enviado 

não correspondente ao pedido, produto não encomendado, não conformidade do produto, embalagem ou o 

próprio produto danificado, quantidade enviada não corresponde à faturada, revisão anual de preços ou pedido 

de retirada de circulação no mercado dos lotes de um produto devido a alertas emitidos pelo INFARMED [18,19].  

Este procedimento é efetuado através do SI, no menu gestão de devoluções, com emissão de uma nota de 

devolução em triplicado, onde consta os produtos que se pretende devolver, o CNP e a respetiva quantidade, a 

identificação do fornecedor, o número da fatura da encomenda em que este foi rececionado e o motivo da 

devolução. O original e duplicado são enviados ao fornecedor juntamente com o produto e o triplicado é 

arquivado na farmácia (Anexo VII). A devolução de um produto depende da aceitação do fornecedor e está 

relacionada com o motivo de devolução e o período de tempo decorrido entre a receção e devolução. No caso de 
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o fornecedor aceitar o pedido, emite uma nota de crédito referente à devolução ou procede à troca direta do 

produto devolvido por outro com PV mais longo [19]. 

No decurso do estágio, tive a oportunidade de ajudar na realização desta tarefa. Além disso, pude auxiliar 

as reclamações efetuadas ao fornecedor quando o produto enviado não correspondia ao faturado. 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

A dispensa de medicamentos também está incluída no circuito do medicamento e consiste no ato em que o 

farmacêutico cede medicamentos aos utentes mediante prescrição médica, em regime de automedicação ou 

indicação farmacêutica, informando sobre a dose, a duração e o intervalo posológico adequados e alertando o 

utente sobre contraindicações, efeitos adversos e interações medicamentosas. Além da comunicação oral, as 

informações devem ser reforçadas por escrito ou com material de apoio adequado [20,21]. 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os medicamentos desta classe só podem ser dispensados em farmácias e sob apresentação de receita médica 

(RM). De acordo com o DL n.º 176/2006, de 30 de Agosto, os MSRM são considerados medicamentos que: 

 Possam, direta ou indiretamente, representar um risco para a saúde do utente, mesmo que sejam 

utilizados para o fim a que se destinam, no caso de serem usados sem vigilância médica; 

 Possam, direta ou indiretamente, constituir um risco para a saúde quando utilizados com frequência em 

quantidades significativas para fins distintos daquele a que destinam; 

 Contenham substâncias, ou sejam preparações à base de substâncias, que apresentam atividade ou 

reações adversas que sejam indispensáveis de aprofundar; 

 Destinem-se à administração por via parentérica (injetável). 

Esta classe pode ser subdividida em medicamentos sujeitos a RM renovável, medicamentos sujeitos a RM 

especial e medicamentos sujeitos a RM restrita [22]. Os medicamentos sujeitos a RM especial incluem os 

estupefacientes e psicotrópicos, uma vez que podem acarretar abuso medicamentoso ou conter substâncias 

consideradas de precaução [23]. Os medicamentos sujeitos a RM restrita destinam-se a uso exclusivo, por 

exemplo em âmbito hospitalar ou regime de ambulatório [24]. 

4.1.1. Medicamentos genéricos e sistema de preços de referência 

Os medicamentos genéricos definem-se como medicamentos que apresentam a mesma substância ativa, 

forma farmacêutica, dosagem e indicação terapêutica que o medicamento de referência. O sistema de preços de 

referência engloba os medicamentos comparticipados, prescritos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 

que apresentam medicamentos genéricos devidamente autorizados [25]. 

É de extrema importância para o farmacêutico conhecer os medicamentos genéricos disponíveis no mercado 

e os sistemas de preços de referência, de modo a esclarecer qualquer dúvida dos utentes. Uma grande parte dos 

utentes questiona-se sobre a diferença entre medicamentos genéricos e de marca, tendo conhecimento de que na 

maior parte dos casos os genéricos são mais económicos. Contudo, muitos desconhecem quais as diferenças na 

sua composição, associando a diferença de preço a um menor efeito terapêutico. Deste modo, é crucial comparar 
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a composição química de dois exemplares similares, demonstrando que efetivamente a substância ativa e a 

dosagem são as mesmas, embora a composição de excipientes possa diferir. Deve-se também relembrar que 

apesar de um utente não reagir positivamente a um medicamento genérico, isso não significa que vai reagir dessa 

forma a todos os medicamentos genéricos, podendo estar apenas relacionado com o laboratório [26,27].  

O farmacêutico deve saber explicar que no sistema dos preços de referência, a comparticipação é feita de 

acordo com a média do PVP dos 5 medicamentos mais baratos, procedendo-se ao seu ajuste de 3 em 3 meses. 

Este facto justifica as possíveis alterações no valor de pagamento dos medicamentos, assim como a modificação 

da lista dos 5 medicamentos mais baratos [26]. 

4.1.2. Receita Médica 

 
A RM constitui um meio de interação entre o farmacêutico e o médico. Atualmente, devem ser efetuadas 

eletronicamente, salvo algumas exceções em que a prescrição pode ser manual até se alcançar a 

desmaterialização total do processo.  

Nas RM materializadas, os utentes necessitam de apresentar a receita propriamente dita e a respetiva guia 

de tratamento, uma vez que a guia apresenta os códigos de acesso e direito de opção permitindo efetuar a dispensa 

eletrónica de medicamentos. A RM integra dois modelos: as receitas não renováveis e as receitas renováveis. As 

RM não renováveis são compostas por uma via única e têm validade de 30 dias após a data da prescrição, 

enquanto as renováveis apresentam até 3 vias e têm uma validade máxima de 6 meses [28]. Além disso, existe 

um terceiro tipo de RM designada de receita médica manual ou pré-impressa, que requer o preenchimento manual 

e em que é necessário explicitar a exceção legal que impôs a sua utilização. As exceções legais abrangem a 

falência informática, inadaptação do prescritor (confirmada pela ordem profissional), prescrição no domicílio e 

até 40 receitas por mês (no caso de médico abdicar da prescrição eletrónica e se comprometer a não passar mais 

de 40 receitas por mês). O médico pode prescrever até quatro medicamentos distintos em cada RM, num total de 

quatro embalagens e, no máximo, duas embalagens de um mesmo medicamento, exceto medicamentos sob forma 

unitária em que podem ser prescritas quatro embalagens. 

A prescrição de medicamentos é feita obrigatoriamente por DCI da substância ativa, forma farmacêutica, 

dosagem, posologia e forma de apresentação, de modo a fornecer ao utente o direito de opção por um 

medicamento pertencente ao mesmo grupo homogéneo, ou seja, ao conjunto de medicamentos com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de 

administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico (Anexo III). A prescrição médica por 

nome comercial só pode ser efetuada em caso de ausência de medicamentos comparticipados dentro do mesmo 

grupo homogéneo do medicamento prescrito ou no caso de se verificar alguma das exceções legais pré-definidas 

e devidamente justificadas pelo médico (Anexo IV). De acordo com o artigo 6º, o médico prescritor pode 

apresentar justificações técnicas na RM que impedem o acesso ao direito de opção denominadas de exceções:  

 Exceção a) – no caso de prescrição de um medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, 

conforme a informação prestada pelo INFARMED;  

 Exceção b) – se tiver surgido uma reação adversa prévia, particularmente no caso de suspeita 

reportada ao INFARMED, intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma 

substância ativa, mas identificado com outra denominação comercial;  
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 Exceção c) – no caso de continuidade de um tratamento superior a 28 dias, nomeadamente no caso 

de prescrição de um medicamento destinado a garantir a continuidade de um tratamento com 

duração estimada superior a 28 dias [28, 29]. 

Durante o meu estágio, constatei a implementação da nova receita eletrónica, regulamentada pela Portaria 

n.º 224/2015, de 27 de Julho, com o objetivo de introduzir todo o circuito de “Receita sem Papel” de modo a 

priorizar a utilização de meios eletrónicos no SNS. O novo modelo eletrónico facilita a prescrição simultânea de 

diferentes tipos de medicamentos e elimina a restrição do número limite de quatro medicamentos por receita. A 

vantagem deste novo sistema de prescrição consiste na inclusão dos produtos prescritos num único receituário e 

o facto dos utentes puderem aviar os medicamentos conforme as suas necessidades e condições económicas. No 

caso de uma farmácia não ter em stock um dos medicamentos que necessita pode proceder ao seu levantamento 

noutro estabelecimento ou noutro dia, sem invalidar o levantamento dos restantes medicamentos prescritos. É 

importante ainda salientar que estas receitas podem apresentar diferentes PV para os vários medicamentos 

prescritos numa mesma receita, tendo em conta a duração de tratamento [30].  

No estágio, pude contactar com as novas receitas eletrónicas e apercebi-me que muitos utentes sentiam-se 

confusos, sendo crucial explicar-lhes como podiam proceder e quais as vantagens e diferenças destas receitas. 

4.1.3. Validação da receita médica 

Para validação, a RM deve conter o número identificativo e o respetivo código de barras, o local de 

prescrição, a identificação do médico prescritor e a sua assinatura, o nome e número de utente ou beneficiário de 

subsistema, a entidade financeira responsável, o regime de comparticipação, os despachos e as exceções se 

aplicável, a DCI dos medicamentos prescritos, o número de embalagens, a forma farmacêutica, a dosagem, a 

data de prescrição e a data de validade. Quanto à receita manual, os critérios são semelhantes aos referidos 

anteriormente havendo apenas algumas diferenças, nomeadamente o local de prescrição ser facultativo, a 

identificação do médico prescritor ser apresentada na forma de vinheta e a obrigatoriedade da menção da exceção 

e da alínea apropriada, não podendo ser admitida mais do que uma via. No caso de ausência ou incumprimento 

de algum elemento, a receita não é aceite pela farmácia uma vez que não pode ser validada.  

Relativamente às receitas eletrónicas, os utentes necessitam de proceder ao seu aviamento pelo menos um 

dia antes do fim do respetivo PV. Contudo, este sistema pode ainda sofrer pequenas alterações [29]. 

No decorrer do estágio na FG, constatei que as situações mais habituais do incumprimento dos requisitos 

legais foram as receitas fora do PV e a ausência de assinatura do médico prescritor. 

4.1.4. Avaliação e aconselhamento farmacêutico 

As RM devem ser analisadas de forma crítica, tendo em conta a possibilidade de ocorrência de erros na 

prescrição, das prescrições médicas para um dado utente serem efetuadas por mais do que um médico, de 

situações de urgência em que o médico desconhece o historial clínico do utente, e muitas outras hipóteses. Nestes 

casos, o farmacêutico deve verificar se os medicamentos prescritos são efetivamente indicados para o utente e 

se há possibilidade de interação com outros medicamentos ou contraindicações. No caso de o farmacêutico 

apresentar alguma dúvida relativa à prescrição, deve contactar o médico prescritor [20].  
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4.1.5. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Após a validação da RM, deve-se questionar o utente sobre a medicação prescrita, se é habitual ou é a 

primeira vez que vai fazer essa medicação. Se for habitual, perguntar qual a marca ou laboratório do 

medicamento, sendo também possível consultar no SI quais os medicamentos habituais do utente. Se for a 

primeira vez, o farmacêutico deve informar o utente sobre os produtos disponíveis, de marca e genéricos, 

principalmente em relação ao preço e comparticipação pelo SNS. Se na RM forem mencionadas as exceções a) 

e b), o farmacêutico deve dispensar o medicamento que consta na receita. No caso da exceção c), deve informar 

o utente da possibilidade de optar por medicamentos similares ao prescrito, desde que o PVP seja igual ou inferior 

a este. Posteriormente, o farmacêutico procede à dispensa de medicamentos, verificando se a medicação aviada 

corresponde à prescrita.  

No caso de a RM ser eletrónica, procede-se à leitura do código de barras do número da receita, coloca-se o 

código de acesso e, por fim, confirma-se os códigos de cada um dos produtos a aviar a fim de evitar erros na 

dispensa. No caso de a RM ser manual, inicialmente deve efetuar-se a leitura ótica do código relativo ao número 

da receita, inserir-se os medicamentos por leitura do código de barras e indicar o plano de comparticipação. No 

final, é impresso no verso da receita o registo de faturação que inclui a identificação da farmácia, a entidade à 

qual foi faturada, o organismo relativo à comparticipação, o número, o lote e a série da receita, a identificação 

com o respetivo código de barras e o número de embalagens do medicamento dispensado, o preço total de cada 

medicamento dispensado, o encargo do utente em valor por medicamento, as comparticipações e os respetivos 

totais. No caso de o utente não exercer direito de opção, no registo deve aparecer a frase “Declaro que não exerci 

direito de opção”. Pelo contrário, se o utente optar por exercer esse direito o registo pode apresentar duas frases 

possíveis: “Declaro que exerci o direito de opção por medicamento com preço superior ao 5º mais barato” ou 

“Declaro que exerci o direito de opção por medicamento mais barato que o prescrito para continuidade 

terapêutica de tratamento superior a 28 dias” (este no caso da receita citar a exceção c)). Este registo contém um 

local para a assinatura do utente efetuada no ato do aviamento. Posteriormente, o utente deve assinar no verso 

da RM e o colaborador da farmácia encarregue pelo aviamento deve assinar, rubricar e colocar a data da dispensa 

e o carimbo da farmácia, emitindo a fatura ou recibo da venda [20,22,31].  

No caso das novas receitas eletrónicas, não é necessário proceder à impressão do registo de dispensa dos 

medicamentos. Este registo é feito eletronicamente através do SI, sendo a RM entregue ao utente [30]. 

Durante o estágio, surgiram alguns erros no aviamento de medicamentos mediante RM, nomeadamente 

ausência de exceção, pelo que pude observar e participar na sua correção, sendo necessário efetuar uma nova 

impressão do registo e justificar com a menção “reimpressão devido a falta de exceção”, por exemplo, 

acompanhada pela rúbrica do colaborador que corrigiu a RM.  

4.1.6. Sistema de comparticipação de medicamentos 

Um medicamento comparticipado é considerado um medicamento que mediante a apresentação de RM 

permite ao utente pagar apenas uma parte do seu PVP, ficando o valor restante ao encargo da entidade de saúde. 

O regime principal de comparticipação em Portugal está a cargo do SNS e é subdividido em quatro escalões: 

escalão A (90% de comparticipação), escalão B (69% de comparticipação), escalão C (37% de comparticipação), 

e escalão D (15% de comparticipação). Além disso, o SNS divide a comparticipação em regime geral e especial. 
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Os regimes especiais de comparticipação devem ser mencionados nas RM, através da letra “R”, e podem ser em 

função dos beneficiários ou em função das patologias ou grupos especiais de utentes. Os beneficiários do regime 

especial são pensionistas com um rendimento total anual que não excede 14 vezes a retribuição mínima mensal 

garantida em vigor no ano civil transato ou que não excede 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em 

vigor quando este ultrapassar aquele montante. Neste caso, a comparticipação é acrescida de 5% para o escalão 

A e de 15% para os escalões B, C e D. O regime especial aplicado a utentes com determinadas patologias requer 

a menção do respetivo despacho, DL ou portaria na RM, como por exemplo na Doença de Alzheimer menciona-

se o despacho n.º13020/2011 (Anexo V). Em certos casos, o despacho aplicável requer que a prescrição médica 

seja feita por médicos especialistas nessa área para que possa ser realizada a comparticipação, por exemplo na 

Doença de Alzheimer a prescrição tem de ser feita por um neurologista ou psiquiatra [32-36].  

Além disso, existem outros subsistemas que estabelecem um regime de complementaridade entre entidades, 

tal como a Caixa Geral de Depósitos e Serviços de Assistência Médico-Social, contribuindo para que o utente 

beneficie de uma comparticipação adicional à do SNS. Nestes casos, é necessário enviar uma fotocópia da receita 

validada para a respetiva entidade [37]. 

No estágio contactei maioritariamente com o regime de comparticipação do SNS, embora em algumas 

situações tenham surgido outros sistemas de comparticipação. Por vezes, torna-se complicado diferenciar quais 

os organismos mencionados na receita, embora seja crucial para proceder à respetiva comparticipação. 

4.1.6.1. Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes 

Este programa visa promover o controlo e prevenção da diabetes. Relativamente às RM, a faturação é 

realizada pelo organismo DS, sendo estabelecidos preços máximos para venda ao público de lancetas, agulhas e 

tiras de teste de glicemia, cetonemia e cetonúria. Quanto à comparticipação do SNS de lancetas, agulhas e 

seringas corresponde a 100%, enquanto as tiras de teste são comparticipadas em 85% [38, 39].  

4.1.7. Conferência de receituário e faturação 

O processamento do receituário relativo ao SNS é efetuado através do Centro de Conferência de Faturas 

juntamente com a Administração Central do Sistema de Saúde, depois das RM serem devidamente enviadas para 

o organismo responsável pelo SNS (ARS). Os restantes organismos de comparticipação apresentam um contrato 

com a ANF que é responsável pela distribuição dos pagamentos de todas as entidades pelas respetivas farmácias.  

Aquando do aviamento, o SI atribui um número, lote e série a cada RM. A conferência difere nas receitas 

manuais e eletrónicas. Com a introdução da receita eletrónica, podem distinguir-se dois modelos: o modelo 

associado às receitas eletrónicas pertencentes aos lotes do tipo 99, correspondentes à conferência eletrónica de 

dispensa sem erros, e tipo 98, referentes à conferência eletrónica de dispensa com erros. No modelo de 

conferência das receitas manuais, pode-se dividir nos subsistemas 01, referentes ao regime regular, e 48, relativo 

aos pensionistas, entre outros que se mantêm inalterados. A conferência de receitas eletrónicas consiste apenas 

em verificar a correspondência da receita. Nas receitas manuais, verifica-se a dispensa do medicamento 

relativamente à marca, forma farmacêutica e dosagem, bem como se apresentam o nome do utente e respetivo 

número do SNS ou outro organismo, a exceção legal assinalada e a data de prescrição. Nos dois tipos de receitas, 

deve-se confirmar se têm a assinatura do médico. Se houver uma inconformidade, esta deve ser mencionada e 
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devidamente justificada no verso da receita. No caso dessa inconformidade afetar o utente, este deve ser 

contactado e a situação deve ser regularizada. 

Cada lote é composto por trinta receitas, à exceção do último lote que é emitido antes do “fecho de lotes” 

incluindo até à última receita que for aviada nesse mês. As RM devem estar organizadas por organismos, 

dispostas por ordem de lote e ordenadas numericamente da receita n.º 1 à 30. Por último, verifica-se se todas as 

receitas estão ordenadas e se cumprem todos os requisitos legais. Posteriormente, os verbetes de identificação 

dos lotes são impressos e carimbados. Este documento deve conter a identificação da farmácia e do lote, o 

organismo de comparticipação, a quantidade de receitas, o valor total em PVP, o valor total em preço pago pelo 

utente e o valor comparticipado. As RM são enviadas para a ARS ou ANF, dependendo do organismo, 

juntamente com o resumo de lotes e a fatura. No caso de inconformidades ou erros, as RM são devolvidas à 

farmácia, podendo ser corrigidas, novamente faturadas e reenviadas no mês seguinte. Quando não se consegue 

proceder à correção dessas receitas, a farmácia assume o prejuízo [1, 40]. 

 Durante o estágio, fui incumbida da organização diária das receitas nos respetivos lotes e organismos, 

bem como da verificação do cumprimento de todos os requisitos legais que lhes são aplicáveis. Além disso, 

participei na emissão de verbetes e em todo o processo mensal relativo ao receituário. 

4.2. Medicamentos sujeitos a legislação especial 

4.2.1. Psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos estupefacientes são submetidos a uma legislação própria e a um controlo rigoroso pelas 

autoridades competentes, devido ao risco de consumo abusivo e à estreita margem de segurança. Os psicotrópicos 

e estupefacientes só podem ser dispensados mediante a apresentação da RM e têm de ser obrigatoriamente 

prescritos em receitas separadas. No ato de aviamento, o farmacêutico introduz as informações requeridas pelo 

SI, nomeadamente os dados do médico (nome e número da cédula profissional), do adquirente (nome, idade, 

número de bilhete de identidade ou cartão de cidadão e a respetiva data de validade, e morada) e do utente (nome 

e morada). No final, é necessário fotocopiar a RM e anexar o documento emitido pelo SI referente à identificação 

do utente/adquirente. Estes documentos são arquivados na farmácia por um período mínimo de três anos [20, 23, 

41]. 

Durante o meu estágio, tive oportunidade de proceder ao aviamento destes fármacos e respetiva impressão 

e arquivamento dos documentos anexos à fotocópia da RM. 

4.3. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os medicamentos que não cumpram os requisitos supracitados sobre MSRM são considerados como 

pertencentes a esta classe. Os MNSRM são medicamentos não comparticipados e sujeitos a um regime de preço 

livre. Além disso, têm de apresentar indicações terapêuticas que estejam incluídas na lista de casos passíveis de 

automedicação, sendo considerados os principais produtos de aconselhamento terapêutico. Estes medicamentos 

podem ser adquiridos em farmácias ou locais de venda devidamente autorizados para a sua comercialização [42].  

No estágio na FG, os casos de aconselhamento de MNSRM mais comuns estavam relacionados com 

constipação, tosse seca ou produtiva, dores músculo-esqueléticas, micoses, irritações genitais e fadiga mental. 
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4.3.1. Indicação terapêutica 

Na atualidade, a farmácia constitui a instituição de eleição dos utentes para a primeira tentativa de resolução 

de problemas de saúde ligeiros a moderados. Desta forma, o farmacêutico apresenta um papel fundamental na 

indicação farmacêutica, sendo responsável pela seleção dos MNSRM e tratamentos não farmacológicos mais 

apropriados a uma determinada situação. Inicialmente, o farmacêutico questiona o utente sobre os sintomas, a 

sua intensidade e duração e avalia o problema de saúde exposto. Se o utente apresentar outros problemas de 

saúde, estes devem ser comunicados bem como a medicação utilizada no seu tratamento. A existência de alergias 

ou intolerâncias e a presença de indicadores de alerta também devem ser informados ao profissional de saúde.  

De seguida, o farmacêutico indica um MNSRM adequado de acordo com os protocolos de indicação e guias 

farmacoterapêuticos, ajustando a dosagem e forma farmacêutica ao utente e informando-o sobre o modo de 

administração, a frequência e a duração do tratamento (Anexo VI) [43, 44].  

Ao longo do estágio, surgiram várias situações de aconselhamento e venda de MNSRM, que me permitiu 

adquirir novos conhecimentos transmitidos pela equipa técnica da FG. No Inverno, surgiram vários utentes com 

queixas de dores de garganta e cabeça aos quais se aconselhou a toma alternada de um analgésico, 

nomeadamente o paracetamol (Ben-u-ron), e um anti-inflamatório, como o ibuprofeno (Brufen). Outros 

pacientes queixavam-se de congestão nasal e sensação de nariz entupido, sendo aconselhada a toma de um anti-

histamínico, como o Aerius. Em caso de tosse produtiva, indiquei um medicamento com ação expetorante e 

mucolítica, como o Fluimucil. Tive ainda oportunidade de atender uma utente que se queixava de cansaço 

excessivo a nível físico e mental, tendo-lhe recomendado um suplemento alimentar à base de magnésio.  

4.3.2. Auto-medicação 

A auto-medicação tem sido um fenómeno cada vez mais recorrente devido ao excesso de informação e 

publicidade. O marketing associado a estes produtos estimulou o seu uso inapropriado, valorizando os benefícios 

e relativizando os efeitos adversos e riscos. Desta forma, os utentes ficam com a ideia que estes produtos não 

acarretam quaisquer riscos, incentivando a adesão. O uso irracional e irresponsável destes produtos contribui 

para uma maior necessidade de criar um grupo de consenso sobre a automedicação, de modo a aprovar uma lista 

de situações passíveis descritas pelo Despacho n.º 17690/2007, de 23 de Julho. O farmacêutico tem um papel 

crucial no uso racional do medicamento e na prática da automedicação responsável. No caso dos MNSRM, o 

farmacêutico deve verificar se o utente cumpre as informações veiculadas no folheto informativo e informar 

sobre o limite de tempo necessário para a medicação exercer efeito [45, 46].  

No decurso do estágio, presenciei situações em que os utentes solicitavam um medicamento específico que 

não era o mais adequado ao problema de saúde desenvolvido, sendo necessário explicar-lhes os motivos pelos 

quais a medicação requerida não é a mais apropriada. Numa determinada situação, um utente requereu o 

xarope Codipront® para tratar tosse seca. Contudo, este xarope só deve ser dispensado mediante RM, sendo 

que contém codeína que “impede” a tosse (mecanismo de defesa do organismo para a expulsão de compostos 

estranhos). Depois de informar o motivo pela não dispensa do produto requerido, aconselhei um xarope 

indicado para o tratamento de tosse irritativa não produtiva, com ação antitússica, como o Tussoral®. 

4.4. Medicamentos e produtos de uso veterinário 
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De acordo com o DL n.º237/2009, de 15 de Setembro, um medicamento veterinário é toda a substância ou 

associação de substâncias que apresentam propriedades curativas ou preventivas de doenças ou sintomas em 

animais, ou que possa ser administrada em animais de modo a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário. 

Além disso, os produtos de uso veterinário são destinados ao uso em animais, instalações de animais, ambiente 

que os rodeiam ou em atividades relacionadas com estes ou com produtos de origem animal. O farmacêutico tem 

o dever de conhecer as indicações destes produtos, de modo a estar apto para esclarecer o utente e assegurar a 

eficácia e segurança do tratamento [47]. Na FG, os produtos veterinários com maior rotatividade são 

desparasitantes internos e externos e pílulas de contraceção. 

Ao longo do estágio, contactei com alguns utentes que pretendiam desparasitantes internos e externos para 

animais domésticos. Muitos apresentaram dúvidas sobre a duração do tratamento, intervalo terapêutico e modo 

de administração. Todas estas questões alertaram-me para a importância do farmacêutico nesta área. 

5. DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 

5.1. Produtos dermocosméticos e de higiene corporal 

Os produtos cosméticos compreendem “qualquer substância ou mistura de substâncias que se destinam a ser 

colocadas em contacto com as partes externas do corpo humano, nomeadamente epiderme, unhas, lábios, sistema 

piloso, sistema capilar e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, a fim de, exclusiva ou 

principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou 

corrigir os odores corporais” [48]. Embora não sejam medicamentos, estes produtos são muitas vezes indicados 

por dermatologistas com uma finalidade terapêutica ou estética, salientando a importância do farmacêutico em 

conhecer as marcas e gamas disponíveis no mercado [49, 50].  

Na FG encontram-se disponíveis diversas marcas, nomeadamente para bebés e crianças (Mustela®, Klorane 

Bébé®), crianças com pele atópica (Leti AT4®), grávidas (Mustela®, Barral®), banho (Acofarm®, Fairline®) 

e gamas com várias linhas destinadas aos diferentes tipos de pele (Aveeno®, Avéne, Bioderma®, Isdin®, La 

Roche Posay®, Neutrogena®, Uriage® e Vichy®). 

No atendimento de uma utente, tive oportunidade de aconselhar um creme da marca Leti AT4® destinado 

ao seu filho de 2 anos de idade que tinha pele atópica, muito sensível e reativa. Além disso, com a proximidade 

da época balnear aumentou a procura por protetores solares o que me proporcionou a venda de alguns produtos 

para o rosto e corpo, adaptados a cada tipo de pele. Uma utente pediu-me um protetor solar sem cor para o 

rosto, mencionando que tinha pele oleosa com tendência acneica. Neste caso, aconselhei um protetor solar da 

marca La Roche Posay® específico para este tipo de pele devido ao seu toque seco. 

5.2. Produtos fitoterapêuticos 

Entende-se por produtos fitoterapêuticos todos os medicamentos ou produtos à base de plantas cuja 

preparação resulta da manipulação de substâncias de origem vegetal, visando a utilização das suas propriedades 

curativas ou preventivas de doenças [22, 51]. 

Na FG, estão disponíveis diversos produtos fitoterápicos, principalmente suplementos e tisanas. 
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No meu estágio, constatei a crescente procura por suplementos principalmente de origem natural. Atendi 

uma utente que pretendia adquirir tisanas destinadas a problemas digestivos, queixando-se de dores estomacais 

e constante sensação de mal-estar. Outra utente alegou cansaço físico e mental, situações de esquecimento e 

fraqueza. Perante os sintomas, aconselhei um suplemento de geleia real da ArkoReal® na forma de ampolas. 

5.3. Produtos homeopáticos 

A homeopatia baseia-se no princípio “semelhante cura semelhante”, isto é, o tratamento é efetuado por 

diluição e dinamização da mesma substância que produz o sintoma num indivíduo saudável. De acordo com o 

Estatuto do Medicamento, os medicamentos homeopáticos são obtidos a partir de substâncias denominadas 

stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia 

europeia ou, na sua ausência, em farmacopeias utilizadas de modo oficial num Estado Membro [22].  

Durante o estágio, verifiquei que a FG não possui muitos medicamentos homeopáticos. Os medicamentos 

deste grupo mais frequentemente dispensados foram o Coryzalia®, Homeovox® e Oscillococcinum®.  

5.4. Produtos dietéticos 

Os produtos dietéticos são principalmente utilizados em indivíduos com necessidades especiais. Estes 

produtos caracterizam-se pela ausência de certos nutrientes, por exemplo açúcar, ou destinam-se a suprimir 

determinadas necessidades nutricionais [20]. A nutrição infantil é composta por uma grande variedade de 

fórmulas para leites e papas, sendo que algumas têm propriedades específicas como hipoalergénicas, anti 

flatulência e anti regurgitamento. Relativamente à dietética de adultos, muita da informação disponível não é 

esclarecedora. Deste modo, o farmacêutico tem um papel essencial no esclarecimento de dúvidas e fornecimento 

de toda a informação necessária para a escolha do produto mais apropriado às necessidades do utente [20,52]. 

Na FG é possível encontrar produtos dietéticos para diversos fins e de várias marcas, nomeadamente papas 

(Nutribén®, Nestlé®) e leites (Enfamil®,Aptamil®) para bebés e crianças, e suplementos hipercalóricos e 

hiperproteicos (Fortimel®) para adultos e idosos com necessidades nutricionais específicas. 

5.5. Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo 

usado isoladamente ou em combinação, cuja principal finalidade pretendida no corpo humano não seja alcançada 

por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, utilizados especificamente para fins de prevenção, 

diagnóstico ou tratamento de uma doença humana”.  

A FG possui uma grande diversidade de dispositivos médicos utilizados para vários fins nomeadamente:  

 Ortopedia: meias de compressão, meias de descanso, pulsos elásticos; 

 Higiene: fraldas, pensos higiénicos, pensos para incontinência; 

 Pediatria: biberões, chupetas, mamilos de silicone, protetores de seios descartáveis, tetinas; 

 Material de penso e sutura: gases esterilizadas, ligaduras, pensos; 

 Sistemas para ostomizados: algálias, coletores de urina; 

 Sistemas para uso parentérico: agulhas, seringas; 
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 Outros: preservativos, testes de gravidez [53]. 

No meu estágio, os dispositivos médicos com os quais tive maior contacto foram os pensos, ligaduras e 

gases esterilizadas, tendo dispensado estes produtos disponíveis em várias dimensões. 

6. MEDICAMENTOS E PRODUTOS MANIPULADOS 

Um medicamento manipulado é “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal, preparado e dispensado 

sob a responsabilidade de um farmacêutico”. O farmacêutico responsável pela sua preparação tem de assegurar 

a qualidade e a segurança do produto relativamente à dose da substância ativa e às possíveis interações com 

outros fármacos [8, 22]. Embora tenham caído em desuso, os manipulados continuam a ser utilizados em doentes 

que requerem uma terapêutica personalizada. A FG só faz manipulados se houver um pedido efetivo específico. 

O médico é o profissional de saúde responsável pela prescrição destes medicamentos, através de receitas 

normais, que contêm apenas o medicamento manipulado, indicando o doente para o qual se destina. A preparação 

do manipulado deve satisfazer as exigências da monografia genérica sobre a forma farmacêutica. Posteriormente, 

este é acondicionado num recipiente adequado e coloca-se o rótulo com a identificação da farmácia e do Diretor 

Técnico, o nome do utente a quem se destina, o número do lote, o PV, a via de administração, a posologia, a data 

de preparação, a fórmula e as respetivas quantidades das substâncias ativas, e as condições de conservação [8]. 

A documentação referente à preparação de manipulados permite efetuar o registo destes medicamentos, 

incluindo informações sobre as matérias-primas utilizadas e o respetivo lote, o número do lote da preparação, o 

modo de preparação, os dados relativos ao utente e ao prescritor, o PV, o controlo de qualidade, as condições de 

conservação e o cálculo do PVP [8,22]. 

7. OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

O farmacêutico tem um papel fundamental na melhoria dos resultados terapêuticos, pelo que o seu trabalho 

não se limita apenas à dispensa de medicamentos mas também à promoção da prevenção e gestão de doenças e 

melhoria da qualidade de vida dos utentes. A FG disponibiliza os seguintes serviços farmacêuticos: 

 Administração de injetáveis por via intramuscular e subcutânea; 

 Consultas de dietética; 

 Consultas de optometria; 

 Consultas de podologia; 

 Determinação do peso, altura e IMC;  

 Medição de colesterol total; 

 Medição de glicémia capilar; 

 Medição de triglicerídeos; 

 Medição de tensão arterial; 

 Testes de gravidez. 

A administração de medicamentos injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação é feita 

por profissionais devidamente habilitados. As consultas de podologia e dietética realizam-se semanalmente às 
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segundas e quartas, respetivamente, e as de optometria são marcadas consoante o número de utentes que aderem 

ao serviço. Estes serviços realizam-se numa sala específica possibilitando uma maior privacidade no contacto 

utente-farmacêutico. Os testes de gravidez são efetuados através do método imunocromatográfico, por pesquisa 

da hormona gonadotrofina coriónica humana [54]. 

7.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

A análise destes parâmetros é rápida e possibilita aos utentes uma melhor gestão das suas patologias, assim 

como a monitorização da terapêutica e identificação de utentes não diagnosticados. Antes de efetuar as medições 

de glicose, colesterol e triglicerídeos numa amostra de sangue, deve-se proceder à avaliação das condições 

relativas ao utente de forma a averiguar se a determinação é indicada [1].  

7.1.1. Medição da tensão arterial 

A FG utiliza um medidor de tensão de braço para determinar a pressão arterial de um indivíduo. Durante a 

medição, deve-se assegurar que o utente está em repouso, sentado e confortável, que não fumou nem tomou 

estimulantes (por exemplo, o café) na meia hora anterior [55]. Idealmente, os valores da pressão arterial devem 

ser inferiores a 140 mmHg para a pressão sistólica e inferiores a 90 mmHg para a pressão diastólica. É importante 

efetuar o acompanhamento do utente, procedendo-se a uma intervenção oportuna mediante os valores obtidos, 

desde o aconselhamento de medidas não farmacológicas até ao encaminhamento para o médico [56]. 

7.1.2. Medição do colesterol total e triglicerídeos 

A FG proporciona as medições de colesterol total e triglicerídeos que devem ser efetuadas em jejum, tendo 

em conta o ciclo circadiano destes compostos. O colesterol total deve ser inferior a 200 mg/dl e os triglicerídeos 

inferiores a 150 mg/dl [57]. 

7.1.3. Medição da glicemia capilar 

Preferencialmente, a medição da glicemia deve ser realizada em jejum de pelo menos 8 horas. Se a medição 

for efetuada imediatamente após uma refeição, o valor da glicemia é menos fidedigno uma vez que só estão 

definidos valores após 2 horas da refeição. Um indivíduo saudável deve apresentar uma glicemia em jejum 

inferior a 110 mg/dl e glicemia pós-prandial inferior a 145 mg/dl [58]. 

A maior parte dos utentes que solicitou medições de pressão arterial eram hipertensos e estavam medicados. 

Contudo, surgiram alguns casos de utentes não medicados com tensão arterial elevada. Quanto à medição do 

colesterol total e triglicerídeos, quase todos os utentes tinham dislipidemias e estavam medicados, tendo surgido 

um utente que não tomava medicação mas tinha alterado a sua alimentação e estilo de vida. Porém, estas 

medidas não foram suficientes e recomendei que consultasse um médico. Quanto à glicemia, os utentes eram 

principalmente diabéticos que pretendiam verificar se os valores estavam controlados com a medicação.  

Se os utentes apresentassem valores superiores aos de referência, informava-os dos resultados obtidos e 

questionava-os sobre os valores habituais, alimentação, hábito de fumar ou beber café, e prática de exercício 

físico. Nestes casos, aconselhava-os a seguir uma alimentação saudável, deixar de fumar, moderar o consumo 
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de café e álcool e praticar atividade física. Em casos extremos ou indivíduos já medicados, alertava para a 

importância de procurar um médico a fim de avaliar a situação clínica e, se necessário, alterar a terapêutica.  

8. DISPENSA SEMANAL DE MEDICAÇÃO 

A dispensa semanal de medicação é realizada através de um sistema de acondicionamento prático que inclui 

compartimentos individualizados e selados e que está dividido por dias e por 4 diferentes alturas do dia, 

representadas por símbolos, que podem ser adaptadas com etiquetas de acordo com as necessidades do utente. O 

farmacêutico responsável deve dividir corretamente a medicação nos compartimentos e selar (Anexo VII). Este 

procedimento é efetuado com base na ficha de medicação do doente que inclui os seus dados, os medicamentos, 

a dose e a posologia. No final, é impresso um documento referente à dispensa, em duplicado, sendo o original 

entregue ao doente e o duplicado arquivado na farmácia (Anexo VIII). Neste sistema só podem ser colocados 

comprimidos e cápsulas e a sua utilização é aconselhada em casos de esquecimento ou erros na toma da 

medicação, principalmente para doentes com grau de autonomia reduzido, doentes polimedicados com 

posologias complexas e utentes analfabetos [59]. 

9. VALORMED 

A Valormed é a sociedade gestora do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e de 

Medicamentos fora de PV, resultando da colaboração das indústrias farmacêuticas, dos distribuidores, das 

farmácias e da população. O acordo entre a FG e a Valormed requer a instalação de contentores de recolha, sendo 

a farmácia responsável pela receção de resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Quando os 

contentores estão cheios são selados e recolhidos pelos distribuidores, mediante o preenchimento da ficha 

existente no contentor. A ficha contém duas vias, sendo que a cópia verde deve ser assinada pelo distribuidor e 

entregue à farmácia onde é arquivada durante pelo menos dois anos (Anexo XXIII) [60].  

Na FG, a adesão dos utentes face a este projeto revelou-se bastante positiva, tendo-se verificada uma 

afluência significativa.  

10. MARKETING NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

A FG recorre a ações promocionais e de divulgação, pretendendo atrair um novo público e fidelizar os 

clientes. As campanhas pontuais de descontos adicionais representam estratégias adicionais de marketing. Além 

disso, há também promoções associadas ao festejo de certos dias, como dia dos namorados e dia da criança [61]. 

11. CONCLUSÃO 

No estágio em farmácia comunitária tive oportunidade de pôr em prática os conhecimentos teóricos 

adquiridos, bem como realizar todas as tarefas relativas ao bom funcionamento de uma farmácia. Esta foi, sem 

dúvida, uma experiência enriquecedora e fundamental na minha formação como futura farmacêutica. 
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PARTE II – APRESENTAÇÃO DOS TEMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA 

ATIVIDADE FARMACÊUTICA 

 

1. INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA NA AVALIAÇÃO DO TIPO DE PELE E NO 

CONTROLO DE AFEÇÕES CUTÂNEAS EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

1.1. Perceção da realidade na Farmácia Gonçalves e objetivos estabelecidos 

No decurso do estágio, tive oportunidade de me inteirar das dificuldades e necessidades dos utentes da FG. 

Desta forma, considerei interessante abordar um Programa de Intervenção Farmacêutica (PIF) sobre as afeções 

cutâneas que mais afetam os utentes da FG, nomeadamente acne, rosácea e manchas hipercrómicas.  

No atendimento ao público, pude notar a preocupação constante dos utentes, principalmente do sexo 

feminino, com a pele do rosto e o impacto emocional e psicológico causado pelas afeções cutâneas. Este estudo 

baseou-se na perceção de uma grande variabilidade nos tipos de pele dos utentes da FG, sendo fundamental 

realizar uma classificação mais individualizada antes de iniciar qualquer tratamento. De facto, presenciei diversas 

situações em que os utentes procuravam uma “solução para o seu problema”, muitas vezes desconhecendo o seu 

tipo de pele ou classificando-a de forma errónea. No entanto, a maioria exibia uma boa compreensão sobre os 

distúrbios da pele e apresentava conhecimentos teóricos sobre o tratamento disponível, mas não sabia quais os 

produtos adequados ao seu tipo de pele e à gravidade da sua patologia. O tratamento, as medidas não 

farmacológicas, e o controlo dos fatores que agravam a patologia auxiliam na diminuição da exacerbação das 

desordens cutâneas e, consequentemente contribuem para uma melhoria da autoestima e qualidade de vida. 

Estas evidências manifestaram a necessidade de promover sessões de rastreio dermatológico para avaliação 

e aconselhamento farmacêutico do tipo de pele e afeções cutâneas. Paralelamente, elaborei um PIF sobre os 

cuidados diários a ter com a pele do rosto e as medidas farmacológicas e não farmacológicas utilizadas no 

tratamento das afeções cutâneas. 

1.2. Enquadramento teórico 

A pele é o maior órgão do corpo humano e está permanentemente exposta a fatores ambientais, estimando-

se que, ao longo de um ano, 25 a 43% da população tenha pelo menos um problema de pele. As desordens 

cutâneas são consideradas uma das maiores fontes de morbilidade, sendo diferenciadas pela sua gravidade em:  

 Dermatoses de menor gravidade, que são mais comuns e têm um grande impacto na qualidade de 

vida (por exemplo, acne, rosácea e manchas hipercrómicas)  

 Dermatoses de maior gravidade, que são menos frequentes e mais graves (por exemplo, melanoma). 

Todas estas desordens da pele podem causar ansiedade e ter efeitos negativos na autoestima e qualidade de 

vida, além dos encargos económicos que o seu tratamento acarreta [62,63]. 

1.3. Algumas dermatoses de menor gravidade: acne, rosácea e manchas 

hipercrómicas 

A acne é uma desordem cutânea crónica caracterizada pelo desenvolvimento de borbulhas na pele. Segundo 

a American Academy of Dermatology, cerca de 80% dos adolescentes e adultos com idades entre 11 e 30 anos 
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são afetados pela acne, sendo mais comum no rosto (99%), nas costas (60%) e no peito (15%). Além disso, cerca 

de 80% dos adultos que sofrem deste transtorno são mulheres [64-66]. Esta patologia é desencadeada pela 

obstrução e inflamação dos folículos sebáceos com consequente formação de comedões, pápulas, pústulas, 

nódulos ou quistos, podendo haver acumulação de pus. A acne pode ser classificada como inflamatória, em que 

há formação de pápulas, pústulas, nódulos e quistos, e não inflamatória, que se caracteriza pelo aparecimento de 

comedões abertos ou fechados. Segundo a Figura 2, esta patologia cutânea também pode ser diferenciada em: 

 Ligeira, em que prevalecem os comedões abertos e fechados; 

 Moderada, em que predominam comedões, pápulas e pústulas; 

 Severa, em que pode surgir pápulas, pústulas, nódulos e quistos. 

Além dos sinais físicos evidentes, a acne pode contribuir para a baixa autoestima e depressão e, após a sua 

resolução, podem surgir manchas escuras e cicatrizes [67,68]. 

 

 

 

 

 

 

A rosácea é uma doença crónica inflamatória da pele que se evidencia inicialmente no rosto. Segundo a 

National Rosacea Society, pelo menos 16 milhões de americanos sofrem desta patologia [69,70]. Esta desordem 

caracteriza-se por vermelhidão nas bochechas, nariz, queixo e testa, vasos sanguíneos dilatados e visíveis 

(telangiectasias), pápulas e pústulas, irritação ocular, crescimento excessivo do tecido conjuntivo nasal 

(rinofima), pele seca, espessamento da pele, edema facial e sinais em torno do rosto, principalmente no pescoço, 

peito, orelhas e couro cabeludo. De acordo com a Figura 3, a rosácea pode ser classificada em 4 subtipos: 

 Subtipo 1 (rosácea eritematotelangiectásica): caracteriza-se por eritema difuso e telangiectasia com 

poucas ou nenhuma lesão inflamatória;  

 Subtipo 2 (rosácea papulopustular): predomina o eritema, as telangiectasias e as lesões 

inflamatórias como pápulas e pústulas; 

 Subtipo 3 (rosácea fimatosa): é rara e caracteriza-se por hiperplasia sebácea localizada, fibrose com 

desenvolvimento de proliferações bulbosas ou lobulares de tecido afetado e rinofima; 

 Subtipo 4 (rosácea ocular): é comum e caracteriza-se por secura dos olhos, lacrimejamento, ardor, 

inchaço das pálpebras e perda de visão devido a danos na córnea [71,72]. 

A B C 

Figura 2 - Subtipos de acne: A – acne ligeira; B – acne moderada; C – acne severa [67]. 
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Uma grande parte da sociedade atual é afetada por manchas, cientificamente integradas no grupo das 

discromias que são alterações cutâneas resultantes da modificação do tom da pele. As discromias podem ser 

distinguidas em acromias, hipocromias e hipercromias. As manchas hipercrómicas são caracterizadas por 

hiperpigmentação, surgindo maioritariamente na testa, bochechas e queixo e afetando mais de 5 milhões de 

cidadãos americanos, principalmente do sexo feminino [73-75]. As hipercromias podem surgir sob a forma de 

máculas, correspondentes a manifestações hipercrómicas circunscritas, ou melanodermias, quando a sua 

apresentação é difusa. Tendo em conta as apresentações clínicas, as manchas hipercrómicas podem ser 

distinguidas em: 

 Cloasma: também conhecido como máscara da gravidez, caracteriza-se por manchas castanhas de 

contornos irregulares localizadas simetricamente no rosto e cujo aparecimento foi despoletado pela 

gravidez ou contracetivos; 

 Dermatite causada por perfume ou bijuteria: associada a manchas de contornos irregulares localizadas 

no rosto e colo e resultantes da ação sensibilizante de substâncias contidas em perfumes e cosméticos; 

 Efélides: também denominada de sardas de cor ruiva, apresenta-se sob a forma de pequenas manchas 

planas de cor castanho-ocre disseminadas pelo rosto e outras partes descobertas do corpo, cujo tamanho 

aumenta com a exposição a raios ultravioleta; 

 Lentigens: caracterizam-se por manchas lenticulares bem limitadas, planas, com uma coloração entre o 

amarelo e castanho-escuro e cujo aparecimento não está relacionado com a exposição solar; 

 Lentigens senis ou de luz solar: apresentam-se sob a forma de manchas escuras no rosto, braços e 

antebraços, em pessoas com mais de 50 anos e histórico repetido de exposição solar; 

 Melasma: é caracterizada por hipermelanogénese facial castanha escura que se desenvolve de forma 

lenta e simétrica, principalmente em mulheres, podendo estar associada a fatores hormonais, 

hereditariedade, exposição solar e uso de perfumes e cosméticos [76,77]. 

A Figura 4 refere-se a alguns tipos de manchas hipercrómicas.  

 

A B 

C D 

Figura 3 - Subtipos de rosácea: A – rosácea eritematotelangiectásica; B – rosácea papulopustular; C – rosácea 

fimatosa; D – rosácea ocular [70]. 
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1.4. Fisiopatologia 

O aparecimento de lesões de acne envolve hiperqueratinização com formação de comedões, colonização 

folicular pela bactéria Propionibacterium acnes (P.acnes) e aumento da produção de sebo e mediadores 

inflamatórios em torno dos folículos pilossebáceos. Inicialmente ocorre acumulação de gordura nos folículos 

pilosos que vai ressecar de forma gradual. A pele começa a descamar e as bactérias acumulam-se nos poros da 

pele formando um comedão e impedindo o fluxo do sebo através dos poros. No caso de o bloqueio ser incompleto 

formam-se comedões abertos, vulgarmente designados de “pontos negros”. Contrariamente, se o bloqueio for 

completo, surgem os comedões fechados conhecidos como “pontos brancos”. As pápulas e pústulas resultam da 

colonização do P.acnes em comedões fechados, onde ocorre a degradação do sebo em ácidos gordos livres 

responsáveis pela irritação do epitélio folicular e ativação da resposta inflamatória com libertação de neutrófilos 

e linfócitos. Quando os folículos rompem, o conteúdo interno do comedão desencadeia uma nova reação 

inflamatória local da qual resulta as pápulas. As pápulas são mais profundas e as pústulas mais superficiais, 

enquanto os nódulos são lesões maiores e profundas que envolvem mais do que um folículo e os quistos são 

nódulos supurativos [78,79]. O processo fisiopatológico da acne está esquematizado na Figura 5. 

A patogénese da rosácea é pouco conhecida, embora já tenham sido descritos diversos processos 

patológicos que podem estar envolvidos como a proliferação de ácaros Demodex folliculorum associada ao 

envolvimento papulopustular, a proliferação de Helicobacter pylori e os mecanismos de degradação tecidual e 

vasculares inflamatórios como aumento do fluxo sanguíneo facial, rubor oral-termal, regulação positiva das 

espécies reativas de oxigénio com redução das reservas antioxidantes da pele, e regulação positiva das 

Figura 4 – Diferentes tipos de manchas hipercrómicas: A – melanose solar; B – melasma; C – efélides [76]. 

Figura 5 - Processo fisiopatológico da acne [66]. 

A B C 
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metaloproteinases da matriz envolvidas na degradação da matriz dérmica. Segundo um estudo, a rosácea é 

considerada uma doença com sintomas gastrointestinais relacionados com a gastrite e também constitui um dos 

sintomas não gástricos da infeção por Helicobacter pylori. Desta forma, a erradicação deste microrganismo pode 

contribuir para uma melhoria dos sintomas da rosácea e redução dos sintomas gastrointestinais relacionados. 

Contudo, os estudos sugerem conclusões controversas e não existem evidências de que a proliferação de 

microrganismos está envolvida na patogénese da rosácea [80-82]. As apresentações clínicas desta patologia 

também podem ser fundamentadas pela reação a compostos vasoativos (como a cafeína) e mediadores químicos 

(por exemplo, acetilcolina, epinefrina e histamina). A hipertermia pode ser explicada por diminuição do fluxo 

sanguíneo do rosto para o cérebro, devido a um problema microcirculatório das veias angulares faciais 

envolvidas no sistema de arrefecimento sanguíneo a nível cerebral. Esta disfunção pode desencadear congestão 

venosa e problemas de termorregulação. Em casos de rinofima, foi constatado um aumento da concentração do 

recetor do peptídeo intestinal vasoativo sugerindo que este fenómeno pode contribuir para alterações vasculares 

e dérmicas na rosácea [82]. O processo fisiopatológico da rosácea está esquematizado na Figura 6. 

A hiperpigmentação característica das manchas hipercrómicas pode estar relacionada com uma produção 

excessiva de melanina nas camadas superficiais da pele. Aquando da exposição aos raios ultravioleta, a melanina 

é produzida nos melanócitos contribuindo para a uniformização da coloração da pele. A tirosinase é a enzima 

que catalisa a reação de transformação da tirosina em dopa que, posteriormente, se converte em melanina, tal 

como esquematizado na Figura 7. Este processo é considerado um mecanismo de defesa da pele face ao sol. 

Contudo, quando a produção de melanina não é uniforme ocorre formação de manchas escuras, causando 

descoloração na superfície da pele [83,84]. 

Figura 6 – Processo fisiopatológico da rosácea [81]. 
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1.5. Epidemiologia 

A acne é comum em adolescentes e adultos. Segundo alguns estudos, é mais prevalente em classes 

socioeconómicas mais altas, embora não se tenha verificado diferenças significativas na prevalência em 

diferentes etnias [85,86]. 

A rosácea é comum na população caucasiana, em indivíduos de pele clara e afeta mais as mulheres do que 

os homens. Normalmente, surge a partir dos 30 anos [87]. 

As manchas hipercrómicas surgem com maior frequência na população caucasiana, em indivíduos de 

meia-idade e principalmente em mulheres [88]. 

1.6. Causas e fatores de risco 

Atualmente, ainda permanece desconhecida a certeza sobre as causas da acne. Contudo, os especialistas 

consideram como causa primária o aumento de androgénios (como a testosterona) durante a puberdade. Estas 

hormonas promovem o crescimento das glândulas sebáceas, estimulando a produção de sebo. Segundo alguns 

estudos, a genética também pode aumentar a suscetibilidade para a acne. Embora a relação entre a acne e a dieta 

seja controversa, alguns estudos relacionam a sua exacerbação com uma dieta rica em gorduras saturadas e leite 

[89,90]. Outras possíveis causas são os medicamentos contendo androgénios e lítio e os cosméticos oleosos [91]. 

Num estudo realizado com jovens universitários, constatou-se que a acne agravou-se durante a época de exames 

em que se encontravam sob maior stress, sendo este fator considerado também uma possível causa [90].  

Tal como na acne, a rosácea também não apresenta uma causa específica, mas antes um conjunto de fatores 

que podem exacerbar os seus sinais clínicos como a genética, o estado do sistema imunitário, infeções por 

Helicobacter pylori, a elevada concentração de Demodex folliculorum na pele e a disfunção na proteína 

catelicidina [92]. Além disso, os fatores emocionais (como stress, medo, ansiedade), as alterações climáticas 

Figura 7 - Processo de biossíntese de melanina 

(Adaptado de [83]). 
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(mudança na humidade e temperatura), a exposição solar, o exercício físico, o álcool e as comidas apimentadas 

constituem fatores agravantes desta doença. Como fatores de risco considera-se pele clara, hereditariedade, 

histórico familiar de rosácea, sexo feminino, menopausa e idade entre 30 a 50 anos [93].  

As manchas hipercrómicas podem ser causadas por fatores internos, como a genética e distúrbios 

endócrinos, e externos, como o excesso de exposição solar, traumas cutâneos e certos medicamentos 

(anticoncetivos orais) [94].  

1.7. Educação ao doente sobre medidas não farmacológicas 

Além de medidas farmacológicas, o tratamento de afeções cutâneas deve incluir medidas não-

farmacológicas, quer seja numa primeira abordagem ou em complementaridade com a terapêutica 

medicamentosa, de modo a potenciar os resultados.  

A limpeza da pele é um passo fundamental para o controlo das afeções cutâneas, devendo ser realizada duas 

vezes por dia, de manhã e à noite, com um produto adequado. Uma vez por semana ou a cada quinze dias, deve 

fazer-se uma esfoliação com um produto específico. Posteriormente, pode utilizar-se um tónico com ação 

apaziguante e colocar um produto hidratante, seguido do filtro solar com um fator de proteção solar no mínimo 

de 15 [95]. Os principais passos para cuidar diariamente da pele estão mencionada na Figura 8.  

Relativamente ao acne, o produto de limpeza não deve ter base alcoólica e o hidratante deve ser oil free ou 

oil control. A maquilhagem deve ser não comedogénica e de base aquosa. Antes de limpar a pele, deve-se 

remover a maquilhagem com um desmaquilhante apropriado. A água e ingestão de alimentos ricos em vitaminas 

B e C e zinco podem contribuir para uma melhoria da condição da pele. Os fatores agravantes como cosméticos 

de base oleosa, stress, fricção nas lesões e mãos ou cabelo oleoso sobre o rosto devem ser evitados [96,97]. 

Os utentes com rosácea devem optar por um produto de limpeza suave e maquilhagem de cor verde para 

neutralizar a vermelhidão das zonas afetadas, seguida de uma base com tonalidade próxima à da sua pele. A 

maquilhagem deve ser hipoalergénica. Nestes casos deve-se evitar o consumo de álcool e alimentos apimentados, 

bem como a exposição ao calor e sol. Semelhante à acne, o consumo abundante de água, uma dieta rica em frutas, 

verduras e fibras, e a ingestão de alimentos com vitamina A e C e zinco podem auxiliar no tratamento [98,99]. 

No que diz respeito às manchas hipercrómicas, é fundamental evitar a exposição solar em excesso e utilizar 

diariamente um protetor solar adequado ao tipo de pele e com elevada fotoproteção, de modo a prevenir reações 

cutâneas e ativação da pigmentação fotoinduzida. Durante os meses de tratamento, é aconselhável utilizar um 

chapéu que confira proteção da superfície cutânea contra os raios solares. A fim de disfarçar as manchas, pode-

Passo 1: Limpar Passo 2: Hidratar Passo 3: Proteger do sol 

Figura 8 – Passos essenciais nos cuidados diários da pele. 
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se recorrer a cosméticos fond de tein (bases coloridas) ou maquilhagem corretiva. Além disso, estão disponíveis 

outras opções como tratamentos estéticos (laser e peeling químico) [100].  

1.8. Educação do doente sobre medidas farmacológicas 

Segundo as Guidelines of care for the management of acne vulgaris, o tratamento da acne varia de acordo 

com a sua severidade, sendo que na acne: 

 Ligeira: utiliza-se apenas terapêutica tópica; 

 Moderada: utiliza-se terapêutica tópica ou combinação desta com terapêutica oral antibiótica;  

 Severa: utiliza-se combinação de terapêutica tópica e oral antibiótica ou apenas terapêutica oral com 

isotretinoína [101]. 

A terapêutica tópica pode utilizar peróxido de benzoílo, retinóides tópicos, antibióticos tópicos ou ácido 

azelaico. O peróxido de benzoílo tem ação bactericida, anti-inflamatória, anti-comedogénica e queratolítica, 

promovendo a descamação do epitélio folicular. Os retinóides tópicos, como tretinoína e adapaleno, reduzem a 

produção de sebo e têm ação queratolítica. Os antibióticos tópicos utilizados são a eritromicina e a clindamicina 

e têm ação antibacteriana. Estes compostos ativos apresentam-se em forma de géis, cremes ou loções e devem 

ser aplicados uma ou duas vezes por dia, 20 minutos depois da limpeza facial. Os efeitos adversos mais comuns 

são pele seca com sensação de estiramento, prurido, ardor, vermelhidão, irritação e descamação. Além disso, 

podem causar fotossensibilidade pelo que deve-se evitar a exposição ao sol e utilizar filtro solar. O peróxido de 

benzoílo pode causar descoloração, sendo aconselhável evitar o contacto com roupa e cabelo. O tempo mínimo 

de tratamento com peróxido de benzoílo e retinóides tópicos até se observar resultados benéficos é de 6 semanas, 

enquanto para os antibióticos tópicos é de 6 a 8 semanas. No caso dos antibióticos, após este tempo, deve-se 

parar o tratamento de modo a evitar o aparecimento de resistências antibióticas. O ácido azelaico tem ação 

antibacteriana e queratolítica e é usado como tratamento alternativo, no caso de contraindicação para o peróxido 

de benzoílo e retinóides tópicos, sendo necessárias pelo menos 4 semanas até se notar uma melhoria dos sintomas 

[23,24]. Em casos de acne ligeira, pode-se também utilizar preparações tópicas contendo ácido salicílico, enxofre 

e resorcinol que têm ação queratolítica, auxiliando no tratamento de comedões abertos e fechados. O ácido 

salicílico tem ainda propriedades anti-inflamatórias [72,91,101].  

O tratamento com antibióticos orais, nomeadamente as tetraciclinas como a minociclina, tem uma duração 

mínima de 4 a 6 meses. Ao fim de 6 meses, deve-se parar o tratamento devido ao risco de resistência antibiótica. 

De acordo com vários estudos, a utilização de eritromicina é segura durante a gravidez e lactação. Os efeitos 

adversos mais frequentes incluem náuseas, vómitos, diarreia e fotossensibilidade, além de diminuir a eficácia 

dos contracetivos orais [101, 102]. Por último, a isotretinoína tem a mesma ação terapêutica que os retinóides, 

mas o efeito é maior. A sua utilização é aconselhada em acne severa, em caso de não haver resposta à terapêutica 

prolongada e repetida com antibióticos, na existência de cicatrizes e em casos de grande impacto psicológico. 

No entanto, este composto apresenta efeito teratogénico pelo que não pode ser tomado por mulheres grávidas ou 

que estejam a tentar engravidar. A duração do tratamento é de 4 a 6 meses, sendo que nos primeiros dez dias 

pode haver uma piora do seu estado. Os efeitos adversos mais comuns incluem inflamação, secura e descamação 

da pele e lábios, hemorragias nasais ligeiras, enxaquecas, rash cutâneo, irritação ocular e dores de costas, 

musculares e articulares (Anexo IX). A fim de evitar a secura da pele e lábios é aconselhável aplicar regularmente 
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creme hidratante e bálsamo labial [103,104]. Em mulheres com acne moderada a severa pode ser útil a terapêutica 

hormonal de associação de ciproterona e etinilestradiol, por via oral [105]. 

De acordo com as guidelines da American Acne & Rosacea Society, a terapêutica da rosácea ligeira deve 

ser apenas tópica, enquanto nos casos mais severos pode ser benéfica a combinação da terapia tópica e oral. As 

terapias tópicas mais efetivas no tratamento da rosácea leve a moderada incluem uma mistura de sulfacetamida 

10% com enxofre 5%, metronidazol e ácido azelaico, visando a diminuição acentuada das lesões inflamatórias 

e a redução parcial do eritema e dos sintomas. Além disso, deve ser feito durante 8 a 12 semanas ao fim das quais 

se deve avaliar a resposta à terapêutica [106,107]. A sulfacetamida a 10% tem ação bactericida e o enxofre a 5% 

apresenta ação antifúngica, antidemodética e queratolítica. O metronidazol tem ação antibacteriana, 

antiparasitária e anti-helmíntica, enquanto o ácido azelaico tem apenas ação antibacteriana. Todas estas 

substâncias ativas apresentam-se sob a forma de creme, gel ou loção e devem ser aplicadas uma ou duas vezes 

por dia. Por outro lado, o metronidazol é um dos agentes tópicos mais utilizados, é bem tolerado e apresenta 

poucos efeitos adversos. Contudo, outros estudos têm surgido alertando para a potencial eficácia de agentes 

tópicos alternativos como os inibidores tópicos da calcineurina (pimecrolimus, tacrolimus), antibióticos tópicos 

(clindamicina, eritromicina), mistura de peróxido de benzoílo a 5% e clindamicina a 1%, antiparasitários tópicos 

(permetrina) e retinóides tópicos [106-108].  

A terapia sistémica consiste na utilização de antibióticos orais, principalmente tetraciclinas como doxiciclina 

e minociclina. Além da atividade antimicrobiana, as tetraciclinas apresentam propriedades anti-inflamatórias 

relacionadas com a regulação negativa de metaloproteinases da matriz. Não há evidências de que a ação 

antibacteriana tenha contribuído para uma melhoria da rosácea. Contudo, os efeitos anti-inflamatórios foram 

correlacionados aos benefícios terapêuticos obtidos. Desta forma, a Food and Drug Organization aprovou a 

utilização de doxiciclina a 40 mg para o tratamento da rosácea inflamatória [106,109]. Contudo, a minociclina e 

a doxiciclina em concentrações iguais ou superiores a 50 mg/dia podem também ser usadas no tratamento desta 

doença, embora exibam propriedades antibacterianas para além da atividade anti-inflamatória. Alguns estudos 

também reportaram efeitos benéficos recorrendo ao metronidazol e alguns antibióticos macrólidos. Além disso, 

a isotretinoína oral tem sido descrita como efetiva no tratamento de casos severos e refratários de rosácea [106].  

O tratamento das manchas hipercrómicas é baseado na terapia tópica, sendo utilizados produtos 

dermatológicos contendo substâncias ativas com propriedades despigmentantes. Algumas destas substâncias são: 

ácido ascórbico, ácido azelaico, ácido glicólico, ácido kójico, ácido retinóico e hidroquinona. O ácido ascórbico 

tem ação antioxidante, inibe a ação da tirosinase e atenua a coloração da melanina oxidada. O ácido azelaico é 

um derivado do fungo Malassezia furfur e inibe a tirosinase, exercendo um efeito seletivo sobre os melanócitos 

anormais. O ácido glicólico é um alfa-hidroxiácido com ação descamativa e também pode ser utilizado no 

tratamento da acne, rugas finas e danos cutâneos causados por exposição solar. O ácido kójico é um derivado do 

arroz e inibe a ação da tirosinase por quelatação dos iões de cobre essenciais à sua reação. O ácido retinóico tem 

propriedades descamativas e diminui a pigmentação, principalmente nas hipercromias superficiais, enquanto a 

hidroquinona inibe a atividade da tirosinase. A hidroquinona é utilizada em baixas concentrações devido à baixa 

tolerância cutânea, sendo o período máximo de tratamento de 9 meses. Existem ainda outros compostos 

despigmentantes com efeitos benéficos como ácido ferúlico, ácido fítico, ácido láctico e nicotinamida [110-112].  
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O tratamento despigmentante deve ser realizado entre os meses de Outubro e Março, em que a incidência 

solar é menor. Estes produtos devem ser aplicados uma ou duas vezes por dia, de manhã e à noite [113]. 

1.9. Desenvolvimento do Programa de Intervenção Farmacêutica nas afeções 

cutâneas 

O PIF elaborado para o controlo de afeções cutâneas baseia-se num rastreio dermatológico feito aos utentes 

da FG e que engloba a realização de um questionário denominado Questionário de Baumann. Os resultados 

obtidos são analisados a fim de determinar a prevalência de cada tipo de pele e das afeções cutâneas mais comuns 

na população envolvente, elaborando planos de ação de medidas farmacológicas e não farmacológicas eficazes 

no tratamento. A implementação deste programa na FG decorreu no mês de Maio, tendo-se procedido 

previamente à divulgação do rastreio com cartazes, panfletos e publicidade no ecrã da farmácia, assim como pela 

equipa técnica durante o atendimento (Anexo X). Os utentes que pretendiam realizar o rastreio deslocavam-se à 

FG e inscreviam-se através de uma folha de registo. Antes do questionário, os utentes autorizavam a realização 

do mesmo através de um consentimento informado por escrito (Anexo XI). Durante a realização do rastreio, fui 

acompanhada pela Dr.ª Marta Ferreira. O questionário foi feito através de uma folha Excel para facilitar os 

cálculos da pontuação (Anexo XII), sendo complementado com um panfleto sobre as afeções cutâneas mais 

comuns e os cuidados diários a ter com a pele (Anexo XIII). 

1.9.1. População alvo 

A população alvo são os utentes da FG com idades compreendidas entre 18 e 65 anos. Um total de 30 utentes 

participou neste estudo, sendo que os indivíduos rastreados pertenciam a ambos os sexos.  

1.9.2. Material e métodos: abordagem ao utente 

O rastreio dermatológico baseou-se na realização de um questionário criado pela Dr.ª Leslie Baumann, uma 

médica americana e chefe do Centro de Dermatologia Cosmética da Universidade de Miami, que permite 

classificar o tipo de pele. O sistema de classificação de Baumann resulta da combinação de diferentes 

características da pele, tendo por base quatro parâmetros distintos: hidratação (oleosa ou seca), sensibilidade 

(sensível ou resistente), pigmentação (pigmentada ou não pigmentada) e envelhecimento (enrugada ou firme). 

Este estudo de avaliação da pele pode definir 16 tipos diferentes de pele, tal como descrito na Tabela 3.  

Tabela 3 – Classificação dos tipos de pele pela Dr.ª Baumann (O – oleosa; D – seca; S – sensível; R – resistente; 

P – pigmentada; N – não pigmentada; W – enrugada; T – firme).  

Classificação dos tipos de pele pelo questionário de Baumann 

 Oleosa-

Pigmentada 

Oleosa-Não 

Pigmentada 

Seca-

Pigmentada 

Seca-Não 

Pigmentada 

 

Sensível OSPW OSNW DSPW DSNW Enrugada 

Sensível OSPT OSNT DSPT DSNT Firme 

Resistente ORPW ORNW DRPW DRNW Enrugada 

Resistente ORPT ORNT DRPT DRNT Firme 
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Este questionário é composto por 64 questões sobre a perceção do estado da pele pelo utente e respetiva 

avaliação pelo farmacêutico, bem como os hábitos diários de limpeza e hidratação. A coleta de dados decorreu 

nos dias 23 e 25 de Maio. 

1.9.3. Análise e tratamento de dados 

Os dados obtidos através deste estudo foram tratados e analisados com recurso ao programa Microsoft 

Excel® 2013. 

1.9.4. Resultados obtidos e discussão 

A amostra em estudo apresenta média de idade de 33,3 anos, mediana de 31 anos e moda de 23 anos. Uma 

grande parte dos inquiridos, cerca de 30%, pertence à faixa etária dos 18 aos 25 anos (Anexo XIV – Gráfico 1). 

Relativamente à distribuição por género, 87% dos utentes inquiridos eram do sexo feminino e apenas 13% do 

sexo masculino (Anexo XIV – Gráfico 2). A maior adesão por parte das mulheres e das faixas etárias mais jovens 

é indicativa de uma maior preocupação com a aparência não só por motivos de beleza, mas também por saúde 

que pode transparecer através da boa qualidade da pele. Além disso, os jovens mostraram estar melhor 

informados sobre os “hábitos inimigos” de uma pele saudável e os produtos disponíveis no mercado.  

No estudo realizado na FG foram encontrados 14 tipos de pele diferentes (Anexo XIV – Gráfico 3). O tipo 

de pele com maior frequência relativa, ou seja, mais presente entre os utentes da FG é ORPT (pele oleosa, 

resistente, pigmentada e firme). Os resultados obtidos sugerem uma grande variabilidade de tipos de pele numa 

população alvo que habita na mesma cidade e está sujeita a condições climáticas e nível de poluição semelhantes. 

A heterogeneidade do tipo de pele pode estar relacionada com a genética, as emigrações e imigrações, e a 

miscigenação, dando origem a descendência que apresenta uma mistura de características de pele de diferentes 

raças. Esta análise é fundamental para o utente poder conhecer melhor a sua pele e os produtos mais adequados 

e informar-se sobre as medidas mais apropriadas para tratar ou prevenir as afeções que mais o preocupam. Quanto 

à farmácia, pode ser vantajoso do ponto de vista da gestão de stock dos produtos dermocosméticos e para 

complementar as lacunas que por vezes o atendimento não permite. 

Na análise do parâmetro pele oleosa versus seca, constatou-se que 60% dos inquiridos apresentam pele 

oleosa (Anexo XIV – Gráfico 4). A oleosidade da pele tem sido vulgarmente associada à propensão de acne, 

embora vários estudos comprovem que não é correto estabelecer uma relação direta entre estas duas variáveis, 

tendo-se constatado que alguns indivíduos têm pele oleosa e não desenvolvem acne. Os resultados deste estudo 

comprovam este facto, uma vez que 18 dos 30 indivíduos inquiridos obtiveram resultados referentes a pele 

oleosa, mas apenas 9 referiram ter sido diagnosticados com acne. Os produtos indicados para a limpeza deste 

tipo de pele devem conter compostos como hidroxiácidos, ácido salicílico e LHA (derivado do ácido salicílico). 

Os hidratantes devem incluir substâncias seborreguladoras (gluconato e pidolato (PCA) de zinco), queratolíticas 

(ácido salicílico e LHA), calmantes (alfa-bisabolol e niacinamida) e hidratantes (ácido hialurónico e vitamina 

B5). Os produtos com ácido retinóico também têm resultados benéficos, já que ajudam no controlo da oleosidade. 

A pele seca deve privilegiar a utilização de produtos com grande potencial hidratante como ureia e lactato, gluco-

glicerol e ceramidas-3. 

Relativamente à secção pele sensível versus resistente, verificou-se uma predominância da pele resistente 

(66,67%) sobre a sensível (33,33%) (Anexo XIV – Gráfico 5). Normalmente, pessoas com certas afeções 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Diana Pinto 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________
32 

 

cutâneas, como acne, rosácea e alergias, são mais propensas a pele sensível. Uma pele sensível pode desenvolver 

reações alérgicas a determinados cosméticos, devendo-se optar por produtos indicados para este tipo de peles, 

livres de componentes potencialmente irritantes como perfumes ou fragrâncias, certos álcoois, alguns compostos 

naturais derivados de plantas e frutas, alguns óleos e ácidos, e os parabenos. A pele sensível requer produtos que 

protejam a pele dos efeitos das substâncias irritantes como tampão citrato a pH 5, gluco-glicerol, coenzima Q10, 

biotina e ceramida-3.  

No que diz respeito à pigmentação, a pele pigmentada é predominante nos utentes inquiridos (70%) da FG 

(Anexo XIV – Gráfico 6). Os indivíduos com este tipo de pele devem evitar produtos contendo componentes 

bronzeadores que possam estimular a produção de melanina por exposição solar. Além disso, a pigmentação 

pode também estar relacionada com as condições climáticas da região residente. Tendo em conta que Portugal é 

um país ensolarado, pode-se deduzir que o número de pessoas com pele pigmentada deve ser superior ao de 

países com baixo índice de incidência solar, como por exemplo os países nórdicos. Na pele pigmentada devem 

ser utilizados produtos com propriedades despigmentantes como ação preventiva. 

No parâmetro referente à pele firme versus enrugada, concluiu-se que a pele firme (66,67%) é prevalente 

em relação à enrugada (33,33%) o que pode ser facilmente associado ao facto de uma grande parte da população 

inquirida integrar-se na faixa etária jovem (Anexo XIV – Gráfico 7). A pele enrugada resulta do processo de 

envelhecimento desencadeado por diminuição do nível de estrogénios e redução das fibras de colagénio. Numa 

tentativa de prevenir e atenuar as rugas podem ser utilizados produtos anti-idade contendo substâncias com ação 

antioxidante e que estimulam a síntese de colagénio como ácido hialurónico, coenzima Q10, péptidos de cobre, 

ácidos alfa-hidroxilados, retinóides e fatores de crescimento. 

Através do questionário e avaliação da pele com o auxílio de uma farmacêutica, foi possível analisar as 

afeções cutâneas mais prevalentes nos utentes da FG. Desta forma, 30% dos indivíduos rastreados mencionaram 

que têm ou já tiveram acne, sendo esta a patologia predominante, seguida de manchas hipercrómicas (20%) e 

rosácea (13,33%). As rugas também constituem uma grande fonte de preocupação, sendo reportadas pelos 

indivíduos de idade mais avançada num total de 10%. Foram ainda detetadas outras patologias em percentagens 

minoritárias como eczema, dermatite atópica e alergias. Apenas 13,33% dos utentes admitiram nunca terem sido 

afetados por qualquer patologia cutânea (Anexo XIV – Gráfico 8). 

Os utentes da FG afetados pela acne apresentavam idades compreendidas entre os 21 e 31 anos, com maior 

prevalência na faixa etária 18-25 anos (66,67%) (Anexo XIV – Gráfico 9), afetando maioritariamente os jovens. 

Tendo em conta os diversos tipos de acne, antes de aconselhar o utente é importante questioná-lo sobre quais os 

sintomas que mais o afetam de modo a orientar a terapêutica no sentido de corrigi-los. Na análise das 

apresentações clínicas, os utentes da FG revelaram uma maior preocupação em relação à oleosidade da zona T 

(100%) e às pápulas (77,78%), imediatamente seguidas da vermelhidão e poros dilatados. Dos 9 utentes com 

acne, 3 deles tiveram acne no passado mas atualmente só estavam preocupados com as manchas e cicatrizes 

(Anexo XIV – Gráfico 10). Finalmente, analisou-se o tratamento concluindo-se que todos aderiram a uma 

terapêutica indicada para a acne, sendo que 66,67% dos utentes recorreram a uma combinação de terapêutica 

tópica com sistémica, enquanto 33,33% aderiu apenas à terapêutica tópica. De todos os tratamentos utilizados 

pelos utentes da FG, os retinóides tópicos são o medicamento mais utilizado (55,56%). Muitas mulheres com 

acne utilizam uma combinação de acetato de ciproterona e etinilestradiol que é um anticoncetivo oral que 

comprovou ter eficácia no tratamento da acne (44,44%). Apenas um indivíduo (11,11%) foi prescrito com 
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isotretinoína oral já que apresentava acne severa, tendo efetuado anteriormente vários tratamentos sem eficácia. 

Cerca de 22,22% dos utentes recorreu exclusivamente a medidas não farmacológicas, apresentando formas 

ligeiras de acne e, por isso, este tratamento revelou-se eficaz, à exceção de um utente (Anexo XIV – Gráfico 11). 

Este utente revelou-se insatisfeito com os resultados, pelo que foi aconselhado a procurar um dermatologista.  

Neste estudo os indivíduos com rosácea apresentavam idades compreendidas entre os 35 e 50 anos, tal como 

descrito na pesquisa bibliográfica, sendo que 50% pertencia à faixa etária 35-40 anos (Anexo XIV – Gráfico 12). 

Quanto às apresentações clínicas, a vermelhidão, rubor e ardor (100%) são a maior preocupação dos utentes e o 

principal sintoma que pretendem tratar (Anexo XIV – Gráfico 13). Quando questionados sobre os potenciais 

fatores agravantes da doença, todos os utentes com rosácea referiram as altas temperaturas e emoções intensas 

(100%), imediatamente seguidas do álcool e exercício físico (75%) (Anexo XIV – Gráfico 14). Quanto ao 

tratamento, dois utentes (50%) recorrem apenas a medidas não farmacológicas, enquanto os outros dois utentes 

(50%) utilizam metronidazol tópico. Um dos utentes que recorreu ao metronidazol tópico também utiliza um 

anti-inflamatório oral, a doxiciclina, para complementar o tratamento tendo em conta que este é um caso mais 

grave e a terapêutica tópica não é suficiente (Anexo XIV – Gráfico 15).  

Por último, analisou-se a segunda afeção cutânea mais prevalente nos utentes da FG, as manchas 

hipercrómicas. Esta patologia revelou ser predominante nas faixas etárias 36-40 anos e 51-55 anos (33,33%) 

(Anexo XIV – Gráfico 16). Os fatores agravantes descritos pelos utentes foram exposição solar (83,33%), 

gravidez (66,67%), anticoncetivos orais ou terapia de reposição hormonal (16,67%) e distúrbios endócrinos 

(16,67%) (Anexo XIV – Gráfico 17). No que toca ao tratamento, as principais preferências foram o ácido 

glicólico e o ácido retinóico (33,33%) destinados ao uso tópico. Um utente (16,67%) recorreu à terapêutica com 

ácido ascórbico tópico e outro doente (16,67%) aderiu apenas a medidas não farmacológicas para o controlo 

desta patologia (Anexo XIV – Gráfico 18).  

1.9.5. Correlação de dados 

Antes do aconselhamento farmacêutico, questionou-se o utente sobre os produtos e a rotina de cuidados 

diários com a pele. Na análise sobre a adequação dos produtos utilizados, concluiu-se que 86,67% dos utentes 

utilizam produtos adequados ao seu tipo de pele e/ou afeção cutânea, enquanto 13,33% não fizeram as escolhas 

mais apropriadas (Anexo XIV – Gráfico 19). Um dos casos era relativo a uma mulher com 33 anos que 

classificava a sua pele como oleosa e cujo resultado foi compatível com pele oleosa, mas que não estava satisfeita 

com os resultados dos produtos que usava. De facto, o questionário de Baumann tem o inconveniente de não 

considerar a existência de peles mistas (pele oleosa na zona T e queixo e seca na região das bochechas), sendo 

que por avaliação visual do rosto da utente concluiu-se que a sua pele era mista. Tendo por base esta análise, 

aconselhou-se a utente a substituir o hidratante habitual por um produto indicado para peles mistas ou aplicar o 

hidratante para pele oleosa na zona T e queixo e complementar com um hidratante indicado para peles secas que 

deve ser aplicado nas bochechas. 

No que se refere à adesão ao tratamento, apenas uma utente (3,33%) afirmou ter comprado os produtos, mas 

não os utilizar. Quando questionada sobre o porquê referiu que toda a rotina demorava muito tempo e para ela 

“tinha de ser coisas rápidas, já que não gostava da sensação de espalhar os cremes no rosto”. Neste caso, 

aconselhou-se produtos multifunções, como por exemplo um produto com ação hidratante e tonificante de modo 
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a tornar a rotina de pele mais prática. A maioria dos utentes (70%) cumpria a rotina diária de pele duas vezes por 

dia, enquanto 26,67% dos utentes só tratavam da pele uma vez por dia (Anexo XIV – Gráfico 20).  

A partir dos resultados, foram estudadas algumas relações entre o tipo de pele referente a um dado parâmetro 

e determinadas afeções cutâneas. No estudo da relação entre pele oleosa e acne, verificou-se que 50% dos utentes 

com pele oleosa tinham acne e os outros 50% não, pelo que se conclui que a oleosidade pode ser um fator de 

risco em alguns utentes mas a predominância de pele oleosa não implica necessariamente o aparecimento de 

acne (Anexo XIV – Gráfico 21).  

Muitas vezes uma pele com tendência acneica é simultaneamente sensível, o que reforça a importância desta 

análise. Cerca de 77,78% dos inquiridos que têm acne também têm pele sensível, o que pode ser explicado pelo 

facto do acne e respetivos tratamentos aumentarem a sensibilidade cutânea, comprovando os resultados de outros 

estudos (Anexo XIV – Gráfico 22). 

Todos os inquiridos que tinham sido diagnosticados com rosácea apresentavam pele sensível, evidenciando 

que esta afeção cutânea está relacionada com uma maior sensibilidade a fatores como sol, temperatura alta, 

álcool, entre outros (Anexo XIV – Gráfico 23). 

Segundo os dados estatísticos de alguns estudos, o aparecimento de manchas surge normalmente em peles 

pigmentadas. Contudo, neste estudo apenas 28,57% dos indivíduos com pele pigmentada tinham manchas, sendo 

que a maioria (71,43%) respondeu negativamente. Uma possível explicação para este resultado pode ser a idade 

média dos utentes de cerca de 33 anos, sendo demasiado jovens para apresentar manchas causadas pelo 

envelhecimento. Além disso, a maioria das mulheres desta faixa etária ainda não tinham sido mães pelo que a 

gravidez também não atua como fator agravante desta desordem cutânea (Anexo XIV – Gráfico 24). 

2. INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA NO CONTROLO DE COMPORTAMENTOS 

SEXUAIS DE RISCO E PROMOÇÃO DO USO RESPONSÁVEL DE MÉTODOS 

CONTRACETIVOS 

2.1. Perceção da realidade na Farmácia Gonçalves e objetivos estabelecidos 

Durante o atendimento, deparei-me com uma realidade intrigante relacionada com a escolha de métodos 

contracetivos por parte dos jovens, que cada vez mais optam por métodos distintos dos mais convencionais. 

Alguns utentes da FG, da faixa etária jovem, optaram pelo anel vaginal, por exemplo, embora a maioria continue 

a utilizar pílula e preservativo masculino. Tendo por base esta perceção, decidi realizar um PCF para avaliar os 

comportamentos sexuais de risco dos adolescentes e jovens e promover o uso responsável dos métodos 

contracetivos, sensibilizando os utentes para a prática de sexo seguro.  

Todas as razões descritas evidenciam a necessidade de uma intervenção farmacêutica neste campo. O PIF 

que elaborei acarreta a realização de um inquérito para avaliar o conhecimento e opções do utente sobre a 

contraceção e a relação com a sua própria sexualidade e a dos outros. Adicionalmente, elaborei um panfleto que 

visa alertar para as consequências dos comportamentos sexuais de risco e informar sobre a grande variedade de 

métodos contracetivos, mencionando as diversas formas de apresentação, indicações e contraindicações. 

2.2. Enquadramento teórico 
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A sexualidade é um percurso variável de indivíduo para indivíduo, contribuindo para a formação da sua 

personalidade e favorecendo o equilíbrio físico e psicológico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a 

sexualidade é "um aspeto central do ser humano, que acompanha toda a vida e que envolve o sexo, a identidade, 

os papéis de género, a orientação sexual, o erotismo, o prazer, a intimidade e a reprodução. A sexualidade é 

influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, económicos, políticos, culturais, éticos, 

legais, históricos, religiosos e espirituais” [114,115].  

Na transição da infância para a adolescência, a sexualidade é sujeita a alterações desencadeadas por fatores 

culturais, familiares e hormonais. Nas diferentes sociedades e culturas prevalecem tipos de educação distintos, 

diferenciando a conduta feminina e masculina. Segundo um estudo de Lopez et al., as sociedades regulam os 

comportamentos sexuais, podendo fomentar ou inibir a atividade sexual tendo em conta a cultura existente. Em 

Portugal, ainda existe alguma ambiguidade nesta temática, já que por um lado os adolescentes estão sujeitos a 

uma estimulação sexual excessiva por parte da televisão, revistas e filmes, enquanto por outro a sociedade impede 

os adolescentes de ter determinados comportamentos sexuais [116,117].  

O facto de os adolescentes iniciarem a sua vida sexual cada vez mais cedo e fazerem um uso indevido dos 

métodos contracetivos aumenta os riscos associados à sexualidade, podendo conduzir a comportamentos sexuais 

de risco que podem ter consequências graves como gravidezes indesejadas e aparecimento de doenças 

sexualmente transmissíveis (DSTs). Um comportamento sexual de risco corresponde à prática sexual sem 

utilização de um método contracetivo. Segundo um estudo realizado a alunos do ensino secundário, os rapazes 

têm a sua primeira experiência sexual mais cedo que as raparigas e um maior número de parceiras sexuais, sendo 

mais vulneráveis a comportamentos sexuais de risco durante a adolescência e no início da idade adulta [118,119].  

Desta forma, os métodos contracetivos são fundamentais para a prevenção de DSTs e gravidezes 

indesejadas, mantendo a saúde sexual e reprodutiva. De acordo com um estudo feito a jovens universitários, estes 

apresentam um défice no conhecimento sobre métodos contracetivos, embora manifestem um plano de ação 

preventivo relativamente a uma gravidez indesejada. As mulheres revelaram uma maior preocupação preventiva 

em relação à contraceção. Segundo vários estudos, os métodos contracetivos mais utilizados pelos adolescentes 

são a pílula e o preservativo [119,120].  

Sabe-se que a taxa de gravidezes indesejadas na adolescência em Portugal não está relacionada com a falta 

de informação e conhecimento acerca dos métodos contracetivos, o que reforça ainda mais a importância de uma 

intervenção junto dos jovens de modo a complementar a educação feita pelos meios de comunicação social [121]. 

2.3. Enquadramento epidemiológico 

No que diz respeito à gravidez na adolescência, o relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) 

verificou um decréscimo do número de casos de gravidez na adolescência a nível mundial, entre 2010 e 2013. 

Em Portugal, segundo a análise do Instituto Nacional de Estatística (INE) em 2013, também se verificou uma 

diminuição do número de mães adolescentes com idades entre 15 e 19 anos, relativamente aos anos anteriores. 

Contudo, mesmo tendo constatado uma redução do número de gravidezes na adolescência, este ainda é 

considerado um problema de saúde pública, estando muitas vezes associado à pobreza, violência sexual, falta de 

acesso à educação e serviços de saúde e limitações a políticas de métodos contracetivos [122,123].  
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Relativamente ao aborto, também denominado de interrupção voluntária da gravidez, a ONU afirma que nos 

países em desenvolvimento são feitos 3,2 milhões em condições de insegurança. Em Portugal, verificou-se uma 

diminuição do número de abortos realizados entre 2011 e 2013 [122,123].  

As DSTs são prevalentes na adolescência e podem facilitar a contaminação pelo Virus da Imunodeficiência 

Humana (VIH). Os fatores de risco associados às DSTs incluem baixa idade aquando das primeiras relações 

sexuais, grande variabilidade de parceiros sexuais, não adesão ao preservativo e o uso de drogas ilícitas. Em 

relação às DSTs, os diagnósticos mais comuns em mulheres são as vulvovaginites, enquanto nos homens são as 

uretrites. Contudo, uma das DSTs mais graves e conhecidas é a infeção por VIH, também designada por 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA). Segundo a Joint United Nations Program on HIV/AIDS, em 

2015, houve uma diminuição de 50% de novos casos em adolescentes e jovens desde 2010. Em Portugal, de 

acordo com o Centro de Vigilância das Doenças Sexualmente Transmissíveis, em 2013, cerca de 2,5% dos casos 

de SIDA eram referentes a jovens com idades compreendidas entre 10 e 19 anos e 82,6% a adultos entre os 20 e 

49 anos, sendo que a maioria dos infetados são homens (73,4%). A deteção de um maior número de casos entre 

os 20 e 49 anos pode estar relacionada com a evolução da infeção por VIH. Inicialmente, surge a fase aguda da 

doença, passando depois por um período de latência ou assintomático, sendo que apenas voltam a aparecer sinais 

desta patologia mais tarde. Assim, muitos dos indivíduos diagnosticados entre os 20 e 49 anos provavelmente 

contraíram esta DST na adolescência ou no início da idade adulta. Nos últimos anos, observou-se uma diminuição 

gradual do número total de casos de infeção por VIH e SIDA, embora se tenha verificado um aumento do número 

de novos casos em homens [121,124,125]. 

2.4. Medidas preventivas dos comportamentos sexuais de risco 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, as gravidezes indesejadas e não planeadas e o aparecimento de 

DSTs são dois dos principais problemas relacionados com a saúde dos adolescentes [122].   

Numa tentativa de evitar as consequências decorrentes destes comportamentos, podem ser estabelecidas 

medidas preventivas como a promoção de relações sexuais seguras através do uso responsável dos métodos 

contracetivos, programas de educação sexual nas escolas e consultas de planeamento familiar e/ou com um 

ginecologista ou urologista [119]. De acordo com a Federação Internacional para o Planeamento Familiar e a 

Organização das Nações Unidas, a saúde sexual é um conceito que não se limita somente à prevenção de DSTs, 

mas também acarreta uma interpelação positiva da sexualidade humana. Tendo por base a máxima anterior, a 

intervenção na saúde sexual deve ser multidisciplinar a fim de nutrir as relações pessoais e qualidade de vida, 

sem restringir-se apenas à prevenção de DSTs [119,126,127].  

2.4.1. Consultas de Planeamento Familiar 

Qualquer cidadão pode requerer uma consulta de planeamento familiar, em qualquer momento, 

principalmente indivíduos em idade fértil, ou seja, mulheres até 54 anos e homens sem limite de idade. Estas 

consultas realizam-se em centros de saúde, hospitais e maternidades e não acarretam custos para o utente. Os 

principais objetivos consistem em apoiar e informar os indivíduos ou casais que estão a planear uma gravidez ou 

um parto em condições apropriadas, bem como assegurar o acesso a informações e acompanhamento na 

prevenção e diagnóstico de DSTs. Além disso, servem para orientar os jovens, dão-lhes a conhecer os métodos 

contracetivos disponíveis e auxiliam na escolha do método mais adequado para cada caso. Este tipo de 
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intervenção pode não ter o sucesso expectado já que muitos adolescentes não vão a estas consultas, embora 

manifestem uma maior preocupação em relação a este tema [129].  

2.4.2. Educação sexual nas escolas 

Quando se introduziu a educação sexual nas escolas, as principais finalidades eram prevenir as DSTs e a 

interrupção voluntária da gravidez. No entanto, atualmente a prevenção da SIDA e a promoção de 

comportamentos sexuais seguros corresponde aos principais enfoques deste programa. O artigo 14º do DL n.º 

60/2009, de 6 de Agosto, decretou a introdução da educação sexual nos currículos escolares no ano letivo 

2009/2010. Porém, isto não se verifica em todas as escolas, sendo que apenas em algumas se ministra a educação 

sexual integrada noutras disciplinas [129,130]. De facto, quanto maior a formação dos jovens na área da educação 

sexual, mais tarde poderá ser o início da vida sexual ativa e melhor o controlo da ansiedade [121]. 

Os propósitos da educação sexual incluem a valorização da sexualidade e afetividade, o respeito em relação 

ao pluralismo e orientações sexuais, a melhoria dos relacionamentos afetivo-sexuais, a promoção da igualdade 

de sexos, a diminuição das consequências negativas dos comportamentos sexuais de risco, a compreensão 

científica dos processos biológicos e reprodutivos e a eliminação de atitudes baseadas na discriminação sexual e 

violência relativamente ao sexo ou à orientação sexual [121,129]. 

2.4.3. Métodos contracetivos 

Tal como descrito na Figura 9, existem 

diversos métodos contracetivos disponíveis no 

mercado com eficácias distintas. 

2.4.3.1. Contraceção Hormonal 

Combinada 

A Contraceção Hormonal Combinada (CHC) 

é o método contracetivo que contém baixas doses 

de duas hormonas, estrogénios e progestativos. 

Dentro dos estrogénios, pode distinguir-se o 

etinilestradiol (EE) e valerato de estradiol. O EE é 

um estrogénio sintético com elevada potência, 

enquanto o valerato de estradiol apresenta um perfil 

de segurança maior que o EE. Os progestativos 

utilizados são: noretinodrel, noretisterona, levonorgestrel, norgestimato, gestodeno, desogestrel, ácido de 

ciproterona, ácido de cloromadinona, drosperinona e dienogest [131-133].  

Estas pílulas impedem a ovulação e as vias de administração podem ser oral, transdérmica e vaginal, sendo 

que a mais utilizada é a via oral. A CHC é aconselhada para evitar gravidezes indesejadas e para fins não 

contracetivos, como auxiliar o tratamento do cancro dos ovários e endométrio e da doença inflamatória pélvica, 

proteger contra quistos ovarianos e anemia por deficiência de ferro e reduzir as cólicas menstruais, a dor 

associada à ovulação, os sintomas de síndrome do ovário poliquístico, o excesso de pêlos no rosto e corpo, os 

sintomas de endometriose e os problemas de sangramento menstrual. É também utilizada no tratamento da acne 

Figura 9 – Comparação da eficácia dos diversos 

métodos contracetivos (Adaptado de [133]).  
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associada ao hiperandroginismo, sendo que as pílulas mais eficazes contêm progestativos com maiores efeitos 

anti-androgénicos, como o acetato de ciproterona. Os riscos para a saúde incluem trombose venosa ou embolia 

pulmonar, acidente vascular cerebral e enfarte do miocárdio [132,134].  

Os CHC orais podem ser usados desde a menarca até aos 50 anos e deve dar-se preferência aos de menores 

dosagens, enquanto as vias transdérmica e vaginal devem ser especialmente indicadas em mulheres com 

dificuldades na toma diária de medicamentos orais, com problemas de deglutição, antecedentes de cirurgia 

bariátrica, doença inflamatória intestinal e diarreia crónica, e em mulheres polimedicadas. Normalmente, os 

contracetivos orais são iniciados no 1º dia do ciclo menstrual. Deve-se respeitar a hora da toma e os intervalos 

recomendados de 6 ou 7 dias. Quanto ao adesivo deve ser aplicado semanalmente, durante 3 semanas com uma 

semana de intervalo, na região das nádegas, coxas, braço (sobre o músculo deltóide), abdómen e dorso. Tal como 

o adesivo, o anel vaginal também é utilizado durante 3 semanas, seguida de 1 semana de intervalo. O adesivo e 

o anel vaginal requerem uma menor dependência da utilizadora, incentivando a adesão a este método [131,135].  

2.4.3.2. Contraceção progestativa 

A contraceção progestativa envolve diversas vias de administração: oral, injetável, subcutânea e sistema 

intrauterino (SIU). A substância ativa destinada à via oral é o desogestrel, capaz de inibir a ovulação e cuja 

posologia consiste na toma de um comprimido por dia de forma contínua, devendo ser iniciada no 1º dia do ciclo 

menstrual. Este método é aconselhado em caso de intolerância aos estrogénios, antecedentes pessoais ou 

familiares de tromboembolismo venoso ou após uma trombose venosa, amamentação após 3 semanas do parto, 

fumadoras, hiperestrogenismo endógeno, síndrome pré-menstrual, cefaleias catameniais, hipertensão controlada 

e outras situações clínicas como anemia, endometriose e menorragias. As vantagens da contraceção progestativa 

oral consiste na redução do risco tromboembólico e do efeito metabólico. Contudo, pode causar irregularidades 

menstruais e amenorreia, mastodinia, aumento de peso, alterações de humor e agravar a acne [132,133].  

O etonogestrel, cujo metabolito ativo formado no organismo é o desogestrel, é utilizado a nível subcutâneo, 

sob a forma de implante, e substituído de 3 em 3 anos, no mesmo dia de remoção do implante anterior. Este 

contracetivo é aconselhado quando se pretende um método de longa duração e reversível, no período pós-parto 

e amamentação, em casos de contraindicação ou intolerância a estrogénios e dificuldade de cumprimento com 

outro contracetivo [131,134].  

O acetato de medroxiprogesterona é administrado de 12 em 12 semanas por via injetável. A injeção de 

progestativos é administrada por via intramuscular em casos de necessidade de um método contracetivo não 

dependente da utilizadora, de longa duração e reversível, intolerância a estrogénios, doenças hemolíticas, 

epilepsia e em fumadoras. Contudo, pode causar diminuição da densidade mineral óssea, estados depressivos e 

alterações na morfologia endometrial que podem induzir um atraso na retoma da fertilidade [132,134]. 

O SIU contém o levonorgestrel como composto ativo e deve ser trocado de 5 em 5 anos [132].  

2.4.3.3. Contraceção de emergência 

A Contraceção de Emergência (CE) envolve dois tipos de ação: hormonal e mecânica. Para ação hormonal, 

pode ser utilizado um progestativo isolado (levonorgestrel (LNG)), um estroprogestativo denominado de Método 

de Yuzpe (EE com LNG), e o acetato de ulipristal. O LNG suprime o pico pré-ovulatório das gonadotrofinas e 

interfere no processo ovulatório. O acetato de ulipristal é um modulador seletivo dos recetores progestagénicos, 
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com um mecanismo de ação semelhante ao LNG mas com maior eficácia devido à atividade mais intensa de 

inibição da ovulação. O LNG e o acetato de ulipristal são de dose única, enquanto o Método de Yuzpe pode 

incluir a toma de 2 ou 4 comprimidos, de 12 em 12 horas. O acetato de ulipristal pode ser usado até 120h (5 dias) 

após a relação sexual desprotegida, enquanto os restantes só podem ser utilizados até 72h (3 dias). O LNG e 

acetato de ulipristal são bem tolerados e têm alta eficácia, ao contrário do Método de Yuzpe que foi descrito 

como mal tolerado e tem mais efeitos secundários que o LNG [131,132].  

A ação mecânica é desempenhada pelo dispositivo intrauterino (DIU), sendo eficaz na prevenção da 

gravidez quando introduzido até 5 dias depois da relação sexual desprotegida [132]. 

Os valores de eficácia da contraceção de emergência são tanto maiores quanto mais cedo for efetuada a 

toma. Alguns efeitos colaterais deste tipo de contraceção envolvem sintomas gastrointestinais, cefaleias, dores 

pélvicas, edemas e metrorragia irregular. A menstruação deve ocorrer cerca de 3 semanas após a toma. Deve-se 

aconselhar a realização de um teste de gravidez em caso de ausência de menstruação 21 dias após a CE ou 28 

dias depois do uso de um contracetivo hormonal, quando utilizado imediatamente após a CE. É importante 

salientar que a CE não deve substituir o uso de contraceção regular [132,133]. 

2.4.3.4. Dispositivo Intrauterino e Sistema Intrauterino 

O DIU e o SIU são métodos contracetivos de alta eficácia, seguros, reversíveis, de longa duração e 

associados a poucos efeitos colaterais. O mecanismo de ação não é conhecido, mas deve-se ao LNG ou ao cobre 

presentes na sua composição [132].  

O SIU contém LNG que promove uma ligeira reação de corpo estranho, espessamento do muco, redução da 

implantação e inibição parcial do desenvolvimento folicular e ovulação. A utilização do SIU com LNG é 

recomendada durante 5 anos e aconselhada em casos de menorragia ou hipermenorreia, dismenorreia, e 

endometriose ou adenomiose, não devendo ser utilizado como CE. Este método também apresenta benefícios 

não contracetivos, como a diminuição do fluxo e da dismenorreia, diminuição da dor associada à endometriose, 

tratamento da hiperplasia do endométrio, diminuição do risco de doença inflamatória pélvica e redução do risco 

de gravidez ectópica (também proporcionada pelo DIU com cobre) [132,133]. 

Por outro lado, o DIU contém cobre responsável por desencadear uma reação inflamatória citotóxica no 

endométrio, dificultar a implantação, e ser tóxico para o esperma e óvulo de modo a inibir a sua mobilidade e 

capacitação, diminuir a possibilidade de sobrevivência e induzir a fagocitose do esperma. O DIU com cobre é 

recomendado para utilização durante 10 anos e pode ser utilizado como CE e em casos de dificuldade, desejo ou 

necessidade de evitar contracetivos hormonais ou outros métodos [131,135].  

Antes da sua colocação, deve consultar um médico para avaliação da história clínica e realização de um 

exame geral, ginecológico e/ou citologia cervical. Além disso, é necessário dar o seu consentimento informado 

de utilização deste método. Este pode ser colocado em qualquer altura do ciclo menstrual, procedendo-se ao 

controlo 3 meses pós-colocação e a uma avaliação anual [131].  

2.4.3.5. Métodos barreira 

Esta classe engloba os métodos mecânicos, onde se integra o preservativo feminino e o preservativo 

masculino, e os métodos químicos, que inclui o espermicida. O preservativo masculino é utilizado para 

contraceção e prevenção de DSTs, apresentando alta eficácia na prevenção de VIH e menor proteção na DST 
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associada à úlcera genital ou HPV. Este pode ser associado a outro método contracetivo, conferindo dupla 

proteção. A validade dos preservativos masculinos corresponde a 5 anos. Os preservativos masculinos de látex 

são os mais utilizados, enquanto os de poliuretano e outros plásticos têm uma taxa de proteção contracetiva 

idêntica, menor proteção contra DSTs e são mais caros [131,134].  

O preservativo feminino também é indicado para contraceção e prevenção de DSTs e tem uma taxa de falhas 

superior ao masculino durante o primeiro ano de utilização. Este preservativo é de poliuretano e pode ser 

colocado na vagina até 8 horas antes da relação sexual. Contudo, é mais caro e não pode ser usado em casos de 

anomalia vaginal, nem em associação com o preservativo masculino devido a riscos de aderência [132,134].  

O espermicida pode ser adquirido em forma de cones, comprimidos vaginais, creme, esponja, espuma, gel 

ou membrana, sendo que o agente mais utilizado é o nonoxinol-9. Este método não é aconselhado para uso 

isolado, mas como coadjuvante de outros métodos contracetivos, já que apresenta baixa eficácia. O espermicida 

pode estar associado a reações alérgicas e maior risco de infeção urinária. O espermicida deve ser introduzido 

profundamente na vagina, tal como o preservativo feminino, pelo menos 10 minutos antes da ejaculação. Este 

método não deve ser utilizado em mulheres com maior risco de infeção por VIH, uma vez que apresenta um 

maior risco de alterações do epitélio vaginal [132,135].  

2.4.3.6. Métodos de esterilização 

A esterilização feminina ou masculina consiste num método cirúrgico cuja finalidade é evitar 

definitivamente a conceção, estando indicada quando a mulher opta por não voltar a engravidar ou existe uma 

contraindicação médica para a gravidez. De acordo com a legislação portuguesa, a esterilização voluntária só 

pode ser realizada a indivíduos com mais de 25 anos e mediante a apresentação de uma declaração escrita e 

devidamente assinada. Nos casos em que este procedimento é efetuado por ordem médica não existe limite de 

idade. A laqueação de trompas é o método de esterilização feminina, enquanto a vasectomia é o método de 

esterilização masculina [131,133]. 

2.5. Desenvolvimento do Programa de Intervenção Farmacêutica na promoção do 

uso responsável dos métodos contracetivos 

No âmbito da sexualidade e métodos contracetivos foi elaborado um inquérito aos utentes da FG, de modo 

a conceber um PIF cujo principal objetivo é alertar para as consequências negativas dos comportamentos sexuais 

de risco e sensibilizar os adolescentes e jovens para o uso responsável dos métodos contracetivos. A análise dos 

resultados obtidos permite avaliar a responsabilidade dos utentes da faixa etária mais jovem da FG no que diz 

respeito à sexualidade, bem como determinar a sua preferência no que toca à contraceção. Este programa foi 

estabelecido no mês de Maio. A divulgação do inquérito foi realizada através de mensagens pessoais aos utentes 

mais jovens da FG e criação de uma página no Facebook destinada exclusivamente para este evento, tendo em 

consideração a idade da população alvo e a sua grande adesão às redes sociais, onde despendem grande parte do 

tempo. No sentido de complementar este plano, elaborei um panfleto informativo que era disponibilizado no 

atendimento da farmácia (Anexo XV). Antes de iniciar o inquérito, os utentes eram informados sobre a finalidade 

deste e que a sua realização requeria o consentimento informado para utilização das respostas para fins 

estatísticos. 
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2.5.1. População alvo 

Os utentes da FG, neste caso adolescentes e adultos com idades compreendidas entre os 13 e 28 anos 

constituem a população alvo deste estudo. Os indivíduos inquiridos eram de ambos os sexos. Tendo em conta as 

diferenças fisiológicas e distinção dos métodos contracetivos para os dois sexos, foram elaborados dois inquéritos 

independentes: um direcionado ao sexo masculino e outro ao sexo feminino. No total, participaram 60 utentes 

nestes inquéritos, dos quais 50 indivíduos eram do sexo feminino e os restantes 10 do sexo masculino.  

2.5.2. Material e métodos: abordagem ao utente 

Os inquéritos foram feitos através dos formulários Google, com o objetivo de dinamizar o estudo e torná-lo 

mais apelativo para a faixa etária jovem. A criação dos questionários baseou-se em perguntas sobre sexualidade, 

contraceção e comportamentos sexuais de risco devidamente adaptadas para o sexo feminino e masculino. O 

inquérito para o sexo feminino era composto por 17 questões (Anexo XVI), enquanto o inquérito para o sexo 

masculino é constituído por 12 questões (Anexo XVII). Os dois inquéritos são anónimos, não havendo forma de 

identificar os participantes. A coleta de dados decorreu do dia 22 a 28 de Maio. 

2.5.3. Análise e tratamento de dados 

A fim de analisar os resultados obtidos através deste estudo, utilizou-se o Microsoft Excel® 2013. 

2.5.4. Resultados obtidos e discussão 

Antes de discutir os resultados obtidos, é importante evidenciar a adesão ao inquérito, sendo que os 

indivíduos do sexo masculino revelaram-se significativamente menos responsivos que o sexo feminino. Num 

total de 60 inquiridos, mais de 80% eram do sexo feminino, sendo que apenas 13,33% eram do sexo masculino 

(Anexo XVIII).  

No que diz respeito à idade, verificou-se uma maior heterogeneidade e amplitude na idade das participantes 

femininas divergindo entre 19 e 28 anos, enquanto o sexo masculino apresentou idades entre 22 e 28 anos. A 

maioria das participantes femininas tinham 22 e 23 anos, correspondendo a 28% e 26% respetivamente. 

Relativamente ao sexo masculino, a maior parte dos inquiridos (50%) tinha 23 anos (Anexo XIX – Gráfico 25 e 

26). 

Quando questionados sobre o papel da escola que frequentaram na temática sexualidade, uma grande parte 

dos rapazes (40%) e raparigas (32%) admitiram ter assistido a formações dadas pela escola, mas não colocavam 

as suas dúvidas. Além disso, 28% das raparigas e 20% dos rapazes afirmaram nunca ter recebido qualquer apoio 

da escola (Anexo XX – Gráfico 27 e 28). O facto de uma grande parte das escolas realizar ações de formação 

sobre este tema constitui um ponto positivo na educação sexual que permite desmistificar a sexualidade e 

esclarecer dúvidas. 

Em relação aos meios através dos quais adquiriram conhecimentos sobre métodos contracetivos, as raparigas 

e os rapazes não partilharam a mesma resposta, pelo que 40% das raparigas afirmaram que foi na escola e em 

formações, enquanto os rapazes admitiram ter sido através de conversas e partilha de experiências com amigos 

(Anexo XXI – Gráfico 29 e 30). Por norma, as raparigas são mais introvertidas e mais sujeitas a julgamentos 
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sobre os seus comportamentos sexuais pela sociedade em geral o que pode explicar a menor tendência para ter 

conversas sobre a sua sexualidade com amigos.  

Cerca de 60% das raparigas já foram a uma consulta de planeamento familiar, das quais 34% foi por 

aconselhamento da médica de família, 14% quando iniciaram a sua vida sexual e 12% frequenta regularmente 

ou sempre que tem dúvidas (Anexo XXII). Estes resultados estão relacionados com a crescente preocupação do 

sexo feminino em manter uma vida sexual ativa e saudável e a promoção destas consultas por parte dos médicos 

de família no sentido de sensibilizar a faixa etária jovem para as DSTs e gravidezes indesejadas.  

Quanto à saúde sexual, as raparigas revelaram-se mais cuidadosas que os rapazes, sendo que 66% já 

consultou uma ginecologista. Contrariamente, a maioria dos rapazes (70%) nunca consultou um urologista 

(Anexo XXIII – Gráfico 31 e 32).  

Quando questionados sobre os seus conhecimentos relativamente às vantagens e desvantagens, modo de 

utilização e contraindicações de métodos contracetivos, tanto o sexo feminino como o masculino estão bem 

informados. O preservativo masculino é o método em que os homens revelaram mais conhecimentos (100%), 

enquanto a CHC oral (pílula) é o anticoncetivo que as mulheres conhecem melhor (98%), imediatamente seguida 

pela pílula do dia seguinte (86%) e DIU (84%). A minipílula e os anticoncetivos injetáveis são os métodos 

contracetivos menos conhecidos pelas mulheres com 34% e 36%, respetivamente (Anexo XXIV – Gráfico 33 e 

34).  

O início da vida sexual é um fator de avaliação importante partindo do princípio que os jovens mais velhos 

têm normalmente maior maturidade e são mais sensatos, pelo que estão mais informados sobre a contraceção e 

a saúde nas relações sexuais e apresentam maior responsabilidade contracetiva. Metade das mulheres inquiridas 

(50%) tiveram a sua primeira experiência sexual com mais de 18 anos. Quanto aos homens, a maioria (70%) 

iniciou a vida sexual entre os 16 e 18 anos, relativamente mais novos quando comparados à maioria das mulheres 

inquiridas (Anexo XXV – Gráfico 35 e 36). 

Na análise dos métodos contracetivos das mulheres, 68% utiliza apenas a pílula, 12% apenas o preservativo, 

14% a pílula e o preservativo, 2% apenas o anel vaginal e 4% não utiliza nenhum método anticoncetivo (Anexo 

XXVI). Estes resultados são semelhantes aos revelados por vários estudos estatísticos, concluindo que o 

anticoncetivo preferido pelas mulheres continua a ser a pílula e, dos contracetivos usados pelas utentes da FG, o 

anel vaginal é o menos requisitado. Mesmo com toda a informação disponível atualmente sobre os riscos de não 

se proteger durante a prática sexual, uma pequena percentagem das mulheres inquiridas admitiram não recorrer 

a nenhum contracetivo, apresentando um comportamento sexual de risco. 

Quando questionadas sobre o motivo pelo qual começaram a utilizar um método anticoncetivo, a maioria 

das mulheres inquiridas (66%) afirmou ter como principal objetivo o tratamento da acne, desregulação do ciclo 

menstrual ou prevenção de doenças. Este resultado pode explicar o facto de raparigas com idade inferior a 18 

anos e que não iniciaram a sua vida sexual terem começado a utilizar um método anticoncetivo para fins não 

relacionados com a contraceção. Sendo assim, apenas 32% das inquiridas admitiu ter como principal motivo a 

contraceção. Uma das inquiridas (2%) revelou ter começado a utilizar outro método contracetivo, neste caso, o 

anel vaginal, a fim de substituir a pílula, devido a esquecimentos constantes, e conferir uma maior independência 

em relação à utente (Anexo XXVII).  

Em relação a possíveis modificações no seu corpo ou ciclo menstrual, 40% das mulheres responderam que 

o ciclo menstrual ficou mais regular, 22% não reparam em nada de diferente ou sentiram menos dores e cólicas 
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menstruais e 16% revelou ter aumentado o peso (Anexo XXVIII). Tendo em conta que a maioria utiliza a pílula 

estes resultados são coerentes com a sua toma, uma vez que alguns dos seus benefícios consistem em regularizar 

a menstruação e diminuir os episódios de cólicas menstruais. Uma grande parte das mulheres têm descrito um 

aumento de peso associado à toma de algumas pílulas, como a Diane 35®.  

Quanto à utilização do preservativo em relações sexuais com o seu parceiro, 54% das mulheres inquiridas 

utilizam sempre este método e 14% recorrem frequentemente a esta forma de proteção. De facto, 32% das 

mulheres podem ter optado por outro método preventivo para evitar uma gravidez indesejada. No entanto, apenas 

o preservativo é capaz de proteger contra DSTs e, por isso, estas mulheres correm o risco de adquirir uma destas 

doenças. Quanto aos homens, apenas 60% utiliza regularmente o preservativo, dos quais 30% usa sempre e os 

outros 30% frequentemente. A partir desta resposta, pode-se concluir que 40% dos homens estão mais propensos 

a contrair uma DST do que os homens que utilizam preservativo (Anexo XXIX – Gráfico 37 e 38). Esta é, sem 

dúvida, uma temática de intervenção farmacêutica muito importante em que é fundamental sensibilizar os jovens 

para os riscos reais da não utilização de preservativo que constitui um comportamento sexual de risco.  

Por último, relativamente à questão sobre a utilização de um CE, vulgarmente conhecido como pílula do dia 

seguinte, 62% das raparigas afirmaram nunca ter utilizado porque nunca correram risco de engravidar, 8% 

admitiu nunca ter tomado apesar de ter corrido riscos e 28% já recorreu a este método uma vez. No caso dos 

rapazes, 90% afirmou que nunca teve relações sexuais desprotegidas ou nenhuma mulher com quem manteve 

relações sexuais utilizou um método contracetivo de emergência, enquanto apenas 10% admitiu que uma das 

mulheres recorreu a este método uma vez. A partir destes resultados, pode-se deduzir que a maioria das mulheres 

utiliza o método contracetivo de preferência de uma forma responsável de modo a não correr riscos de engravidar. 

Uma menor percentagem do sexo feminino recorreu à pílula do dia seguinte depois de uma relação sexual 

desprotegida a fim de evitar uma gravidez, sendo que a maioria destas mulheres recorreu apenas uma vez a este 

método. A utilização ocasional deste tipo de contraceção revela uma maior consciencialização da importância 

de manter relações sexuais protegidas e da utilização responsável dos contracetivos (Anexo XXX – Gráfico 39 

e 40).  

2.5.5. Correlação de dados e conclusões 

Quanto à contraceção, os jovens em geral apresentam uma maior responsabilidade no que diz respeito à 

prevenção de uma gravidez indesejada do que à prevenção de DSTs. Apesar dos alertas efetuados, ao longo dos 

anos, sobre os efeitos nefastos e a morbilidade associada às DSTs, muitos jovens continuam a não utilizar o 

preservativo, provavelmente devido a uma sensação de superioridade e incredulidade face à contração de DSTs. 

A escola e a família, bem como os profissionais de saúde mais próximos dos utentes jovens como médicos e 

farmacêuticos devem focar esta temática e sensibilizar para as consequências dos comportamentos sexuais de 

risco, neste caso mais relacionados com as DSTs.  

3. CONCLUSÃO 

O questionário destinado a avaliar o controlo de afeções cutâneas e classificar o tipo de pele revelou ser uma 

ferramenta útil na gestão das desordens de pele dos utentes nas farmácias comunitárias. Esta iniciativa contribuiu 

para um acompanhamento mais individualizado e melhorou a interação farmacêutico-utente. No entanto, o 
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elevado número de questões e a semelhança entre algumas delas pode torná-lo repetitivo e moroso. A entrega de 

folhetos informativos aos utentes, após a realização do questionário, teve uma boa adesão, permitindo o 

esclarecimento individualizado de dúvidas sobre o assunto exposto.  

Relativamente ao estudo sobre contraceção, os resultados dos inquéritos feitos a adolescentes e adultos 

demonstraram que uma parte significativa dos inquiridos tem conhecimento sobre os métodos contracetivos e os 

riscos da prática de sexo não seguro. Contudo, por vezes, não tomam as devidas precauções, correndo riscos 

desnecessários. Os folhetos informativos entregues aos utentes proporcionou uma interação maior com utente, 

de modo a interpelá-lo e perceber quais as suas dúvidas.  

É importante alertar a sociedade e os profissionais de saúde para as consequências negativas dos 

comportamentos de risco associados ao não controlo das desordens cutâneas, bem como à utilização negligente 

de métodos contracetivos. No futuro, podem realizar-se estudos para analisar o impacto das ações de 

sensibilização e verificar se estas contribuíram para uma mudança de atitude baseada no uso racional e 

responsável dos produtos dermocosméticos, destinados ao tratamento de afeções cutâneas, e métodos 

contracetivos. 
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ANEXOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: A - Àrea de atendimento ao público; B – Gabinete de atendimento personalizado; C – Área de apoio 

ao atendimento e receção de encomendas; D e E – Espaço de armazenamento; F – Armazém; G – Câmara 

frigorífica para acondicionamento de produtos que necessitam de refrigeração; H - Laboratório para preparação 

de manipulados. 

A B C 

D E F G 

H 

Anexo I – Espaço exterior da Farmácia Gonçalves. 

Anexo II – Espaço interior da Farmácia Gonçalves. 
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Fonte: Infarmed - Normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos de saúde. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MAIS_NOVIDADES/20130117_NORMAS_DISPEN

SA_vFinal.pdf [acedido em 15 de Maio de 2016]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III - Dispensa de prescrição médica por Denominação Comum Internacional (DCI). 
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Fonte: Infarmed - Normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos de saúde. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MAIS_NOVIDADES/20130117_NORMAS_DISPEN

SA_vFinal.pdf [acedido em 15 de Maio de 2016]. 

 

 

 

 

 
 

Anexo IV - Dispensa de prescrição médica por Nome Comercial ou do Titular. 
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Fonte: Infarmed - Regime especial de comparticipação. Dispensa exclusiva em Farmácia de Oficina. Acessível 

em: http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO 

/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBUL 

ATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Dispensa_exclusiva_em_Farmacia_Oficina [acedido 

em 20 de Maio de 2016]. 

Anexo V - Regime especial de comparticipação de medicamentos. 
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Fonte: Ordem dos Farmacêuticos - Secção Regional do Porto: Indicação Farmacêutica. Acessível em: 

http://ofporto.org/upload/documentos/354791-Ind_Farmaceutica.pdf [acedido em 5 de Junho de 2016]. 

 

 

 

Anexo VI - Processo de Indicação Farmacêutica. 
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Anexo VII - Sistema de acondicionamento de medicamentos referente à DSM. 

Anexo VIII - Ficha da medicação de um doente que aderiu à DSM. 
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Fonte: American Academy of Dermatology: Guidelines of care for the management of acne vulgaris. 

Acessível em: file:///C:/Users/Utilizador/Downloads/Acne-guideline.pdf [acedido em 1 de 

Julho de 2016]. 

 

 

 

Anexo IX – Guidelines para tratamento da acne. 

Anexo X – Publicidade de divulgação do rastreio dermatológico na Farmácia Gonçalves. 
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Anexo XI – Consentimento informado para participação individual no rastreio dermatológico. 
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Anexo XII – Questionário de Baumann. 
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Anexo XIII – Panfleto informativo sobre afeções cutâneas.  
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Gráfico 2 – Distribuição do género dos inquiridos. 

 

Gráfico 3 – Distribuição dos tipos de pele dos indivíduos inquiridos. 

 

Anexo XIV – Análise de dados relativos ao rastreio dermatológico. 
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Gráfico 1 – Distribuição da idade dos inquiridos. 
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Gráfico 4 – Distribuição pele oleosa versus seca. 

 

Gráfico 5 – Distribuição pele sensível versus resistente. 

   

Gráfico 6 – Distribuição pele pigmentada versus não-pigmentada. 
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Gráfico 7 – Distribuição pele firme versus enrugada. 

 

Gráfico 8 – Distribuição das afeções cutâneas. 

 

 

Gráfico 9 – Distribuição da idade dos utentes com acne. 
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Gráfico 10 – Distribuição das apresentações clínicas mais frequentes nos utentes com acne. 

 

Gráfico 11 – Distribuição dos tratamentos usados pelos utentes com acne. 

 

Gráfico 12 – Distribuição da idade dos utentes com rosácea. 
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Gráfico 13 – Distribuição das apresentações clínicas mais frequentes nos utentes com rosácea. 
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Gráfico 14 – Distribuição dos fatores agravantes mais descritos pelos utentes com rosácea. 
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Gráfico 16 - Distribuição da idade dos utentes com manchas hipercrómicas. 

 

 

Gráfico 17 - Distribuição dos fatores agravantes ou desencadeantes descritos pelos utentes com manchas 

hipercrómicas. 
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Gráfico 15 - Distribuição dos tratamentos usados pelos utentes com rosácea. 
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Gráfico 18 - Distribuição dos tratamentos usados pelos utentes com manchas hipercrómicas. 

 

 

Gráfico 19 - Avaliação da adequação dos produtos utilizados pelos utentes ao seu tipo de pele. 

 

Gráfico 20 - Avaliação da adesão dos utentes ao tratamento e rotina diária de cuidados com a pele. 
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Gráfico 21 - Relação entre pele oleosa e acne. 

 

Gráfico 22 - Relação entre acne e pele sensível. 

 

Gráfico 23 - Relação entre rosácea e pele sensível. 
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Gráfico 24 - Relação entre pele pigmentada e manchas hipercrómicas. 
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Anexo XV – Panfleto informativo sobre sexualidades e métodos contracetivos. 
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Anexo XVI – Inquérito sobre sexualidade e métodos contracetivos destinado ao sexo feminino. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Diana Pinto 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________
81 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anexo XVII – Inquérito sobre sexualidade e métodos contracetivos destinado ao sexo masculino. 
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Anexo XIX – Distribuição da idade dos inquiridos. 

 

Gráfico 25 - Distribuição da idade do sexo feminino. 

 

 

Gráfico 26 - Distribuição da idade do sexo masculino. 
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Anexo XVIII – Análise da adesão dos jovens e adolescentes aos inquéritos. 
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Gráfico 28 – Sexo Masculino. 

  

Anexo XXI – Análise dos meios de aquisição de conhecimentos sobre métodos contracetivos. 

 

Gráfico 29 – Sexo Feminino. 

 

Anexo XX – Análise da educação sexual nas escolas. 

Gráfico 27 – Sexo Feminino. 
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Anexo XXII – Análise sobre a adesão do sexo feminino a consultas de planeamento familiar. 

 

 

Anexo XXIII – Análise sobre a adesão a consultas com um ginecologista/urologista. 

 

Gráfico 31 – Sexo Feminino. 

Gráfico 30 – Sexo Masculino. 
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Gráfico 32 – Sexo Masculino. 

 

Anexo XXIV – Análise dos conhecimentos dos adolescentes e jovens sobre métodos contracetivos. 

 

Gráfico 33 – Sexo Feminino. 

 

Gráfico 34 – Sexo Masculino. 
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Anexo XXV – Análise da idade de início da atividade sexual. 

 

Gráfico 35 – Sexo Feminino. 

 

Gráfico 36 – Sexo Masculino. 

 

Anexo XXVI – Distribuição dos métodos contracetivos mais usados pelas utentes jovens do sexo feminino. 
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 Anexo XXVII - Distribuição dos motivos que levaram as utentes a começar a usar um anticoncetivo. 

 

 

 

 

Anexo XXIX – Distribuição da utilização de preservativo masculino durante o ato sexual. 

Anexo XXVIII - Distribuição dos efeitos terapêuticos ou colaterais dos métodos contracetivos utilizados pelas 

utentes. 

Gráfico 37 – Sexo Feminino. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Diana Pinto 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________
88 

 

  

Anexo XXX – Análise da adesão à contraceção de emergência. 

 

Gráfico 39 – Sexo Feminino.  

 

  

Gráfico 38 – Sexo Masculino. 

Gráfico 40 – Sexo Masculino. 
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Resumo 

 

Segundo a legislação europeia em vigor, a formação académica de um Farmacêutico requer 

um período de estágio em Farmácia Comunitária, podendo incluir também, opcionalmente, um 

período de estágio em Farmácia Hospitalar, visando a aquisição de conhecimentos de natureza prática 

e dotando o estudante com uma apropriada preparação deontológica e técnica. Neste contexto, tivemos 

oportunidade de realizar uma parte do nosso estágio curricular no Hospital Privado de Gaia, do Grupo 

Trofa Saúde, no período de julho e agosto de 2016. 

Os Serviços Farmacêuticos exercem uma ação preponderante no processo terapêutico dos 

doentes, garantindo a validação, eficácia e segurança de toda a medicação. O Farmacêutico assume 

especial relevância na promoção da utilização racional e económica do medicamento, aliando as 

vertentes científica e pedagógica, que torna este profissional indispensável na gestão deste serviço.   

Este estágio apresenta-se como uma ponte entre a teoria adquirida ao longo dos cinco anos de 

curso e o mundo laboral, que nos permitiu conhecer os diversos setores da Farmácia Hospitalar, 

compreender a orgânica dos Serviços Farmacêuticos, o papel do Farmacêutico no contexto hospitalar 

bem como a sua responsabilidade, adquirir competências deontológicas e técnicas e consolidar as 

competências científicas. Porém, apenas o contacto próximo com as várias atividades desenvolvidas 

por estes serviços proporciona uma visão completa e multidisciplinar.  

No decurso do estágio foi possível conhecer a realidade de cada setor que constitui os Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares, através do acompanhamento e colaboração ativa nas diversas atividades 

desenvolvidas. O presente relatório pretende descrever todas as áreas de atuação e atividades exercidas 

pelo Farmacêutico Hospitalar, nomeadamente a gestão e logística de stocks, o controlo de qualidade, 

a produção de medicamentos, os circuitos de distribuição, entre outros. 

Deste modo, este relatório pretende descrever todas as atividades desenvolvidas de uma forma 

sistemática e objetiva e abordar as diversas áreas funcionais inerentes à prática farmacêutica. Este está 

dividido em duas partes, sendo a primeira referente à descrição das atividades desenvolvidas em 

Farmácia Hospitalar e a segunda parte onde são relatadas algumas atividades nas quais tivemos 

oportunidade de participar e trabalhos desenvolvidos durante este período. De modo a complementar 

a nossa formação, pudemos interceder de forma mais detalhada numa área de grande relevo: a 

reconciliação terapêutica. Adicionalmente, realizamos dois trabalhos: um sobre o material de penso e 

hemostáticos locais disponíveis em âmbito hospitalar e outro referente aos produtos farmacêuticos 

utilizados em exames de imagiologia.  
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas em Farmácia 

Hospitalar 

1. Introdução 
 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 44/204, de 2 de Fevereiro de 1962, os Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares (SFH) são um pilar essencial nos cuidados de saúde prestados em âmbito hospitalar [1]. 

No entanto, esta estrutura tem sido constantemente afetada pela ausência de inserção de capitais. 

Perante esta problemática, na Resolução do Conselho de Ministros n.º 128/2002, de 25 de Setembro, 

foi instituído o plano da Farmácia Hospitalar que visa a implementação de um conjunto de medidas 

necessárias para a reestruturação dos SFH, como a elaboração do “Manual da Farmácia Hospitalar” 

[2].  

2. Grupo Trofa Saúde 
 

O Grupo Trofa Saúde (GTS), detentor do slogan “Construímos relações de confiança”, é a marca 

descendente da Casa de Saúde da Trofa criada há 15 anos. Atualmente, este é uma referência a nível 

nacional e integra uma ampla rede de unidades hospitalares, servindo uma população superior a 2,5 

milhões de habitantes, com maior destaque no norte de Portugal.  

O primeiro hospital do GTS foi o Hospital Privado da Trofa (HPT). Atualmente, o Hospital 

Privado de Gaia (HPG), Hospital Privado de Alfena (HPA), Hospital Privado da Boa Nova (HPBN), 

Hospital Privado de Braga (HPB), Hospital Privado de Braga Centro (HPBC), Hospital de Dia da 

Maia, Hospital de Dia de Famalicão e Instituto de Radiologia Dr. Pinto Leite também pertencem ao 

GTS [3]. 

Cada uma das unidades hospitalares têm um Farmacêutico responsável, à exceção da Farmácia 

Central que apresenta um maior número de funcionários uma vez que é a farmácia responsável por 

realizar e rececionar as encomendas diretamente dos fornecedores e satisfazer os pedidos de cada 

hospital pertencente ao GTS. 

2.1. Hospital Privado de Gaia 
 

O HPG localiza-se no centro da cidade de Vila Nova de Gaia e destina-se a responder às 

necessidades de todos os clientes independentemente da sua proveniência, mas com principal destaque 

dos clientes de Vila Nova de Gaia e concelhos limítrofes. Por acreditar que cada vez mais os clientes 

se preocupam com o espaço e não só com a prestação de serviços de saúde, o GTS construiu um 

hospital arrojado no que diz respeito à arquitetura e funcionalidade (Anexo I). Este projeto caracteriza-

se por uma alta diferenciação do corpo clínico, um elevado grau de integração e multidisciplinaridade, 

instalações com qualidade e profissionais competentes e dinâmicos. A equipa do HPG é dirigida pelo 

Prof. Paulo Araújo (Diretor Clínico) e Dr. Nélson Brito (Administrador) [4]. 
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3. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares 
 

De acordo com o artigo 2º do Capítulo I do Decreto-Lei n.º 44204, de 2 de fevereiro de 1962, os 

Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) são “departamentos com autonomia técnica e científica, 

sem prejuízo de estarem sujeitos à orientação geral dos órgãos de administração, perante os quais 

respondem pelos resultados do seu exercício”. Estes serviços referem-se ao conjunto das atividades 

farmacêuticas realizadas em âmbito hospitalar ou em serviços relacionados com este, sendo 

responsáveis por garantir a terapêutica medicamentosa dos doentes, bem como a eficácia, qualidade e 

segurança dos medicamentos, integrar as equipas de cuidados de saúde e promover ações de ensino e 

investigação científica [5].  

Os SFH são responsáveis pela gestão de medicamentos (incluindo a seleção, aquisição, 

armazenamento e distribuição) e de outros produtos farmacêuticos, implementação e monitorização 

da política de medicamentos, gestão de medicamentos experimentais, dos dispositivos utilizados para 

a sua administração e dos medicamentos já autorizados que possam ser necessários para a realização 

dos ensaios clínicos, e gestão da segunda maior rubrica de orçamento dos hospitais. Além disso, 

exercem funções relacionadas com a produção de medicamentos, análise de matérias-primas e 

produtos acabados, participação em Comissões Técnicas, ações relativas à Farmácia Clínica, 

Farmacocinética e Farmacovigilância, prestação de cuidados farmacêuticos, colaboração na 

elaboração de protocolos terapêuticos, participação em ensaios clínicos, e colaboração na prescrição 

de nutrição parentérica e sua preparação [2,6,7]. Primordialmente, os SFH do HPG devem assegurar 

a medicação em unidose e a distribuição clássica de medicamentos e produtos farmacêuticos a todos 

os Serviços Clínicos (SC), incluindo Internamentos e Consultas [8].  

Os SFH do GTS integram os serviços de farmácia presentes em cada uma das unidades 

hospitalares. A direção técnica de cada unidade hospitalar é garantida por um Farmacêutico [8]. 

A Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT), a Comissão de Ética para a Saúde e a 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) integram as comissões técnicas e científicas que são 

fundamentais para o bom funcionamento hospitalar e destinam-se a regular questões éticas decorrentes 

das atividades assistenciais, de ensino e de investigação no hospital e atuar como intermediário entre 

os SC e SFH, assegurando a monitorização da terapêutica, o controlo dos custos e a implementação 

de formulários e adendas [9-11].   

No decorrer do nosso estágio cumprimos o plano operacional definido para os SFH do HPG, com 

o auxílio e supervisão da Dr.ª Alexandra Soares (Anexo II). Este plano menciona todas as tarefas 

realizadas de manhã e de tarde em cada dia da semana, sendo que os pedidos dos SC apresentam dias 

semanais específicos para a respetiva satisfação. 

3.1. Localização geográfica e horário de funcionamento 
 

O HPG localiza-se na Rua Fernão de Magalhães, nº 2, Fração E, com o código-postal 4404-501, 

Vila Nova de Gaia [12]. As Comissões Executivas são responsáveis por estabelecer o horário de 

funcionamento dos SFH que é afixado num local apropriado e visível a todos os utilizadores. Os SFH 
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do HPG encontram-se em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. No caso de surgir 

alguma necessidade fora do horário de trabalho estipulado é possível entrar em contacto com o 

Farmacêutico Coordenador, cujo número consta da lista de contactos de urgência do hospital [8].   

3.2. Caracterização do espaço físico e funcional dos Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares 
 

Os SFH do HPG encontram-se no piso 5 do 1º edifício, juntamente com a Consulta Externa 

(C.EXT) e o bar. Existe apenas uma divisória dos SFH composta por receção (com uma porta de 

acesso ao exterior), armazém, área de apoio à distribuição (clássica e unitária), área de devoluções, 

área de satisfação de pedidos devidamente dividida de acordo com os SC, área de gabinete e lavatório 

(Anexo III).  

A Farmácia Hospitalar é um espaço amplo e com boa luminosidade, localizada na proximidade 

de sistemas de circulação vertical, como elevadores, de modo a facilitar o acesso interno e externo [2]. 

Além disso, a organização do espaço proporciona uma maior facilidade na sua limpeza [8]. 

O armazém dos SFH contém estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados, grandes volumes, 

produtos farmacêuticos inflamáveis, citotóxicos, produtos de nutrição, dentária, desinfeção e 

imagiologia, material de penso e hemostáticos locais, e medicamentos de diversas formas 

farmacêuticas, nomeadamente comprimidos, cápsulas, ampolas, saquetas, soluções orais, enemas, 

colírios, pomadas e cremes. Os medicamentos e produtos farmacêuticos têm uma área destinada ao 

seu acondicionamento em separado, de acordo com a forma farmacêutica ou indicação terapêutica, 

sendo armazenados por ordem alfabética em estantes, mais precisamente em compartimentos 

diferenciados e devidamente identificados pela substância ativa e respetiva dosagem. Nesta área existe 

ainda um frigorífico, que se encontra a uma temperatura entre 2 e 8ºC, e destina-se ao armazenamento 

de produtos de frio, como vacinas e insulinas. Além disso, está disponível um cofre onde são 

acondicionados estupefacientes e psicotrópicos (Anexo IV) [2,8]. Uma grande parte dos 

medicamentos ou produtos farmacêuticos apresentam uma área para armazenamento de stock 

avançado.  

O armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos deve ser feito 

de modo a assegurar as condições necessárias de espaço, luz, humidade, temperatura e segurança 

destes produtos. A Farmácia Hospitalar apresenta as condições apropriadas para o armazenamento 

destes produtos, nomeadamente temperatura inferior a 25º C, humidade inferior a 60% e proteção da 

luz solar direta [2]. 

A área de satisfação de pedidos está subdividida nas seguintes partições: Urgência (URG), 

Internamento 9 (INT9), Internamento 10 (INT10), Imagiologia (IMAG), Endoscopia (END), Dentária 

(DENT), C.EXT5, C.EXT7, Esterilização (EST) e Bloco (BLO) (Anexo V). 

Na área de gabinete, é disponibilizado um computador, uma impressora e um telefone. Na 

farmácia está também disponível uma mesa central de trabalho e um lavatório [8]. 
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3.3. Gestão de recursos humanos 
 

Os recursos humanos são um pilar fundamental para alcançar o sucesso no âmbito da prestação 

de serviços. Estes serviços devem ser dotados de meios humanos apropriados, quer em número, quer 

em qualidade, de modo a incrementar a organização da Farmácia Hospitalar e melhorar o seu 

desempenho [2,13,14]. 

De acordo com as normas em vigor, os SFH do HPG encontram-se a cargo de um Farmacêutico. 

Atualmente, esta função está a cargo da Dr.ª Alexandra Soares, sob a supervisão da Dr.ª Patrícia 

Moura, Farmacêutica Hospitalar e Coordenadora dos SFH do GTS. A equipa pode ser reforçada por 

assistentes técnicos e assistentes operacionais que contribuem para o bom funcionamento dos serviços 

prestados (Anexo VI) [8]. 

3.4. Sistema de gestão de qualidade 
 

O sistema de gestão de qualidade baseia-se em procedimentos padronizados e devidamente 

documentados para que possam ser utilizados como guia nas atividades desenvolvidas pelos SFH. 

Além disso, visam assegurar as condições de segurança da equipa de trabalho, dos medicamentos, das 

instalações, e dos instrumentos e aparelhos utilizados [2]. 

O GTS implementou as Normas EN ISO 9001:2008 da Associação Portuguesa de Certificação 

(APCER) nos seus hospitais, de modo a definir as metodologias necessárias para garantir a qualidade 

dos serviços de saúde prestados. No HPG, este sistema de gestão de qualidade foi implementado em 

todos os SC, incluindo os SFH [3,15].  

Os procedimentos padronizados dos SFH do HPG estão descritos no “Manual de Procedimentos 

do GTS” ou em outros manuais disponíveis nesta unidade hospitalar [8]. Estes documentos incluem 

instruções de trabalho com o objetivo de promover a validação e qualidade dos procedimentos 

operacionais. Regularmente, o HPG é submetido a auditorias internas e externas [2]. 

3.5. Sistema informático 
 

Todos os SFH dos hospitais pertencentes ao GTS, incluindo o HPG, utilizam o programa 

informático CPC/HS, desenvolvido pela Global Intelligent Technologies (Glintt) e destinado à 

Farmácia Hospitalar [8]. Este sistema informático demonstrou ser uma solução completa e integrada 

no contexto nacional, facilitando a aquisição e gestão de stocks dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos e a sua atualização automática. Desta forma, promove uma melhoria no desempenho 

dos SFH, possibilitando o acesso ao histórico clínico e a validação de prescrições médicas dos doentes 

e contribuindo para uma maior facilidade na dispensa de medicamentos. Em suma, proporciona uma 

comunicação e distribuição eficientes no âmbito interno dos SFH e na coordenação com os restantes 

serviços hospitalares [2,16]. 
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4. Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos 
 

4.1. Seleção de medicamentos 
 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a seleção de medicamentos é um “processo 

contínuo, multidisciplinar e participativo, que pretende assegurar o acesso aos fármacos necessários 

num determinado nível assistencial tendo em atenção critérios de eficácia, segurança, qualidade e 

custo, promovendo assim o uso racional dos mesmos” [17]. 

Este processo é da responsabilidade da Farmacêutica Coordenadora dos SFH e do Diretor 

Clínico. Atualmente, devido à grande diversidade de medicamentos disponíveis no mercado, cada 

hospital desenvolve procedimentos, como a procura de informação, avaliação crítica da literatura, 

avaliação de segurança, farmacoeconomia e análise comparativa das terapêuticas alternativas, que 

otimizam a seleção de medicamentos recorrendo à CFT [2,18]. A seleção de medicamentos no HPG é 

efetuada tendo por base o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e o Formulário 

Hospitalar do GTS, de modo a satisfazer as necessidades terapêuticas dos doentes [8,19,20]. Na 

seleção de medicamentos é necessário ter em conta as evidências clínicas, a eficácia, a segurança e a 

qualidade, bem como a relação custo-benefício [2]. 

4.1.1. Medicamentos de Autorização de Utilização Especial (AUE) 
 

É obrigatório que quase todos os medicamentos comercializados em território nacional 

apresentem uma Autorização de Introdução no Mercado (AIM) [21]. Contudo, existem determinados 

medicamentos que não estão incluídos no FHNM por apresentarem indicações terapêuticas restritas 

ou um grande risco de efeitos adversos, sendo destinados aos doentes em geral ou a um doente em 

particular e sujeitos a uma farmacovigilância muito apertada [2,8]. Estes medicamentos não 

apresentam AIM, pelo que de acordo com o artigo 92º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, 

o Farmacêutico Hospitalar (FH) deve requerer uma AUE, fornecida pela Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED), no caso de os SFH adquirirem um destes 

medicamentos [22]. O pedido de AUE é frequentemente efetuado no caso da entidade requerente 

pretender um medicamento que não faz parte da lista de medicamentos cuja comercialização em 

território nacional foi autorizada pelo INFARMED. Nesse caso, o requerente requer uma AUE para 

que possa proceder à importação do medicamento. Toda a documentação deve ser arquivada durante 

pelo menos cinco anos, de modo a ser disponibilizada no caso de solicitação do INFARMED [8, 21]. 

De acordo com o artigo 93º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, o INFARMED pode ainda 

autorizar a comercialização de medicamentos sem autorização ou registo válidos em Portugal ou que 

não tenham sido objeto de um pedido de autorização ou registo válido [23].  

A AUE pode ser obtida de duas formas distintas, nomeadamente por autorização a entidades 

possuidoras de autorização de aquisição direta de medicamentos com regime de internamento, e por 

autorização a fabricantes ou distribuidores por grosso devidamente autorizados ou a titulares de 

autorização de introdução no mercado para colocação no mercado dos lotes de medicamentos 
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estritamente necessários a fim de colmatar eventuais ruturas de stocks de medicamentos sem 

alternativa terapêutica [24].  

Para além do FH, o pedido de AUE pode ser efetuado pelo Diretor Clínico ou entidade equivalente 

da instituição de saúde onde o medicamento vai ser administrado, depois de ter sido efetuada uma 

proposta fundamentada e autorizada pelo órgão máximo de gestão e ter recebido um parecer positivo 

da CFT. Para adquirir o AUE é necessário que: 

 a autoridade requerente seja uma instituição de saúde com autorização de aquisição direta de 

medicamentos;  

 não existam em Portugal medicamentos similares; 

 os medicamentos sejam indispensáveis para a terapêutica;   

 o medicamento requerido possua AIM num país estrangeiro;  

 o medicamento pretendido apresente provas preliminares de benefícios clínicos e cuja eficácia 

e segurança possam ser presumidas a partir dos resultados de ensaios precedentes [8, 24, 25]. 

Os pedidos de AUE são realizados anualmente ao INFARMED, entre os meses de Setembro e 

Outubro. Para este efeito é necessário o preenchimento de um impresso de uso obrigatório pelos 

requerentes para aquisição de uma autorização de utilização excecional relativa a medicamentos de 

uso humano, onde se coloca o motivo pelo qual se requer a AUE, o requerente e a respetiva morada e 

número de telefone, o número do pedido e a data, o nome do medicamento e se este pertence ao 

FHNM, bem como a respetiva substância ativa, forma farmacêutica, dosagem, quantidade, 

apresentação da embalagem, preço por unidade e estimativa da despesa. Deve-se ainda mencionar o 

titular da AIM, o fabricante, o libertador de lote, o distribuidor do país de procedência e o distribuidor 

em Portugal. No final, coloca-se o e-mail da Farmácia Central, a assinatura e carimbo do hospital 

requerente (Anexo VII).  

No caso de o INFARMED autorizar a AUE, o requerente é informado através de um documento 

onde consta a identificação do estabelecimento de saúde autorizado a utilizar o medicamento, a 

identificação do medicamento autorizado, principalmente a sua composição qualitativa e quantitativa 

em substâncias ativas e a forma farmacêutica, o prazo de validade da autorização e o número de 

unidades autorizadas (Anexo VIII) [8, 21]. 

4.2. Aquisição de medicamentos 
 

O FH é responsável por assegurar medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos de qualidade aos doentes, prevenindo atrasos ou falta de medicação. A aquisição de 

medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é feita de acordo com as necessidades 

terapêuticas dos doentes [2].  

Anualmente, realiza-se um concurso envolvendo todos os laboratórios fornecedores dos 

medicamentos pertencentes ao Formulário Hospitalar do GTS. Cada laboratório envia por e-mail a sua 

proposta incluindo os preços dos medicamentos e produtos farmacêuticos que produz, as condições 

de entregas, entre outras informações relevantes. O responsável do departamento de compras elabora 
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um ficheiro em Excel onde compila as condições de compra de todos os laboratórios concorrentes. 

Posteriormente, o responsável do departamento de compras juntamente com a Coordenadora dos 

Serviços Farmacêuticos Hospitalares do GTS, a Dr.ª Patrícia Moura, organizam numericamente por 

ordem crescente dos laboratórios com condições de compra mais favoráveis para os laboratórios com 

condições menos favoráveis, selecionando os que ocupam a primeira posição da lista como os de maior 

preferência. Nesta altura, ficam definidos os preços e condições de entrega e pagamento entre os 

fornecedores e o hospital. Assim, sendo cada produto tem um laboratório de preferência ao qual é 

efetuado a encomenda, exceto se o produto estiver esgotado ou outra circunstância especial. Em caso 

de esgotamento do produto no fornecedor de preferência, realiza-se a encomenda ao fornecedor 

classificado em segundo lugar na lista desde que este apresente o produto pedido em stock. 

A gestão dos produtos pelos SFH é realizada informaticamente através do stock ideal 

estabelecido para cada medicamento e produto farmacêutico. No início de cada semana, o 

farmacêutico responsável de cada unidade hospitalar verifica quais os produtos que atingiram o ponto 

de encomenda e efetua o pedido semanal de encomenda, em CPC/HS, à Farmácia Central que, 

posteriormente, compila os pedidos de todas as unidades hospitalares do GTS e encaminha o pedido 

de encomenda compilado para o departamento de compras, responsável por gerar o pedido ao 

laboratório por e-mail, num período máximo de 24 horas. Os pontos de encomenda referem-se aos 

stocks ideais pré-definidos tendo em conta os consumos e a respetiva variação, o tempo de satisfação 

dos pedidos e os custos [2,8,26]. 

Os produtos citotóxicos são controlados de forma manual, isto é, o FH faz uma estimativa do 

que vai precisar encomendar para um determinado período de tempo, de acordo com a terapêutica dos 

doentes [8].  

4.3. Receção e conferência de encomendas 
  

As encomendas destinadas ao HPG são entregues no serviço de aprovisionamento da 

Farmácia Central, localizada nos SFH do HPA. Aquando da receção diretamente dos fornecedores, 

deve ser assinada a guia de remessa ou fatura e/ou guia de transporte por um funcionário devidamente 

habilitado para esse efeito. Os medicamentos e produtos entregues à Farmácia Central fazem-se 

acompanhar da respetiva fatura ou guia de transporte (sendo mais tarde enviada a fatura diretamente 

para o departamento de compras), através das quais se procede à verificação manual dos medicamentos 

e produtos e respetiva quantidade e confere-se a sua integridade, seguida da receção informática no 

programa PHC. Posteriormente, é necessário confirmar e gravar a encomenda rececionada no 

programa Intranet, de modo a que o stock dos produtos rececionados seja gravado no CPC/HS. Por 

último, verifica-se se o stock no CPC/HS está correto. No caso das faturas, a Farmácia Central apenas 

arquiva o duplicado, devendo entregar o original ao departamento de compras. Relativamente às guias 

de transporte, arquiva-se o original e o duplicado é rejeitado.  

Após a receção, faz-se a satisfação dos pedidos de cada unidade hospitalar, sendo emitida 

uma guia de transporte. A satisfação destes pedidos permite que o stock seja automaticamente 

transferido para a respetiva unidade hospitalar. Os produtos e a respetiva guia são entregues em cada 
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unidade hospitalar pelo departamento de logística, onde o farmacêutico responsável verifica se os 

medicamentos e respetiva quantidade estão de acordo com o descrito na guia de transporte, arquivando 

a guia numa capa apropriada (Anexo IX). Finalmente, procede-se ao armazenamento dos produtos em 

locais apropriados (Anexo X). No momento da receção de encomendas, deve dar-se prioridade aos 

produtos refrigerados, hemoderivados e estupefacientes. No caso dos produtos refrigerados, o FH deve 

assegurar que o transporte foi efetuado em condições de refrigeração apropriadas (temperatura entre 

2 e 8ºC) (Anexo XI) [2,8,26]. No caso de surgir alguma inconformidade, deve-se contactar a Farmácia 

Central que se necessário contacta o fornecedor, sendo o respetivo produto armazenado em quarentena 

até ser tomada uma decisão [8].  

4.4. Reembalagem e etiquetagem 
 

De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas e a legislação em vigor, a reembalagem e 

etiquetagem de medicamentos unidose devem ser feitas de forma correta, assegurando a qualidade e 

segurança dos medicamentos. As formas unitárias podem ser adquiridas diretamente pela indústria ou 

obtidas por corte de blisters. Porém, se estas não estiverem identificadas é fundamental realizar a 

individualização, reembalagem e reidentificação dos medicamentos [8].  

A reembalagem aplica-se a fármacos administrados por via oral (comprimidos e cápsulas) que 

não obedecem aos requisitos de segurança e boas práticas estabelecidos para a DIDDU, ou seja, 

medicamentos não embalados por unidade, ou que não possuem identificação do princípio ativo, lote 

ou prazo de validade (PV) por unidade, ou quando é necessário fracionar medicamentos. O 

reembalamento realiza-se na Farmácia Central e os medicamentos reembalados são encaminhados 

para as respetivas farmácias satélite. O HPG só procede ao reembalamento em caso de necessidade de 

fracionamento de medicamentos [2,8]. 

Para o reembalamento, procede-se ao corte individual dos blisters e coloca-se os medicamentos 

numa máquina de embalamento automático stracar, capaz de emitir uma fita com os medicamentos 

devidamente separados e embalados [8]. Posteriormente, o medicamento é identificado com a 

respetiva etiqueta que contém a Designação Comum Internacional (DCI), a forma farmacêutica, a 

dosagem, o lote de origem e o PV. Estes medicamentos não devem ser sujeitos à desblisteração para 

não reduzir o PV para seis meses. 

O fracionamento de medicamentos permite obter doses inferiores às comercializadas de um 

determinado medicamento, sem alterar as suas propriedades biofarmacêuticas e físico-químicas. Por 

vezes, por inexistência de comprimidos com as doses pretendidas, os médicos prescrevem metade ou 

um quarto de um comprimido [2]. Deve ser sempre impressa uma etiqueta em excesso de modo a 

proceder ao registo. Para isso, no programa destinado à impressão de etiquetas deve escrever a DCI 

do medicamento, o lote (igual ao da embalagem original) e o PV. No caso do PV da embalagem 

original terminar num período de até 6 meses após o dia da reembalagem, deve manter-se essa data 

nas etiquetas impressas. Se, pelo contrário, o PV original é superior a 6 meses após a reembalagem, 

deve-se colocar o PV referente a apenas 6 meses após o dia da reembalagem. Após o embalamento e 
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etiquetagem de medicamentos fracionados, deve-se escrever na etiqueta a quantidade reembalada 

correspondente a cada unidade, por exemplo “1/2” ou “1/4” [8]. 

Depois dos comprimidos reembalados, procede-se ao registo em folhas apropriadas onde se 

preenche com a DCI do medicamento, a dose inicial, o lote e o PV da embalagem original, a marca 

do medicamento ou laboratório produtor, a dose reembalada, o número de comprimidos reembalados, 

o lote e o PV dos comprimidos reembalados e a data do dia da reembalagem. Além disso, existe um 

espaço destinado à colagem da etiqueta impressa e outro para a assinatura do FH responsável pela 

reembalagem (Anexo XII) [8].  

4.5. Armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos 
 

O armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos deve cumprir um conjunto de 

requisitos legais, quer a nível técnico, quer a nível regulamentar, e as recomendações dos fabricantes 

em todos os locais do hospital em que há acondicionamento de medicamentos, nomeadamente nos 

SFH e SC. Este procedimento deve ser efetuado segundo a regra First Expired, First Out (FEFO) que 

significa que os lotes de produtos com menor PV devem ser acondicionados à frente permitindo um 

acesso mais fácil de modo que possam ser dispensados em primeiro lugar, evitando acumulação de 

stock de produtos com prazo a expirar [2,27]. 

O armazém dos SFH do HPG está dividido em diversos setores, de modo a satisfazer as 

necessidades de humidade, luminosidade e temperatura dos medicamentos que são arrumados de 

acordo com as suas necessidades especiais de armazenamento para assegurar a manutenção da 

eficácia, qualidade e segurança [2,27]. 

Todos os medicamentos e produtos farmacêuticos que não requerem condições especiais de 

armazenamento são acondicionados por especialidades medicamentosas e devidamente identificados 

e armazenados em armários, por ordem alfabética. Contudo, produtos diferentes apresentam áreas de 

armazenamento distintas e devidamente identificadas. Os gases medicinais são armazenados numa 

sala individualizada num piso diferente dos SFH por razões de segurança [8, 28].  

No entanto, existem produtos que apresentam especificações técnicas e regulamentares, pelo que 

estão sujeitos a procedimentos de armazenamento específicos. Os medicamentos termolábeis são 

conservados a uma temperatura entre 2 e 8ºC num frigorífico que se encontra acoplado a um sistema 

de controlo da temperatura, procedendo-se diariamente ao registo das temperaturas, e a um alarme 

automático, que dispara no caso da temperatura do frigorífico subir significativamente. Relativamente 

aos medicamentos fotossensíveis, como dopamina, cloropromazina, ciprofloxacina e amiodarona, 

devem ser mantidos ao abrigo da luz, podendo permanecer em embalagens adequadas ou ser 

envolvidos em folha de prata colocando-se uma etiqueta no exterior com a DCI, o lote e o PV. Os 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP) devem ser armazenados num cofre com 

fechadura de segurança, devido ao risco de causarem dependência. Os carros de emergência contêm 

material necessário em caso de emergência e medicação que apresenta condições especiais de 
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armazenamento. Estes carros encontram-se selados e quando um produto é retirado, é fundamental 

proceder à sua reposição antes do carro voltar a ser selado [8,27,28]. 

Alguns dos medicamentos utilizados a nível hospitalar apresentam risco elevado e acarretam 

maior segurança (Anexo XIII) [29,30]. 

4.6. Controlo dos prazos de validade 
   

 O controlo dos PV, principalmente dos produtos cuja validade termina até 3 meses depois do 

mês atual, é da responsabilidade dos SFH, sendo uma das componentes mais importantes para a 

viabilidade dos fármacos. Este procedimento é realizado na Farmácia Hospitalar e nos SC. Quando se 

encontram medicamentos com PV menor que 3 meses deve-se, em primeiro lugar, contactar os SFH. 

No caso de existirem outros exemplares desse medicamento com PV superior, procede-se à troca dos 

medicamentos com validade a expirar pelos que tem maior validade. Se não houver outras unidades 

desse medicamento com PV superior ao detetado, os medicamentos com validade a expirar ficam no 

SC devidamente identificados com uma etiqueta com a seguinte menção: “Atenção prazo de validade 

a expirar” (Anexo XIV). Se existirem no mesmo compartimento outros exemplares com validade 

superior separa-se os que apresentam validade a expirar num saco de plástico e coloca-se uma etiqueta 

“Atenção utilizar primeiro”. Estas etiquetas apresentam cor branca com sublinhado fluorescente e 

visam alertar para o PV. Os medicamentos com PV a terminar devem ser dispensados sempre que 

possível na DIDDU, sabendo que vão ser imediatamente administrados aos doentes [8].  

Assim, estão definidos meses específicos para proceder ao controlo de PV em cada um dos 

SC, reservando o mês de Dezembro para realizar o inventário anual. O controlo de PV dos 

medicamentos, soros e embalagens é feito de 3 em 3 meses no INT, BLO e URG, enquanto no Bloco 

de Partos, C.EXT, END, IMAG, carros de emergência e farmácia é feito de 6 em 6 meses. 

Relativamente à contagem de stock, é feita diariamente nos INT, uma vez por semana na URG e BLO, 

e uma vez por mês no Bloco de Partos, C.EXT e END (Anexo XV) [31].  

Os PV a expirar são anotados numa tabela onde consta a DCI ou nome dos medicamentos ou 

produtos farmacêuticos, juntamente com a respetiva quantidade. Estes dados são atualizados num 

ficheiro Excel que alerta para a proximidade do final dos PV, sendo criado um novo ficheiro no início 

de cada mês [8]. 

4.7. Sistema de distribuição de medicamentos 
 

Os principais objetivos da distribuição de medicamentos são garantir o cumprimento da 

prescrição e a administração correta, diminuindo a ocorrência de erros na medicação, nomeadamente 

administração de medicamentos não prescritos, engano na via de administração e erros na dosagem. 

Além disso, pretende monitorizar a terapêutica e racionalizar a distribuição e os custos associados à 

medicação [2, 8]. No HPG são efetuados quatro tipos distintos de distribuição: a distribuição standard 

ou clássica, a distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU), a distribuição em regime 

ambulatório e os circuitos especiais de distribuição [8]. 
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4.7.1. Distribuição clássica 

A distribuição clássica é o método mais antigo de distribuição em ambiente hospitalar e baseia-se 

na reposição de stock por níveis, ou seja, no fornecimento da quantidade fixa previamente estabelecida 

para um determinado medicamento ou produto farmacêutico em cada SC, resultante de um acordo 

entre o FH e o Enfermeiro Responsável, de acordo com as necessidades semanais de cada serviço 

[2,8]. Esta distribuição é feita pelos SFH, tendo por base o procedimento definido entre o FH e o 

Enfermeiro Responsável pelo SC, de acordo com a sua disponibilidade e a urgência do pedido. Este 

procedimento é realizado no INT, Blocos, URG, IMAG, Fisioterapia e C.EXT [8]. 

Desta forma, o FH ou o Enfermeiro Responsável, dependendo do SC, são responsáveis por gerar 

informaticamente o pedido semanal desse serviço, de acordo com as suas necessidades. No caso de 

ser efetuado pelo Enfermeiro, tem de ser posteriormente avaliado e validado pelo FH. O pedido 

semanal é feito separadamente para soros, embalagens vazias e medicamentos, sendo impresso o 

documento referente a cada um dos pedidos que inclui a DCI do medicamento ou nome do produto 

farmacêutico, a quantidade pedida, a quantidade existente em stock na farmácia e um espaço para 

preenchimento manual da quantidade dispensada (Anexo XVI) [8]. Simultaneamente, são impressas 

etiquetas com a identificação do medicamento ou produto farmacêutico, incluindo apenas a DCI ou o 

nome do produto. Os produtos de frio são acondicionados num saco com o nome do SC a que se 

destinam e colocados num local apropriado do frigorífico designado zona de receção. Por último, 

procede-se à satisfação do pedido, sendo o stock da farmácia automaticamente transferido para o stock 

desse serviço, e é impressa uma guia de entrega que é assinada pelo FH e Enfermeiro Responsável 

pela receção [8]. Os pedidos semanais são preparados no mesmo dia que o dia da entrega no SC. No 

caso do BLO, INT e URG, os pedidos são entregues ao respetivo SC num horário pré-definido, 

enquanto os pedidos relativos a outros SC são armazenados na área de satisfação de pedidos do 

armazém e transportados por um auxiliar. O FH é também responsável pelo armazenamento dos 

medicamentos nos respetivos locais no BLO e URG. Nos restantes SC, o Enfermeiro é responsável 

pela receção, conferição do pedido e armazenamento dos medicamentos, soros e embalagens vazias.  

Eventualmente podem ser realizados pedidos urgentes, sendo que o FH disponibiliza o 

medicamento ou produto se o tiver em stock. Se não houver em stock o produto requerido, o FH deve 

consultar informaticamente o stock das restantes unidades hospitalares do GTS e solicitar o pedido à 

que tiver maior quantidade. Se o medicamento pedido existir em farmácias comunitárias, pode ser 

solicitado à Farmácia da Portela, em Vila Nova de Gaia, que disponibiliza o seu transporte. Se o 

medicamento for de uso hospitalar, pode ser solicitado a um hospital público. 

Este tipo de distribuição promove uma maior facilidade e rapidez no acesso à medicação. 

Contrariamente ao que acontece em outros hospitais, no HPG o FH pode acompanhar a farmacoterapia 

de cada doente, controlar os stocks de uma forma mais eficaz e verificar se o armazenamento é feito 

corretamente e se não há perda de medicação por expiração do PV. Estas vantagens estão relacionadas 

com as idas diárias do FH aos diversos SC [2,26]. 
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4.7.1.1. Empréstimos e Devoluções a outras instituições 

Os medicamentos ou produtos farmacêuticos podem ser emprestados entre Farmácias 

Hospitalares de diferentes hospitais. Contudo, estes empréstimos requerem a entrega de um exemplar 

do mesmo medicamento emprestado ao hospital que fez o empréstimo, na mesma quantidade e no 

período de tempo acordado entre os FH das unidades envolvidas. 

O FH do hospital que vai emprestar o medicamento, deve imprimir um documento referente 

ao empréstimo, em duplicado, e uma guia de transporte. Estes documentos são enviados juntamente 

com o medicamento para o hospital que fez a requisição, onde o FH deve assinar e reenviar o original 

ao hospital que disponibilizou o produto (Anexo XVII). 

Quando a unidade hospitalar que fez o pedido de empréstimo recebe o exemplar do 

medicamento que foi pedido emprestado a outro hospital, o FH deve imprimir um documento referente 

à devolução do empréstimo, em duplicado, e uma guia de transporte que são entregues, juntamente 

com o medicamento, ao respetivo hospital. O FH deve assinar, reenviar uma das cópias para o hospital 

requerente e arquivar a outra. Por último, o hospital que requereu o empréstimo arquiva o documento 

reenviado (Anexo XVIII).  

4.7.2. Distribuição individual diária em dose unitária 

A DIDDU consiste na dispensa de medicamentos após a interpretação e avaliação da 

prescrição médica pelo FH e permite o acompanhamento farmacoterapêutico do doente, reduzindo o 

risco de interações e racionalizando a terapêutica [2]. No HPG, este procedimento é efetuado para os 

doentes dos INT e permite dispensar as doses unitárias dos medicamentos para cada doente, para um 

período de 24 horas. Cada unidade dispensada deve estar identificada com a DCI, o lote e o PV. O 

Médico é responsável por efetuar informaticamente a prescrição médica no CPC, que fica 

imediatamente disponível para os SFH. O FH procede à interpretação e validação da prescrição e 

elabora o perfil farmacoterapêutico de cada doente, devendo identificar e resolver possíveis erros na 

prescrição, como interações farmacológicas, duplicação de terapêuticas, posologias inadequadas, ou 

medicamentos extra-formulário. No caso de a prescrição apresentar alguma incoerência, o FH contacta 

o Médico prescritor de modo a adaptar e conformar a prescrição [8]. No decorrer do nosso estágio, 

surgiram duas situações em que foi necessário reajustar as prescrições. Num dos casos, as dietas 

completas hipercalóricas e hiperproteicas e os suplementos para úlceras de pressão, bem como os 

medicamentos com efeito laxante foram suspensos temporariamente em vários doentes internados, 

devido a episódios recorrentes de diarreia. Noutro caso foi necessário contactar o médico para 

suspender o antibiótico de um doente, uma vez que a duração do tratamento já deveria ter terminado. 

Posteriormente, o FH valida a prescrição médica e procede à DIDDU.  

Desta forma, são impressos os mapas de distribuição em dose unitária organizados por INT 

(um para o piso 9 e outro para o piso 10) e por ordem numérica das camas, mencionando o nome do 

doente de cada cama (Anexo XIX). Simultaneamente, são geradas etiquetas de identificação dos 

doentes, incluindo nome, número GTS, cama e piso de INT, que são posteriormente afixadas na frente 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Diana Pinto | Ivan Semedo 
 

13 
 

das gavetas das malas de DIDDU (Anexo XX). Certos medicamentos e produtos farmacêuticos não 

são dispensados por DIDDU, nomeadamente soros, injetáveis de grande volume, insulinas, MEP, 

hemoderivados e medicamentos utilizados em SOS [8,26]. Na DIDDU, os medicamentos são 

dispensados manualmente. Ao contrário dos medicamentos colocados nas gavetas de DIDDU, os 

produtos de nutrição são dispensados num saco de plástico devidamente identificado com o nome do 

doente. À sexta-feira, a unidose é realizada em triplicado tendo em conta os dias do fim-de-semana. 

A hora de saída da medicação da farmácia para os SC é às 17h.  

Após a entrega da DIDDU, um Enfermeiro deve conferir as doses unitárias, tendo em conta 

o perfil farmacoterapêutico e a folha de cardex. Se houver alguma inconformidade, deve preencher 

uma ficha de registo que contém os medicamentos incorretamente dispensados ou transcritos, a 

assinatura do Enfermeiro, a data e a hora, devendo ser corrigidas as incorreções (Anexo XXI) [8]. 

Aquando da entrega das malas da DIDDU, o FH recolhe as malas do dia anterior e retira toda 

a medicação não administrada das gavetas, comparando com o mapa de DIDDU e verificando se o 

doente continua internado ou se já teve alta clínica. No caso de já ter tido alta, a medicação é arrumada. 

No caso de o doente continuar internado, anota-se a medicação não administrada e respetiva 

quantidade e retira-se da conta do doente. 

4.7.3. Distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório 

 A criação da farmácia de ambulatório contribuiu para um maior controlo e vigilância da 

terapêutica e maior racionalização dos recursos económicos. O ambulatório possibilita a realização da 

terapêutica em casa e sem custos na aquisição dos medicamentos, mas só se destina a doentes com 

certas patologias crónicas. Os principais motivos que sustentaram esta atividade dos SFH são a 

necessidade de vigilância de efeitos adversos graves e de assegurar a adesão à terapêutica, e a 

comparticipação de 100% de alguns medicamentos apenas se forem disponibilizados pelo hospital 

[2,32]. Não existe uma harmonização deste procedimento, verificando-se variações no período de 

dispensa, no esclarecimento de dúvidas, na informação prestada aos doentes e no ato da dispensa [8]. 

 O despacho n.º 13382/2012, publicado na 2ª série do Diário da República a 12 de Outubro de 

2012, permitiu uniformizar os procedimentos e mecanismos de monitorização dos medicamentos 

dispensados em ambulatório hospitalar [33]. Posteriormente, a Circular Normativa n.º 01/CD/2012 de 

30 de Novembro de 2012, publicada pelo INFARMED, descreve os procedimentos para a cedência de 

medicamentos no ambulatório hospitalar [34]. O HPG cumpre os procedimentos descritos nesta 

circular [8]. 

A distribuição em regime ambulatório deve ser auxiliada por um sistema informático que 

fornece informações sobre os medicamentos dispensados, o doente e o respetivo diagnóstico. O 

paciente comparece à consulta e, posteriormente, o Médico contacta com o FH, cedendo as respetivas 

prescrições médicas. O FH verifica se a prescrição está dentro da validade, correspondente a 4 meses, 

e procede à sua validação. O FH regista informaticamente os medicamentos dispensados e respetivas 

quantidades e a data de dispensa, através do nome ou número GTS do doente. Posteriormente, o doente 
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ou representante é contactado e deve dirigir-se à farmácia procedendo ao levantamento da medicação. 

Quando o doente chega ao hospital, o FH é informado, efetua o registo da medicação dispensada na 

ficha do doente para a poder debitar, e dirige-se à receção para fazer a entrega. Adicionalmente, 

disponibiliza um prostecto contendo informação sobre o fármaco, as interações e os cuidados a ter 

durante a toma e esclarece todas as dúvidas inerentes à terapêutica. A medicação é fornecida em 

quantidade suficiente para um determinado período de tempo estipulado pelo Médico prescritor, 

normalmente um mês. No caso de o doente iniciar um novo medicamento ou surgir alguma alteração 

na terapêutica, o Médico deve requerer aos SFH uma autorização de dispensa de medicamentos em 

regime ambulatório [35].   

No nosso estágio tivemos a possibilidade de assistir a este tipo de distribuição a dois doentes 

de diferentes especialidades clínicas, descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Sistema de distribuição de medicamentos em ambulatório aos doentes do HPG. 

 

4.7.4. Registo de levantamento de medicação 

Ocasionalmente, os SC podem necessitar de um medicamento que não tenham disponível ou 

cujo stock tenha terminado. Se isto se verificar no horário de funcionamento da farmácia, o FH 

disponibiliza diretamente o produto ao SC. Contudo, por vezes essa necessidade surge fora do horário 

de funcionamento da farmácia, ou seja, antes das 9h e depois das 18h ou ao fim de semana. Neste 

caso, o Enfermeiro pode dirigir-se à farmácia, juntamente com um técnico da manutenção, e levantar 

o medicamento mediante o preenchimento da ficha de registo de levantamento de medicação que 

inclui o nome ou a DCI do medicamento, a quantidade levantada, a identificação do doente através de 

uma etiqueta onde se encontra o SC, a assinatura de quem procede ao levantamento, a data e a hora de 

levantamento (Anexo XXII) [8, 36]. 

4.8. Medicamentos sujeitos a controlo especial 

Existem medicamentos que estão sujeitos a uma legislação especial e que possuem circuitos 

especiais de distribuição, estando sujeitos a um controlo mais rigoroso pelos SFH. Nesta categoria 

incluem-se MEP, hemoderivados, citotóxicos e imunossupressores, que podem ser utilizados para 

 Especialidade 

clínica 

DCI do 

medicamento 

Indicação 

terapêutica 
Dose Posologia 

Doente A Oncologia 
Enzalutamida 

Cancro da 

próstata 
40 mg 

4 comp/dia numa 

dose diária única 

Doente B Oncologia 
Àcido 

zolendrónico 

Doenças e 

tumores ósseos 
500 mg 

1 injeção 

intravenosa 

numa dose única 
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outros fins não terapêuticos devido aos efeitos adversos. Os gases medicinais também apresentam um 

circuito de distribuição e legislação específicos [8,26]. 

4.8.1. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os MEP podem atuar como estimulantes ou depressores do Sistema Nervoso Central, 

apresentando benefícios terapêuticos em várias doenças. Contudo, devido à margem terapêutica 

estreita, podem causar dependência física e psíquica, podendo estar associados a atos ilícitos. Para 

evitar o tráfico ilícito e uso indevido de MEP, foram definidas normas que permitem um controlo 

rigoroso do seu circuito desde a encomenda e transporte até à dispensa e administração [8,37]. O 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, estabelece o “Regime jurídico do tráfico e consumo de 

estupefacientes e psicotrópicos”, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 45/96, de 22 de Janeiro 

[38,39]. 

A aquisição de MEP é efetuada juntamente com os restantes medicamentos e produtos pelo 

departamento de compras, via e-mail. Contudo, segundo o artigo 18º do Decreto Regulamentar n.º 

61/94, de 12 de Outubro, a nota de encomenda deve ser acompanhada de uma requisição, o modelo 

VII composto por original e duplicado, de modo a que o pedido de encomenda possa ser satisfeito pelo 

laboratório (Anexo XXIII). Esta requisição é devidamente preenchida pela Coordenadora dos Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares do GTS, a Dr.ª Patrícia Moura, onde se coloca o número sequencial da 

requisição (n.º/ano, por exemplo 69/16), o número da nota de encomenda, o laboratório a que se 

requisita os estupefacientes, bem como o número do código, a DCI da substância ativa, a forma 

farmacêutica, a dosagem e a quantidade pedida. Por último, deve ser assinada e coloca-se o número 

de inscrição na Ordem dos Farmacêuticos, a data e o carimbo do GTS no original e duplicado. Depois 

de entregue ao laboratório, este coloca a quantidade fornecida, bem como a assinatura, o número de 

inscrição na Ordem dos Farmacêuticos, a data e o carimbo da entidade fornecedora em ambas as vias. 

A entidade fornecedora arquiva o duplicado e envia o original para a entidade requisitante que procede 

ao seu arquivo. Estas requisições devem ser arquivadas durante pelo menos 5 anos [8,40].  

No HPG, os MEP encontram-se armazenados num cofre no armazém da Farmácia Hospitalar 

que tem acesso restrito a funcionários, sendo necessário validar a entrada por leitura ótica do cartão 

de identificação do hospital. Além disso, este cofre apresenta um código de abertura previamente 

definido e os fármacos encontram-se organizados em compartimentos apropriados por ordem 

alfabética. O stock avançado de MEP também está armazenado no cofre nas prateleiras inferiores [8]. 

Cada SC tem um stock pré-definido destes produtos, estabelecido entre o responsável desse 

SC e o FH. De modo a assegurar a conformidade do circuito de MEP, todas as requisições são 

registadas numa capa destinada a esse fim, de acordo com a Portaria n.º 981/98, de 8 de Junho [41]. A 

administração de MEP a doentes requer prescrição médica e o respetivo registo em impresso 

apropriado. O Enfermeiro que fez a administração procede ao registo no livro de requisições de modo 

a repor o stock. Este impresso deve ser devidamente preenchido, sem qualquer rasura, assinado pelo 

Diretor do SC ou legal substituto e entregue aos SFH. Cada requisição refere-se apenas a uma 
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substância ativa e deve ser preenchida com a identificação do SC, a DCI do medicamento, a forma 

farmacêutica e a dosagem, o nome dos doentes, o número da cama ou do processo ou o número GTS, 

a quantidade administrada, a data de administração e a rubrica do Enfermeiro. Quando a requisição 

está totalmente ou parcialmente completa, o Enfermeiro envia o impresso para os SFH, onde o FH 

verifica se o modelo está corretamente preenchido e assinado pelo Diretor de Serviço ou o substituto 

legal. Se todos os requisitos estiverem conforme, o FH procede à validação da quantidade 

administrada, numerando sequencialmente as requisições e registando a quantidade a fornecer, em 

numerário e por extenso. O impresso tem de ser assinado pelo FH, pelo responsável pela entrega do 

medicamento nos Serviços Hospitalares e pelo profissional que receciona o pedido, mencionando a 

data e o número mecanográfico (Anexo XXIV). Deste modo, o FH pode repor a quantidade de MEP 

utilizada segundo a requisição. Estes impressos são compostos por um original e um duplicado, sendo 

o original arquivado nos SFH e o duplicado no SC requisitante [2,8,26]. 

O FH deve ainda registar numa folha de Excel todo o circuito de distribuição e movimentação 

de MEP no hospital, de modo a facilitar o controlo destes medicamentos pelo INFARMED. 

4.8.2. Hemoderivados 

Os hemoderivados são produtos derivados do soro ou plasma humano e englobam albumina, 

imunoglobulina normal, imunoglobulina anti-D (Anti-Rhesus), complexo de protrombina, plasma 

humano inativado e fatores de coagulação (fator VII e fator IX). Estes integram a classe de 

medicamentos de origem biológica, de acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, do 

Estatuto do Medicamento, e as normas europeias aplicáveis [42]. Além disso, são considerados 

medicamentos sujeitos a um controlo especial devido às suas propriedades e ao maior risco de 

transmissão de doenças por via sanguínea [2].  

O Despacho n.º 28356/2008, de 13 de Outubro, estabelece um procedimento para o registo 

das requisições clínicas, distribuição aos serviços e administração aos doentes destes medicamentos 

[43].  

O processo de libertação oficial de lotes destes medicamentos requer uma avaliação 

pormenorizada da documentação referente à produção de cada lote individual e ensaios laboratoriais 

específicos e é realizado pelo INFARMED, de modo a despistar doenças transmissíveis. Os SFH 

emitem um boletim de análise ao INFARMED. Se estiver tudo em conformidade, ou seja, se a 

avaliação laboratorial do produto cumprir os requisitos legais e normativos aplicáveis, o INFARMED 

emite um certificado de análise (CAUL), legalizando a sua comercialização, e o Certificado Oficial 

Europeu de Libertação de Lote (COELL) reconhecido na União Europeia e no Espaço Económico 

Europeu (Anexo XXV) [44]. 

A encomenda de hemoderivados é efetuada da mesma forma que os restantes medicamentos 

e produtos farmacêuticos, ou seja, pelo departamento de compras, via e-mail. 

No momento da receção, os hemoderivados são acompanhados de uma guia de remessa ou 

fatura, do COELL e do certificado de aprovação do INFARMED. Este certificado deve ser arquivado 
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em capa apropriada. Posteriormente, estes medicamentos são armazenados nos SFH e no BLO, à 

temperatura ambiente ou no frio caso seja necessário [44].  

A dispensa destes produtos aos SC está integrada na distribuição clássica e requer uma 

prescrição médica individualizada, que se destina apenas a um medicamento e a um doente [44]. 

Segundo o Despacho Conjunto n.º 1051/2000, de 14 de Setembro, todos os medicamentos 

hemoderivados prescritos e dispensados em âmbito hospitalar aos SC, devem ser identificados e 

registados num impresso próprio, o modelo n.º 1804 (Anexo XXVI) [45]. Este impresso inclui duas 

vias: a Via Farmácia (original) e a Via Serviço (duplicado). O Médico requisitante do SC deve 

preencher o quadro A e B da requisição, enquanto o FH preenche o quadro C. O quadro A e B inclui 

o SC requisitante, nome, número mecanográfico e assinatura do médico, identificação do doente, 

nome, forma farmacêutica e via de administração do hemoderivado, diagnóstico ou justificação 

clínica, dose ou frequência de administração, duração do tratamento e data da requisição. O FH é 

responsável pela validação da requisição, colocando o seu nome e número mecanográfico, numeração 

sequencial da requisição, nome e dose do hemoderivado, quantidade dispensada, número do lote, 

laboratório produtor, número do certificado do INFARMED (CAUL) e data de envio. O número do 

CAUL pode ser consultado online no site do INFARMED ou no documento enviado juntamente com 

o hemoderivado [44]. Contudo, no HPG este número é verificado diretamente online. No decorrer do 

estágio, surgiu um inconveniente com um exemplar de Albumina Humana Kredion®, não tendo 

acesso ao número do CAUL no site do INFARMED. Deste modo, foi necessário contactar o 

laboratório e pedir que encaminhassem o certificado CAUL para o e-mail, de modo a proceder ao 

preenchimento do registo de hemoderivados. Posteriormente, o hemoderivado é transportado para o 

SC, juntamente com as duas vias do modelo e a guia de transferência, onde o Enfermeiro verifica se 

este foi transportado nas condições adequadas e coloca o seu número mecanográfico e a data de 

recebimento e assina no local destinado à receção. A “Via Serviço” é arquivada no processo clínico 

do doente no SC requisitante, enquanto a “Via Farmácia” é arquivada nos SFH. Estes registos devem 

ser arquivados durante pelo menos 5 anos. Além disso, o FH deve verificar regularmente o stock e o 

PV dos hemoderivados [44]. 

4.8.3. Gases medicinais 

O Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de Setembro, define os gases medicinais como “os gases ou a 

mistura de gases, liquefeitos ou não, destinados a entrar em contacto direto com o organismo humano 

e que desenvolvam uma atividade apropriada a um medicamento, designadamente pela sua utilização 

em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos 

ou células destinados a transplantes, sempre que estejam em contacto com estes” [46]. O Decreto-Lei 

n.º 176/2006, de 30 de Agosto, passou a considerar os gases medicinais como medicamentos, sendo 

incluídos nas Farmacopeias e requerendo AIM [47].  
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O seu manuseamento e controlo são garantidos pelos técnicos de manutenção do HPG, enquanto 

os SFH são responsáveis pelo registo relativo a lotes, PV e garrafas novas, incluindo garrafas em 

utilização e garrafas de reserva [8]. 

Os gases medicinais são armazenados numa sala apropriada, fora dos SFH, num piso isolado, 

garantindo as condições de segurança, segundo as Boas Práticas, e incluem o oxigénio medicinal, 

protóxido de azoto, dióxido de carbono e ar comprimido medicinal. Nessa sala, os diferentes gases 

estão localizados separadamente por rampas, sendo que existem três rampas: rampa direita (à direita 

do debitómetro), rampa esquerda (à esquerda do debitómetro), e rampa de emergência (para o caso de 

as garrafas das outras rampas se esgotarem e não terem sido substituídas) [48]. 

Relativamente às garrafas, quando a quantidade de gases atinge 50% do stock ideal, o serviço de 

manutenção faz um pedido de reposição ao fornecedor. Este serviço deve conferir as garrafas 

rececionadas e a sua quantidade e devolver as garrafas vazias ou avariadas ao fornecedor, bem como 

registar a quantidade inicial e final. A distribuição de gases medicinais aos SC realiza-se através de 

um circuito fechado de canalizações. Regularmente, um técnico de manutenção regista os níveis de 

gases nas rampas, faz a contagem das garrafas de oxigénio nos SC e informa o FH, por e-mail, quando 

uma rampa se esgota e outra é colocada em funcionamento, de modo a que os SFH procedam ao seu 

registo (Anexo XXVII). O FH deve ainda assegurar a qualidade e segurança dos gases medicinais 

[8,48]. 

4.8.4. Medicamentos extra-formulário 

Os medicamentos disponíveis no HPG estão descritos no Formulário Hospitalar do GTS, 

podendo ser utilizados como modelos para a prescrição, produção e distribuição de medicamentos a 

nível hospitalar [19,20]. No entanto, no tratamento de determinadas patologias podem ser necessários 

medicamentos não incluídos neste formulário. Nessa situação, o Médico prescritor deve solicitar, de 

forma devidamente justificada, a utilização de um medicamento extra-formulário por preenchimento 

de um impresso [8]. Neste documento consta o SC requisitante, nome do doente, cama, unidade 

hospitalar requerente, DCI do medicamento, forma farmacêutica, posologia e via de administração, 

duração do tratamento, diagnóstico do doente, situação clínica que justifica esta requisição e a 

justificação para a utilização deste medicamento em detrimento de outro pertencente ao formulário do 

GTS e com a mesma finalidade terapêutica (Anexo XXVIII) [49]. No final, o Médico prescritor deve 

assinar, colocar o seu número mecanográfico e a data e reencaminhar o impresso para os SFH, onde o 

FH deve analisar o pedido, dar o seu parecer, autorizando ou não a requisição, e preencher o quadro 

referente à informação da CFT [8]. 

4.8.5. Citotóxicos 

Os citotóxicos são fármacos utilizados no tratamento de neoplasias malignas, no caso de a cirurgia 

ou a radioterapia não serem opções possíveis ou serem ineficazes. Estes também podem ser utilizados 

como adjuvantes em casos de cirurgia ou radioterapia. Na maioria dos casos utiliza-se protocolos de 
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associação de citotóxicos com o objetivo de obter resultados mais eficazes. Alguns tumores 

apresentam protocolos definidos de associações previamente validadas das quais existem evidências 

de eficácia terapêutica [50]. Na terapia citostática é fundamental acompanhar o tratamento do doente, 

esclarecendo todas as dúvidas e explicando quais os efeitos adversos mais frequentes causados pela 

terapêutica e qual a melhor forma de os controlar [2].  

No nosso estágio não tivemos muitas oportunidades de acompanhar o processo de preparação de 

produtos citotóxicos uma vez que este realiza-se na Farmácia Central, que é responsável pela 

produção, armazenamento e distribuição de medicamentos citotóxicos. Na nossa visita ao HPA, 

pudemos observar o processo associado à prescrição médica e validação, sendo essencial comparar o 

protocolo descrito com o diagnóstico e verificar se a dose prescrita é a mais apropriada ao doente. A 

dose é determinada informaticamente a partir da superfície corporal do doente, sendo confirmada 

manualmente por outros farmacêuticos. 

O circuito dos medicamentes citotóxicos requer o envolvimento de Médicos, Enfermeiros e 

FH. Após efetuar o diagnóstico, o Médico decide qual o protocolo quimioterápico que o doente deve 

seguir e este é emitido informaticamente com a prescrição médica e arquivado no processo do doente. 

Nesta prescrição médica deve constar informação acerca da formulação a preparar (DCI, via de 

administração, dose-padrão e dose ajustada ao doente) e do doente (peso, altura, superfície corporal e 

área sob a curva), assim como a identificação do SC, Médico Responsável, diagnóstico, protocolo 

quimioterápico e data de realização do ciclo. Depois da validação da prescrição, o FH emite os rótulos 

e o respetivo mapa de produção que contém o lote, o PV, a concentração e o laboratório produtor de 

cada um dos fármacos utilizados [51].   

No caso do HPG, uma vez que não possui um local com as condições necessárias para a 

preparação de citotóxicos, o FH responsável deve enviar um pedido para a Farmácia Central, onde 

estes são preparados, catalogados com o lote e PV e enviados para o HPG pelo departamento de 

logística, juntamente com o mapa de produção emitido e a guia de transporte. O FH deve confirmar 

se a medicação enviada corresponde ao doente em questão, constatar a sua integridade e entregar ao 

Enfermeiro que procede à sua administração [8].  

4.8.6. Sugamadex 

O Sugamadex é um fármaco utilizado para reverter o bloqueio neuromuscular induzido pelo 

Rocurónio ou Vecurónio. Este fármaco apresenta maior eficácia e rapidez na diminuição da 

concentração do bloqueador neuromuscular e menos efeitos colaterais relativamente à neostigmina. 

Contudo, o custo associado à sua aquisição é mais elevado, sendo necessário proceder a um controlo 

mais rigoroso da sua utilização.  

Deste modo, introduziu-se uma folha de preenchimento obrigatório para a utilização de 

Sugamadex no GTS (Anexo XXIX). Após a sua introdução, constatou-se um aumento no consumo 

deste fármaco provavelmente relacionado com o aumento do número total de cirurgias, aumento do 

número de cirurgias diferenciadas e fatores intrínsecos associados ao doente. Normalmente, os 
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anestesistas optam por este fármaco em doentes obesos e/ou que apresentam possível risco de 

complicações após utilização de atropina ou neostigmina [52].   

4.8.7. Antissépticos e desinfetantes 

Os antissépticos e desinfetantes são importantes no controlo e prevenção de infeções e a sua 

utilização abrange todos os SC, sendo a Farmácia Hospitalar responsável pelo seu circuito [2]. Cada 

SC deve realizar o pedido destes produtos informaticamente de modo a evitar gastos desnecessários. 

Após a satisfação dos pedidos, estes produtos podem ser entregues aos SC pelo FH (no caso dos INT) 

ou permanecer na farmácia na área de satisfação de pedidos do respetivo serviço até que um auxiliar 

proceda ao seu levantamento.  

Semanalmente, o FH deve emitir uma lista que contém a quantidade disponível de medicamentos 

e produtos farmacêuticos armazenados em cada SC, de modo a debitar de cada serviço apenas os 

artigos utilizados pelos seus funcionários ou por utentes. Desta lista fazem parte os produtos 

antissépticos e desinfetantes. 

5. Produção e controlo de medicamentos manipulados  
 

Segundo o Programa do Medicamento Hospitalar do Ministério da Saúde, a Farmacotecnia é o 

“setor dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares onde é efetuada a preparação de formulações de 

medicamentos necessários ao hospital e que não se encontram disponíveis no mercado” [26]. De 

acordo com a Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho, e o Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril, os 

SFH são responsáveis pela validação, preparação, embalagem e controlo de qualidade de 

medicamentos manipulados. Este procedimento soluciona diversos inconvenientes associados aos 

medicamentos industrializados como presença de compostos não tolerados pelo doente, doses 

inapropriadas, forma farmacêutica inadequada e associação de substâncias ativas não existentes no 

mercado [53,54].  

A Farmácia Central foi a instituição selecionada para a preparação e distribuição de 

manipulados para todas as farmácias satélites do GTS. Após a receção de manipulados nas farmácias 

satélite, os SFH encaminham estes produtos para os respetivos SC requisitantes [8].  

5.1. Controlo de qualidade de manipulados  
 

Na produção de manipulados, é essencial cumprir normas orientadoras descritas em manuais de 

procedimentos de modo a garantir um “Sistema de Qualidade na Preparação de Formulações 

Farmacêuticas” que evidencie eficácia, qualidade e segurança na utilização destas preparações. O 

Sistema de Garantia de Qualidade precisa ser regularmente atualizado e acarreta a formação contínua 

dos seus profissionais. Na Farmácia Central, os procedimentos para a preparação de manipulados, as 

respetivas fichas de preparação e as etiquetas são arquivados em capas adequadas com o objetivo de 

garantir a qualidade e homogeneidade em todas as etapas de preparação. Cada um dos manipulados 

preparados é sujeito a uma avaliação de risco da preparação e da qualidade das matérias-primas e 
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materiais de acondicionamento utilizados. De acordo com o tipo de manipulado é selecionada a área 

apropriada para a sua produção e controlo de qualidade [2,51]. 

5.2. Manipulação de preparações intravenosas 
 

5.2.1. Manipulação de citotóxicos 

A produção de citotóxicos é realizada em câmara de fluxo laminar vertical, situada num 

compartimento estéril, de modo a proteger o manipulador dos efeitos nocivos dos produtos 

manuseados, ao contrário da câmara de fluxo laminar horizontal que visa essencialmente a proteção 

do manipulado. Normalmente, os citostáticos são produzidos de acordo com a data de marcação dos 

ciclos oncológicos. 

Para a preparação de citotóxicos é necessária a emissão de uma ordem de preparação e só é 

permitida a entrada de operadores devidamente fardados nesta divisória. Todas as etapas críticas da 

preparação destes fármacos são submetidas a uma dupla verificação e à execução de determinadas 

ações que pretendem proteger os operadores e zelar pela sua saúde, devido à elevada toxicidade destes 

fármacos [2]. De modo a evitar contaminações, os operadores devem manusear corretamente a técnica 

assética e a manipulação dos fármacos, bem como proceder à correta higienização e fardamento. Por 

precaução, em casos de derrame na área de manipulação de citotóxicos está disponível um “kit de 

derramamento de citotóxicos”. O objetivo é atuar rapidamente e de forma segura, de modo a reduzir 

o risco de exposição e o número de pessoas expostas [51].  

No final, o manipulado deve ser identificado com um rótulo duplamente validado e colocado 

num saco apropriado ao transporte de citotóxicos, ou seja, com um sistema de selagem de forma a 

evitar o derramamento [51]. 

5.2.2. Preparações extemporâneas estéreis 

As preparações extemporâneas estéreis são preparadas conforme os requisitos mencionados 

na Portaria n.º 42/92, de 23 de Janeiro, a fim de reduzir o risco de contaminação microbiológica, 

pirogénica e por partículas e garantir a qualidade do produto final [55]. A sua preparação requer técnica 

assética, realizada em câmara de fluxo laminar e sob a supervisão de um farmacêutico, garantindo a 

segurança do operador e do manipulado. Estas preparações baseiam-se no fracionamento ou ajuste de 

doses comerciais, de modo a rentabilizar as matérias-primas e individualizar a terapêutica. A maioria 

dos manipulados estéreis destinam-se ao serviço de consulta [2,26,54]. 

Cada preparação apresenta um protocolo onde constam as instruções para a sua realização e 

uma tabela destinada ao registo do nome do fármaco, lote, PV, data de preparação e nome do operador. 

O PV destes manipulados corresponde a 24h após a sua preparação [56,57]. 

5.3. Manipulação de preparações não estéreis  
 

As preparações não estéreis são normalmente soluções e a sua manipulação é feita na hotte, 

utilizando-se etiquetas de cores distintas de modo a facilitar a identificação do SC a que se destinam e 
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sendo posteriormente enviados para as respetivas unidades hospitalares do GTS. Os frascos de 

acondicionamento devem ser esterilizados e entregues à farmácia, onde são etiquetados, de acordo 

com as propriedades do manipulado e o SC a que se destina [2,57]. Assim, nos ácidos coloca-se uma 

etiqueta vermelha, nos manipulados destinados à C.EXT e fisioterapia coloca-se uma etiqueta rosa, e 

nos manipulados para a dentária a etiqueta deve ser azul (Anexo XXX). 

Aquando da sua preparação, deve ser preenchida uma ficha que contém a forma farmacêutica, 

dosagem, composição qualitativa e quantitativa, número de unidades preparadas, técnica de 

preparação, e informação acerca da rastreabilidade e qualidade do produto final, como número de lote 

atribuído, origem e identificação do operador e Diretor Técnico. Além disso, no registo também se 

deve mencionar a unidade hospitalar ou serviço clínico a que se destina o manipulado e o PV 

correspondente a 30 dias após o dia de preparação. Existe uma lista onde estão incluídos os principais 

manipulados não estéreis utilizados no GTS (Anexo XXXI). A sua preparação é feita às terças, de 15 

em 15 dias. Por último, emite-se os rótulos para o medicamento manipulado onde consta a composição 

qualitativa e quantitativa, o PV, o número de lote atribuído, a data de preparação, o nome do 

responsável pelos SFH, assim como as condições de conservação e as instruções de utilização [57]. 

Depois da utilização, a hotte deve ser devidamente limpa utilizando uma compressa embebida em 

álcool a 70º. Inicialmente, é feita a limpeza das paredes no sentido descendente, depois do vidro, da 

balança e, por último, da base da hotte no sentido de dentro para fora [57]. 

6. Medicamentos LASA 
 

Os medicamentos LASA, ou seja, medicamentos look-alike e sound-alike referem-se a 

medicamentos cujo nome ortográfico, nome fonético e/ou aspeto são semelhantes, embora tenham 

indicações terapêuticas distintas. Deste modo, o HPG implementou estratégias de modo a evitar 

quaisquer trocas de medicamentos como a divulgação interna da lista de medicamentos LASA, que se 

encontra afixada nos SC. Dentro desta classe incluem-se: Lentocilin S1200®, Lentocilin S2400® e 

Lentocilin 6.6.3.®, Tropicil®, Atropocil® e Elipa®, Clorocil®, Meocil® e Terricil®, entre outros 

(Anexo XXXII).  

7. Atividades complementares 
 

 

7.1. Intervenção Farmacêutica 
 

O FH é responsável por avaliar as prescrições médicas, devendo analisar a possibilidade de 

problemas relacionados à medicação (PRM) e os resultados negativos relacionados com a medicação 

(RNM). Em relação ao PRM, o FH deve verificar as condições relativas ao medicamento e doente, se 

o medicamento é necessário e apropriado, e se a posologia é adequada. No caso do RNM, para além 

da necessidade do medicamento, o FH deve confirmar a segurança e efetividade da terapêutica (Anexo 

XXXIII) [58].  
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Os SFH do GTS desenvolveram uma base de dados destinada ao registo das Intervenções 

Farmacêuticas (IF) com o objetivo de facilitar a deteção de falhas ou erros nas prescrições médicas e 

a sua posterior resolução. Através desta base, procede-se a uma avaliação qualitativa e quantitativa 

das IF nos diversos SC que proporciona uma melhoria dos cuidados de saúde prestados [58]. No 

sistema informático, introduz-se diversos parâmetros para a classificação das IF relacionados com o 

grau de intervenção, PRM e RNM. Desta forma, a IF pode ser classificada em 4 graus distintos:  

 Grau I: o FH altera a medicação que podia colocar em risco a vida do doente; 

 Grau II: o FH modifica a dose prescrita de modo a não colocar em risco a vida do doente; 

 Grau III: o FH altera a forma farmacêutica sem modificar a terapêutica farmacológica; 

 Grau IV: o FH substitui um medicamento por outro tendo em conta o stock existente na 

farmácia, devido a uma melhor relação custo/benefício e gestão de stock [59].  

Através do estudo, constatou-se que o FH atua maioritariamente no grau I de IF. De acordo com 

os resultados, verificou-se que o registo das IF constitui uma ferramenta crucial como método de 

análise e avaliação do trabalho desenvolvido pelos SFH, evitando efeitos adversos [58].  

7.2. Reconciliação Terapêutica 
 

A Reconciliação Terapêutica (RT) é uma componente essencial da Farmácia Hospitalar que 

requer um trabalho interdisciplinar de modo a assegurar a saúde e bem-estar do doente, ou seja, resulta 

da cooperação entre o FH e os profissionais de saúde dos SC que cuidam diariamente dos doentes. Os 

efeitos adversos da medicação podem resultar de erros na toma ou administração, afetando a segurança 

da terapêutica. Estes erros são frequentes na admissão, transferência de medicamentos entre unidades 

e alta hospitalar. A RT pode ser a solução para este problema, detetando discrepâncias no plano 

terapêutico, como omissão, alteração da dosagem ou da administração. Deste modo, realiza-se um 

questionário ao doente e seus cuidadores, denominado “Best Possible Medication History”, e 

compara-se a medicação de domicílio com a prescrição médica durante o internamento. As 

discrepâncias detetadas nas prescrições médicas devem ser analisadas e revistas com o Médico. 

Aquando da alta hospitalar, compara-se também a medicação inicial com a medicação prescrita no 

momento da alta e fornece-se todas as orientações ao doente [60]. 

 Para isso, faz-se uma tabela onde se coloca a medicação na pré-admissão, admissão e alta 

hospitalar e procede-se à comparação (Anexo XXXIV). No momento da alta hospitalar, entrega-se ao 

doente um “cartão de medicação” onde se inclui o esquema posológico. Este cartão revelou ser um 

benefício para os doentes e seus cuidadores, prevenindo a ocorrência de erros na terapêutica e 

promovendo o uso seguro e eficaz dos medicamentos [60]. 
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Parte II – Trabalhos desenvolvidos no estágio em Farmácia Hospitalar 

1. Projeto I: Material de penso e hemostáticos locais 
 

1.1. Pele 
 

A pele é o maior órgão do corpo humano e corresponde a cerca de 16% do peso adulto médio e a 

uma área de 2 m2. Este órgão é composto por três camadas: epiderme, derme e hipoderme (Figura 1). 

 

A epiderme consiste em epitélio escamoso estratificado (constituído por queratinócitos), 

melanócitos (células capazes de sintetizar melanina), células de Langerhans e células de Merkel (com 

função neuroendócrina). 

O epitélio escamoso estratificado contém 4 camadas: estrato córneo, estrato granular, estrato 

espinhoso e estrato germinativo ou basal. O estrato córneo é composto por queratinócitos e constitui 

uma barreira física contra água, bactérias e substâncias químicas, com capacidade de renovação 

constante. A membrana basal separa a epiderme da derme. 

A derme é a camada mais espessa da pele, composta por fibroblastos e colagénio, e que exerce a 

função de barreira mecânica. Esta camada apresenta outras estruturas cutâneas especializadas, como 

os folículos pilossebáceos, as glândulas sudoríparas e os nervos e vasos sanguíneos. 

A hipoderme separa a derme das estruturas mais profundas, como músculo e osso, sendo 

constituída por células adiposas [61]. 

A pele é responsável por diversas funções, nomeadamente: 

 Proteção contra agressões bacterianas, mecânicas, químicas, virais e radiação 

ultravioleta;  

 Termorregulação, mantendo a temperatura corporal através de um mecanismo regulador 

de circulação e sudação; 

 Perceção sensorial, uma vez que contém os recetores nervosos sensíveis à dor, tato, calor 

e frio; 

 Metabolismo, promovendo a síntese de vitamina D, por ação da luz solar, que é necessária 

ao metabolismo do cálcio e fósforo, essencial na mineralização óssea; 

Figura 1 – Constituição da pele [61]. 
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 Expressão, constituindo uma forma de comunicação com o meio exterior [62]. 

1.2. Cicatrização da pele  
 

A cicatrização de uma ferida pode ser definida como o “processo fisiológico através do qual o 

corpo substitui e recupera a função do tecido danificado”. Este processo é composto por quatro fases:  

 Fase inflamatória, com duração de 0 a 3 dias; 

 Fase de granulação, com duração de 1 a 6 dias; 

 Fase de epitelização, com duração de 3 a 24 dias; 

 Fase de maturação, com duração de 24 dias a 1 ano. 

A fase inflamatória acarreta a libertação de histamina e serotonina, causando vasodilatação e 

aumentando a permeabilidade capilar. Simultaneamente, aumenta os fluidos nos tecidos, resultando 

na captação de plaquetas, fibrinogénio e tromboquinase que participam na coagulação hemostática. 

As plaquetas libertam fatores de crescimento que atraem neutrófilos e monócitos, responsáveis por 

fagocitar e destruir as bactérias, contribuindo para a limpeza da ferida. 

Na fase de granulação, os macrófagos aumentam a atividade dos fibroblastos e produzem fatores 

de crescimento que atraem ainda mais fibroblastos para a ferida, produzindo fibras de colagénio. À 

medida que o novo tecido se vai formando, as margens da ferida aproximam-se, promovendo a atração 

dos fatores de crescimento com as células mediadoras. O novo tecido de granulação é composto por 

macrófagos, fibroblastos numa matriz de fibronectina, colagénio e ácido hialurónico, altamente 

vascularizado e constituído por uma rede de capilares que lhe confere a cor avermelhada. Nesta fase 

ocorre angiogénese que consiste na formação de novos capilares. 

A fase de epitelização carateriza-se pela manutenção de produção da derme, rica em colagénio, 

ácido hialurónico, fibronectina, queratinócitos e glândulas sebáceas. As células epiteliais necessitam 

de um ambiente húmido para se deslocar para tecidos viáveis através do “salto de rã”. O tecido epitelial 

forma-se nos bordos ou à volta dos folículos pilosos nas feridas superficiais. 

Nas feridas em que houve perda total da derme, a epitelização ocorre apenas nas margens, já que não 

há anexos cutâneos [63,64]. 

Por último, a fase de maturação consiste no fortalecimento do tecido frágil da ferida através de 

colagénio e matriz extracelular, havendo uma diminuição da vascularização e dos fibroblastos. A 

maturação do colagénio permite aumentar o tamanho das fibras, que se reorientam nas linhas de tensão 

da ferida. À medida que a ferida vai cicatrizando, também há perda de área de superfície [64].  

1.3. Desbridamento 
 

O desbridamento corresponde à remoção de tecidos desvitalizados de modo a preparar o leito 

da ferida para a cobertura definitiva. Este processo apresenta três principais objetivos:  

 Remover o tecido necrosado ou matéria estranha do leito da ferida;  

 Otimizar o potencial de cura; 

 Prevenir a infeção; 
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 Corrigir a restauração irregular do ferimento. 

Existem dois métodos de desbridamento: o seletivo e o não seletivo. O seletivo permite eliminar 

o tecido não viável, enquanto o não seletivo elimina o tecido viável e não viável. Porém, o 

desbridamento não seletivo encontra-se em desuso, por exemplo o químico e o mecânico. Além disso, 

o desbridamento pode ser autolítico, enzimático, cirúrgico, químico e mecânico [65].  

1.3.1. Desbridamento Autolítico 

Este tipo de desbridamento é seletivo, indolor, lento e proporciona um ambiente húmido ao 

leito da ferida. Contudo, não deve ser utilizado se for necessário um desbridamento urgente [65]. 

1.3.2. Desbridamento Enzimático 

Este método consiste na aplicação de enzimas proteolíticas exógenas no leito da ferida, como 

por exemplo a colagenase que quebra as pontes de colagénio, separando seletivamente o tecido 

necrótico do tecido são. Normalmente, este procedimento é indolor e os péptidos resultantes da 

degradação do colagénio atraem macrófagos e fibroblastos para a ferida [65,66]. 

1.3.3. Desbridamento Cirúrgico 

O desbridamento cirúrgico é o processo mais rápido de remoção do tecido morto. No entanto, 

pode ser doloroso e causar danos tecidulares e, potencialmente, hemorragia [65,66]. 

1.3.4. Desbridamento Biológico 

Embora este seja um procedimento antigo, apresenta sucesso em casos de necrose extrema e 

remoção de tecidos mortos. Desta forma, em feridas crónicas resistentes à terapia, aplica-se uma 

cultura estéril de larvas de mosca diretamente sobre o leito da ferida, cobertas por um penso não 

aderente, durante 4 dias. Preferencialmente, os clínicos utilizam larvas de mosca de carne ovina 

capazes de libertar enzimas que liquefazem e absorvem o tecido necrótico. Após quatro dias, as larvas 

tem de ser substituídas uma vez que deixam de fazer a ingestão [65,66]. 

1.3.5. Desbridamento Químico 

Durante muito tempo, este procedimento foi o método de eleição, tendo em conta o baixo 

custo e a facilidade de obtenção e utilização. As substâncias químicas mais utilizadas eram as soluções 

iodadas, o hipoclorito de sódio e o peróxido de hidrogénio. Contudo, este tipo de desbridamento é 

desaconselhado, já que estes compostos apresentam diversos inconvenientes: 

 São citotóxicos, capazes de destruir fibroblastos e tecidos neoformados; 

 Não penetram na ferida, enquanto os agentes causadores de infeção encontram-se nas 

camadas mais profundas; 

 Provocam irritação local e alergias; 

 Sofrem perda de atividade quando estão em contacto com a matéria orgânica [65,66]. 
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1.3.6. Desbridamento Mecânico 

Este método é o mais doloroso, uma vez que recorre à força mecânica para remoção do tecido 

necrótico, sendo utilizado um penso húmido ou seco, cuja remoção permite destruir a rede vascular 

recentemente formada [65]. 

1.4. Limpeza da ferida 
 

De modo a otimizar a cicatrização da ferida e diminuir o potencial para a infeção devem ser 

removidos os tecidos necróticos, o exsudado e os restos metabólicos. Para isso, deve minimizar-se o 

uso de soluções químicas e trauma mecânico, evitando a utilização de soluções de limpeza a 

temperaturas significativamente inferiores à temperatura corporal que podem causar hipotermia local, 

diminuindo a mitogénese e a atividade fagocitária.  

Desta forma, foram definidas normas de orientação para a limpeza de uma ferida crónica, 

como as úlceras de pressão, cumprindo o procedimento descrito na Figura 2 [67,68]. 

 

1.5. Feridas crónicas 
 

Normalmente, as feridas crónicas estão associadas a doenças como diabetes mellitus, 

hipertensão arterial, neoplasias, problemas neurológicos, entre outras. Dependendo do estado geral do 

doente, da patologia e da sua gravidade, estas feridas apresentam diversos graus de comprometimento, 

sendo o processo de cicatrização difícil e prolongado. Muitas vezes, a sua resolução depende da cura 

ou controlo da doença.  

Dentro da categoria das feridas crónicas incluem-se as úlceras vasculogénicas ou úlceras de 

perna, úlceras venosas, úlceras arteriais, úlceras neuropáticas e úlceras do pé diabético. 

As úlceras de perna resultam do comprometimento do sistema vascular das extremidades 

inferiores, podendo ser venosas, arteriais ou neuropáticas. Os fatores de risco intrínsecos incluem 

trombos, estenoses, fístulas arteriovenosas, diabetes mellitus, dislipidemias e hipertensão arterial, 

enquanto os fatores de risco extrínsecos, referem-se à compressão, traumatismo, ausência de exercício 

Limpar as feridas em 
cada troca de penso

Utilizar soluções de 
limpeza a 37ºC, 

preferindo a irrigação do 
que as compressas

Irrigar com seringa de 20 
ml e catéter venoso n.º 18 

em feridas infetadas e 
utilizar um uma seringa 

em feridas com tecido de 
granulação

Utilizar uma técnica não 
traumática, aplicando 
uma força mecânica 

mínima

Não utilizar algodão, 
nem antisséticos para 

limpar as feridas

Usar soro fisiológico ou 
água da torneira potável 

para a limpeza

Figura 2 – Procedimento a seguir para a limpeza correta das feridas [68]. 
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físico, alcoolismo e tabagismo. Além disso, o envelhecimento, a obesidade, o número de gestações e 

a hereditariedade também constituem fatores determinantes de uma maior incidência de úlceras de 

perna. 

As úlceras venosas são as mais prevalentes, sendo que a insuficiência venosa crónica de 

membros inferiores é a principal patologia associada ao seu aparecimento. Esta ferida apresenta-se 

quente, com base vermelha, pigmentação na área perilesional e edema, provocando dor moderada. A 

dor pode ser diminuída através da elevação das pernas, uso de meias com média compressão e 

exercício físico leve a moderado como caminhadas. Devido à sensibilidade causada por estas feridas, 

deve-se evitar qualquer traumatismo. A infeção em úlceras venosas pode levar ao aumento da 

exsudação e exacerbação do odor.  

Relativamente às úlceras arteriais, a principal causa é a arteriosclerose e os sintomas incluem 

dor severa, agravada com a elevação dos membros inferiores. Preferencialmente, estas úlceras 

localizam-se nas pernas, calcanhares e dorso dos pés e apresentam-se com base pálida, fria e tendência 

à necrose. No membro afetado, os pulsos são reduzidos ou ausentes e verifica-se cianose e ausência 

de pêlos. A hiperqueratose, o calor, a dor e o eritema são sinais de infeção nessas úlceras. A prevenção 

do aparecimento destas feridas pode ser conseguida através do controlo da hipertensão e diabetes e 

evitar traumatismos acidentais nas pernas. As úlceras neuropáticas têm como principal causa a 

microangiopatia, que pode resultar da diabetes mellitus. Estas feridas caraterizam-se por falta de 

sensibilidade e ausência de dor e localizam-se preferencialmente na superfície plantar. A área da úlcera 

é quente e rosada, podem ser superficiais ou profundas e estar infetadas, mas não são associadas a 

calosidades. A sua prevenção requer um controlo rigoroso da glicemia, inspeção e hidratação diária 

da planta dos pés, uso de calçado adequado, verificação constante da sensibilidade da área e proteção 

adequada dos pés durante as atividades.  

As úlceras do pé diabético referem-se a complicações a nível dos pés e respetivas 

consequências e consistem na destruição de tecidos profundos, com ulceração e infeção associadas à 

neuropatia ou enfermidade arterial periférica que acomete as extremidades inferiores dos diabéticos. 

Quanto à origem, pode ser neuropática (no caso de neuropatia diabética), vascular (no caso de doença 

arterial periférica) e neurovascular (no caso de complicações neuropáticas, infeciosas e isquémicas). O 

pé isquémico apresenta-se frio, com baixa perfusão, pálido, com cianose, pulsos diminuídos ou 

ausentes, pele fina, unhas atrofiadas e ausência de pêlos. O pé infecioso pode apresentar eritema, dor, 

hipersensibilidade e exsudado purulento. 

As úlceras por pressão correspondem a áreas de necrose tecidual que se desenvolvem quando 

o tecido é comprimido entre uma proeminência óssea e uma superfície dura, por longo período de 

tempo. A ocorrência destas feridas depende de vários fatores como idade, doença, estado nutricional, 

grau de hidratação, condições de mobilidade, nível de consciência, e fatores externos, como rigidez 

da superfície de apoio, nível de pressão exercido sobre as proeminências ósseas, grau de cisalhamento, 

fricção e humidade. A incidência destas úlceras pode aumentar na presença de traumatismos, 

incontinência urinária e fecal e infeção.  
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As ulcerações evoluem a partir da interconexão entre as proeminências ósseas e os tecidos 

moles, estando a porção mais grave localizada nos tecidos profundos. Assim, quando a pele superficial 

apresenta edema, endurecimento, aumento de temperatura e eritema significa que as camadas mais 

internas já apresentam um processo avançado. Quando ocorre o rompimento da pele, a ulceração 

evolui de forma acelerada, destruindo os tecidos moles e atingindo rapidamente o tecido ósseo. As 

regiões mais afetadas são os cotovelos, calcanhares, maléolos, omoplatas e área sacrococcígeana [69]. 

Nas feridas crónicas, os macrófagos e neutrófilos produzem constantemente proteases, 

responsáveis por degradar a matriz extracelular. Um aumento anormal na concentração das proteases 

proporciona um desequilíbrio na cicatrização das feridas, favorecendo os processos de destruição e a 

manutenção da fase inflamatória. Paralelamente, a elevada atividade das proteases conduz à inativação 

de fatores de crescimento na ferida e degradação ou inativação de fatores de crescimento aplicados 

externamente sobre a ferida. 

As feridas crónicas requerem um desbridamento de manutenção, ocorrendo acumulação 

excessiva de exsudado e tecido não viável. Neste caso, os agentes autolíticos e enzimáticos apresentam 

mais benefícios, podendo ser usados por longos períodos de tempo. 

As feridas crónicas caraterizam-se por uma colonização bacteriana constante e grande risco 

de contrair infeções sistémicas. Por este motivo, deve dar-se atenção aos cuidados locais, como a 

limpeza cirúrgica e utilização de pensos adequados, de modo a reduzir os riscos e facilitar a 

cicatrização, e não se deve utilizar antibioterapia local ou sistémica para resolver problemas de 

colonização. No caso de infeções profundas, é indicada a antibioterapia sistémica [70]. 

1.6. Pensos para feridas crónicas 
 

O material de penso para feridas crónicas visa a cicatrização de feridas crónicas como úlceras de 

pressão e úlceras de hipertensão venosa. Estes pensos evitam a contaminação bacteriana, diminuem a 

dor e facilitam a cicatrização das feridas, sendo classificados como dispositivo médico de acordo com 

o artigo 3.º do decreto-lei n.º 145/09, de 17 de junho [71]. Os dispositivos são destinados, pelo seu 

fabricante, a serem utilizados para fins comuns aos dos medicamentos como prevenir, diagnosticar ou 

tratar uma doença humana. Para isso, devem atingir os seus fins através de mecanismos que não se 

relacionem com ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, o que os distingue dos 
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medicamentos. Os fabricantes, distribuidores, utilizadores e autoridades competentes devem cumprir 

um conjunto de obrigações e procedimentos enunciados na Figura 3 [72]. 

De acordo com o seu mecanismo de ação e o tipo de feridas, pode ser integrado em diferentes 

classes de risco, segundo a “Classification of medical devices”, de 9 de Junho de 2010. O FHNM 

distingue quatro principais tipos de pensos para feridas crónicas: pensos de alginatos, hidrocolóides, 

hidrogeles e hidropolímeros. Estes pensos contribuem para a diminuição da dor e proporcionam uma 

recuperação mais rápida. Além disso, promovem a cicatrização em meio húmido, possibilitando a 

migração celular, e protegem contra a conspurcação por outras bactérias e traumatismos, 

proporcionando um maior conforto para os doentes.  

A escolha dos pensos adequados em cada situação clínica varia em função dos antecedentes 

pessoais (história de alergias ou intolerâncias), caraterísticas clínicas da ferida (bordos, extensão, 

profundidade, localização, infeção secundária e fase de cicatrização) e sintomatologia geral da ferida 

(dor, hemorragia, sinais inflamatórios) [73]. 

Na tabela 1, apresentamos os pensos disponíveis na farmácia hospitalar do HPG, bem como as 

suas propriedades, modo de aplicação e tipo de feridas em que são utilizados [73-76]. 

Figura 3 – Obrigações e procedimentos que devem ser cumpridos pelos fabricantes, distribuidores, 

utilizadores e autoridades competentes [72]. 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Diana Pinto | Ivan Semedo 
 

31 
 

Tabela 2 - Material de penso disponível no HPG [73-76]. 

Tipo de penso Composição Propriedades 
Mecanismo de 

ação 
Indicação terapêutica 

Modo de 

aplicação 

Penso de alginato de 

cálcio com 

carboximetilcelulose  

(CMC) Polímeros de ácido 

algínico com um 

polímero aniónico 

de celulose 

Muito 

absorventes e 

hemostáticos; 

favorecem o 

desbridamento 

da ferida; 

permeáveis e 

não aderentes. 

Absorção de 

exsudado com 

formação de gel 

devido às trocas 

iónicas entre o 

penso e o 

exsudado (troca 

de Na+ do 

exsudado por 

Ca2+ do penso) 

Feridas 

altamente 

exsudativas 

ou 

hemorrágicas, 

infetadas ou 

não 

 
Substituição a 

cada 3 a 5 dias; 

Necessita de 

um penso 

secundário 

(película 

oclusiva de 

poliuretano). 

Penso de alginato de 

cálcio com prata Polímeros de ácido 

algínico (alginato 

de cálcio) com 

prata na forma 

iónica, nano-

cristalina ou 

sulfadiazina 

Muito 

absorventes e 

hemostáticos; 

permeáveis e 

não aderentes; 

controlo e 

redução da 

infeção 

Libertação de 

prata dos 

pensos que 

apresenta ação 

antimicrobiana 

e bactericida 

Feridas com 

exsudado 

moderado a 

elevado, 

infetadas ou 

com elevado 

risco de 

infeção 

(queimaduras 

e enxertos) 

 
Substituição no 

máximo a cada 

7 dias; 

Necessita de 

um penso 

secundário. 

Penso de carvão 

ativado 

Composto por 4 

camadas: camada 

formadora de gel, 

camada de carvão 

ativado, camada 

resistente à água e 

filme de 

revestimento 

Grande 

superfície de 

adsorção de 

odores;  

Adsorção de 

ácidos gordos e 

aminas voláteis 

que se libertam 

do metabolismo 

bacteriano 

Feridas com 

mau odor 

intenso 

 
Substituição no 

máximo a cada 

7 dias; 

Necessita de 

um penso 

secundário. 

Penso de CMC 

extra-fino 

Polímeros de 

carboximetilcelulos

e sódica  

Moderadamente 

absorventes; 

semipermeáveis; 

aderentes à pele 

sã. 

Absorção 

vertical do 

exsudado com 

gelificação, 

sem expansão 

lateral do 

mesmo; 

promovem a 

granulação. 

Feridas de 

exsudado 

moderado a 

elevado; 

podem ser 

usados em 

todos os 

estádios da 

cicatrização.  

Substituição 

cada 5 a 7 dias; 

Não necessitam 

de penso 

secundário. 

Gase vaselinada Gase impregnada 

com uma mistura 

de ácidos gordos 

esterificados, como 

a vaselina 

Recomendada 

em casos em que 

se pretende 

prevenir a 

aderência aos 
tecidos 

Ação 

bacteriostática 

por adsorção de 

microrganismos 

baseada na 

interação 

hidrofóbica; 

absorção de 

exsudado  

Feridas secas 

ou pouco 

exsudativas, 

infetadas ou 

com suspeita 

de infeção 
(queimaduras, 

abrasões, 

 

Substituição no 

máximo a cada 

3 dias 
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enxertos, 

úlceras) 

Penso de 

hidrocolóides  Polímeros de 

carboximetilcelulos

e (em pectina ou 

gelatina) em filme 

de poliuretano 

Moderadamente 

absorventes; 

semipermeáveis 

e aderentes à 

pele sã; boa 

moldagem das 

superfícies 

irregulares 

Formação de 

um gel que 

promove o 

desbridamento 

autolítico; 

estimulam a 

angiogénese e 

granulação; 

Absorção de 

exsudado. 

Feridas pouco 

exsudativas; 

podem ser 

usados em 

todos os 

estádios da 

cicatrização. 

 

Contraindicado

s em feridas 

infetadas; 

Substituição a 

cada 5 a 7 dias; 

Não necessitam 

de penso 

secundário. 

Penso de 

iodopovidona Compressa 

impregnada com 

polietilenoglicol 

contendo 

iodopovidona a 

10% 

Pouco 

absorventes 

Libertação de 

iodopovidona 

que liberta o 

iodo elementar, 

que se ioniza e 

liga 

irreversivelmen

te à proteínas, 

oxidando o 

protoplasma 

bacteriano 

Feridas 

infetadas e 

pouco 

exsudativas 

 

Contraindicado

s em tiroidite 

de Hashimoto e 

Doença de 

Grave nodular 

não tóxica; 

Substituição a 

cada 3 a 4 dias; 

Necessita de 

penso 

secundário. 

Penso de poliuretano  

Poliuretano 

associado a uma 

estrutura hidrofílica 

Elevada 

capacidade de 

absorção de 

exsudado 

Estrutura 

hidrofílica 

proporciona 

grande 

capacidade de 

retenção de 

exsudado e 

absorção por 

capilaridade 

Feridas muito 

exsudativas 

 
Atua como 

penso primário 

ou secundário 

em feridas 

exsudativas; 

Substituição 

até 7 dias. 

 

Penso cavitário de 

poliuretano  
Poliuretano 

associado a uma 

estrutura hidrofílica 

Elevada 

capacidade de 

absorção de 

exsudado; 

facilmente 

moldado à 

cavidade da 

ferida. 

Estrutura 

hidrofílica 

proporciona 

grande 

capacidade de 

retenção de 

exsudado e 

absorção por 

capilaridade 

Feridas 

profundas e 

cavitárias com 

exsudado 

abundante 

 

Atua como 

penso 

secundário em 

feridas 

cavitárias; 

Substituição 

até 7 dias. 

 

Ligadura cola de 

zinco 
Ligadura 

impregnada com 

pasta de óxido 

de zinco a 10%, 

enrolada sobre uma 

base de plástico 

Permite fornecer 

humidade às 

feridas e não 

seca durante o 

uso 

Produz um 

ambiente 

húmido para a 

cicatrização de 

feridas, 

diminuindo a 

irritação 

cutânea, 

suavizando e 

protegendo a 

Cicatrização 

de feridas 

 

Utilizada em 

eczema ou 

dermatite cróni

cos; Auxiliar 

no tratamento 

de 

úlceras venosas 

da perna. 
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1.7. Hemostáticos locais 
 

As hemorragias intra e pós-operatórias continuam a ser uma grande preocupação para os 

cirurgiões. Para estancar hemorragias pode-se aplicar pressão local ou utilizar suturas e 

eletrocautérios. Além disso, podem ser utilizadas substâncias de uso tópico que impedem o 

sangramento indesejável, como agentes hemostáticos e adesivos teciduais, que diferem no mecanismo 

de ação, modo de aplicação e custo. Os agentes hemostáticos podem atuar por um mecanismo 

mecânico ou por aumento da cascata de coagulação, enquanto os adesivos são capazes de fechar as 

bordas das feridas, vedando-as e impedindo o sangramento.  

pele 

circundante 

Penso de 

maltodextrina em pó 
Hidrato de carbono 

composto por 

maltose e dextrose 

resultante da 

decomposição do 

milho, sob a forma 

de pó 

Contém 1% de 

ácido ascórbico 

responsável por 

limitar o 

crescimento de 

microrganismos 

Fornece 

nutrientes que 

contribuem 

para a 

cicatrização; 

limita 

crescimento 

microbiano e 

neutraliza 

odores. 

Feridas 

crónicas com 

cicatrização 

comprometida 

 

 Aplicar 

diariamente na 

ferida; 

Necessita de 

um penso 

secundário. 

 

Colagénio em pó  
Pó com colagénio 

micronizado, 

mucopolissacarídeo

s e fatores de 

crescimento 

Colagénio é uma 

proteína 

estrutural dos 

tecidos e 

principal 

constituinte do 

tecido 

conjuntivo 

Colagénio 

exógeno atua 

como substrato 

exógeno; 

estimula a 

granulação e 

angiogénese; 

absorção de 

radicais livres; 

função 

hemostática 

Feridas 

crónicas 

inflamatórias 

 

Fixar com 

penso 

secundário; 

Não é 

necessária a 

sua remoção, 

sendo 

absorvido pelo 

organismo. 

 

Espuma para feridas  

Mousse 

dermoprotetora 

Capacidade de 

forma uma 

película 

protetora da pele 

danificada 

Para peles finas 

e sensíveis na 

prevenção e 

proteção de 

úlceras de 

pressão e 

irritações 

Úlceras de 

pressão 

 

Utilizado em 

pessoas 

acamadas e 

casos de 

incontinência. 

Polímero protetor 

cutâneo 

____________ __________ __________ 

Prevenção de 

úlceras de 

pressão e 

eritema 

cutâneo 

 

Aplicar uma 

pulverização 3 

a 4 vezes por 

dia. 
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Os agentes hemostáticos e os adesivos teciduais foram incluídos na prática clínica devido à 

sua capacidade de diminuir as perdas sanguíneas, o tempo do ato cirúrgico, evitar transfusões 

sanguíneas, diminuir a drenagem pós-operatória e diminuir o tempo de internação [74,77]. 

Neste trabalho, apenas falamos de hemostáticos locais, particularmente de esponjas de 

gelatina e de palhetas de nitrato de prata.  

A gelatina é capaz de se adaptar perfeitamente aos contornos da ferida e, devido às suas 

caraterísticas hidrófilas, “incha” em casos de hemorragia, provocando um efeito de tamponamento em 

espaços confinados. As partículas “inchadas” de gelatina restringem o fluxo sanguíneo e promovem 

uma matriz ao redor da qual o coágulo pode se formar. Contudo, a gelatina quando impregnada em 

sangue tem tendência para aderir a instrumentos cirúrgicos, dificultando o seu manuseamento, e para 

se deslocar, já que elas não constituem uma forma de aderência firme em contacto com o sangue [77]. 

O nitrato de prata é utilizado em hemorragias nasais, uma vez que esta substância ativa 

promove a cauterização de um vaso sanguíneo lesado [78]. 

 

Tabela 3 - Hemostáticos locais disponíveis no HPG [79-81]. 

Hemostáticos 

locais 

Esponja de 

gelatina standard 

Esponja de 

gelatina especial 

Esponja de 

gelatina anal 

Nitrato de prata 

palhetas 

    

Indicação 

terapêutica 

Todo o tipo de 

hemorragias 

Após cirurgias 

para obtenção da 

hemostasia local 

Hemorragias anais 

Hemorragias 

nasais, aftas e 

verrugas 

    

Modo de 

aplicação 

Pode ser utilizada 

em cirurgias; 

Não é necessária a 

sua remoção, 

dissolvendo-se em 

3 a 5 dias. 

Utilizada em 

extrações 

dentárias, remoção 

de cistos ou 

tumores, biópsias. 

Veículo para 

antibióticos ou 

trombina; 

Não é necessária a 

sua remoção, 

dissolvendo-se em 

3 a 5 dias. 

Humedecer em 

água e pincelar a 

zona a tratar; 

Limitar a aplicação 

à zona afetada para 

evitar manchas 

negras. 
 

 

O trabalho realizado no âmbito desta temática consiste num cartaz destinado a ser afixado nos 

serviços clínicos, nomeadamente nos Internamentos, de modo a alertar para a variedade de pensos 

indicados para cada tipo de ferida crónica (Anexo XXXV). 
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2. Projeto II: Contrastes imagiológicos 
 

2.1. Conceito de imagiologia 
 

A imagiologia é definida como a técnica de exploração médica por meio de imagens. Esta 

área refere-se a técnicas e processos usados para criar imagens do corpo humano para fins clínicos e 

estudos médicos. Esta especialidade incorpora diversas tecnologias como radiografia, 

ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, entre outros [82]. 

A legislação portuguesa específica relacionada com os Serviços de Imagiologia baseia-se na 

proteção contra os perigos das radiações ionizantes produzidas pelos equipamentos radiológicos, 

sendo que o Decreto-Lei n.º 180/2002, de 8 de Agosto, constitui a legislação em vigor em Portugal 

acerca desta matéria [83]. 

2.2. Classificação dos contrastes imagiológicos 
 

Este grupo engloba substâncias utilizadas para fins de diagnóstico, dividindo-se em três 

subclasses: meios de contraste radiológico, meios de diagnóstico não radiológico e preparações 

radiofarmacêuticas ou radiofármacos [84]. 

2.2.1. Meios de contraste radiológico  
 

Os meios de contraste radiológico são substâncias capazes de absorver raios X, devido às suas 

caraterísticas físico-químicas. A escolha destas substâncias restringiu-se ao iodo, bário (sob a forma 

de sais insolúveis e não absorvíveis, devido à sua toxicidade) e tândalo, tendo em conta a necessidade 

de uma capacidade de absorção satisfatória e tolerância apropriada do organismo humano [84]. 

 

2.2.1.1.  Produtos iodados 
 

Relativamente aos produtos iodados, o objetivo é obter uma alta radio-opacidade com a menor 

osmolalidade possível, podendo distinguir-se os:  

 Compostos de alta osmolalidade: são meios de contraste convencionais utilizados por via 

intravenosa, oral ou retal em urografia e angiografia, como amidotrizoato e ioxitalamato;  

 Compostos de média osmolalidade: incluem compostos não iónicos como 

iomeprol, iopamidol e ioversol; 

 Compostos de baixa osmolalidade: podem ser iso-osmolares não-iónicos, como o iotrolano 

e iodixanol, ou hipo-osmolares. 

 Outros compostos iodados: engloba meios iodados oleosos ou aquosos para a visualização 

de bexiga, canais excretores, fístulas, glândulas salivares, trompas e útero. 

Os compostos iodados de baixa osmolalidade influenciam a diminuição dos efeitos adversos, 

como nefrotoxicidade e reações anafiláticas. No caso de ser necessário administrar doses elevadas, 

nomeadamente em angiografias e doentes com insuficiência renal, opta-se preferencialmente por iso-
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osmolares. Estes contrastes destinam-se principalmente a grupos de risco como doentes com 

insuficiência renal, diabetes, história anterior de efeitos adversos com contrastes iodados e 

insuficiência cardíaca congestiva, tendo por base o seu elevado custo [84]. 

 

2.2.1.2.  Produtos baritados 
 

O sulfato de bário é utilizado por via oral ou retal, sob a forma de suspensões preparadas 

extemporaneamente ou prontas para uso, de modo a obter o contraste dos vários segmentos do tubo 

digestivo. As caraterísticas mais importantes das suspensões de bário são a viscosidade e o tamanho 

das partículas que, por sua vez, influenciam a velocidade de sedimentação das partículas e a 

capacidade de revestimento das mucosas [84]. 

 

2.2.2. Meios de diagnóstico não radiológico 
 

Este grupo é muito heterogéneo, incluindo compostos para avaliação do funcionamento de 

glândulas endócrinas e reagentes aplicados em suportes plásticos. Durante muito tempo, a visualização 

de estruturas anatómicas e o estudo das suas alterações patológicas limitou-se à radiologia 

convencional. Contudo, nos últimos anos, apareceu a tomografia computorizada com as suas diversas 

variantes. Por último, foram introduzidos os métodos não radiológicos, nomeadamente a 

ultrassonografia e a ressonância magnética nuclear [84]. 

 

2.2.3. Preparações radiofarmacêuticas ou radiofármacos 

 

Segundo a Farmacopeia Portuguesa, uma preparação radiofarmacêutica contém um ou vários 

radionuclídeos. A expansão da Medicina Nuclear revelou-se muito mais importante no diagnóstico do 

que na terapêutica. Dentro deste grupo, incluem-se o estrôncio (89Sr) e o samário (153Sm) com 

aplicação terapêutica exclusiva, o tecnécio (99mTc) obtido sob a forma de uma solução salina de 

pertecnetato (99mTcCO4
-Na+) de sódio, concentrando-se principalmente na tiróide, glândulas salivares, 

mucosa gástrica e plexo coroideu, e o citrato marcado com gálio (67Ga) usado para cintigrafia de 

tumores e localização de processos inflamatórios. Quanto aos gases inertes, o xénon (133Xe) é utilizado 

em estudos de ventilação, perfusão pulmonar e perfusão cerebral, e o crípton (81mKr) em estudos de 

ventilação pulmonar. O tálio (201Tl), sob a forma de cloreto, é usado em cintigrafia miocárdica, em 

repouso e em sobrecarga provocada por esforço físico ou por fármacos, como o dipiridamol e a 

adenosina. A selenometionina (75Se) possibilita a realização de cintigrafia do pâncreas. Os 

radiofármacos com iodo, sob a forma de iodeto (123I) e (131I) de sódio, são utilizados para cintigrafia 

tiroidea, como medida de captação e na terapêutica (131I). O iodo (125I) albumina humana permite 

efetuar medidas de volume plasmático, enquanto o iodo (125I) de anticorpos é usado em 

radioimunoensaios. Os anticorpos monoclonais marcados com iodo (123I e 131I) destinam-se à 

cintigrafia e terapêutica de afeções tiroideas. Os radionuclídeos emissores de positrões mais utilizados 

em tomografia de emissão de positrões (PET) são: oxigénio (15O), azoto (13N), carbono (11C) e flúor 
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(18F). Estes isótopos destinam-se a estudos de metabolismo, volume e massa eritrocitária e à perfusão 

miocárdica e cerebral. 

As preparações radiofarmacêuticas podem ser utilizadas em exames não imagiológicos como 

a medida da massa eritrocitária por marcação autóloga com Crómio (51Cr) ou (99mTc) e a medida de 

volume plasmático após injeção IV de iodo (125I) albumina humana, bem como a medida da função 

glomerular com Edetato de crómio (51Cr) e a medida da perda de sangue gastrintestinal com eritrócitos 

marcados com Crómio (51Cr).  

Alguns isótopos não radioativos são utilizados em: 

 Testes respiratórios: com o Carbono (13C) para medir a quantidade de CO2 exalado; 

 Teste da bílis ácida: com ingestão de (13C) ácido glicólico; 

 Teste da ureia: por ingestão de ureia marcada, para verificar a presença de Helicobacter 

pylori na mucosa gástrica, já que esta bactéria é rica em urease, enzima que degrada 

a ureia e liberta CO2 [84,85]. 

2.3. Contrastes imagiológicos do HPG 
 

Neste capítulo vamos falar sobre os diversos contrastes imagiológicos existentes no HPG. 

 

2.3.1. Adenosina 
 

 Indicação terapêutica: vasodilatador utilizado no diagnóstico de doenças 

cardíacas, em caso de impossibilidade de praticar exercício físico; 

 Dose em adultos/quilograma (Kg) de peso corporal: 140 microgramas 

(mcg)/kg; 

 Forma farmacêutica: solução para perfusão; 

 Via de administração: intravenosa (IV); 

 Reações adversas: rubor, dispneia, cefaleias, dor ou pressão no peito, desconforto abdominal; 

 Sobredosagem: hipotensão grave, bradicardia, assistolia; 

 Antídoto/ Tratamento em caso de sobredosagem: aminofilina, teofilina e cafeína [86,87]. 

 

2.3.2. Alprostadilo (10 e 20 mcg)  
 

 Indicação terapêutica: coadjuvante para testes de diagnóstico da disfunção 

erétil; 

 Dose em adultos/Kg de peso corporal: escalonamento de dose desde 2,5 mcg 

com incrementos de 2,5 mcg (monitorizar até ereção); 

 Forma farmacêutica: pó e solvente para solução injetável; 

 Via de administração: intracavernosa direta; 

 Reações adversas: dor no pénis, hematoma no local da injeção, espasmos musculares; 

 Sobredosagem: ereção prolongada, priapismo; 
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 Antídoto/ Tratamento em caso de sobredosagem: em caso de priapismo procede-se à 

aspiração, injeção intracavernosa de aminas simpatomimáticas (por exemplo, adrenalina) ou 

cirurgia; em caso de ereção prolongada, faz-se a monitorização do doente até sua resolução 

[88]. 

 

2.3.3. Amidotrizoato de meglumina e amidotrizoato de sódio 
 

 Indicação terapêutica: agente de contraste para exames radiológicos do trato 

gastrointestinal; 

 Dose em adultos/Kg de peso corporal: na administração oral, utiliza-se entre 30 

a 90 ml; na administração retal, faz-se uma diluição de 240 ml em 1000 ml de 

água; 

 Forma farmacêutica: solução ou enema; 

 Via de administração: oral ou retal; 

 Reações adversas: náuseas, vómitos, diarreia; 

 Sobredosagem: desidratação, desequilíbrio eletrolítico, hipocalemia, hipotensão, choque; 

 Antídoto/ Tratamento em caso de sobredosagem: tratamento IV com soro; 

 Observações: utilizar em casos de contraindicação de sulfato de bário [89]. 

 

2.3.4. Ácido gadoxético  
 

 Indicação terapêutica: agente de contraste para ressonância 

magnética do fígado; 

 Dose em adultos/Kg de peso corporal: 0,1 ml/kg; 

 Forma farmacêutica: solução injetável; 

 Via de administração: IV; 

 Reações adversas: cefaleias, náuseas, sensação de calor, aumento da tensão arterial, dor nas 

costas, tonturas; 

 Sobredosagem: alterações cardiovasculares resultantes da indução do prolongamento QT do 

batimento cardíaco; 

 Antídoto/ Tratamento em caso de sobredosagem: hemodiálise e monitorização cardíaca do 

doente; 

 Observações: pode causar fibrose sistémica nefrogénica em doentes com insuficiência renal 

grave [90]. 
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2.3.5. Gadobutrol  
 

 Indicação terapêutica: agente de contraste para ressonância magnética do 

cérebro, coluna e vasos; 

 Dose em adultos/Kg de peso corporal: 0,1 mL/kg; 

 Forma farmacêutica: solução injetável; 

 Via de administração: IV; 

 Reações adversas: cefaleias, náuseas, tonturas; 

 Sobredosagem: dor; ardor, inchaço; 

 Antídoto/ Tratamento em caso de sobredosagem: hemodiálise; 

 Observações: pode causar fibrose sistémica nefrogénica em doentes com insuficiência renal 

grave [91]. 

 

2.3.6. Gadoterato de meglumina  
 

 Indicação terapêutica: agente de contraste para ressonância magnética 

de várias partes do corpo; 

 Dose em adultos/Kg de peso corporal: 0,2 ml/kg; 

 Forma farmacêutica: solução injetável; 

 Via de administração: IV; 

 Reações adversas: cefaleias, parestesia, náuseas, vómitos, eritema; 

 Sobredosagem: não estão relatados sintomas de sobredosagem; 

 Antídoto/ Tratamento em caso de sobredosagem: hemodiálise; 

 Observações: pode causar fibrose sistémica nefrogénica em doentes com insuficiência renal 

grave [92]. 

 

2.3.7. Iobitridol 
 

 Indicação terapêutica: agente de contraste urográfico e angiográfico 

radiológico; 

 Dose em adultos/Kg de peso corporal: variável, depende da região corporal a 

examinar, do peso corporal e da função renal; 

 Forma farmacêutica: solução injetável; 

 Via de administração: intravascular e intracavitária; 

 Reações adversas: sensação de calor, dor e edema no local da injeção, náuseas;  

 Sobredosagem: desidratação, perda de eletrólitos; 

 Antídoto/ Tratamento em caso de sobredosagem: hemodiálise, rehidratação e monitorização 

da função renal por 3 dias [93]. 
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2.3.8. Ioxitalamato de meglumina 55% 20 ml 
  

 Indicação terapêutica: agente de contraste para urografia e tomodensitometria, 

angiografia computorizada, angiocardiografia e histerossalpingografia; 

 Dose em adultos/Kg de peso corporal: variável; depende do tipo de exame a 

realizar; 

 Forma farmacêutica: solução injetável; 

 Via de administração: IV e intra-arterial; 

 Reações adversas: sensação de calor (laríngeo e abdomino-pélvico), rubor da face; 

 Sobredosagem: reações de intolerância, perturbações ventilatórias e cardiovasculares, 

distúrbios renais; 

 Antídoto/ Tratamento em caso de sobredosagem: antihistamínicos e corticosteroides, 

broncodilatador e/ou corticoides, oxigenoterapia, vasopressores, plasma, eletrólitos, 

rehidratação, eletrólitos e depuração extra-renal [94]. 

 

2.3.9. Ioxitalamato de meglumina 66% 100 ml  
 

 Indicação terapêutica: agente de contraste para urografia intravenosa, 

tomografia computadorizada, angiografia cardíaca, aortografia e agente 

complementar em histerossalpingografia; 

 Dose em adultos/Kg de peso corporal: na administração oral faz-se a diluição 

de 200 ml em 250 ml de água; na administração retal faz-se a diluição de 400 

ml em 400 ml de água; 

 Forma farmacêutica: solução; 

 Via de administração: oral ou retal; 

 Reações adversas: hipersensibilidade, urticária, exantema, reações no local da injeção; 

 Sobredosagem: maior risco de nefropatia, diarreia, desidratação, desequilíbrio eletrolítico, 

distúrbios hemodinâmicos e cardiovasculares; 

 Antídoto/ Tratamento em caso de sobredosagem: hemodiálise, rehidratação, monitorização 

da função renal por 3 dias [95]. 

 

2.3.10. Sulfato de bário 98% pó  
 

 Indicação terapêutica: agente radiopaco para exames radiológicos do trato 

gastrointestinal superior (esófago, estômago e duodeno); 

 Dose em adultos/Kg de peso corporal: dispersão do pó de uma embalagem (340 

g) em 65 ml de água; 

 Forma farmacêutica: pó para suspensão oral; 

 Via de administração: oral; 
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 Reações adversas: sensação de desmaio ou perda de consciência, inchaço da face ou garganta, 

dificuldade em respirar, falta de ar ou pieira; 

 Sobredosagem: cólicas abdominais, náuseas, vómitos, diarreia, constipação; 

 Antídoto/ Tratamento em caso de sobredosagem: sintomas são de natureza transitória e a sua 

resolução ocorre sem intervenção médica ou com tratamento habitual usando antieméticos, 

antidiarreicos, entre outros [96]. 

 

2.3.11. Sulfato de bário 
 

 Indicação terapêutica: agente radiopaco para exames radiológicos do trato 

gastrointestinal (esófago, estômago e intestino delgado); 

 Dose em adultos/Kg de peso corporal: deve fazer-se a diluição da suspensão em 

água e a dose a administrar depende da potência do fármaco, do número de doses 

diárias e do tempo de administração; 

 Forma farmacêutica: suspensão; 

 Via de administração: oral; 

 Reações adversas: cólicas e dor abdominal, diarreia, náuseas, prisão de ventre; 

 Sobredosagem: cólicas abdominais, náuseas, vómitos, diarreia, constipação; 

 Antídoto/ Tratamento em caso de sobredosagem: sintomas são de natureza transitória e a sua 

resolução ocorre sem intervenção médica ou com tratamento habitual usando antieméticos, 

antidiarreicos, entre outros; 

 Observações: toma de 350 a 450 ml de suspensão 30 minutos antes do varrimento e o mesmo 

volume 5 minutos antes da digitalização ou conforme a indicação do médico [97]. 

 

2.3.12. Óleo iodado  
 

 Indicação terapêutica: agente de contraste para exames radiológicos 

a certas partes do corpo, como linfografia e complementar para 

sialografia e fistulografia; 

 Dose em adultos/Kg de peso corporal: 5 a 7 ml para opacificação de um membro; 

 Forma farmacêutica: solução injetável; 

 Via de administração: intralinfática; 

 Reações adversas: reações de hipersensibilidade, manifestações cardiovasculares, cutâneas e 

respiratórias; 

 Sobredosagem: perturbações cardíacas, cerebrais e respiratórias; 

 Antídoto/ Tratamento em caso de sobredosagem: tratamento imediato dos sintomas e 

monitorização das funções vitais do doente [98]. 
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 O trabalho realizado com base neste tema consiste em cartazes destinados a ser afixados no 

serviço de imagiologia (Anexo XXXVI). 

3. Conclusão 
 

 O estágio em Farmácia Hospitalar representa o nosso primeiro contacto com o papel do 

farmacêutico num hospital. Durante este período, pudemos compreender o funcionamento dos 

Serviços Farmacêuticos e todas as tarefas essenciais para ajudar a promover e melhorar a saúde dos 

utentes. Além disso, a aprendizagem prática de todas as tarefas executadas pelo farmacêutico 

hospitalar tornou esta experiência ainda mais enriquecedora.  

 O projeto sobre material de penso e hemostáticos locais permitiu-nos consolidar os 

conhecimentos adquiridos na unidade curricular de Dispositivos Médicos e conhecer um pouco mais 

sobre o tipo de feridas em que podem ser utilizados. O projeto sobre contrastes imagiológicos revelou-

se ainda mais interessante, uma vez que é algo novo para nós e com os quais nunca tínhamos 

contactado. Desta forma, foi fundamental para nos ajudar a perceber a finalidade de cada contraste, 

bem como o seu modo de utilização.  
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Anexos 

 

 

Anexo II - Plano operacional dos SFH do HPG. 

Diário 

Manhã 

 Verificar se houve levantamento de medicação na 

farmácia; 

 Validar prescrições médicas; 

 Verificar entradas – reconciliação terapêutica. 

Tarde 

 Validar prescrições médicas + Preparar malas 

unidose; 

 Reverter medicação do dia anterior + Debitar 

unidose; 

 Guardar encomenda. 

Segunda-feira 

Manhã 

 Debitar medicação unidose de Sábado e Domingo, 

segundo as altas clínicas; 

 Fazer encomenda semanal à Farmácia Central; 

 Gerar e satisfazer pedido de medicamentos do 

Bloco; 

 Satisfazer pedido de soros/embalagens vazias do 

Bloco;  

 Satisfazer pedido da Esterilização. 

Tarde  

 Repor estupefacientes do Bloco; 

 Gerar e satisfazer pedido de medicamentos e 

soros/embalagens vazias do Internamento 11. 

Terça-feira 

Manhã 

 Fazer pedido de manipulados – confirmar com a 

Consulta Externa 7; 

 Gerar e satisfazer pedido de medicamentos e 

soros/embalagens vazias da Urgência; 

 Satisfazer pedido da Endoscopia. 

Tarde 

 Gerar e satisfazer pedido de medicamentos e 

soros/embalagens vazias do Internamento 10; 

 Satisfazer pedido da Dentária. 

Quarta-feira 

Manhã Tarde 

Anexo I - Hospital Privado de Gaia. 
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 Reunião de alinhamento operacional; 

 Satisfazer pedido da Consulta Externa 5 e 7; 

 Produzir kits para o Internamento e Bloco + Efetuar 

consumos aos serviços; 

 Controlo do stock/prazos de validade. 

 Gerar e satisfazer pedido de medicamentos e 

soros/embalagens vazias do Internamento 11. 

Quinta-feira 

Manhã 

 Gerar e satisfazer pedido de medicamentos do 

Bloco; 

 Satisfazer pedido da Imagiologia. 

Tarde 

 Gerar e satisfazer pedido de medicamentos e 

soros/embalagens vazias do Internamento 10. 

Sexta-feira 

Manhã 

 Gerar e satisfazer pedido de medicamentos e 

soros/embalagens vazias da Urgência; 

 Gerar e satisfazer pedido de medicamentos e 

soros/embalagens vazias do Internamento 11. 

Tarde 

 Preparar malas unidose para sexta-feira, sábado e 

domingo; 

 Debitar medicação unidose apenas de sexta-feira. 

 

 

 

 

Organização dos Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Gaia 

 SATISFAÇÃO DE 

PEDIDOS 

 ZONA DE 

DEVOLUÇÕES 

 JANELA 

SECRETÁRIA 
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Material de 

Aprovisionamento 

Stocks Avançados 

 
 

AMPOLAS 

EMBALAGENS VAZIAS 

NUTRIÇÃO, MATERIAL DE DENTÁRIA E 

MEIOS DE DIAGNÓSTICO 

 

 

REEMBALAGEM 

SECRETÁRIA 

 RECEÇÃO DE 

ENCOMENDAS 

ENTRADA 

Anexo III - Esquema da planta do armazém dos SFH do HPG. 
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Anexo IV – Cofre para armazenamento de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos. 

Anexo V – Área de satisfação de pedidos.  

Dr.ª Patrícia Moura

Coordenadora dos SFH do GTS e 
Farmacêutica Hospitalar

HPG HPA HPT HPBN HPB HPBC

Dr.ª Alexandra Soares 

Farmacêutica 

Hospitalar 

Dr.ª Andreia Brito 

Farmacêutica 

Hospitalar 

Dr. Ricardo Carvalho 

Farmacêutico 

Hospitalar 

Dr. André Azevedo 

Farmacêutico 

Hospitalar 

Dr.ª Andreia Leite 

Farmacêutica 

Hospitalar 

Dr.ª Rosa Mendes 

Farmacêutica 

Hospitalar 

Anexo VI - Esquema dos recursos humanos dos SFH do GTS. 
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Anexo VIII – Autorização de Utilização Especial emitida pelo INFARMED. 

Anexo VII – Ficha de registo para o pedido de Autorização de Utilização Especial ao INFARMED. 
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Anexo IX – Exemplo de uma guia de transporte.  

Anexo X – Carro destinado ao armazenamento de formas farmacêuticas sólidas, como comprimidos, 

cápsulas e supositórios. 
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Anexo XI – Frigorífico, a uma temperatura entre 2 e 8ºC, para armazenamento de medicamentos e 

produtos farmacêuticos que necessitam de refrigeração. 

Anexo XII - Folha de registo de reembalagem de medicamentos. 
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Anexo XIII – Lista de medicamentos utilizados em âmbito hospitalar e de alto risco. 

Anexo XIV – Fluxograma de controlo dos prazos de validade dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos. 
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Anexo XV – Cronograma para o controlo dos prazos de validade e contagem de stock dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos. 

Anexo XVI – Satisfação de um pedido de distribuição clássica de um serviço clínico. 
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Anexo XVIII - Documento comprovativo de empréstimo de um produto do Hospital Santos Silva, 

em Vila Nova de Gaia, ao Hospital Privado de Gaia, Grupo Trofa Saúde. 

 

 

Anexo XVII - Documento comprovativo de devolução de empréstimo de um produto do Hospital 

Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, ao Hospital Privado de Gaia, Grupo Trofa Saúde. 
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Anexo XX – Etiquetas de identificação dos doentes, incluindo nome, número GTS, número da cama 

e o Internamento correspondente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIX – Mapa de distribuição impresso para a distribuição individual diária em dose unitária.  
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Anexo XXI – Ficha de conferência da medicação dispensada em unidose, para registo de 

inconformidades. 

Anexo XXII - Folha de registo de levantamento de medicação fora do horário de funcionamento da 

farmácia. 
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Anexo XXIII – Anexo VII necessário para o pedido de encomenda de medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos ao laboratório. 

Anexo XXIV – Anexo X necessário para a requisição de medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos por parte dos serviços clínicos. 
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A B 

Anexo XXVI - Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL) de hemoderivados. 

Anexo XXV – Requisição de hemoderivados pelos serviços clínicos: A – Via Serviço; B – Via 

Farmácia. 
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A B 

Anexo XXVII – Controlo especial de gases medicinais: A – Folha de registo e controlo das garrafas 

de gases medicinais; B – Fatura referente à encomenda de novas garrafas de gases medicinais.  

        

Anexo XXVIII – Justificação clínica para a requisição de medicamentos extra-formulário. 
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Anexo XXXI – Lista de manipulados não estéreis preparados na Farmácia Central. 

Manipulados Serviço requisitante 

Ácido Acético 5% Consulta Ginecologia 

Ácido cítrico 10% Dentária 

Ácido tricloroacético 50% Consulta Ginecologia 

Álcool 20% Oftalmologia (Cirurgia Lasik) 

Álcool 50% Urologia 

Álcool 60% saturado com ácido bórico Otorrinolaringologia 

Cloreto de cálcio 2% Fisioterapia 

Hipoclorito 1% Dentária 

Hipoclorito 3% Dentária  

Anexo XXX – Folha de preenchimento obrigatório para a utilização de Sugamadex nos hospitais do 

Grupo Trofa Saúde.  

 

 

Anexo XXIX – Cores distintas das etiquetas identificativas dos frascos de manipulados para os 

diferentes serviços clínicos. 
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Iodeto de Potássio 1% Fisioterapia 

Salicilato de sódio 2% Fisioterapia 

Tetracaína 2% + Adrenalina  Consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXXIII – Questionário composto por perguntas de grande pertinência na Intervenção 

Farmacêutica. 

Anexo XXXII – Lista de medicamentos LASA afixada nos diversos serviços clínicos. 
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A 

Anexo XXXIV – Tabelas de Reconciliação Terapêutica, incluindo a medicação na pré-admissão, 

admissão e alta hospitalar. 

B 
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Anexo XXXV – Trabalho realizado sobre material de penso e hemostáticos locais.  
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Anexo XXXVI – Trabalho realizado sobre produtos farmacêuticos utilizados em imagiologia. 
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