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Resumo 

O presente relatório surge no âmbito da Unidade Curricular Estágio do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas, no qual contempla a primeira principal transição de um ambiente 

académico para o mundo profissional de Farmácia Comunitária. 

A concretização de um estágio desta natureza permite aos estudantes iniciar a essencial 

missão enquanto farmacêuticos: atender às necessidades do indivíduo e da sociedade. Para tal, 

encontram no decurso do estágio, a possibilidade de aplicar, desenvolver e adquirir conhecimentos, 

atitudes e habilidades para o desempenho das futuras funções, nomeadamente como, “cuidador 

facilitador” de saúde, decisor, comunicador, leader, gestor e formando. 

A escolha da Farmácia Avenida, sob a orientação da Dra. Rita Simões, para o 

desenvolvimento do estágio e consequentemente deste relatório fundamentou-se na expectativa de 

que representaria o local ideal para atingir os seguintes objetivos: adquirir desenvoltura social na 

relação com o utente e na integração numa equipa profissional; complementar a formação em 

componentes de gestão, marketing e legislação ligadas à prática profissional; colmatar lacunas da 

formação curricular e desenvolver temas ligados à prática profissional. 

Decorridos quatro meses (1 de Julho a 31 Outubro) permaneceu o sentimento de realização 

profissional e pessoal inicialmente estipulado, o qual se reflete na descrição das atividades 

desempenhadas. 

Em suma, o presente relatório encontra-se estruturado em duas partes: uma primeira parte 

onde se pretende descrever a estrutura da Farmácia Avenida, a sua gestão, atividades farmacêuticas 

nela desempenhadas, e demonstrar casos particulares da experiência adquirida; e uma segunda, no 

qual a finalidade passa por retratar os trabalhos desenvolvidos, concretamente os Cuidados Diários 

(Banho/Hidratação e Cordão Umbilical) e os Cuidados Especiais (Dermatite Atópica e Dermatite 

da Fralda) com a Pele do Bebé. 
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“Muitas insignificâncias fazem a perfeição, mas 

a perfeição não é uma insignificância” 

Miguel Ângelo 
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Parte I 

1. Introdução 

1.1. O Farmacêutico e a Farmácia Comunitária  

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas prepara profissionais de saúde com total 

competência para um vasto leque de atividades profissionais, particularmente para as que integram 

o Ato Farmacêutico. Todavia, de todas as opções possíveis, será através do seu papel em 

instituições prestadoras de cuidados de saúde, ou no seio da própria comunidade, que o 

Farmacêutico conseguirá contribuir com eficácia imediata para o completo bem-estar físico e 

emocional de um paciente [1].  

Perante estas afirmações, indubitavelmente se constata que o Farmacêutico de Farmácia 

Comunitária tem a seu dispor uma instituição de saúde e de interesse público que lhe possibilita 

contribuir e dar continuidade aos cuidados de saúde prestados à nossa sociedade. Diante desta 

posição privilegiada facilmente, assim se entende a atribuição ao Farmacêutico de Farmácia 

Comunitária da responsabilidade de reduzir a morbi-mortalidade associada ao medicamento. Tal 

objetivo deve ser alcançado pelo correto desempenho de funções como sejam a cedência, a 

indicação, a revisão da terapêutica, a educação para a saúde, a farmacovigilância e o seguimento 

farmacoterapêutico. Além do correto uso do medicamento, faz ainda parte da responsabilidade do 

Farmacêutico as atividades dirigidas ao medicamento, nomeadamente a aquisição, gestão, 

armazenamento e conservação dos produtos farmacêuticos [2, 3].  

Assim, o conjugar das diversas responsabilidades de um Farmacêutico de Farmácia 

Comunitária com as necessidades e exigências da nossa atual sociedade, impõe aos futuros 

Farmacêuticos uma formação cada vez mais alargada e estruturada como ferramenta para melhor 

superarem as suas futuras obrigações. Portanto, após a aquisição da formação teórica torna-se 

imperativo uma aprendizagem prática da realidade da Farmácia Comunitária, tendo-se por isso 

desenvolvido estes quatro meses de estágio na Farmácia Avenida. 

 

1.2. Farmácia Avenida e a sua História  

A Farmácia Avenida é um espaço de saúde recente e inovador, implementado na cidade do 

Porto. A sua origem remonta a Novembro de 2008, momento em que a direção da Farmácia Sá da 

Bandeira adquiriu a anterior instituição situada nas atuais instalações. Apesar de contemplar apenas 

6 anos de serviço à comunidade, a Farmácia Avenida consagra a experiência de sete décadas de 

prestação de cuidados de saúde pela farmácia-mãe, a Farmácia Sá da Bandeira. 

Hoje o grupo é formado não só por estas duas instituições como também pela Farmácia 

Avenida Mais, Antunes e Bela Vista, onde se procura transmitir valores familiares de geração em 

geração. A delegação de conhecimentos das gerações anteriores e a promoção da qualidade, paixão, 

rigor, respeito, criatividade e superação, fazem da Farmácia Avenida, um espaço de saúde de 

eleição. 
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1.3. Serviços Farmacêuticos da Farmácia Avenida 

Situada na rua o Primeiro de Janeiro, a Farmácia Avenida (FAV) é uma instituição com 

horário de funcionamento alargado (8:30-24:00h de segunda a sexta, 9:00-24:00h ao sábado e das 

10:00h-24:00h aos domingos e feriados) que oferece à comunidade os seguintes serviços: 

  Venda de medicamentos, produtos de dermocosmética, veterinária, capilares, higiene 

oral, puericultura, alimentação infantil, fitoterapia, homeopatia, podologia, sexualidade e 

manipulados, via presencial ou on-line/telefónica, com ou sem entrega ao domicílio;  

  Enfermagem / Determinações de parâmetros fisiológicos e bioquímicos (colesterolémia, 

trigliceridémia, glicémia, testes de gravidez, pesagens e determinações da pressão arterial) / 

Vacinação/Administração de Injetáveis;  

  Aconselhamento Farmacêutico. 

 

1.3.1. Estrutura, Equipa e Perfil de Clientes da Farmácia Avenida 

A FAV é uma Farmácia de médias dimensões, que respeita a sinalética externa legalmente 

imposta e possui dois lugares de estacionamento reservados aos clientes [4]. A nível interno 

encontra-se estruturada em quatro seções: 

   Armazém: formado por uma área (com balcão, telefones, computador e material de 

arquivo) destinada à criação de encomendas, receção/conferência/entrada no sistema de 

encomendas, gestão de encomendas de exteriores e gestão dos pedidos individuais (referem-se a 

requisições de produtos não disponíveis no momento na Farmácia mas que ficaram com o 

compromisso de encomenda); e por uma outra destinada ao armazenamento propriamente dito dos 

produtos farmacêuticos. A área de armazenamento propriamente dito é formada por três frentes de 

gavetas (frente 1- retais, carteiras, ampolas, xaropes, estupefacientes/psicotrópicos e restantes 

formas sólidas; frente 2- pomadas, vaginais, injetáveis, manipulados, nasais, gotas, otológicos, 

oftálmicos, dentífricos e bucodentários; frente 3- soros fisiológicos, águas do mar, sistemas 

transdérmicos, sabonetes, loções e cosméticos), por um frigorífico para produtos de frio e 

prateleiras para leites, papas e fraldas. Todos os produtos encontram-se organizados segundo ordem 

alfabética do nome comercial e sob condições de iluminação, temperatura, humidade e ventilação 

que preservam a estabilidade dos mesmos. 

  Zona de atendimento ao público: nesta seção encontram-se quatro balcões de 

atendimento, uma área de entretenimento para crianças, lineares de produtos de venda livre e de 

medicamentos não sujeitos a receita médica (como, produtos capilares, de podologia, puericultura, 

dermocosmética diversificada, enfermagem, bem-estar da mulher, nutricosméticos, vitaminas, 

produtos naturais, antigripais e de alívio da dor, moduladores do sistema gastrointestinal, 

veterinária, alimentação especial, higiene oral, produtos masculinos e de produtos considerados 

“sorrisos do mês e marca do mês” fruto de estratégias de marketing implementadas) e, por último, 

gavetas destinadas a dispositivos médicos ou a armazenamento de excedentes dos lineares. 
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  Gabinete de Atendimento Personalizado: é um espaço de acesso controlado, com 

equipamentos e condições de privacidade necessárias às determinações dos parâmetros 

fisiológicos/bioquímicos, ao serviço de enfermagem e ao atendimento personalizado quando 

solicitado. 

  Laboratório/Escritório: é uma área de acesso restrito, onde se procede à preparação de 

extemporâneos, se realiza a conferência do receituário, se armazena alguma documentação e 

material de laboratório, e também, é onde se encontram as fontes bibliográficas legalmente 

impostas e outras de interesse no serviço farmacêutico [4]. 

Relativamente à equipa de profissionais da FAV, a direção técnica é assumida pela Dra. 

Rita Simões que coordena uma equipa jovem e dinâmica ao dispor dos seus utentes, formada por 

vários colaboradores e uma auxiliar de armazém. 

Por fim, à Farmácia Avenida recorrem utentes de todas as faixas etárias sem 

predominância de uma faixa sobre outra, porém com maior afluência de utentes de classes sociais 

média-altas. A presença destas características nos clientes da Farmácia Avenida condiciona a 

gestão e o funcionamento da mesma, uma vez que os padrões de máxima satisfação serão 

diferentes à de outros utentes.  

 

1.4. Diário Geral das Atividades Desempenhadas 

Nas tabelas 1 e 2 encontram-se dispostas as atividades gerais realizadas ao longo destes 

quatro meses de estágio. Seguidamente nos Capítulos 2 e 3 (da presente Parte) serão explicadas as 

particularidades de cada tarefa desempenhada, tendo por base os procedimentos adotados na FAV. 
 

Tabela 1: Tarefas desempenhadas ao longo dos quatro meses de estágio. 

Mês Semana Tarefas 

 

 

Julho 

1 Reconhecimento das instalações; Estipulação do plano de estágio; 

Contacto com a política de atendimento e dos procedimentos no gabinete 

de atendimento personalizado; Armazém: reconhecimento da sua 

organização e arrumação dos produtos farmacêuticos com leitura do 

folheto informativo dos produtos; Formação: “Plano de Integração”. 

2 Arrumação dos produtos farmacêuticos com leitura do folheto informativo 

dos produtos; Realização, conferência e receção de encomendas; Gestão 

dos pedidos individuais após a chegada do produto à FAV. 

3 Além das atividades da segunda semana de Julho foi feito: Medição de 

parâmetros fisiológicos/bioquímicos e Análise da informação contida no 

receituário. 

4 Além das atividades da segunda e terceira semana de Julho foi adquirido: 

Breve formação na FAV sobre produtos Lierac
®
; Contacto com 

procedimentos: Quebras/Devoluções e VALORMED. 

5 As mesmas atividades da segunda e terceira semana de Julho.  
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Tabela 2: Tarefas desempenhadas ao longo dos quatro meses de estágio (continuação). 

Mês Semana Tarefas  

 

 

Agosto 

 

 

 

1 Arrumação dos produtos farmacêuticos com leitura do folheto informativo 

dos produtos; Realização, conferência e receção de encomendas; Gestão 

dos pedidos individuais após a chegada do produto à FAV; Medição de 

parâmetros fisiológicos/bioquímicos e Organização e conferência do 

receituário 

2 Além das atividades da primeira semana de Agosto foi feito: Atendimento 

com acompanhamento. 

3 - Medicamentos e Produtos Manipulados: 

        Análise dos registos dos manipulados comumente preparados 

        Preparação de: Enxofre precipitado a 6% em vaselina esterilizada; 

Suspensão oral de Trimetropim a 1% (2×30mL, 2×100mL); Cloreto de 

Potássio a 500mg (180 cápsulas); Fórmula para obesidade (alcachofra-

300mg, centelha asiática-700mg, glucomanano-600mg, 150 cápsulas de 

600mg cada); Bicarbonato de Sódio a 1000mg (200 cápsulas), Fórmula 

para a obesidade (alcachofra-300mg, clorodiazepóxido-2mg, cáscara 

sagrada-110mg, furosemida-12mg, bupropiom-120mg, Hoodia gordonii-

800mg, metformina-200mg, ext Citrus aurantium-200mg; 75 cápsulas); 

Ácido Ursodesoxicólico a 50mg (100 cápsulas). 

4 As mesmas atividades da segunda semana de Agosto. 

 

 

Setembro 

 

 

1 Atendimento com acompanhamento; Gestão dos pedidos individuais; 

Medição de parâmetros fisiológicos /bioquímicos e Organização e 

conferência do receituário. 

2 As mesmas atividades da primeira semana de Setembro.  

3 Além das atividades da primeira semana de Setembro foi feito: Controlo 

dos prazos de validade, Formação “ORALCARE”.  

4 Além das atividades da primeira semana de Setembro foi adquirido: 

Formação BioActivo
® 

(Pharma Nord) e Lançamento Lierac&Phyto
®
. 

5 Além das atividades da primeira semana de Setembro: Atendimento sem 

supervisão permanente; Acompanhamento do processo do fecho do mês e 

Curso para Farmacêuticos: Nutrição Clínica (NestléHealthScience). 

 

 

Outubro 

1 Atendimento sem supervisão permanente; Gestão dos pedidos individuais; 

Medição de parâmetros fisiológicos /bioquímicos; Organização e 

conferência do receituário e Curso de Aconselhamento Uriage
®
. 

2 Além das atividades da primeira semana de Outubro foi adquirido: 

Formação Physiogel
®
 e Formação Filorga

®
. 

3 Além das atividades da primeira semana de Outubro foi adquirido: 

Formação La Roche-Posay
®
 (atopia/corpo La Roche-Posay; Gama anti-

manchas; Acne & Effaclar). 

4 Além das atividades da primeira semana de Outubro foi adquirido: Curso 

de Nutrição Infantil Nestlé
®
. 
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2. Gestão da Farmácia Avenida 

Neste capítulo pretende-se dar a conhecer as políticas de gestão da FAV inerentes às 

atividades desempenhadas no armazém. 

 

2.1. Política de Stocks 

Por Farmácia entende-se um estabelecimento de saúde fortemente legislado, 

nomeadamente nos procedimentos para a sua abertura, cuja permissão é apenas conseguida após 

atribuição do respetivo alvará. O alvará é o documento oficial com o propósito de equilibrar o livre 

acesso à propriedade e eliminar incompatibilidades de gestão e exploração entre Farmácias, mas 

sobretudo é o documento que impõe à Farmácia o dever de dispensa de medicamentos [2]. 

Sendo a dispensa de medicamentos uma imposição legal e um ganho em saúde para a 

sociedade, a FAV assumiu como obrigação ter sempre o máximo de produtos de forma a nunca se 

comprometer com os seus clientes. Porém, a presença de vários genéricos para o mesmo princípio 

ativo em Portugal e a exploração de novos mercados pelos Laboratórios e Distribuidoras podem-se 

revelar verdadeiras dificuldades neste compromisso. Todavia, a FAV aposta na capacidade de 

inovação, disponibilidade e superação para a levarem a bom-porto. 

A estratégia seguida até ao momento pela FAV para assegurar “zero ruturas de stock” passa 

por conhecer o melhor possível o seu cliente (pela criação de bases de dados que a ajuda a 

selecionar os produtos que melhor vão de encontro às necessidades dos seus clientes) e por 

equacionar os seguintes pontos críticos: disponibilidade do produto no mercado, risco de obsoleto, 

espaço físico que ocupará na Farmácia, custo de capital e custo da encomenda. Conjugados estes 

fatores ficou estipulado que: 

  Para produtos de maior rotatividade, o stock máximo satisfaz as vendas para 30 dias e o 

mínimo para 10 dias; 

  Para produtos de menor rotatividade o stock, por regra, é máximo 1/mínimo 0, mas deve 

ser analisado caso-a-caso. Uma possibilidade pode passar pela aquisição do produto apenas quando 

o cliente o encomendar. Contudo, a FAV necessita de assegurar os produtos considerados de 

situações de emergência, para doenças graves menos frequentes, vacinas, doenças infeciosas e para 

situações de sofrimento. De referir ainda, que a FAV precisa de estar atenta aos produtos com 

particularidades, nomeadamente os que saem aos pares pois implicam que o seu stock passe por 

múltiplos de dois; 

  Um colaborador específico tem uma hora por dia do seu trabalho dedicada à aquisição 

de produtos esgotados ou rateados, pondo em viva-prática a sua capacidade de superação; 

  Sempre que se deteta no atendimento uma falha de um produto, independentemente do 

motivo, este facto deve ser registado em impresso próprio para servir de alerta para a possível 

necessidade de alteração dos stocks definidos. 
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  A partir do dia 25 de cada mês é do interesse da FAV reduzir ao máximo o stock 

disponível, e por isso antes de ser gerado uma nota de encomenda deve-se estudar o histórico de 

vendas de cada produto. 

Acrescenta-se por fim, que o sucesso do objetivo “zero ruturas de stock” da FAV é ainda 

dependente de um forte trabalho de equipa, pois é necessário uma correlação direta entre o registo 

informático e as existências reais na Farmácia. O alcance desta correlação baseia-se no registo 

informático de todos os movimentos de um produto na Farmácia, desde a entrada até à sua saída. 

Por consequência, apesar de estarem nomeados alguns elementos da equipa como responsáveis 

pela gestão de stocks, na verdade a responsabilidade cabe a toda a equipa. 

 

2.2. Política de Preços 

A FAV quanto à política de preços considera-se um “seguidor discreto, mas atento”. A 

filosofia por detrás desta descrição compreende a necessidade de acompanhar as estratégias usadas 

por grandes entidades comerciais, de modo a sobreviver à conjuntura económica atual, sem isso 

querer dizer compromisso ético ou concorrência desmedida. 

Neste sentido a sua política assenta nos seguintes pontos: 

  Uma lista de produtos de primeira necessidade a baixo custo; 

  Disposição dos produtos na Farmácia de forma a favorecer a compra cruzada; 

  Descontos por protocolo com determinadas entidades;  

  Cartão Vantagens (permite usufruir de vales de desconto pela acumulação de pontos, em 

produtos de venda livre); 

  Períodos promocionais: “Sorrisos do Mês”, “Marca do Mês” e “Produtos da Semana”; 

  Prática de preço psicológico (x,99 ou xx,95) nos produtos de venda livre e 

medicamentos não sujeitos a receita médica. 

Com a aplicação desta filosofia pretende-se um ganho global, ou seja: alcançar reputação 

de preço baixo, permitir ao cliente “sensação de ganho na compra” a cada transação e atestar a 

rentabilidade com o mesmo. 

 

2.3. Elaboração, Conferência e Receção de Encomendas 

2.3.1. Elaboração de Encomendas 

Para a aquisição de produtos farmacêuticos, a FAV recorre-se de uma de três 

possibilidades: encomenda manual, esgotados ou diária. Apesar de todas as encomendas serem 

elaboradas através da plataforma Sifarma 2000
® 

existem particularidades entre elas.  

A encomenda manual destina-se, normalmente, a satisfazer pedidos individuais, ou seja, 

situações em que o cliente de forma presencial ou via telefónica pediu um produto que não estava 

disponível no momento na Farmácia e por isso se gerou um compromisso de encomenda e reserva 

do referido produto, com possibilidade de entrega ao domicílio.  
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A encomenda de esgotados refere-se como o próprio nome indica à tentativa do reforço dos 

stocks (para três meses) dos produtos que se encontram no momento esgotados ou rateados. 

No que toca à encomenda diária (feita três vezes ao dia, nos dias úteis), esta é gerada 

automaticamente pelo Sifarma 2000
® 

pela sua integração das existências com os stocks estipulados. 

Porém, e apesar de ser produzida automaticamente, esta só é convertida em nota de encomenda e 

enviada por modem após a análise pelo profissional responsável (para que sejam cumpridos todos 

os critérios estipulados na gestão de stocks). 

Para os três tipos de encomenda, a FAV recorre normalmente ao grossista COOPROFAR 

quando pretende adquirir produtos de venda livre (OTC’s) ou à OCP PORTUGAL para os restantes 

produtos (Éticos). Contudo, também podem ser efetuadas aquisições à ALLIANCE, COFANOR, 

ou diretamente aos Laboratórios quando tal for necessário ou mais favorável. 

 

2.3.2. Conferência e Receção de Encomendas 

Os produtos farmacêuticos previamente encomendados chegam à FAV acondicionados em 

“banheiras”, caixas de cartão ou de acondicionamento de medicação de frio.  

Numa primeira fase deve ser conferido o número de volumes e o destino dos produtos, 

rubricados os documentos que as distribuidoras exigem e fornecidas as “banheiras” livres da 

encomenda anterior. 

Posteriormente deve-se organizar a encomenda, dando prioridade aos produtos de frio e 

psicotrópicos/estupefacientes, e recolher o original da fatura ou guia de remessa que acompanha os 

produtos. Seguidamente, no menu “Receção de Encomendas” dever-se-á selecionar a encomenda a 

que respeita a fatura e preencher os dois campos direcionados ao número de fatura e valor. 

Concluídos esses passos, deve ser feita a leitura ótica de produto a produto, verificando-se ao 

mesmo tempo se a validade do mesmo produto em stock é inferior à do novo produto ou se será 

necessário alterá-la (por forma a cumprir a regra FEFO: First Expired First Out). Este 

procedimento deve ser assim respeitado, salvo quando na encomenda existirem produtos de frio ou 

psicotrópicos/estupefacientes, no qual estes devem ser arrumados nos seus devidos lugares antes da 

entrada dos restantes produtos da encomenda. Para os psicotrópicos/estupefacientes é necessário 

ainda arquivar o documento que os acompanha, a ser enviado mensalmente ao INFARMED. 

Após a leitura do código de barras de todos os produtos é verificado se o número de 

produtos total é igual ao faturado; ajustado o preço de venda à Farmácia; refeito o preço de venda 

final para produtos de venda livre, segundo a política de preços, e confirmado o IVA e o valor total 

líquido da entrada de encomenda com o valor da fatura. Se todos os parâmetros estiverem 

conformes, deve ser impresso o comprovativo de entrada de encomenda, seguido do seu 

arquivamento com a fatura e carimbo para os registos de qualidade e contabilidade. 

Existem, contudo, situações em que não há uma correspondência correta entre a nota de 

encomenda e a fatura, ou entre a fatura e os produtos enviados. Nestes casos dever-se-á emitir uma 
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nota de devolução ou de crédito, de acordo com a situação e registar o evento no arquivo “Não 

Conformidades”. 

Finalmente, após todos os procedimentos concluídos, dever-se-á proceder à arrumação 

correta dos produtos, que no caso dos estagiários é feita com a leitura dos folhetos informativos por 

modo a prepará-los para a política de atendimento da FAV. 

 

2.4. Controlos dos Prazos de Validade e Devoluções 

Por prazo de validade entende-se o período entre a data de fabrico de um dado produto até 

à data ao qual o laboratório do referido produto assegura a conservação das suas funções iniciais, 

em condições apropriadas de conservação e utilização [5]. Assim, uma vez expirado esse prazo, o 

produto poderá começar a sofrer alterações e constituir um risco para a saúde pública, sobretudo 

quando administrado ou aplicado em indivíduos que apresentem algum estado patológico, pela sua 

maior fragilidade. 

De forma a proteger os seus clientes e a evitar a venda de um produto fora de prazo de 

validade, a FAV recorre-se do SIFARMA
®
 para emitir listagens mensais dos seus produtos que 

estão com uma validade a terminar nos três meses subsequentes. Após a emissão dessas listagens, 

um elemento da equipa da FAV (ou os estagiários sob orientação) fica com a responsabilidade de 

conferir fisicamente o stock desses produtos e separar aqueles que se encontram a expirar nas 

referidas condições. Uma vez recolhidos esses produtos, esse mesmo elemento deve proceder ainda 

à devolução desses artigos e corrigir as validades no sistema informático (por forma a que a 

validade do sistema corresponda agora, à validade das existências que irão permanecer na 

Farmácia). 

A devolução de um produto compreende o procedimento a adotar após a separação dos 

produtos com validade a expirar, mas também é aplicado para produtos que foram detetados como 

não conformes pelo utente ou pela equipa da FAV (dispositivos que não funcionam, alterações 

organoléticas, reações alérgicas, entre outros). Esta ação pode ser executada por qualquer elemento 

da equipa da FAV (incluindo os estagiários com orientação) e é estruturado nos seguintes passos: 

- Selecionar no SIFARMA
®
 o menu “Encomendas/Gestão de Devoluções”; passar o código 

de produto a produto e associar-lhes o respetivo número de fatura; preencher o campo do motivo e 

imprimir o documento comprovativo (Nota de Devolução em triplicado). Seguidamente registar o 

acontecimento no arquivo “Gestão de Compras” e acondicionar os produtos com os respetivos 

documentos (carimbados e rubricados) para serem enviados preferencialmente à OCP 

PORTUGAL, ou em caso de recusa posterior para a COOPROFAR. Se a devolução for aceite, 

procede-se à troca do produto ou é emitida uma nota de crédito à FAV e o registo no arquivo deve 

ser atualizado como regularizado. 
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2.5. Quebras 

O procedimento “Quebras” destina-se aos produtos que se encontram inviáveis para venda 

e que não serão aceites no procedimento “Devoluções” pelas Distribuidoras ou Laboratórios. Nessa 

situação, cabe à Direção Técnica determinar quais os produtos para quebra e autorizar a Auxiliar do 

Armazém, ou outro elemento da equipa, a proceder ao registo informático da quebra no 

SIFARMA
®
 (com a consequente colocação do produto no espaço definido para ser guardado por 

cinco anos). Como se trata de um procedimento a evitar (constitui prejuízo direto à Farmácia), o 

contacto com o mesmo durante o estágio foi reduzido. 

 

 

3. Atividades Farmacêuticas na Farmácia Avenida 

Neste capítulo pretende-se evidenciar todas as atividades farmacêuticas passiveis de se 

encontrar na FAV, no qual o estagiário ocupa um lugar ativo.  

 

3.1. Aconselhamento e Dispensa de Medicamentos e outros Produtos de Saúde 

O local de atendimento numa Farmácia representa a área de maior importância a nível da 

Farmácia de Oficina. Neste espaço a comunidade a que ela recorre pode expor as suas dúvidas, 

angústias no que respeita à sua saúde, mas também pode encontrar as soluções para o bem-estar, 

beleza e prazer que anseiam.  

Na tentativa de responder às necessidades de cada cliente, a FAV adota um conjunto de 

procedimentos no aconselhamento e dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde que a 

leva a prestar serviços de qualidade, homogéneos e lucrativos. A base do sucesso destes 

procedimentos passa pelo compromisso com cada cliente de: confiança, conselho, competência, 

diversidade, inovação, competitividade, prevenção e qualidade.  

Nos subcapítulos subsequentes serão abordadas as particularidades dos procedimentos para 

a dispensa e aconselhamento de: Medicamentos Sujeitos a Receita Médica; Manipulados; 

Medicamentos não sujeitos a Receita Médica; Medicamentos de uso Veterinário e Produtos de 

Venda Livre. Porém, para todos eles o desenvolvimento do pedido passará por quatro fases: 

acolhimento cuidado, exploração do pedido (atenção a todos os detalhes, ouvir e comunicar 

adequadamente), resposta ao pedido (de nível desejado a inesperado) e finalização. 

 

3.1.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Por medicamento deve-se entender, “toda a substância ou associação de substâncias 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres humanos 

ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a 

estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou 

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”; sendo que poderá ser 



Farmácia Avenida 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

10 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

classificado quanto à sua dispensa como Medicamento Sujeito a Receita Médica (MSRM) ou 

Medicamento não Sujeito a Receita Médica (MNSRM) [6].  

Quando o pedido do utente passa por um MSRM, ou seja, por um medicamento que 

preenche uma das quatro condições do 114º artigo do Estatuto do Medicamento, este é 

normalmente formulado através da apresentação da Receita Médica (RM). Com a apresentação da 

RM, ao profissional/estagiário da FAV compete-lhe verificar a sua validade e autenticidade.   

Para avaliar a validade e autenticidade de uma receita médica é necessário saber em 

primeiro lugar que tipos de receitas existem. No que toca à Farmácia Comunitária, uma RM pode 

assumir um de dois caracteres: RM Renovável ou RM “Especial”. A RM Renovável destina-se à 

medicação para tratamentos prolongados, no qual não se justifica a necessidade de uma nova 

prescrição médica. Já no que toca à RM “especial” esta é aplicável por exemplo para a prescrição 

de psicotrópicos e estupefacientes. Ainda dentro dos tipos de RM disponíveis há que referir a 

possibilidade de esta se apresentar sob formato manual ou eletrónico. As RM manuais são 

admitidas numa de quatro situações: falência do sistema informático, inadaptação do prescritor, 

prescrição ao domicílio ou outras situações até um máximo de 40 RM/mês. Relativamente às RM 

eletrónicas, estas representam o formato principalmente apresentado e para a sua validação é 

necessário que inclua os seguintes elementos: número de receita; local de prescrição; identificação 

do médico prescritor; nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema; entidade 

financeira responsável (se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação); 

denominação comum internacional da substância ativa (se aplicável designação comercial do 

medicamento); dosagem; forma farmacêutica; dimensão da embalagem; número de embalagens 

(aceite apenas um máximo de 2 embalagens por medicamento num total de 4 embalagens por 

receita, salvo embalagens unitárias com permissão até 4 embalagens); data de prescrição (uma RM 

será valida até 30 dias a contar desta data ou 6 meses para o caso das RM Renováveis) e assinatura 

do prescritor (ver Figura 1) [6, 7].  

Uma vez aprovada a legitimidade da RM, a etapa seguinte consiste na análise 

farmacoterapêutica da prescrição, por forma a detetar possíveis problemas relacionados com os 

medicamentos (PRM) evitando assim resultados negativos associados à medicação. Na presença de 

possíveis PRM os profissionais da FAV disponibilizam-se para contactar com prescritor de modo a 

ser resolvida a situação. Posteriormente de acordo com a liberdade de escolha do utente por 

medicamentos de referência ou genérico (salvaguardando-se as situações no qual o prescritor limita 

a opção pela presença na RM de uma das três possíveis justificações previstas na Portaria nº137-

A/2012) o profissional/estagiário da FAV recolhe a medicação e debita-la informaticamente. 

Seguidamente, compete ainda ao profissional/estagiário da FAV esclarecer a posologia sob a forma 

oral e escrita, assim como outras recomendações fulcrais à promoção do uso racional dos 

medicamentos e adesão à terapêutica. Na penúltima etapa, procede-se as questões burocráticas, 

nomeadamente a adição informática do regime de comparticipação, atribuição de descontos fruto 
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de protocolos com a FAV, impressão no verso da receita (consoante o plano de comparticipação 

poderá ser necessário a impressão também numa cópia da receita/cartão), assinatura do utente, 

pagamentos e fatura. Por fim, antes de ser finalizado o atendimento, e de modo a gerar uma 

resposta de nível desejado a inesperado, o profissional/estagiário da FAV oferece amostras e/ou 

folhetos de produtos que possam interessar o utente e dá conhecimento de serviços de interesse ao 

seu estado de saúde. 

Ainda dentro do aconselhamento e dispensa de MSRM, revela-se importante mencionar 

duas situações particulares: venda de psicotrópicos/estupefacientes e necessidade de um MSRM 

sem a posse de RM. No que concerne à venda de psicotrópicos e estupefacientes o procedimento 

difere dos restantes MSRM em três aspetos: a validação da RM implica que esta seja uma RM 

“Especial” no qual contemple apenas a prescrição de medicamentes deste grupo terapêutico; a 

dispensa só será permitida a maiores de 18 anos e com a disponibilização dos dados do doente e de 

quem faz o levantamento (na situação de constituírem pessoas diferentes) e nos procedimentos 

burocráticos acresce-se a tarefa da emissão de talões a anexar à cópia da receita para um arquivo de 

pelo menos de 3 anos. Relativamente à necessidade de um MSRM sem a posse de RM a FAV 

estipula que cada situação deverá ser analisada caso-a-caso. Perante esta situação, uma das 

soluções poderá passar pela venda suspensa com compromisso posterior de entrega da RM por 

parte do utente (especialmente em utentes já com ficha de cliente), porém a base da decisão da 

resposta positiva ou negativa à dispensa do requerido medicamento deve considerar sempre os 

resultados decorrentes da dispensa face ao prejuízo causado pela ausência da toma.  

 

 

Figura 1: Informação de uma receita médica. 
 

 Logotipo do Ministério de Saúde 

 Número da Receita (19 dígitos) 

 Via da receita 

 Informação do utente 

 Regime de Comparticipação 

 Número de Beneficiário 

 Vinheta Médica 

 Informação do Médico 

 Local de Prescrição 

 Prescrição (DCI/Nome, dosagem, forma 

farmacêutica, embalagem, posologia, 

código de barras) 

 Validade 

 Assinatura médica 
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3.1.2. Medicamentos e Produtos Manipulados 

Por medicamento manipulado deve entender-se, “qualquer fórmula magistral (preparação 

segundo RM) ou preparado oficinal (preparação segundo as indicações compendiais de uma 

farmacopeia e/ou formulário) preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico” [8]. A preparação destes na Farmácia de Oficina encontra-se sob legislação apertada 

de forma a ser assegurado a qualidade, segurança e eficácia dos produtos concebidos [9]. 

No caso particular da FAV, esta procura dar resposta a todos os pedidos a ela direcionados, 

dispondo de condições para a produção de uma variedade de soluções, suspensões, cremes, 

pomadas, cápsulas, óvulos e supositórios. Neste sentido, assim que o pedido é formulado (com uma 

respetiva avaliação da sua adequação) este será prontamente preparado segundos as boas práticas 

impostas pela Portaria 594/2004, de 2 de Junho e com as matérias-primas que respeitam as 

especificações da Farmacopeia Portuguesa. Posteriormente, será feito a elaboração da ficha de 

preparação (com consequente análise do controlo de qualidade) e do rótulo (ver anexo A), registada 

a fórmula e quantidade preparada em registos internos e calculado o preço segundo a Portaria 769/ 

2004 de 1 de Julho. Finalmente, um profissional/estagiário contactará o utente da concretização do 

seu pedido e proceder-se-ão aos normais trâmites associados a uma dispensa medicamentosa. 

 

3.1.3. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica: Indicação Farmacêutica ou 

Automedicação  

MNSRM referem-se a todos os medicamentos que não se enquadram numa das quatro 

condições do 114º artigo do Estatuto do Medicamento e, como tal, não são comparticipados.  

A procura por este tipo de medicamentos cinge-se a uma de duas situações: Indicação 

Farmacêutica ou Automedicação. 

A Indicação Farmacêutica compreende o ato profissional no qual o profissional/estagiário 

da FAV se responsabiliza pela seleção de um MNSRM e/ou indicação de medidas não 

farmacológicas, “com o objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde considerado como 

um transtorno menor ou sintoma menor, entendido como problema de saúde de carácter não 

grave, autolimitante, de curta duração, que não apresente relação com manifestações clínicas de 

outros problemas de saúde do doente” [3]. Assim, para que a escolha constitua a mais eficaz e 

segura, o profissional/estagiário da FAV primariamente questiona o utente sobre o motivo/sintomas 

que o levaram à FAV, a duração dos mesmos, a existência de outros problemas de saúde e a 

medicação que toma. Uma vez reunida esta informação, o profissional/estagiário da FAV opta por 

uma de duas opções: instaura um tratamento ou encaminha o utente ao médico. Na situação que 

permite instaurar um tratamento, o profissional/estagiário da FAV mostra a terapêutica selecionada 

(com base nas preferências do utente), informa sobre a posologia (dose, frequência, duração) e 

outras precauções necessárias para obtenção do máximo benefício no tratamento. Posteriormente, 

resta-lhe proceder ao registo informático da saída dos produtos (acrescidos das parcelas de 
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desconto nos clientes com protocolo), pagamento e emissão da fatura. Porém, de acordo com a 

situação, poderá ser propício a oferta de serviços ou divulgação de campanhas assim como 

elaborado na dispensa de MSRM.  

Automedicação, no seu lugar, representa a implementação de um tratamento 

medicamentoso por iniciativa própria do utente [3]. Contudo, face ao compromisso de conselho, 

prevenção e qualidade de cada profissional da FAV com os seus clientes, impõe-se que seja feito 

uma validação da dispensa. Deste modo, antes da recolha dos produtos solicitados, o 

profissional/estagiário da FAV avalia a adequação da escolha do utente ao fim a que se destina, do 

qual surge duas possíveis situações: sugestão de uma alternativa mais segura e/ou eficaz ou 

aprovação da escolha do utente. Finalmente, após a decisão conjunta profissional da FAV/utente, 

os produtos são recolhidos e seguem-se os restantes passos aplicados na Indicação Farmacêutica 

após ter sido mostrado a terapêutica selecionada. 

 

3.1.4. Medicamentos de uso Veterinário e Produtos de Venda Livre 

Os Medicamentos de uso Veterinário constituem hoje um bem público e recursos cruciais 

para a defesa da saúde e do bem-estar dos animais e para a proteção da Saúde [10]. Na FAV 

encontra-se disponível um leque diverso deste tipo de medicamentos (sujeitos ou não a RM 

veterinária), assim como biocidas, produtos de higiene/cosmética animal e acessórios. Contudo, 

mais do que o compromisso de disponibilidade dos produtos, a FAV estipula que em cada dispensa 

sejam fornecidos todas as informações (posologia/forma de aplicação, duração, precauções…) 

necessárias ao cliente para que este consiga posteriormente, através do uso do produto adquirido, 

proteger o seu animal e defender a saúda pública e o ambiente.  

Os Produtos de Venda Livre constituem um vasto grupo de produtos da qual fazem parte: 

- Produtos de dermofarmácia, higiene e cosmética. Estes formam “qualquer substância ou 

preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo 

humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, 

os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manterem bom estado ou de corrigir os 

odores corporais” [11]. Atualmente encontram-se disponíveis diversas gamas de produtos com a 

mesma finalidade e até qualidade, fruto da procura cada vez maior por estas preparações. Neste 

sentido, torna-se imperativo que os profissionais/estagiários da FAV conheçam as propriedade de 

cada produto para que possam aconselhar e indicar aquele que melhor se adequada em cada 

situação em concreto. Assim, em cada atendimento o procedimento a tomar passa numa primeira 

fase pela recolha atenta da informação (preferências do cliente, características da pele/cabelo, do 

seu estado de saúde, idade, indicações clínicas/dermatológicas…) seguido de uma explicação das 

propriedades, forma de aplicação, duração e precauções do(s) produto(s) selecionado 

(preferencialmente junto do linear para facilitar vendas cruzadas). A exigência de conhecimentos 
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nesta área, associada às lacunas de formação académica impõe que os profissionais/estagiários da 

FAV procurem informar-se constantemente, através de formações e/ou fontes bibliográficas para 

que falhas de formação não ocorram em nenhuma resposta ao cliente. 

- Produtos de alimentação infantil e especial. Constituem géneros alimentícios que pela sua 

composição especial ou pelo seu processo de fabrico se revelam adequados para pessoas cuja 

assimilação/metabolismo se encontra perturbados; para indivíduos em condições fisiológicas 

particulares ou ainda para lactantes/crianças de pouca idade em bom estado de saúde [12]. 

Referem-se portante aos produtos como os cremes/líquidos hiperproteicos/hipercalóricos, soluções 

de reidratação, leites, papas, boiões entre outros. As etapas mais importantes do procedimento de 

venda destes produtos prendem-se mais uma vez com a recolha criteriosa de informação do cliente 

(para que seja possível a escolha do produto que melhor colmata as necessidades do consumidor) e 

com a passagem da informação valiosa ao bom uso destes produtos. 

- Suplementos Alimentares/Nutricosméticos. Os suplementos alimentares como próprio 

nome sugere, não são substitutos da alimentação mas sim complementos à mesma. A produção 

alimentar em larga escala, alimentos semi-processados, o stress e falta de tempo para a confeção 

dos produtos de forma tradicional pode conduzir a défices marginais de minerais, vitaminas e 

energia. Paralelamente, a sociedade é cada vez mais sedentária, onde padece de obesidade, 

dislipidémias e falta de defesas antioxidantes. Assim os suplementos alimentares/ Nutricosméticos 

podem constituir a solução para estas e outras situações, contudo será necessário a escolha de um 

produto adequado e de qualidade atestada. Além da escolha do produto ideal a FAV, através dos 

seus profissionais/estagiários, procura ainda nos seus procedimentos esclarecer as dúvidas dos seus 

clientes sobre estes produtos e fornecer medidas alternativas/complementares (como alterações ao 

estilo de vida) para aumentar a eficácia do tratamento. 

-Fitoterapia e Homeopáticos. Os medicamentos de Fitoterapia e Homeopáticos, ou seja 

medicamentos derivados exclusivamente de plantas ou matérias-primas homeopáticas, 

respetivamente, constituem produtos menos requeridos que os supracitados [6]. Contudo os 

procedimentos estipulados na FAV para sua venda devem cumprir os mesmos passos que os 

restantes já referidos, sobretudo porque não constituem substâncias inócuas como erradamente 

associado. 

-Dispositivos Médicos. Representa qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou em associação com o fim de diagnóstico, prevenção, 

controlo, tratamento ou atenuação da doença; diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou 

compensação de uma lesão ou de controlo da conceção [13]. Na FAV os dispositivos mais 

requeridos passam por ligaduras, material de penso, fraldas para incontinência, meias de descanso, 

cintas, artigos para bebés, canadianas, entre outros. No que concerne ao método para a venda e 

aconselhamento destes dispositivos este dependerá evidentemente do tipo de produto requerido: 

poderá ser necessário efetuar medições, contactar fornecedores sobre as 
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características/propriedades dos produtos… Contudo, o fundamento-chave passa por solucionar o 

problema do utente pela da seleção do produto ideal com a devida instrução para o seu manuseia. 

 

3.2. Falta de Produto, Entregas ao Domicílio e Política de Devoluções 

Durante o processo de Aconselhamento e Dispensa de Medicamentos e outros Produtos de 

Saúde, apesar de indesejável e contra a política “zero ruturas de stocks”, surgem casos de 

indisponibilidade de produtos requeridos. Nestas situações é feito um registo da falha e 

disponibilizado ao cliente a possibilidade de uma encomenda de pedido individual. Esta quando 

aceite, implica o registo do pedido em impresso próprio e o contacto com os fornecedores. 

Posteriormente, já na posse do produto, um dos profissionais/estagiário da FAV informa o utente 

da chegada do produto e poderá ser solicitado a entrega ao domicílio. 

A entrega ao domicílio pode ser elaborada a partir de uma rutura do stock, mas também 

pode ser gerada a partir de um pedido via telefone/e-mail pelo utente. As particularidades impostas 

pela entidade INFARMED para a autorização deste tipo de serviço leva a que esta tarefa seja 

desempenhada apenas por alguns dos profissionais da FAV. Assim, no papel de estagiários, estes 

podem contribuir para alguns dos passos da gestão destes pedidos, contudo a contribuição principal 

cabe aos profissionais com essa responsabilidade. 

Além da falha – falta de produto no momento da requisição, pode também surgir no espaço 

do atendimento falhas que apelam a uma política de devoluções. Na FAV, a política de devoluções 

implementada enquadra-se às situações: cliente não deseja mais o produto (com embalagem 

inviolada, não se refere a um produto de frio nem promoção, e a venda ocorreu há menos de 1 

mês), de enganos dos prestadores, produtos alterados e reações adversa. Neste sentido, se for 

detetado uma destas situações, o procedimento a tomar passa pela devolução do dinheiro ou de um 

substituto ao utente, e se aplicável, a notificação da reação adversa à Unidade Regional de 

Farmacovigilância do Norte (dada a responsabilidade farmacêutica de identificação, quantificação, 

avaliação e prevenção dos riscos associados ao uso dos medicamentos em comercialização [14]). 

  

3.3. Determinação de parâmetros fisiológicos/bioquímicos  

Enquanto espaço de saúde de proximidade, a FAV oferece aos seus utentes a possibilidade 

de determinar parâmetros fisiológicos e bioquímicos: Glicémia, Colesterolémia, Trigliceridémia, 

Pressão Arterial e Peso Corporal. A medição deste tipo de indicadores permite avaliar o estado de 

saúde do utente e estreitar a relação farmacêutico-utente através do aconselhamento e seguimento 

farmacêutico.  

 Glicémia:  

Diabetes Mellitus é um grupo complexo de doenças metabólicas caracterizado por uma 

concentração de glucose no sangue aumentada fruto de um defeito na secreção de insulina, na sua 

ação ou em ambos [15]. Segundo o relatório anual da Organização Mundial de Saúde de 2012 (com 

dados de 194 países), um em cada dez adultos tem diabetes, uma doença crónica que aumenta o 
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risco de doença coronária, insuficiência renal e cegueira e que representa largos custos aos sistemas 

de saúde [16]. Na prevenção dos custos e complicações associadas à diabetes, a FAV consegue 

deixar o seu contributo pela disposição de um profissional ou do estagiário aos seus utentes para a 

monotorização/avaliação da sua glicémia (preferencialmente em jejum) e esclarecimento nos 

cuidados para a gestão da mesma (cuidados com a alimentação, a hidratação, exercício físico e 

promoção da adesão à terapêutica). 

 Pressão Arterial:  

A Hipertensão Arterial é um problema de saúde pública grave. Em Portugal existem cerca 

de 42% de hipertensos: 3 milhões de portugueses e estima-se que apenas cerca de 11% se 

encontrem controlados. Esta patologia representa um fator de risco cardiovascular e umas das 

principais causas de mortalidade e morbilidade [17]. Por forma a contornar estes valores, a FAV 

oferece gratuitamente o serviço de medição de pressão arterial (após o utente ter repousado alguns 

minutos) acompanhado de esclarecimentos sobre a correta alimentação, hidratação, exercício 

físico, efeitos do tabaco e terapêutica. 

 Colesterolémia e Trigliceridémia:  

O Metabolismo Lipídico pode estar alterado de várias maneiras, levando a alterações na 

função e/ou níveis das lipoproteínas do plasma (onde da sua composição faz parte colesterol e os 

triglicerídeos). Este facto representa um dos fatores de risco cardiovascular que tem vindo assolar 

os países desenvolvidos, e provavelmente um dos mais preocupantes, dado o seu caráter silencioso. 

Para o seu combate é necessário consciencializar a população para uma correta alimentação, para a 

prática de exercício físico, perca de peso, cessão tabágica e alcoólica [18]. Tendo estes factos 

presentes, a FAV dispõe nas suas instalações a avaliação/seguimento destes parâmetros (exigindo 

jejum aos utentes) acompanhados da correta educação para a saúde. 

 

De forma a promover o rigor e uniformidade em todas determinações referidas a FAV 

criou protocolos para a determinação de cada um dos parâmetros e para a calibração dos respetivos 

equipamentos. Uma das principais mensagens a destacar nos protocolos, é que o profissional ou 

estagiário que faz a determinação deve transmitir informações corretas, sem alarmismos, eliminar 

preocupações infundadas e desnecessárias, reforçar os cuidados para os utentes menos cumpridores 

e reconhecer as situações que exigem encaminhamento médico. 

 

3.4. Conferência de Receituário e Faturação 

Após a dispensa dos produtos farmacêuticos inscritos na RM, de acordo com a vontade do 

cliente, é feito um registo automatizado no verso da RM com diversas informações: organismo da 

comparticipação, número da receita/lote/número de série, código dos produtos dispensados, valor 

total da compra, entre outras. Seguidamente o utente deve assinar a RM, assim como o 

profissional/estagiário responsável pela dispensa deve carimbar e rubricar a mesma. Com o 

decorrer do dia, este procedimento vai-se repetindo e as RM vão sendo guardadas em local próprio. 
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 Uma vez atingido um relativo volume de RM deve-se proceder à sua correção (quando se 

detetam eventuais erros: falta da assinatura do médico, validade expirada…), organização e 

conferência. A organização compreende a separação das RM por organismo responsável pela 

comparticipação, dentro deste a separação por lotes e em cada lote por número de receita (de um a 

trinta). Se um lote estiver completo, é possível passar à etapa seguinte, a conferência, caso 

contrário, as RM devem permanecer no escritório, no sistema de organização de “pendentes”. 

Relativamente à conferência, esta compreende a reverificação de que a RM cumpre todos 

os requisitos de validade e que contém a assinatura do cliente, o carimbo da FAV, data e assinatura 

do profissional/estagiário que dispensou os produtos. Se todos estes parâmetros estiverem 

conformes deve ser emitido o “Verbete de emissão de Lote”, através do SIFARMA
®
.  

O “Verbete de emissão de Lote”, além de outras informações, inclui o organismo de 

comparticipação, o lote e o valor total da compra. Analisadas essas informações deve ser 

reverificado que o documento impresso corresponde em todos os pontos ao conjunto de trinta RM 

organizadas (ou seja, procede-se à reconfirmação do organismo, lote e valor total da compra de RM 

a RM). Assim, se todos os critérios estiverem reunidos, pode-se carimbar o “Verbete de emissão de 

Lote” e anexá-lo ao conjunto de RM respetivo.  

Uma vez corrigidas, organizadas e conferidas todas as RM é possível no último dia do mês 

proceder-se à faturação. A faturação compreende essencialmente dois processos: o envio à 

Administração Regional de Saúde do Norte dos conjuntos de RM (com o respetivo “Verbete de 

emissão de Lote”) referentes ao organismo de comparticipação 01, com a Relação de Resumo de 

Lote, Faturas (original, duplicado e triplicado) e Nota de Crédito (referente às RM devolvidas do 

mês anterior), assim como o envio ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Associação Nacional 

das Farmácias do quadruplicado da Fatura e da Nota de Crédito; e/ou o envio das RM dos restantes 

organismos (com o “Verbete de emissão de Lote”) à Associação Nacional das Farmácias (ANF) 

conjuntamente com as respetivas Relações de Resumo de Lotes, Faturas e dois Mapas 

Comprovativos dos organismos.  

 

3.5. ValorMED  

A ValorMED é entidade responsável pela gestão dos resíduos de embalagens vazias e de 

medicamentos fora de uso por colaboração com a Indústria Farmacêutica, Distribuidores e 

Farmácias portuguesas [19]. 

 No que toca à Farmácia, e neste caso concreto à FAV, esta é responsável por receber os 

resíduos dos seus clientes e colocá-los no contentor na Farmácia. Posteriormente, quando um 

elemento da equipa/estagiário constatar que este está cheio, deve fechá-lo, pesá-lo, preencher um 

campo com nome da Farmácia, rubrica do colaborador responsável pelo fecho e o número do ANF 

e entregá-lo a uma Distribuidora. 
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4. Casos Particulares e a sua Resolução 

Neste capítulo relata-se a resolução de casos peculiares que surgiram no decorrer do 

estágio. 

 

4.1. Caso A 

“Numa determinação bioquímica, utente revela preocupação no aumento do seu peso”. 

Recolha de Informação: Faz uma dieta cuidada, exceto com a quantidade de pão. Trânsito 

intestinal normal. No momento encontrava-se medicada com Lexotan
®
 (1,5mg), Valdoxan

®
, 

Sinvastatina (20mg) e Betaserc
®
. 

Intervenção: A utente foi informada que o Lexotan
®
 pode estar associado a alterações do 

apetite, contudo foi sugerido um reforço da regularização da dieta (menor consumo de pão e maior 

ingestão de água) com acompanhamento na Farmácia dos resultados. 

 

4.2.  Caso B 

“Utente questiona se pode tomar Legaflon
®
, Venex Forte

®
 e Daflon

®
 para as 

Hemorroides”. 

Recolha de Informação: Iniciou o tratamento com Venex Forte
®
, mas necessitou de ser 

submetida a uma cirurgia tendo por isso parado a terapêutica. Posteriormente à cirurgia, o seu 

médico recomenda-lhe a toma de Daflon
®
, porém a utente não compreende que a sugestão era em 

substituição ao Venex Forte
®
. Após conversa com uma amiga inicia também a toma de Legaflon

®
. 

Intervenção: A utente foi informada que deve parar a toma concomitante dos três fármacos, 

sendo também sugerido uma ida ao médico por forma a ser avaliado o seu estado clínico e 

estipulado a terapêutica mais adequada (fármaco e posologia). 

 

4.3.  Caso C 

“Utente direciona-se à FAV com uma prescrição de Trazodona, 150mg, comprimidos, 20 

unidades; posologia: 
1
/3 comprimido por dia, para si; e uma prescrição para o marido de 

Trazodona, 150mg, comprimidos de libertação modificada, 20 unidades; posologia: 
1
/3 

comprimido por dia ”. 

Problema: as apresentações farmacêuticas na forma de comprimidos disponíveis na FAV 

não proporcionam a divisão por 
1
/3.  

Intervenção: Foi feito o contacto ao médico no sentido confirmar a prescrição da utente por 

comprimidos e não por comprimidos de libertação modificada (passiveis de divisão por 
1
/3). Uma 

vez confirmada, solicitou-se aos fornecedores da FAV o envio das restantes duas apresentações 

farmacêuticas sob a forma de comprimidos disponíveis em Portugal com o fim avaliar a sua 

divisibilidade. Após a respetiva receção, a utente foi informada via telefónica da impossibilidade de 

divisão, tendo sido sugerido o contacto com o médico para a viabilidade de prescrição de 

Trazodona 100mg, comprimidos, 20 unidades mas com posologia de ½ comprimido por dia. 
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Parte II 

1. Trabalhos desenvolvidos  

 Os bebés, numa primeira impressão, são bastante tranquilos e passivos, mas na realidade 

estes encontram-se sob vultuosas alterações fisiológicas, intelectuais, físicas e sociais já nos 

primeiros dias depois do seu nascimento. Após a sua entrada no mundo, grande parte destas 

alterações surgem no bebé pela urgência de cada sistema orgânico evoluir de um estado de 

simbiose mãe/útero-feto para um estado funcional independente [20]. 

A pele do bebé, pela necessidade de se adaptar à transição de um meio húmido uterino para 

um ambiente seco e inconstante atmosférico, também se encontra sob substanciais alterações. Esta 

evolução funcional/estrutural da pele prolonga-se pelos primeiros meses de vida e exige cuidados 

especializados com a mesma, de modo a ser garantido o seu normal desenvolvimento [20-23]. 

A preocupação e inexperiência de muitos pais sobre a melhor forma de cuidar a pele dos 

seus bebés conduze-os a consultar diversas fontes informação: internet, revistas, conselhos de 

profissionais, instituições governamentais, entre outras. O resultado destas pesquisas terminam, na 

sua grande maioria, numa maior confusão para os pais pela sua disparidade e/ou complexidade 

[21]. 

 Uma das soluções para encontrar a informação fidedigna e os conselhos adequados ao 

cuidado da pele dos bebés passa pelos pais adquirirem os produtos necessários numa Farmácia com 

o devido aconselhamento farmacêutico [24]. No caso da Farmácia Avenida, esta é um espaço de 

saúde ao qual muitos pais recorrem apresentando assim, um largo espetro de clientes. Com esta 

diversidade de clientes é possível verificar que independentemente da formação ou nível social 

existe confusão e preocupação pelos pais, como referido anteriormente, na escolha e aplicação das 

diversas gamas de produtos disponíveis. Assim, pela constatação desta realidade, surge a ideia à 

autora deste relatório, do desenvolvimento de dois temas, como trabalhos ligados à prática 

profissional: Cuidados Diários para a Pele do Bebé e Cuidados Especiais com a Pele do Bebé. 

 

1.1. Objetivos 

Sendo o Farmacêutico um profissional de saúde de fácil acesso para a comunidade, este 

pode representar a fonte de informação segura e simples para colmatar as necessidades como as 

detetadas nestes pais. Nesse sentido objetivou-se neste estágio, no contexto dos dois temas: 

  Elaborar quatro folhetos de informação simples e clara: dois sobre os Cuidados Diários 

para a pele do Bebé (Banho /Hidratação e Cordão Umbilical) e dois relativos aos Cuidados 

Especiais com a Pele do Bebé (Dermatite Atópica e Dermatite da Fralda); 

  Prestar uma formação no Lar Luísa Canavarro; 

  Colmatar algumas lacunas da formação curricular até ao momento adquirida, de forma a 

conseguir em cada atendimento fornecer a informação necessária e esclarecer todas as dúvidas 

sobre os cuidados com a pele de um bebé. 
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1.2. As Características da Pele de um Bebé 

A pele é um órgão vital com muitos papéis e funções. Assim, compreender a fisiologia e 

anatomia da pele é imperativo para definir as melhores estratégias para os cuidados apropriados 

com a mesma, sendo este o interesse de apresentar este capítulo [20, 22]. 

Após atingir o seu desenvolvimento completo, a pele adquire uma função barreira que 

minimiza a perda de fluidos/eletrólitos, protege contra infeções e traumas físicos, previne a 

absorção de substâncias tóxicas e suporta a termorregulação. Além destas garantias a pele é ainda 

responsável pela sensação tátil [20-22, 25]. 

A pele é formada por três camadas: epiderme, derme e hipoderme. Relativamente à 

epiderme, esta é formada por queratinócitos (maioria das células da epiderme), melanócitos, células 

do sistema imune e sensorial, e é normalmente dividida em cinco camadas: a camada celular basal 

(responsável pela renovação celular da epiderme) a conectar com a derme, e portanto a mais 

profunda; o estrato espinhoso; o estrato granuloso; estrato lúcido e a camada mais exterior 

designada por estrato córneo. O estrato córneo, no seu lugar, representa uma fina camada da 

epiderme responsável pela função barreira da pele e apresenta uma estrutura semelhante a um 

“muro de blocos” (as células que derivam dos queratinócitos, ou simplesmente corneócitos, são 

representados pelos blocos; enquanto que o cimento representa os lípidos entre estas células). No 

que concerne à derme esta é composta essencialmente por fibras colagénio e elastina enclausuradas 

num gel contínuo de mucopolissacarídeos. Estas fibras garantem que a pele possua resistência 

mecânica e elasticidade. Por fim, a última camada refere-se à hipoderme, sendo esta formada por 

tecido adiposo, essencial para a função de termorregulação da pele [22, 25]. 

No caso da pele de um bebé esta é diferente da de um adulto a nível funcional, estrutural e 

na composição [21, 22, 25]. As tabelas 3 e 4 resumem as principais diferenças entre ambos. 

Às vinte e quatro semanas de gestação a pele apresenta-se vermelha, enrugada e 

transparente, o estrato córneo é formado apenas por uma ou duas camadas celulares e na derme 

existem poucas fibras elásticas. Assim, com estas características a função barreira da pele ainda não 

é assegurada. A par da função barreira, a termorregulação também se encontra limitada dada a 

menor espessura da hipoderme e a infuncionalidade das glândulas sudoríparas écrinas [20, 25, 26].  

Decorridas mais dez semanas de gestação a epiderme do feto já se encontra completamente 

queratinizada e com a junção dermo-epiderme reforçada. Porém, continua a ser uma pele frágil e 

facilmente danificável [20, 25, 27]. 

Com trinta e oito semanas de gestação verifica-se a formação completa da “vernix 

caseosa”, um biofilme branco que recobre a pele do feto composto por material sebáceo e detritos 

celulares epidérmicos com funções protetoras contra possíveis danos do líquido amniótico e ação 

antimicrobiana. Posteriormente ao nascimento a “vernix caseosa” descamará naturalmente mas 

possui um papel importante na hidratação, termorregulação, cicatrização e acidificação inicial da 

pele [20, 23, 26, 28]. 



Farmácia Avenida 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

21 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Após o nascimento, a pele do bebé apresentar-se-á bem desenvolvida, opaca, com poucas 

rugas e sem edema mas só conseguirá atingir o seu completo desenvolvimento decorridos 12 meses 

do seu nascimento [23, 25, 27]. Neste sentido, durante estes 12 meses é necessário um cuidado 

reforçado e especializado para a pele do bebé, por forma a não comprometer a integridade da sua 

pele, nem o seu desenvolvimento saudável [21, 23, 25, 27]. 

 

Tabela 3: Diferenças na estrutura, função e composição da pele de um bebé face à de um adulto (Ref.: Referência 
Bibliográfica) 
 

Diferenças Estruturais  

 

Apresentação no bebé Ref. 

Epiderme Corneócitos  Mais pequenos [21, 29] 

Estrato córneo e 

epiderme 

Mais fino [21, 28, 

29] 

Pigmentação Menor [25, 30] 

 Derme  

 

Derme papilar  Mais homogénea que no adulto (densidade, tamanho e 

morfologia) 

[31] 

Transição derme 

papilar-reticular 

Ausente [31] 

Área de superfície corporal Maior [23] 
 

Diferenças Funcionais 

 

Apresentação no bebé Ref. 

Ratio de absorção de água Alto [21, 26] 

Ratio de perda de água Alto [21, 26] 

Função barreira da pele Completa [32] 

Perda água transepidérmica 

 

Maior [21, 26] 

Capacidade destoxificação 

química 

Menor [23] 

    

Diferenças na composição 

 

Apresentação no 

bebé 

Observação Ref. 

Concentração do fator 

hidratante natural 

Menor   [21, 26] 

pH Neutro, face ao 

acídico no adulto 

Na altura do nascimento é 

neutro, mas vai-se tornando 

fisiologicamente acídico desde 

os primeiros dias de vida (até 

pH 5.4-5.9; forma o chamado 

“manto acídico”, constituído por 

sebo, suor e aminoácidos). A 

descida do pH é necessária para 

o normal processamento de 

lípidos e péptidos pela pele e 

para se estabelecer a 

colonização natural da flora da 

pele. 

[20-22, 

25] 

Água no Estrato Córneo  Maior quantidade  [21, 26] 
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Tabela 4: Diferenças na estrutura, função e composição da pele de um bebé face à de um adulto (continuação). 
 

Diferenças na composição Apresentação no 

bebé 

Observações Ref. 

Sebo  A partir dos 7-12 

meses de idade 

ocorre menor 

produção 

 [21] 

Colonização bacteriana Diferente No primeiro ano de vida 

predominam Staphylococcus, 

seguido de Actinobacterias, 

Proteobacterias e Bacteroidetes 

(no adulto a maioria é 

Proteobacteria seguido de 

Actinobacteria e 

Staphylococcus). Esta diferente 

composição parece influenciar o 

desenvolvimento do sistema 

imune. 

[25] 

Densidade do Colagénio Menor   [31] 
 

 

 

 

 

 

1.3. TEMA A: Cuidados Diários para a Pele do Bebé 

As correntes práticas de cuidados diários da pele de um bebé variam entre populações e são 

baseadas principalmente em fatores culturais, experiência e tradição. Contudo, os cuidados diários 

da pele devem ser direcionados para proteger a integridade da pele e devem evitar a toxicidade e 

problemas relacionados com a potencial sensibilidade à exposição de químicos [27, 33]. 

 

1.3.1. Banho e Hidratação 

Manter a integridade cutânea é essencial para o bem-estar psicológico dos pais e para a 

promoção de um estado saudável do bebé. De forma a manter uma pele saudável, duas estratégias 

podem ser levadas a cabo: Banho/Higiene e Hidratação [23, 25].  

No que toca ao banho, ou higiene da pele, este é definido como a ciência da saúde e a sua 

preservação. Consequentemente, a higiene da pele não é simplesmente uma ciência de limpeza, 

mas sim uma arte da preservação da saúde num sentido mais amplo [25, 28].  

Resultados de numerosos estudos evidenciam claramente que o banho para os bebés pode 

ser feito sem qualquer perigo para o mesmo. Mais acrescentam que o banho é uma atividade com 

inúmeros benefícios quando realizado com os cuidados e produtos adequados: ajuda a pele a 

manter-se livre de substâncias indesejáveis como dos irritantes (incluindo a saliva, leite, secreções 

nasais, urina, fezes, enzimas fecais), da sujidade e dos microrganismos patogénicos, causadores do 

aparecimento de desconforto, irritações, inflamações, infeções e perda da barreira da pele; promove 

a estimulação tátil; o contacto entre o bebé e os pais/cuidadores e acalma o bebé [22, 25, 27]. 
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Durante grande parte do século XX não existia qualquer recomendação oficial para a 

higiene da pele dos bebés que pudesse orientar pais e profissionais de saúde. Hoje, porém, fruto do 

trabalho de algumas instituições e autores é possível encontrar orientações com evidência científica 

para os três pontos a considerar no processo do banho: Duração, Frequência e Modo [25, 28]. 

No que respeita à hidratação, a segunda principal estratégia para manter uma pele saudável, 

esta pode ser realizada durante ou após o banho e pode também conduzir muitos benefícios. Dentro 

dos benefícios mais invocados encontra-se a diminuição da perda água transepidérmica, 

melhoramento da condição da pele e até mesmo redução da mortalidade e morbilidade no caso de 

bebés prematuros [25]. Contudo, assim como para o banho era necessário considerar as 

recomendações de Duração, Frequência e Modo para obter os benefícios a ele intrínsecos, também 

na Hidratação é necessário considerar os seguintes pontos: Produtos adequados e Frequência.  

 

1.3.1.1.  Banho: Duração, Frequência e Modo 

Manter os bebés limpos e com uma boa higiene da pele, como referido anteriormente, é 

essencial para a saúde global dos mesmos. Todavia, se não forem tidos os cuidados devidos, o 

banho poderá representar um meio para a absorção de substâncias químicas, contacto com 

irritantes, causar hipotermia e destabilização geral dos sinais vitais do bebé [22, 25].  

Relativamente à duração ideal do banho para um bebé este deve limitar-se a 5-10 minutos. 

As recomendações justificam a limitação do banho a este período, pois quando a pele entra em 

contacto com a água por longos períodos, esta fica com as suas camadas superficiais 

excessivamente hidratadas e portanto mais espessas e menos coesas. Com maior espessura e menor 

coesão, a pele torna-se mais frágil e menos resistente à fricção podendo então ser facilmente 

lesionada, uma situação totalmente indesejável para a pele bebé já de si mais sensível [20, 27, 28]. 

No que concerne à frequência, esta deve procurar estabelecer um equilíbrio entre a 

frequência ideal para evitar infeções e remover substâncias indesejáveis e aquela que não cause 

efeitos negativos na maturação do “manto acídico”, secura ou irritação da pele. Nesse sentido, a 

maioria das recomendações indicam uma frequência de 2-3vezes por semana, a menos que se 

encontre com uma sujidade fora do normal [20, 23, 34]. 

Para o modo como é efetuado o banho existem diversos aspetos a considerar: 

(a) Banho com imersão ou limpeza com panos/esponja? 

Estudos que comparam os dois modos de limpeza da pele evidenciam que o banho com 

imersão (exceto pescoço e cabeça) permite que o bebé fique mais calmo e silencioso. Acrescentam 

ainda que o banho com panos/esponja promove maior perda de água transepidérmica e menor 

hidratação do estrato córneo, assim como a imersão representa uma menor perda de calor para o 

bebé e que não existem diferenças em termos de propensão para infeção ou colonização 

bacteriana. Neste sentido, as recomendações apontam para seja fornecido um banho com imersão, 

onde água atinja apenas os quadris do bebé [20, 21, 27, 28]. 
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(b) Temperatura da água e do ambiente? 

Vários autores indicam que a temperatura da água não deve exceder os 37ºC, sendo que o 

ideal é estar entre 34-36ºC, ou seja próximo da temperatura corporal. Sugerem ainda, que para 

maior segurança dos pais ou cuidadores, estes, antes de introduzir o bebé, devem agitar a água e 

testar a temperatura da mesma [28, 34]. No caso da temperatura do ambiente, não existe até ao 

momento estudos fiáveis sobre as melhores condições para o bebé, contudo parece ser razoável 

sugerir uma temperatura entre os 21-22ºC [27]. 

(c) Segurança durante o banho? 

Alguns aspetos são necessários ter em consideração para oferecer um banho seguro a um 

bebé, segundo alguns autores. O primeiro ponto que consideraram passa pela escolha do espaço 

onde este deve acontecer, sendo que os pais/cuidadores devem optar por um lugar seguro 

(superfícies de plástico, por exemplo) ou pelo local onde é feito o banho dos restantes elementos da 

família. O segundo ponto que frisam refere-se à advertência necessária fazer aos pais/cuidadores 

para não deixarem o bebé sozinho ou somente com outras crianças durante o banho, de forma a 

evitar afogamentos acidentais. No terceiro, e último ponto, relembram que brinquedos ou utensílios 

do banho (tapetes, saboneteiras, esponjas…) podem representar fontes de microrganismos (como 

Pseudomonas aeruginosa), uma vez que a possível água retida no interior dos mesmos favorece o 

crescimento destes. Assim antes de ser iniciado o banho aconselham a desinfeção de todos os 

materiais que irão ser usados [27, 28, 35, 36]. 

(d) Que produtos utilizar? 

No âmbito dos produtos a utilizar no bebé durante o banho, o primeiro tópico 

possivelmente a questionar passa pela necessidade de aplicação dos mesmos. Com efeito, a 

resposta a esta situação poderá não ser clara numa primeira análise: algumas guidelines 

recomendam o banho simplesmente com água (exemplo da National Institute for Clinical 

Excellence, Nice clinical guideline 37) mas por outro lado, uma diversidade de estudos atuais 

mostram que o uso simples da água para o banho provoca a secura da pele do bebé além de não ser 

um processo eficiente [25, 27].  

Dentro dos estudos que justificam a necessidade do uso de um produto adequado para o 

banho do bebé destaca-se um estudo randomizado e duplamente cego, que evidencia que o banho 

em bebés saudáveis sem produtos provoca um significativo aumento da linha de base de eritema 

em apenas duas semanas, sendo que o mesmo não acontece quando usado um agente de limpeza 

apropriado [37]. Com também merecida referência encontra-se um estudo que constata que o banho 

do bebé sem o auxílio de produtos altera dramaticamente as propriedades biofísicas da sua pele, o 

que justifica a secura encontrada na superfície da pele dos mesmos (contudo a situação resolvia-se 

passado 15 minutos do banho) [38]. Por último, em um outro demonstrou-se que água pode ter um 

efeito irritativo, depende da sua dureza (resultados comprovados em bebés com pele atópica) [39].  
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Em complemento a estas e outras considerações encontradas em artigos de evidência 

científica comprovada, se for considerado que a água por si só não é capaz de remover todas as 

impurezas (algumas substâncias possuem propriedades físicas que as tornam simplesmente 

miscíveis com óleos), parece ser evidente a necessidade de um produto que auxilie a limpeza do 

bebé no banho, onde simultaneamente mantenha e promova a integridade da sua pele [25, 27, 28]. 

Uma vez esclarecida a necessidade de um agente de limpeza no processo do banho de um 

bebé, é necessário definir quais os requisitos que este deve assumir.  

Como referido anteriormente, existem substâncias (como, enzimas fecais e alguns resíduos 

de fezes e urina) incapazes de serem removidos apenas com água e que são seriamente prejudiciais 

para a pele pelo seu excessivo contacto com a mesma. Nesse sentido, um agente de limpeza terá 

que ter elementos na sua composição que lhe conceda a capacidade de reduzir a tensão superficial 

entre a água e estas substâncias. Ao reduzir a tensão superficial, os produtos de limpeza ajudam a 

emulsionar estas substâncias com a água, tornando a sua remoção mais fácil e sem necessidade de 

fricção excessiva ou força mecânica. Os elementos que conferem esta propriedade são conhecidos 

por detergentes, surfatantes ou agentes tensioativos. Atualmente existem no mercado várias classes 

de agentes tensioativos como os iónicos, incluindo agentes tensioativos aniónicos [possuem carga 

hidrofílica negativa, tais como lauril sulfato de sódio (SLS) ou lauril éter sulfato de sódio (SLES)] 

e os agentes tensioativos catiónicos [possuem carga hidrofílica positiva, tais como os sais de 

amonium quaternário]; os agentes tensioativos não iónicos (tais como os poloxâmeros) e os agentes 

tensioativos anfotéricos (tais como o cocoamidopropil betaína).  A diferença entre estas diversas 

classes prende-se com a capacidade destes em produzir espuma e a suavidade que apresentam, que 

no seu lugar são influenciadas pela carga e capacidade de formar estruturas micelares responsáveis 

por solubilizar os óleos e lípidos da pele na água. Assim, enquanto os surfatantes aniónicos e 

anfotéricos marcam pela sua grande capacidade de gerar espuma, os não-iónicos retratam-se pela 

sua suavidade. Para os bebés, a seleção do agente tensioativo ideal deve representar um equilíbrio 

entre funcionalidade, estética e suavidade, uma vez que agentes tensioativos com elevado poder de 

redução da tensão superficial podem provocar danos elevados na pele dos mesmos [25, 27, 28]. 

Outro requisito a equacionar nos agentes de limpeza para um bebé refere-se à sua 

segurança. Com efeito, a escolha do produto ideal deve ser ponderada sempre que possível sobre 

evidência científica robusta, e preferivelmente quando essa evidência é adquirida com a prática, 

além dos testes de segurança de laboratório. A necessidade para a apresentação de provas clínicas 

que confirmem a adequação de um produto à pele do bebé advém do facto de que até substâncias 

aparentemente inócuas, quando aplicadas na pele destes, podem causar efeitos nefastos [27]. Um 

exemplo prático desta situação é o azeite. O azeite tem sido utilizado pelos países em 

desenvolvimento para massagens e como forma de promover a absorção de algum outro composto 

tópico em bebés. Contudo alguns estudos em adultos mostram que a pele perde parte da sua 

capacidade de recuperação quando lhe são administrados produtos com azeite na sua composição, e 
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que portanto parece ser razoável desaconselhar o uso destes produtos em bebés. A par do azeite, 

outro exemplo de inseguridade atribui-se a óleos e produtos cosméticos, muitas vezes adicionados 

na água do banho dos bebés (com a finalidade de evitar a secura da pele), pois parecem evidenciar 

potencial irritativo [20, 27]. Produtos antimicrobianos também não devem ser opção nos bebés pois 

podem ter um efeito nocivo na colonização pela flora natural da pele [20]. Por fim, em termos de 

segurança ainda há que avaliar a tolerabilidade de fragâncias, corantes, conservantes e outros 

aditivos. Este tipo de elementos na composição do produto encontram-se em quantidades ínfimas e 

são muitas vezes aceites pela tolerabilidade do produto final. No entanto, recomendações atuais 

mencionam a necessidade de exigir testes isolados para estes componentes face a prevalência de 

alergias recentemente associadas, (a privação nos produtos pode ser considerada) [23, 27]. 

Reunida toda esta informação, é indicado afirmar que o produto de limpeza ideal para o 

bebé é aquele que não altera o “manto acídico”, onde tal implica que seja uma base lavante suave 

de pH neutro/ levemente acídico (5.5-7.0), não causa irritação nos olhos e na pele, é livre de 

corantes e fragâncias e evita a remoção de excesso de lípidos da pele. Mais se acrescenta que deve 

ser capaz de remover sem esforço as impurezas ao mesmo tempo que preserva o processo de 

maturação da pele (a Tabela 5 mostra as características ideais e exemplos) [20, 21, 23, 25, 27]. 

Face ao disposto no parágrafo anterior, sabões tradicionais (contêm detergentes que são 

derivados a partir da saponificação, ou seja, do processo de mistura de uma solução fortemente 

alcalina com uma substância gordurosa, tal como óleo vegetal ou sebo), que geralmente possuem 

um pH alcalino, não devem ser usados em bebés pois podem secar a pele e ter potencial irritativo 

ao provocarem uma subida do pH. Outro aspeto negativo dos mesmos, passa pelo facto de que é 

comum nestes sabões a presença de lauril sulfato de sódio, e estudos com adultos referem que este 

provoca alterações na perda água transepidérmica e na expressão de citoquinas [20, 27, 40]. 

No que respeita à limpeza do couro cabeludo do bebé, a literatura indica que esta pode ser 

feita através da água do banho a não ser que exista alguma condição dermatológica que não o 

recomende. Assim, o uso de champô parece ser uma escolha cultural ou preferência pessoal, que 

quando selecionada deve procurar por produtos que obedeçam aos mesmos critérios de produto 

ideal: suave para pele e olhos, não secar a pele e não irritar [20, 23, 27].  

As últimas considerações a mencionar na escolha de produtos para o banho do bebé, 

passam pelo facto de que além da escolha correta do produto, para proteger e preservar a pele do 

bebe é necessário que os pais ou cuidadores saibam aplicá-lo corretamente. Neste sentido importa 

frisar que os produtos devem ser usados com moderação, diluídos na água e permitir a remoção 

total [20, 27].  

Por fim, relativamente à decisão para o início da introdução dos produtos de limpeza, esta 

difere consoante a cultura e não é consensual entre as recomendações publicadas. Uns mencionam 

após o cordão umbilical cair, outros até mais tempo, no entanto, não existe evidência que comprove 

nenhum deles parecendo ser mais matéria de preferência pessoal [27].  
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Tabela 5: Características que um agente de limpeza adequado deve obedecer nos cuidados do bebé, e seus exemplos. 

Caraterísticas Ideais [25] Exemplos de produtos comerciais à 

venda em Portugal 

Surfatante: 

Diâmetro Micelar: 

pH: 

 

Conservantes: 

Fragâncias: 

Não-iónico, anfotérico 

Grande 

Não provoque alterações ao pH 

da pele 

Tolerabilidade comprovada 

Livres ou muito baixa 

concentração com tolerabilidade 

comprovada 

Uriage/Crème lavante
®
, Mustela / 2 em 1 

Corpo e Cabelos
®
, Klorane Bebé/Gel 

suave corpo e cabelo
®
, Bioderma/ABC 

DERM Gel Moussant
®
, Chicco / Gel 

suave corpo e cabelo
®
, A-derma/ 

Primalba baby
®
, Lutsine/Eryplast banho 

relaxante
®
, Avéne/ Pédiatril Gel 

lavante
®
. 

 

 

1.3.1.2. Hidratação: Produtos Adequados e Frequência 

Quando o banho termina, o bebé durante os 10 minutos subsequentes apresenta uma 

expressiva descida da sua temperatura corporal. Assim, de forma a evitar complicações, a literatura 

aconselha que o bebé deve ser de imediato enrolado numa toalha para o secar sem esfregar, e de 

seguida vestido com roupa não húmida. Porém, se antes desta etapa é verificado que a pele do bebé 

possui algum tipo de secura, fissura ou descamação um emoliente deve ser aplicado [27]. 

Uma pele seca, escamosa e/ou fissurada nos bebés, sobretudo nos recém-nascidos é muito 

comum. Atualmente reconhecem-se muitos fatores que contribuem para a hidratação da superfície 

da pele, contudo as alterações ambientais (tempo seco, frio ou vento) ou o próprio banho parecem 

ser os fatores que mais aceleraram a perda da hidratação do estrato córneo [25, 27]. No caso das 

alterações ambientais, um estudo na Turquia, refere mesmo que estas são responsáveis pela 

sazonalidade de determinadas condições dermatológicas: prevalência de infeções fúngicas no 

Verão, prurido no Outono e maior perda de água transepidérmica no Inverno [27]. 

Um emoliente parece, assim ser a solução para a prevenção, e em alguns casos de 

tratamento, a estas e outras condições dermatológicas. Estes têm sido usados durante séculos para 

proteger a integridade do estrato córneo e para manter a função de barreira da pele. Quando os 

emolientes são adequadamente formulados estes podem preservar, proteger e melhorar a barreira 

da pele do bebé, por fornecerem ao estrato córneo água, lípidos e ajuda para reduzir a perda de 

água transepidérmica. Os emolientes também podem fornecer lípidos (incluindo o ácido linoleico) 

aos queratinócitos epidérmicos, os quais serão utilizados como componentes para construir uma 

barreira epidérmica funcional. Porém, apesar de muitos serem os profissionais de saúde e 

cuidadores que reconhecem a utilidade da incorporação de produtos de limpeza de base lavante 

suave durante a rotina do banho, muito menos são aqueles que reconhecem a importância ou 

benefícios do uso de emolientes para aplicação sobre a pele saudável de um bebé [20, 25, 27]. Um 

estudo recente mostrou que 90% das mães entrevistadas acreditavam que a pele do seu filho não 

padecia de qualquer tipo de secura, contudo a avaliação clínica revelou que mais de 63% dessas 

crianças apresentavam sinais clínicos de baixa a moderada secura da pele [41]. 
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Uma vez também esclarecida a necessidade para o uso de um emoliente nos cuidados 

diários da pele do bebé, importa agora abordar quais os requisitos que os mesmos devem possuir 

atendendo à natureza especial da pele dos mesmos. 

O primeiro requisito a mencionar trata-se da segurança que estes produtos devem oferecer. 

Neste campo, os maiores alertas são direcionados à inclusão de determinados óleos nas 

formulações que podem prejudicar a integridade cutânea. Óleos vegetais, como azeite, óleo de soja 

ou mostarda, apresentam normalmente alguns ácidos gordos insaturados livres que atuam como 

promotores de penetração cutânea, um efeito que pode conduzir a dermatite de contacto quando o 

bebé passa à fase adulta [42-44]. Ainda de referir que muitos destes óleos apresentam uma elevada 

instabilidade que os tornam suscetíveis a hidrólises e oxidação. Com os resíduos destas vias de 

degradação, estes produtos favorecem o crescimento microbiano e causam efeitos indesejáveis 

especialmente numa pele que ainda está a sofrer maturação e não tem a função imune inata 

completamente desenvolvida [25, 45].  

Em oposto aos óleos referidos no parágrafo anterior, o óleo mineral representa um 

componente ideal para os hidratantes a utilizar na pele de um bebé. De facto, o óleo mineral é um 

óleo estável, até em climas húmidos/quentes, e inerte. Para além da sua inocuidade e estabilidade, o 

óleo mineral é um óleo semioclusivo, pouco viscoso e menos denso que a água, que torna a sua 

aplicação fácil e agradável. Mais se acrescenta que aliado a estas propriedades físicas favoráveis, o 

óleo mineral consegue manter o estrato córneo mais hidratado, com consequente melhor aparência 

da superfície da pele, por redução da perda de água transepidérmica (ver figura 2) [25, 45]. 

Ainda dentro do tema segurança, a literatura ressalva que na escolha do produto também se 

deve considerar o tipo de embalagem apresentada. Sendo que produtos com doseador mantêm a 

esterilidade do produto e portanto são possivelmente mais seguros [46, 47]. 

O segundo critério a que estes devem obedecer, e possivelmente o mais importante, refere-

se à sua capacidade em manter a barreira da pele funcional e saudável, ou seja, com comprovado 

efeito hidratante. Neste sentido as recomendações indicam que produtos com um equilíbrio lipídico 

semelhante ao fisiológico (3:1:1:1 ratio molar de colesterol:ceramida:palmitato:linoleato) serão 

aqueles que melhor suportam o metabolismo lipídico ativo e mantêm estas procuradas 

características da pele [20, 25]. No entanto, devido à natureza complexa das formulações e às 

diferentes necessidades individuais, projetar um emoliente ideal, adaptado às características de um 

bebé ainda se revela hoje uma tarefa difícil com necessidade de investigação [25].  

Por fim, relativamente à frequência de aplicação a literatura aponta para aplicação de duas 

vezes ao dia durante a permanência dos sinais, podendo-se equacionar a aplicação após o banho 

como forma de prevenção (aplicação suave na direção do crescimento do pelo). Uma outra 

estratégia ainda possível de ser assumida passa pela escolha de agentes de limpeza líquidos para o 

banho com emolientes na sua composição (ex: Mustela / Cold Cream Gel Lavante Nutri-Protetor
®
, 

Uriage/Crème lavante
®
, Klorane Bebé/Gel lavante nutritivo

®
) [25, 46]. 
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Figura 2: Efeito do óleo mineral na pele. Do lado esquerdo encontra-se uma representação de um corte histológico da 
pele sem a aplicação do produto e do lado direito com o produto. É possível constatar que o óleo mineral provoca uma 
redução da perda da água transepidérmica (TEWL) (imagem adaptada de: [25]). 
 

1.3.2. Cuidados com o Cordão Umbilical 

Um bebé caracteriza-se por apresentar uma fisiologia única, que implica que seja 

necessário uma atenção personalizada com os cuidados diários com a sua pele, concretamente 

também com o cordão umbilical, para que o seu completo bem-estar seja assegurado [20]. Uma vez 

já abordados todos os cuidados necessários a considerar com a pele do bebé no geral, importa agora 

conhecer a fisiologia e os cuidados indispensáveis com o cordão umbilical. 

 

1.3.2.1.  Fisiologia e Infeção do Cordão Umbilical 

O cordão umbilical é uma estrutura tubular formada por duas artérias, uma veia e tecido 

conjuntivo (tecido também designado por Wharton’s Jelly) que permite conectar o bebé com a 

placenta no útero materno. Ao estabelecer esta ponte de ligação entre o bebé e a mãe, o cordão 

umbilical cumpre com a sua função que passa pelo fornecimento dos elementos necessários ao 

crescimento fetal e a remoção de resíduos produzidos pelo feto [48, 49]. Ainda na composição 

desta estrutura tubular pode-se referir também a presença de uma membrana que delimita o cordão 

e contacta diretamente com o líquido amniótico [50].  

Logo após o nascimento, o cordão umbilical deve ser cirurgicamente cortado, para que com 

ele ocorra a separação física e simbólica do bebé da mãe. Além da separação, é essencial que com o 

corte seja feita a privação sanguínea dos tecidos do cordão remanescente, para que este possa 

naturalmente secar, cair e cicatrizar (o cordão evoluirá de uma cor amarela para preto/castanho com 

respetivo aumento da rigidez durante o processo) [48, 50]. Este processo anatómico da queda do 

cordão remanescente, normalmente concluído em 5-15 dias, parece segundo alguns autores, 

envolver a formação de uma área de separação entre o tecido que irá cair e a parede abdominal do 

bebé, o qual é infiltrada maioritariamente por leucócitos polimorfonucleares importantes à digestão 

dos tecidos (durante o processo algum material de aspeto mucoide é libertado) [48-51]. 

A pele e o cordão umbilical do recém-nascido apresentam ser desde logo colonizados por 

diferentes tipos de bactérias, nomeadamente: bactérias não-patogénicas (tipicamente 

Pele sem emoliente Pele com óleo mineral  

 

 

Exemplos de 

produtos com óleo 

mineral: Mustela / 

Hydra Bebé®, 

Bioderma/ABC 

DERM Leite 

Hidratante®, Avéne/ 

Pédiatril Creme 

Cold Cream® 

 

Estrato 

córneo 

Epiderme 

Camada Semioclusiva 

Estrato córneo  

Epiderme  



Farmácia Avenida 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

30 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Staphylococcus coagulase-netagiva e Corynebacterium diphtheriae) e bactérias patogénicas (como 

Streptococcus e bactérias coliformes) [20, 48, 49]. O perfil de microrganismo encontrado em cada 

bebé dependerá obviamente das condições de higiene da mãe, do ambiente e dos profissionais de 

saúde no momento do nascimento e pós-parto imediato [50, 52]. Contudo, a presença de tecido 

necrótico exposto no cordão remanescente parece constituir por si um fator de risco para a 

colonização por bactérias patogénicas. Além desta suscetibilidade, o cordão umbilical até ao 

momento de cair representa uma porta de entrada direta à corrente sistémica, o qual coloca o bebé 

em alto risco de infeção/septicémia sobretudo quando o mesmo é deixado húmido ou sujo [51, 53]. 

Perante estas afirmações facilmente se compreenderia a preocupação original com os cuidados do 

cordão umbilical – evitar a colonização bacteriana e subsequente infeção; porém alguns estudos 

questionam hoje a relação direta entre colonização e infeção, mencionando que uma colonização 

inicial poderá ser fundamental para que o processo inflamatório da queda do cordão se inicie. 

Acrescentam ainda que fatores que atrasam a separação poderão estes constituir um fator de risco 

de maior relevância [51].   

A infeção do cordão umbilical, ou simplesmente onfalite, representa uma situação 

patológica relativamente rara nos países desenvolvidos, com uma taxa de incidência que não 

ultrapassa 1%. Em oposto, os países em desenvolvimento ou ambientes de menores recursos 

mostram uma ocorrência que varia até 21%. A onfalite possui uma apresentação clínica variável, 

surgindo casos de fácil evidência e outros totalmente não aparentes. Em casos de franca infeção é 

verificado uma dilatação do cordão, inflamação da pele envolvente e um mau odor característico 

(identifica o envolvimento de bactérias anaeróbias). Contudo, se acrescidos a estes sinais se 

constatar a presença de letargia, febre e falta de apetite provavelmente assiste-se a uma progressão 

da infeção de uma situação local para um caso de septicémia. A literatura acrescenta ainda que pior 

prognóstico será encontrado em bebés do sexo masculino, prematuros ou de baixo peso para idade 

gestacional e em casos que o parto decorreu de forma séptica [48, 49]. 

Constituindo a onfalite ainda nos dias de hoje uma causa de mortalidade e morbilidade, 

torna-se necessário conhecer quais as melhores práticas de cuidados com o cordão umbilical que 

possam limitar cada vez mais a sua incidência [49]. 

 

1.3.2.2. Cuidados com o Cordão Umbilical: do passado ao presente 

No ano de 1950, focos epidémicos de Staphylococcus nas alas pediátricas era uma situação 

recorrente e causadora de onfalites, septicémias e morte fetal. A prevalência destes focos aliada à 

preocupação da sociedade e hospitais conduziu a que fossem desenvolvidos estudos direcionados à 

efetividade nos cuidados da pele do bebé, práticas de controlo de infeção nos profissionais, 

comparação entre os cuidados para o cordão, colonização bacteriana da mãe e no bebé e 

contaminação ambiental. Assim, a partir destes constatou-se que tipicamente os bebés 

permaneciam durantes os seus primeiros dez dias de vida no internamento, sem banho, ao cuidado 
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exclusivo de enfermeiras que não usam luvas e com poucas medidas de controlo de infeção. A 

comprovada necessidade de intervenções rápidas e práticas que solucionassem os problemas 

encontrados levou a que mais estudos fossem desenvolvidos, tendo sido através deles que ocorreu a 

descoberta da utilidade da lavagem dos recém-nascidos com hexaclorofeno. Com esta descoberta, a 

partir de 1960 foi pradonizado em quase todos os hospitais o uso deste antisséptico como medida 

principal ao controlo de infeções. Porém, apesar dos resultados positivos no controlo dos focos, a 

1971 a Food and Drug Administration (FDA) e a Academia Americana de Pediatria (AAP) 

recomendou a sua descontinuação pelos potenciais efeitos adversos constatados. Infelizmente, 

como consequência, bastou apenas um mês para que a maioria dos centros hospitalares se revisse 

na situação de 1950. Mais uma vez perante esta situação, a investigação sentiu a necessidade de se 

debruçar sobre novas alternativas ao cuidado da pele e do cordão umbilical dos recém-nascidos, do 

qual se reconheceu os benefícios do corante triplo e da iodopovidona. Neste seguimento, a partir de 

1970, o uso de um antimicrobiano para o cuidado com o cordão tornou-se facilmente aceite, mas 

outros cuidados foram sendo associados como a necessidade para uma boa lavagem das mãos dos 

cuidadores antes do contacto com o cordão, colocar a fralda abaixo do nível do cordão para evitar a 

fricção e contaminação e impedir o uso de cremes/óleos/loções sobre o cordão [49, 51]. 

A partir de 1980 os cuidados começam a divergir, as práticas variam com os países, existe 

uma ampla gama de recomendações e os profissionais de saúde debatem sobre a melhor estratégia 

para o cuidado efetivo com o cordão umbilical. Esta diversidade galgou anos e hoje muitas das 

recomendações atuais não passam apenas de documentos de suporte histórico e opinião pessoal 

com pouca investigação científica. Apesar da diversidade, muitos autores comumente dividem as 

estratégias para o cuidado com o cordão umbilical em duas correntes: deixar o cordão umbilical 

limpo e seco ou aplicar um agente antimicrobiano/antisséptico [20, 48, 51]. 

No que toca à aplicação de agentes antimicrobianos (como bacitracina, neomicina ou 

tetraciclinas) ou antisséticos (como o álcool, sulfadiazina de prata, iodo, clorohexidina, corante 

triplo, violeta de genciana e eosina) estes podem ser utilizados como soluções aquosas, detergentes 

ou pomadas. Todavia, a imaturidade da pele e do estrato córneo e a menor espessura da epiderme 

do bebé torna a absorção sistémica destes agentes fácil para o recém-nascido. Acrescida a esta 

fragilidade, um bebé apresenta uma menor capacidade de metabolização e excreção que aumentam 

o risco de toxicidade. Assim, com estes dois factos torna-se fundamental equacionar devidamente a 

necessidade e segurança na aplicação destes agentes. Alguns estudos revelam ainda que além do 

risco de absorção sistémica e toxicidade, estes agentes podem causar a nível local irritação, 

queimaduras, sensibilização, dermatite alérgica e casos de envenenamento por ingestão acidental 

que reforçam a necessidade de evidência científica para os benefícios e segurança do uso dos 

mesmos [49, 51]. Na tabela 6 encontram-se algumas das conclusões já aferidas sobre estes agentes. 

Relativamente à estratégia de deixar o cordão umbilical limpo e seco, esta ganhou força 

sobretudo a partir da recomendação criada em 2004 pela Organização Mundial de Saúde. A falta de 
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evidência para recomendar o uso de um agente antimicrobiano/antisséptico constituiu o seu 

principal argumento de defesa. Este argumento tem sido válido até aos dias de hoje, pois recentes 

estudos mostram que poderá existir algum benefício no uso por exemplo de clorohexidina em 

países em desenvolvimento, mas em países desenvolvidos tal não se verifica, sendo o melhor 

promover o cordão umbilical limpo e seco [20, 49, 52, 54]. 

Considerando as duas vertentes e estudos atuais, o mais indicado recomendar aos 

cuidadores para o cuidado com o cordão umbilical parece ser então: lavagem das mãos com sabão e 

água antes de contactar com a área do cordão; manter o cordão limpo e seco (água/compressas; se 

na presença de urina/fezes, associar agentes de limpeza); dobrar a fralda abaixo do nível do cordão 

para evitar a fricção e contaminação; promover o contacto entre a pele do bebé e da mãe
 
(promove 

que o bebé seja colonizado pela flora normal da pele da mãe no lugar de bactérias patogénicas) e 

apenas se houver elevado risco de infeção utilizar antimicrobianos/antissépticos [48-50, 55]. 
 

Tabela 6: Recomendações para diferentes agentes antimicrobianos e antissépticos.  

Agente Recomendações 

Álcool 

[49, 51] 

Foi/é largamente usado no cuidado do cordão umbilical. Apresenta casos de 

toxicidade aguda (necrose hemorrágica da pele, disfunção do sistema nervoso 

central, acidose metabólica e hipoglicemia) e aumento dramático da 

colonização na pele. Provoca atraso na separação do cordão umbilical 

(possível mecanismo envolvido: inibe a migração dos leucócitos). A 

comprovada toxicidade e falta de evidência recomenda o seu abandono. 

Iodopovidona 

[49, 51] 

Provoca um aumento sérico dos níveis de iodo, o qual pode gerar 

hipotiroidismo neonatal (consequências: hemorragias intraventriculares, 

anormalidades cognitivas, atrasos motores e no crescimento e morte). 

Aplicação o mais limitado no tempo possível e nunca com oclusão posterior. 

Corante Triplo 

[49, 51] 

 

Agente bactericida para gram
+
 e gram

-
. Forte uso após a proibição a 1971 do 

hexaclorofeno. Toxicidade é rara (alguns casos de náusea, vómitos, diarreia, e 

ulceração da mucosa) 

Clorohexidina 

[49, 51, 54] 

 Aplicação parece ser segura mesmo quando ocorre absorção sistémica. Pode 

reduzir a mortalidade e onfalite em países em desenvolvimento. Pode atrasar 

a queda do cordão. Não há evidência para aplicar em países desenvolvidos. 

Antibióticos 

Tópicos [49, 51] 

Segurança depende da absorção sistémica, irritação local e hipersensibilidade. 

Propiciam o ganho de resistências sistémicas. Evitar o mais possível. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. TEMA B: Cuidados Especiais com a Pele do Bebé 

Uma barreira cutânea completamente funcional é necessária para a homeostasia do bebé 

num ambiente extrauterino, como referido no tema anterior [23]. Porém, fragilidades invulgares 

(alterações genéticas, desvios imunes), contacto com irritantes ou presença de bactérias indevidas 

podem conduzir à instalação de doenças da pele, que exigiram cuidados especiais com a mesma 
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[23, 56]. Neste tema será dedicada uma especial atenção a duas patologias prevalentes neste grupo 

etário: Dermatite Atópica e Dermatite da Fralda; no qual se pretende abordar a fisiopatologia, 

prevenção e tratamento de cada uma delas [33]. 

 

1.4.1. Dermatite Atópica 

A Dermatite Atópica (DA) representa uma condição dermatológica com prevalência em 

crescendo nas últimas décadas. Esta é considerada uma patologia crónica, inflamatória e 

pruriginosa que ocorre frequentemente nas crianças (afeta 20% destas), não sendo porém exclusivo 

das mesmas. O início do desenvolvimento da DA é sobretudo comum entre os 3-6 meses de idade, 

no qual 60% dos casos apresenta a sua primeira alteração cutânea no primeiro ano de idade e 90% 

até aos cinco anos de idade. Posteriormente, uma vez desenvolvida a primeira alteração cutânea, 

seguir-se-ão períodos de remissão intercalados com fases de exacerbação (2-3 vezes por mês) que 

justificam a menção crónica para esta patologia [47, 56-59]. 

Ao nível da apresentação clínica, a DA caracteriza-se pela presença de prurido intenso, 

eritema, xerose, edema, liquenificação e irritabilidade, evidentemente marcados no período de 

exacerbação. Todavia a presença e intensidade destes sinais clínicos é variável com a área do corpo 

(mais intenso no rosto, nádegas e áreas de flexão), idade e cronicidade das lesões [57, 58]. 

A patogénese da DA deriva de uma complexa interação entre fatores, incluindo imunes, 

genéticos, infeção, neuro-endócrinos e ambientais, cuja relação ainda hoje não se encontra 

totalmente esclarecida [59, 60]. Contudo, dos estudos já realizados é possível aferir que: 

  Vias imunológicas importantes, da qual fazem parte células de Langerhans, eosinófilos, 

células T, mastócitos e basófilos, assim como anormalidades em fosfodiesterases, cooperam para 

um aumento da produção de IgE e para uma redução da modulação pelo mensageiro cAMP, que se 

traduz num aumento da atividade inflamatória [56, 60]. 

  História familiar de atopia constitui um fator de risco, confirmado em 70 % dos casos. A 

probabilidade de desenvolver DA aumenta 2-3 vezes com um progenitor com atopia (história 

materna é mais preditiva) e 3-5 vezes na existência de atopia nos dois progenitores [47, 56, 57]. 

 Mutações no gene FLG conferem um desenvolvimento de DA precoce e com maior 

severidade. O gene FLG é responsável por codificar o precursor dos monómeros de filagrina, os 

quais são essenciais para a diferenciação da epiderme, formação da função barreira e para a 

hidratação cutânea (fazem parte da constituição do fator hidratante natural). Assim, na presença 

destas mutações, a função barreira não é assegura pelo que se verifica um aumento da perda de 

água transepidérmica (conduz à xerose), um aumento da permeabilidade a substâncias hidrófilas e 

irritantes e uma diminuição do conteúdo em ceramidas na pele [56, 57]. 

  Staphylococcus aureus constitui um microrganismo patogénico frequentemente 

encontrado nos bebés com DA, tornando-os suscetíveis a infeções [56]. 
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 Moduladores neuronais, como a substancia P, acetilcolina, calcitonina e neuroquinina, 

fruto de um desequilíbrio do sistema nervoso autónomo, contribuem para um aumento da produção 

de mediadores de várias células inflamatórias [56, 60]. 

 Contacto com animais, tabaco e certos fatores económicos não mostram uma relação 

clara para a predisposição para o desenvolvimento de DA [56, 57]. 
 

Assim como a patogénese da Dermatite Atópica não se encontra totalmente esclarecida, 

também a presença frequente de comorbilidades associadas à DA, como alergias alimentares, asma, 

rinite alérgica e rinoconjuntivite, é ainda incompreendida. Alguns autores definem este fenómeno 

pelo conceito Atopic March, onde a DA representa o “gatilho” para todas estas enfermidades, 

contudo, estes mesmos autores reconhecem a necessidade de uma melhor compreensão do mesmo, 

por forma a justificar a sua ausência em alguns casos de DA [56-58]. 

No que concerne ao diagnóstico, este é determinado através de um exame visual médico 

(objetivando-se na morfologia e distribuição das lesões) associado à história clínica e sinais 

característicos. Com efeito, apesar do progresso científico atual, ainda não foi possível, até ao 

momento, encontrar um biomarcador que possa destrinçar esta patologia das de mais condições 

dermatológicas. Alguns autores sugerem a orientação pelos níveis de IgE, ou mais recentemente 

através da melhor compreensão da patologia, pelos de CD30 ou interleucinas, todavia a ausência 

desta relação em alguns casos questiona a sensibilidade dos mesmos. Outros mencionam ainda a 

utilidade das escalas de critérios de diagnóstico, como a de Hanifin e Rajka de 1980 (ou a 

SCORAD índex para medir a severidade, ver anexo B e C), contudo a sua aplicação é feita 

fundamentalmente em investigação e raramente a nível clínico [47, 57]. 

 Uma vez estabelecido o diagnóstico, e apesar de se considerar a DA como uma patologia 

crónica, importa referir que muitos são os casos de resolução espontânea quando é atingida a idade 

adulta. No entanto, o impacto na qualidade de vida dos bebés e a atribuição errática do termo 

“incurável” a esta condição dermatológica pode aterrorizar muitos pais/cuidadores. Nessas 

situações, a literatura alerta aos profissionais de saúde para esclarecerem estes pais/cuidadores que 

a predisposição genética para a pele seca e hipersensível, o qual efetivamente ainda não é curável 

nos dias de hoje, em nada se relaciona com as lesões agudas que os preocupam, pois estas são 

facilmente solucionáveis com os cuidados adequados de prevenção e tratamento [56, 58].  

 

1.4.1.1. Prevenção da Dermatite Atópica 

As alterações do sistema imune e da função barreira intrínsecas à patogénese da DA tornam 

a pele do bebé mais suscetível a alérgenos e irritantes, ao ponto destes conseguirem exacerbá-la.  

Neste contexto, proteger ao máximo a pele, e por consequência as fases de exacerbação, revela-se 

fundamental à qualidade de vida do bebé [58]. Assim, as medidas a assumir passam por: 

 Identificar os fatores provocativos de exacerbações para o bebé em questão e 

posteriormente evitar o contacto com os mesmos. Dentro dos fatores mais invocados inclui-se a 
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colonização microbiana, contacto/inalação/ingestão de alérgenos, transpiração, poluentes 

ambientes, irritantes sensoriais (como a lã), irritantes químicos (sabões ou determinados produtos 

de limpeza da pele) e a dieta da mãe durante a alimentação exclusiva por amamentação [56, 61]. 

 Promover a alimentação via materna exclusiva nos primeiros quatro meses de vida [47]. 

 Melhorar a condição da pele do bebé geneticamente predisposto por um reforço nos 

cuidados de Hidratação [62]. Uma possível opção em Portugal passa pela escolha do produto 

recentemente introduzido no mercado, Bioderma /Atoderm Préventive
®
. Segundo a marca, este 

produto é capaz de prevenir a evolução da DA ao restabelecer a integridade da barreira cutânea, 

estimular a síntese de ceramidas e filagrina e prevenir a adesão de Saphylococcus aureus [63].  

 Estabelecer uma limpeza minuciosa da pele, porém de forma gentil e cuidadosa. Como 

discutido no tema dos cuidados diários da pele do bebé, o banho pode ter diferentes efeitos 

dependo da forma como é realizado. Este pode ser útil para remover células mortas da pele, 

irritantes, alérgenos e hidratar a pele, mas por outro lado pode diminuir a coesão da pele assim 

como agravar a xerose. Nesse sentido, as recomendações apontam que os máximos benefícios 

serão alcançados com um banho de 5-10 minutos (nas áreas inflamadas uma imersão durante 20 

minutos poderá ser útil) em água tépida (temperaturas mais altas ruborizam a pele e agravam o 

prurido) com o auxílio de produtos de limpeza com propriedades hidratantes, pH neutro, livre de 

fragâncias e hipoalergénicos. Ressalvam por fim, que a limpeza do couro cabeludo deve evitar a 

água do banho [58, 62]. 

 

1.4.1.2. Tratamento da Dermatite Atópica 

Para a implementação do tratamento da DA revela-se fundamental equacionar as 

necessidades do bebé e as preferências de pais/cuidadores, pois vários são os casos no qual a 

severidade da patologia não é diretamente proporcional ao impacto na qualidade de vida [58, 61]. 

Posteriormente, uma vez feita esta consideração, dois padrões terapêuticos poderão ser avaliados: 

a) Intervenções não farmacológicas: 

A disfunção da função barreira da pele presente na DA permite o desenvolvimento de um 

estado de secura da pele, muito comum nesta patologia. Com o desenvolvimento desta xerose a 

pele apresenta maior fragilidade para fissuras, inflamação e aderência de Staphylococcus aureus, 

que podem portanto precipitar uma fase de exacerbação. No entanto, a solução para esta 

condicionante é obtida através da aplicação de emolientes [56, 60, 62]. 

Os emolientes constituem a primeira linha de tratamento e mostram capacidade de atenuar 

todos os sintomas da DA e reduzir a necessidade de outras formas complementares de tratamento. 

Estes apresentam-se como um componente importante no tratamento de manutenção e prevenção 

das exacerbações, mas também podem compor a única forma de tratamento na DA menos intensa 

ou fazerem parte do regime de tratamento na fase mais modera a severa [47, 58, 62].  
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No que concerne à frequência da aplicação, existe na verdade falta de estudos sistemáticos 

que a definam. Todavia a literatura documenta que a duração máxima do efeito de um emoliente 

ronda 6 horas (cremes/pomadas oferecem maior proteção que loções), e como tal, a quantidade 

necessária para reduzir a xerose ao mínimo deve passar pelo uso semanal de 150-200g do produto, 

com aplicação de pelo menos duas vezes ao dia (mesmo sem sintomas) e após o banho [56, 60]. 

Por fim, na escolha do produto deve-se equacionar produtos seguros e eficazes, de poder 

hidrante considerável (destacam-se produtos com equilíbrio lipídico semelhante ao fisiológico), 

livres de fragâncias, aditivos e outros agentes sensibilizadores. Mais se acrescenta que recentes 

estudos evidenciaram que emolientes com alérgenos como amendoim ou aveia podem aumentar a 

sensibilização da pele, não sendo portanto recomendados para este grupo de bebés [56, 62]. 

b) Intervenções farmacológicas: 

Dermo-corticóides representam a outra principal estratégia de tratamento da DA. Estes 

atuam numa variedade de células, incluindo linfócitos T, monócitos, macrófagos e células 

dendríticas e interferem com o processamento de antígenos e a libertação de citoquinas pró-

inflamatórias. A sua introdução é normalmente avaliada após ocorrer uma falha de resposta à 

implementação de um uso regular de emolientes e bons cuidados com a pele [62]. 

Para que sejam alcançados resultados favoráveis com esta terapêutica tópica, a literatura 

ressalva que é necessário respeitar três princípios fundamentais: força suficiente (dependente do 

tipo de formulação), dosagem adaptada (a área de superfície proporcionalmente maior ao peso 

corporal do bebé concede-lhe um elevado grau de absorção para a mesma quantidade aplicada) e 

correta aplicação. Contudo, apesar deste tipo de terapia ser utilizada há mais de 60 anos, existe 

pouco consenso na forma mais efetiva de a usar. A literatura esforça-se por demonstrar que existem 

benefícios na aplicação dos mesmos, porém a existência no mercado de uma grande diversidade de 

apresentações dificulta a eleição de um tratamento ideal. A par desta dificuldade, a fobia 

evidenciada por muitos pais/cuidadores sobre os efeitos adversos intrínsecos a este grupo de 

fármacos, origina um entrava à implementação das poucas orientações estabelecidas [56, 60]. 

Face às dificuldades e limitações dispostas no parágrafo anterior, as recomendações de 

maior evidência aconselham aos profissionais de saúde a preferirem os tratamentos estabelecidos 

com corticosteróides de baixa a media potência até completa remissão, seguidos de uma aplicação 

2 vezes por semana para garantirem o controlo total (durante todo processo a aplicação de 

hidratantes deve ser mantida, no qual se devem aplicar 15 minutos antes do uso das formulações 

em creme de dermo-corticóides ou 15 minutos depois no caso de pomadas). Acrescentam ainda que 

para ultrapassar a falta de aderência à terapêutica os profissionais de saúde devem esclarecer aos 

pais/cuidadores que apenas os tratamentos contínuos sobretudo nas áreas mais sensíveis (rosto, 

pescoço e dobras cutâneas) levam ao desenvolvimento dos efeitos adversos (atrofia da pele, 

hipopigmentação, telangiectasia, reações tipo rosácea e atraso no crescimento). Mais acrescentam 

que se estes mantiverem a hidratação da pele e instaurarem o tratamento com dermo-corticóides 
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logo após o início da fase exacerbação, a necessidade de formulações mais potentes será menor e 

por consequência a probabilidade de ocorrência de efeitos adversos será reduzida [56, 58, 60, 62]. 

A aplicação de dermo-corticóides além de solucionar os sinais crónicos, agudos e o prurido 

parece também resolver a carga bacteriana de Staphylococcus aureus, ao controlar citoquinas 

inflamatórias que inibem a produção do peptídeo antimicrobiano. Porém, se após o tratamento 

tópico com corticosteróides de baixa a moderada potência, a situação não se resolver em 7-14 dias 

(o bebé possivelmente apresenta também em simultâneo pústulas, febre e mal-estar) uma infeção 

secundaria bacteriana ou vírica deve ser suspeitada [58, 62]. 

Finalmente, ainda dentro das intervenções farmacológicas, poderia ser equacionado o uso 

de inibidores tópicos da calcineurina (como segunda opção aos dermo-corticóides), 

antibióticos/antissépticos (para o controlo das infeções), anti-histamínicos (para o controlo do 

prurido e situações de distúrbios do sono associados), terapias Wet-wrap (oclusão da pele com um 

agente tópico por um camada de tecido húmida seguida de uma camada seca) e fototerapia. 

Contudo, para bebés as recomendações não são consistentes ou desaconselham mesmo estas 

alternativas para uma idade inferior a dois anos [56, 59, 62, 64].  

 

1.4.2. Dermatite da Fralda 

A Dermatite da Fralda (DF) constitui uma condição dermatológica complexa caracterizada 

por uma reação inflamatória aguda da pele na área perineal, perianal e zona circundante. É 

assinalada também por formar uma das afeções cutâneas mais comum em pediatria com uma 

representatividade de 20% das consultas dermatológicas com bebés [14, 20, 25, 40, 65]. 

Mundialmente, a sua incidência é variável, Itália, Nigéria, Kuwait por exemplo apresentam uma 

taxa de 15,2%, 7% e 4% respetivamente, o qual indica que a sua ocorrência não se associa a um 

poder económico mas sim ao tipo de práticas de higiene intrínsecas de cada país [66]. 

Clinicamente, a DF é catalogada numa primeira fase como uma desidratação da pele que 

evolui para um eritema com maceração e edema leve nas áreas do corpo em contacto com a fralda. 

Seguidamente, se nenhuma medida for implementa, a tendência será para que as lesões se agravem 

com tempo e se permita a formação de úlceras e erosões em desenvolvimento. Subsequentemente, 

a presença destas lesões numa pele já de si imatura quanto à função barreira, propiciará a instalação 

de infeções secundárias por fungos (pápulas e pústulas estarão presentes), Staphyloccocus aureus 

(bolhas e vesiculas espalhadas serão os sinais característicos) e/ou por bactérias entéricas 

(provocam disúria e inflamação vaginal) [65, 67]. 

Embora a Dermatite da Fralda inclua qualquer uma das erupções cutâneas referidas no 

parágrafo anterior, é importante que seja definido a causa exata dessa alteração pois pode fornecer 

pistas para o diagnóstico preciso, o qual é imperativo para que se estabeleça o tratamento adequado 

[66]. Assim, para desvendar a etiologia da DF, é necessário conhecer os fatores provocativos das 

duas principais anormalidades da pele a ela associadas: o eritema e infeção. 
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Relativamente ao eritema (apresentação mais prevalente da DF), este é maioritariamente 

causado por uma dermatite de contacto irritativa, ou seja, por uma reação não-imunológica 

despoletada pela presença de irritantes na área da fralda. Dentro dos possíveis fatores irritativos, os 

mais comumente invocados referem-se à humidade, ao contacto prolongado com a urina e fezes e à 

fricção e oclusão criadas pelo uso da própria fralda [40, 65, 67, 68]. Para descrever o mecanismo 

que explica o desenvolvimento do eritema por estes fatores é, ainda hoje, aceite o modelo de Berg 

de 1988 (ver figura 3). Neste modelo defende-se que a humidade encontrada na área da fralda é 

criada através de uma combinação do efeito oclusivo da fralda com a presença de resíduos de fezes 

e urina. Com este aumento de humidade, segundo Berg, a pele é macerada e o estrato córneo é 

perturbado, o qual se traduz numa maior suscetibilidade da pele a forças de atrito (principalmente 

criadas dentro das numerosas dobras da pele nesta área ou pela própria fralda) e numa alteração da 

sua permeabilidade (a função barreira da pele torna-se mais limitada aos microrganismos e outros 

irritantes). Por outro lado, este autor refere ainda que a par do aumento da humidade é verificado 

uma subida do pH da pele. Este aumento deve-se, com base nesta teoria, a uma de duas 

possibilidades: à quebra da ureia, presente na urina, por ureases provenientes das fezes; ou à 

alteração microbiológica sucedida pelo uso indevido de certos agentes de limpeza. 

Consequentemente ao aumento do pH, Berg afirma que ocorre ativação de protéases e lípases 

presentes nas fezes, as quais irão degradar lípidos e proteínas do estrato córneo iniciando assim um 

processo de irritação e degradação da pele [14, 66]. Outros fatores, não incluídos no modelo de 

Berg, mas que hoje também se associam como causas da dermatite de contacto irritativa referem-se 

à cola utilizada no fabrico das fraldas ou constituintes de produtos não adequados ao cuidado com a 

pele do bebé. Além da dermatite de contacto irritativa é possível também encontrar na literatura 

outras causas menos frequentes para o eritema, como a dermatite de contacto alérgica, deficiências 

nutricionais, desordens metabólicas e/ou dermatológicas e abusos infantis. No que diz respeito à 

dermatite de contacto alérgica, esta consiste numa resposta imunológica que produz eritema após 

12-24h da reexposição, onde os sensibilizadores mais documentados prendem-se com os corantes, 

fragâncias, conservantes e outros produtos químicos de fraldas ou toalhitas [66, 67]. 

No que concerne à infeção, a sua instalação decorre após o desenvolvimento do eritema (a 

pele encontra-se mais frágil e com a sua função barreira afetada) e tem origem fúngica e/ou 

bacteriana. Para a origem fúngica, a literatura indica a Candida albicans como o microrganismo 

mais provável, sendo que a possibilidade de infeção secundária por este será maior em situações de 

imunodeficiência, diabetes mellitus ou após a toma de antibióticos. Já para a origem bacteriana, a 

literatura menciona a ocorrência por Staphylococcus aureus, grupo A de estreptococos, Shigella, E. 

coli e Yersinia enterocolitica [14, 66, 67]. 

Uma vez esclarecida a etiologia da síndrome multifatorial, Dermatite da Fralda, 

naturalmente se compreende que o bebé apresenta um maior risco de a desenvolver durante os 

primeiros dois anos de vida, isto porque, nesta fase este permanece mais tempo com fralda, 
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raramente denuncia incomodo pelo contacto com sujidade e existe uma maior frequência urinária e 

de defecação diária. Porém um pico de incidência entre os 9-12 meses e no primeiro mês de vida 

tem sido verificado. Ainda a partir da elucidação etiológica, também facilmente se conclui que para 

o diagnóstico será simplesmente necessário um exame visual médico no caso de eritema e uma 

associação história clínica dos últimos três meses/exame visual na situação de infeção [65, 67, 68]. 

Apesar da Dermatite da Fralda constituir uma situação comum e não-letal, esta requer um 

cuidado e atenção especial por representar desconforto no bebé, angústia para os pais e 

complicações quando não tratada. Nesse sentido, torna-se fundamental conhecer as melhores 

abordagens para a prevenção e tratamento da Dermatite da Fralda [14, 40, 68] . 

 
Figura 3: Modelo de Berg para a formação de dermatite da fralda [66] (imagem da pele retirada de: [24]). 
 

1.4.2.1. Prevenção da Dermatite da Fralda 

A DF por contacto com irritantes é uma condição dermatológica perfeitamente prevenível. 

A solução, segundo a literatura atual, passa pela educação de pais/cuidadores para as práticas 

minuciosas de limpeza e escolha dos produtos adequados [67].   

Relativamente as práticas minuciosas de limpeza, vários autores afirmam que é necessário 

que pais/cuidadores tenham em consciência que uma lavagem das mãos antes e após a muda da 

fralda é essencial para prevenir infeções. Referem, simultaneamente, que os mesmos devem ser 

avisados para que removam a fralda sempre que detetem a presença de urina e fezes nos seus 

bebés. Porém, foi igualmente reconhecido por estes autores, que muitos pais não possuem 

condições para fazer esta vigília rigorosa sobre fralda, sendo que nessa situação indicariam um 

período máximo de 2h com a mesma fralda e um intervalo menor quando o bebé é prematuro ou se 

encontra numa fase diarreica. Estes autores alertam ainda que a cada muda da fralda, para que os 

irritantes possam ser eliminados, uma limpeza da pele do bebé deve ser feita por uma de duas 

opções: água morna, algodão e um agente de limpeza de base lavante suave (para não remover os 

lípidos naturais da pele, nem alterar o pH da pele com consequente alteração da flora bacteriana); 

ou com toalhitas. Por fim, as últimas menções referidas na literatura para as práticas minuciosas de 

limpeza dizem respeito à necessidade para a pele do bebé ser gentilmente seca no fim do processo e 

se possível que os pais deixem o seu bebé sem a próxima fralda durante algum tempo [66, 67]. 

No que concerne à escolha de produtos adequados, três campos de análise são encontrados:  

(a) Fralda de Pano versus Fralda Descartável 
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Há muitos anos atrás as únicas fraldas disponíveis consistiam em peças de pano que se 

enrolavam nos bebés. Hoje, porém, graças às inovações industriais são criadas fraldas que 

representam ser verdadeiros dispositivos tecnologicamente avançados [66].  

As fraldas presentemente disponíveis no mercado são genericamente formadas por três 

camadas. A primeira camada refere-se à que contacta com a pele do bebé, sendo responsável por 

permitir a passagem da urina e componentes líquidos das fezes (impede portanto que se forme 

humidade). Esta camada é assim frequentemente denominada por camada de topo e é constituída 

por fibras de polipropileno hidrofóbicas ou por uma pelicula perfurada, devidamente tratada com 

uma agente tensioativo hidrófilo. Relativamente à segunda camada, esta é uma camada hidrófila 

porosa capaz de uma absorção e distribuição rápida dos fluidos que passaram através da camada de 

topo. Finalmente, a terceira e última camada, constitui um núcleo interior absorvente que recebe os 

fluidos da segunda camada e os absorve lentamente. Para alcançar esta absorção lenta, a terceira 

camada é tradicionalmente composta por polímeros que estabelecem ligações cruzadas, o qual 

também permite que sejam capazes de absorver uma quantidade de líquido muito superior ao 

equivalente do seu peso (propícia que as fraldas sejam leves e de pequeno volume) [66, 67]. 

Uma vez conhecida a estrutura das fraldas descartáveis, facilmente se compreende que a 

sua produção considera a fisiopatologia da DF, já que a inclusão inteligente de polímeros permite 

que a humidade e maceração da pele sejam dois fatores de risco anulados. Por outro lado, a 

exigência da sociedade conduz a que as indústrias avaliem extensivamente as propriedades dos 

seus produtos para satisfazer ao máximo os seus consumidores. Nesse sentido, para produção de 

fraldas descartáveis é normalmente feito uma escolha criteriosa dos elementos que farão parte do 

produto de modo a torná-lo um produto seguro e eficaz. Assim, e com comprovada evidência 

científica, hoje a literatura recomenda o uso de fraldas descartáveis em detrimento das de pano 

(concede a pele maior secura, respirabilidade e menor incidência de eritema). Contudo, apesar de 

todos os avanços, a literatura sugere a todos os produtores que procurem continuar a melhorar o 

design dos seus produtos de forma a cada vez mais respeitar os requisitos de pais, ambientalistas e 

dermatologistas [20, 66, 67]. 

(b) Toalhitas: usar ou não usar  

Até ao momento, não existem muitos estudos científicos sobre a tolerabilidade das 

toalhitas. Todavia, as conclusões dos poucos estudos já efetuados sugerem que este tipo de 

produtos não causa irritação, nem outros problemas na pele, a não ser que da sua composição faça 

parte fragâncias, álcool ou determinados conservantes. Acrescentam ainda, que algumas das 

toalhitas disponíveis hoje no mercado são formuladas com emolientes que as tornam mais suaves e 

protetoras, e que portanto se revelam uma ótima escolha para a limpeza do bebé [33, 67].  

(c) Necessidade de um creme barreira para prevenção 

A aplicação de um creme barreira como medida preventiva da DF, assume segunda a 

literatura, um caracter sobretudo empírico, o qual se revela cientificamente desnecessário a não ser 
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que o bebé adquira esta condição dermatológica com elevada frequência. Porém, quando esta se 

mostra opção, pais/cuidadores devem procurar por produtos de composição simples de modo a 

incluir o menor número de sensibilizantes ou irritantes possíveis [65, 67]. 

 

1.4.2.2. Tratamento da Dermatite da Fralda 

Ao primeiro sinal de algum tipo de lesão ou eritema, maior atenção ao cuidado da pele na 

área da fralda deve ser dado, por forma a evitar danos maiores, restabelecer o estado saudável da 

pele nesta área e prevenir recorrências. Nesse sentido a primeira abordagem a executar passa por 

reforçar as medidas de prevenção [67]. Contudo, existirão situações que carecem de medidas 

especializadas para a sua a resolução, nesse momento a mnemónica A B C D E deve ser aplicada: 

A (“Air”): refere-se à intervenção terapêutica mais segura, básica e muitas vezes mais 

eficaz: a remoção da fralda. Como o ambiente da fralda propícia a irritação da pele, ao remover a 

fralda, oferece-se à pele a oportunidade de secar e de se ver livre de forças de atrito e substâncias 

irritantes como urina e fezes. Além destas vantagens, deixar o bebé sem fralda revela-se um 

incentivo ao seu desenvolvimento motor [66]. 

B (“Barrier”): Creme, pomadas e pastas com função barreira constituem frequentemente a 

primeira linha de tratamento usada por pais e especialistas para o tratamento do eritema da DF (o 

uso de fraldas é quase inevitável). Todavia, apesar da diversidade de produtos disponíveis no 

mercado, poucos são aqueles que apresentam comprovada evidência científica da sua segurança e 

eficácia. Assim, segundo a literatura, a escolha por um determinado produto deve passar por 

produtos que possuem elementos na sua composição com provas científicas dos seus benefícios: 

formulações com óxido de zinco, vaselina, lanolina; e mais recentemente: dexpantenol, 

colestiramina e/ou sucralfato tópico. Relativamente à forma de aplicação, diversos autores 

recomendam para que os pais coloquem uma generosa camada do produto na pele do bebé a cada 

muda da fralda e que não tentem remover completamente o produto antes da nova aplicação (a 

fricção necessária para tal pode causar ainda mais irritação). Mencionam ainda, que em caso de 

diarreia, a formulação mais indicada será uma pasta, pois evidencia maior efetividade na proteção 

contra a humidade. Por fim, alertam para que nunca seja aplicado pó-talco, face aos inúmeros casos 

de pneumonites por inalação acidental [14, 65, 66, 68]. 

C (“Cleaning”): Como mencionado anteriormente, a limpeza da área da fralda pode ser 

efetuada com água morna/algodão/produtos de limpeza adequados ou com toalhitas. Efetivamente, 

os estudos disponíveis comprovam que os dois métodos são equivalentes nos parâmetros, 

hidratação, pH, eritema, perda de água transepidérmica e flora microbiana da pele do bebé [33, 68]. 

D (“Diaper”): Como já referido no subcapítulo anterior, vários autores apontam que para 

preservar e reestabelecer a integridade da pele do bebé, pais/cuidadores devem optar por fraldas 

descartáveis superabsorventes e por uma a troca das mesmas de pelo menos de 2-2h [14, 65].  
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E (“Education”): A estratégia final utilizada no tratamento do eritema da Dermatite de 

Fralda constitui a educação aos pais. A necessidade desta educação advém do facto de que, apesar 

da qualidade dos produtos ou das melhores intenções que os profissionais de saúde possam ter, se 

não forem dadas as instruções adequadas sobre os cuidados com a pele do bebé na área da fralda 

aos pais, estes nunca conseguirão alcançar resultados positivos no tratamento desta [66]. 
 

A implementação da mnemónica ABCDE representa, normalmente, uma estratégia de 

sucesso. Porém, quando não ocorre melhorias nas 72h subsequentes, a literatura alerta para se 

suspeitar a presença de uma infeção fúngica concomitante. Nessa situação o tratamento indicado 

passa pela aplicação tópica de antifúngicos (miconazole, cloritrimazole, cetoconazol, econazole, 

tioconazole ou ciclopirox) por um período de 10-21 dias até cura completa (não existe suporte 

científico para tratamento oral em pediatria). Todavia, a aplicação dos mesmos será ainda 

insuficiente à resolução do caso quando ocorre falta de adesão terapêutica (os tratamentos são 

prolongados e exigem a sua continuação após aparente resolução); é feita administração de 

antibióticos; existe história familiar de imunodeficiência; ou uma infeção secundaria bacteriana 

está presente (mupirocina tópica seria a opção, mas Portugal só dispõe da forma nasal) [66, 67, 69]. 

Finalmente, há que referir ainda, que para o tratamento de formas moderadas-severas ou de 

origem alérgica da Dermatite da Fralda poderá ser útil o uso de dermo-corticóides de baixa 

potência para reduzir a inflamação e eritema. Nestes casos, uma quantidade mínima deve ser 

aplicada inicialmente 1-2vezes por dia, durante 3 dias (máximo 2 semanas). Ressalva-se porém que 

a combinação de antifúngicos-corticosteroides na área da fralda deve ser evitada [66, 67]. 

 

1.5. Resultados 

A partir do desenvolvimento dos TEMAS A e B foram criados cinco folhetos (Anexos D a 

I) de informação simples e clara que auxiliam os pais/cuidadores na forma de cuidar da pele dos 

seus bebés. A implementação de mais um folheto ao inicialmente estipulado surgiu da necessidade 

de enquadrar/alertar os pais/cuidadores para a necessidade de cuidados personalizados. Os folhetos 

foram expostos em local próprio na FAV, mas também foram divulgados no momento do 

atendimento quando tal era oportuno. A recetividade dos mesmos aos clientes da FAV comprovou 

mais uma vez que os pais/cuidadores preocupam-se e procuram dar os melhores cuidados aos seus 

bebés, mas que sentem claramente falta de conhecimentos para as escolhas que o implicam. 

 Dentro dos cinco folhetos criados, aquele que talvez revelou uma procura/interesse ainda 

mais especial refere-se ao da Dermatite Atópica. Na realidade também foi este o tema que mais 

solicitações de ajuda no momento do atendimento ocorreram. Estes dados vêm de encontro aos 

dados publicados nos artigos: a sua prevalência está a aumentar; e demonstra que constitui uma 

patologia ainda pouco conhecida que suscita preocupação e angústia nos pais/cuidadores. 

Em paralelo à contribuição para a educação para saúde sob a forma de folhetos e no 

atendimento, foi ainda preparado uma apresentação sobre os dois temas para o Lar Luísa Canavarro 
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(Anexo I). O Lar Luísa Canavarro representa uma instituição particular de solidariedade social, 

fundada no ano de 1989, destinada a jovens adolescentes ou mulheres grávidas, ou puérperas com 

filhos recém-nascidos ou até à primeira infância, em situações de extrema vulnerabilidade. Ao ser 

constatado a presença deste público com um possível máximo interesse na assistência de uma 

formação sobre os Cuidados Diários e Especiais com a pele do Bebé, a FAV prontamente se 

envolveu neste projeto tendo estabelecido os contactos com o lar e fornecido amostras de produtos 

adequados e disponíveis na Farmácia no enquadramento dos temas. Contudo, apesar também da 

recetividade por parte do Lar Luísa Canavarro nesta atividade, não foi possível à instituição, no 

período de estágio, estabelecer uma data para o fazer, sendo que todo o trabalho produzido fica a 

aguardar essa oportunidade de exibição.  

 

1.6. Discussão/Conclusão 

As preocupações/confusões detetadas nos pais para a seleção dos melhores produtos para o 

cuidado com a pele dos seus bebés e as lacunas de formação académica neste âmbito representaram 

os dois grandes motivos para a escolha pelo desenvolvimento destes dois temas. 

Durante o primeiro ano de vida de um bebé, as características da pele que estes apresentam 

impõe um cuidado personalizado e reforçado, de modo a não ser comprometida a integridade da 

mesma nem o seu natural desenvolvimento. Neste contexto, revela-se fundamental divulgar aos 

pais/cuidadores os cuidados essenciais relativos à duração/frequência/modo do banho (onde inclui 

a seleção de produtos de base lavante suave que respeitam o “manto acídico” e o equilíbrio lipídico 

da pele); alertar para a necessidade de uma hidratação diária com emolientes seguros e que vão de 

encontro à composição lipídica fisiológica da pele e esclarecer a importância da manutenção do 

cordão umbilical limpo e seco. Todavia, estes cuidados diários, que deram origem ao 

desenvolvimento do TEMA A, demonstram-se insuficientes na preservação e promoção do estado 

natural da pele quando determinadas patologias dermatológicas estão presentes. 

O incompleto desenvolvimento da função barreira dos bebés, associado à menor espessura 

da pele e à presença fragilidades invulgares, torna os bebés verdadeiramente suscetíveis a doenças 

da pele como a dermatite atópica e da fralda. Estes problemas, uma vez presentes, levam a 

preocupações nas rotinas do tratamento da pele destes para pais e cuidadores, tendo-se por isso 

desenvolvido o TEMA B. No enquadramento deste tema, as principais mensagens a destacar dizem 

respeito; no caso da DA, para a importância em evitar os fatores provocativos, hidratar a pele e não 

recear os dermo-corticóides (quando necessários); e na DF para o valor da estratégia ABCDE. 

Em conclusão, com o desenvolvimento do TEMA A e B, assim como com a criação dos 

folhetos, prestação de informações no momento do atendimento e preparação da formação, (além 

de representarem o alcance dos objetivos traçados) demonstrou-se que os farmacêuticos podem 

constituir uma mais-valia no contorno das dificuldades destes pais e que ações deste tipo revelam-

se fundamentais para estreitar a relação farmacêutico-utente. 
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Conclusão 

A Farmácia Avenida representa uma instituição que procura satisfazer as necessidades da 

sua comunidade em aspetos de saúde, beleza e bem-estar, e por isso contempla uma equipa de 

profissionais dinâmicos, que promove o rigor e a confiança e que se supera diariamente. 

 O desenvolvimento destes quatro meses de estágio permitiram não só conhecer a estrutura 

e os métodos desta equipa no seu serviço à sociedade como também fazer parte da mesma, como 

um elemento ativo. Assim, para que este período representasse uma evolução e aprendizagem 

organizada, como parte integrante e final do ciclo de estudos do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, foi proposto o desempenho de um plano de estágio dividido em três fases:  

-Primeira fase: Conhecer e desempenhar funções intrínsecas à gestão da Farmácia no que 

respeita a encomendas e aprovisionamento, analisar a informação contida no receituário e folhetos 

informativos dos produtos para preparação para a política de atendimento e determinar parâmetros 

fisiológicos/bioquímicos (permitindo o primeiro contacto com a relação farmacêutico-utente). 

-Segunda fase: acrescer às funções da primeira fase, atividades farmacêuticas, 

nomeadamente aconselhamento e dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde com 

acompanhamento, produção de medicamentos e produtos manipulados e 

conferência/organização/faturação do receituário. 

-Terceira fase: prosseguir com as atividades desempenhadas, contudo com atendimento 

sem supervisão permanente. 

O cumprimento em pleno deste plano de estágio permitiu aplicar e consolidar os 

conhecimentos teóricos até ao momento adquiridos, mas também possibilitou constatar que a 

formação académica não fornece todos os conhecimentos necessários, essencialmente no que 

respeita à indicação farmacêutica e dispensa de produtos de venda livre. A presença no mercado de 

uma diversidade de gamas de produtos para o mesmo fim, muitas vezes de qualidade, segurança e 

eficácia similar, dificulta a orientação para o utente por um determinado produto. Contudo, a 

partilha de conhecimentos/experiência entre a equipa, a preparação elaborada na primeira e 

segunda fase de estágio, assim como as formações/cursos adquiridos permitiram que essa 

dificuldade fosse ultrapassada.  

Em paralelo ao plano de estágio, foi ainda possível desenvolver atividades ligadas à prática 

profissional, concretamente no âmbito dos Cuidados Diários e Especiais com a pele do Bebé. A 

possibilidade de contribuir para a educação para saúde, como o culminar dos objetivos inicialmente 

propostos, revelou-se uma experiência extremamente enriquecedora, apesar de ao mesmo tempo 

demonstrar que nem sempre é fácil colocar em prática os projetos traçados. 

Em suma, com a concretização deste estágio foi possível conhecer e assumir 

responsabilidades farmacêuticas, assim como adquirir ferramentas para o melhor desempenho 

pessoal e profissional das futuras obrigações como profissional de saúde.  
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 Anexo A 

Exemplo de uma ficha de Preparação com o respetivo Rótulo. 
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 Anexo B 

Os critérios de Hanifin e Rajka foram criados em 1980 para o diagnóstico da 

Dermatite Atópica. De acordo com Hanifin e Rajka, o diagnóstico de Dermatite Atópica 

requer a presença de pelo menos três dos quatro critérios major e três dos vinte e três dos 

critérios minor [70]. 

 

Major Criteria Minor Criteria 

- Pruritus 

 

-Dermatitis affecting flexural surfaces in 

adults and the face and extensors in infants 

 

-Chronic or relapsing dermatitis 

 

-Personal or family history of respiratory 

atopy. 

-Features of the so-called “atopic facies”: facial 

pallor or erythema, hypopigmented patches, 

infraorbital darkening, infraorbital folds or 

wrinkles, cheilitis, recurrent conjunctivitis, and 

anterior neck folds. 

 

-Triggers of atopic dermatitis: foods, emotional 

factors, environmental factors, and skin irritants 

such as wool, solvents, and sweat. 

 

-Complications of atopic dermatitis: 

susceptibility to cutaneous viral and bacterial 

infections, impaired cell-mediated immunity, 

immediate skin-test reactivity, raised serum IgE, 

keratoconus, anterior subcapsular cataracts. 

 

-Others: early age of onset, dry skin, ichthyosis, 

hyperlinear palms, keratosis pilaris (plugged hair 

follicles of proximal extremities), hand and foot 

dermatitis, nipple eczema, white dermatographism, 

and perifollicular accentuation. 
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 Anexo C 

SCORAD índex ( SCORring Atopic Dermatitis): permite determinar a severidade 

da Dermatite Atópica [71]. 
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 Anexo D 

Folheto sobre as características da pele de um bebé. 
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 Anexo E 

Folheto sobre Banho e Hidratação. 
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 Anexos F 
 

Folheto sobre Cuidado com o Cordão Umbilical. 
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 Anexos G 
 

Folheto sobre Dermatite Atópica. 
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 Anexo H 

Folheto sobre Dermatite da Fralda 
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 Anexo I 

Apresentação para o Lar Luísa Canavarro 
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Resumo 

Concluídos nove semestres de formação na Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto, surge a oportunidade de experienciarmos a atividade Farmacêutica na sua vertente 

hospitalar, complementando a nossa formação com mais e importantes conhecimentos e colocando 

em prática os já adquiridos. 

A realização do estágio nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto 

proporciona-nos o conhecimento da sua organização, olhar de perto o circuito do medicamento em 

meio hospitalar e participar, ainda que de forma breve, na equipa que suporta e torna possível todo 

este sistema complexo. Assim, ao longo de dois meses passamos por vários setores dos Serviços 

Farmacêuticos, nos quais permanecemos durante uma semana em cada um deles. 

O Armazém de Produtos Farmacêuticos é um dos setores pelos quais passamos, muito 

importante no circuito do medicamento, ao nível do qual ocorre a aquisição, a receção, o 

armazenamento e a distribuição dos medicamentos e produtos farmacêuticos, e cuja gestão é 

decisiva para o bom funcionamento de todo o Serviço Farmacêutico. 

A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária é um sistema de distribuição de 

medicamentos com inúmeras vantagens, já que permite um maior acompanhamento 

farmacoterapêutico do doente, garantindo uma maior segurança e eficiência e ainda mostrando 

benefícios sob o ponto de vista económico. Este tipo de distribuição envolve um processo 

cuidadoso e criterioso de validação farmacêutica da prescrição médica, seguindo-se o aviamento da 

medicação, ambas etapas que pudemos acompanhar. 

Outro tipo de distribuição hospitalar com a qual contactamos é a que ocorre em Regime de 

Ambulatório. Este assume uma relevância crescente nos serviços hospitalares, tratando-se de uma 

área que permite a melhoria da adesão à terapêutica e uma melhor gestão dos recursos hospitalares. 

Aqui efetuam-se, entre outras atividades, a validação de prescrições médicas e respetiva dispensa 

de medicamentos, sempre acompanhada da informação relevante para o doente. 

A Unidade de Farmácia Oncológica é um setor que se encontra fisicamente separado dos 

Serviços Farmacêuticos e é responsável por um circuito particular dos fármacos citotóxicos, dado o 

seu risco biológico inerente. O armazenamento destes medicamentos ocorre nesta unidade, assim 

como a sua preparação e dispensa, após um processo cauteloso de validação farmacêutica. Durante 

o período de estágio tivemos a oportunidade de presenciar a inauguração das novas instalações que, 

certamente, aumentará a qualidade e eficiência deste sector. 

A Produção é outra importante unidade que conhecemos, responsável pela preparação de 

produtos estéreis e não-estéreis, incluindo bolsas de nutrição parentérica. Este setor de manipulação 

e preparação permite colmatar as inadaptabilidades terapêuticas dos medicamentos colocados à 

disposição pela indústria farmacêutica, sendo muito importante em meio hospitalar. 
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Por último, a Unidade de Ensaios Clínicos faz também parte dos Serviços Farmacêuticos e, 

tal como o nome indica, é o sector que integra os Ensaios Clínicos, essenciais na investigação e 

desenvolvimento de medicamentos. Esta unidade no Centro Hospital do Porto tem ganho um 

crescente interesse por parte das Indústrias Farmacêuticas, trazendo benefícios económicos 

significativos a esta instituição de saúde. 

Para concluir, face à dificuldade em aceder à experiência nas várias áreas de atuação 

Farmacêutica, a oportunidade de findarmos a formação académica com este estágio é muito 

importante para nós, não só pela aprendizagem, como também por permitir a reflexão sobre as 

nossas ambições profissionais e sobre a área que mais nos poderá realizar enquanto Farmacêuticas. 
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Lista de Abreviaturas 

APF Armazém de Produtos Farmacêuticos 

APT Alimentação Parentérica Total 

AUC Area Under the Curve (Área sob a curva)  

CAUL Certificado de Autorização de Utilização do Lote 

CdM Circuito do Medicamento 

CdME Circuito do Medicamento Experimental 

CFLv Câmara de Fluxo Laminar 

CFT Comissão de Farmácia e Terapêutica 

CHP Centro Hospitalar do Porto 

CTX Citotóxicos 

DCI Denominação Comum Internacional 

DIDU Distribuição Individual em Dose Unitária 

FEFO First Expired First Out 

FHNM Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos 

GAHF Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia 

HGSA Hospital Geral de Santo António 

HJU Hospital Joaquim Urbano 

HLS Hospital Logistics System (Sistema de Logística do Hospital) 

HMP Hospital Maria Pia 

INFARMED Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos para a Saúde  

MJD Maternidade Júlio Diniz 

PDA Personal Digital Assistant 
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PF Produtos Farmacêuticos 

SA Serviço de Aprovisionamento 

SAM Sistema de Apoio ao Médico 

SI_UFO Sistema Informático da Unidade de Farmácia Oncológica 

SF Serviços Farmacêuticos 

SFH Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

TDT Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 
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UFA Unidade de Farmácia de Ambulatório  
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UCIP Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente 

USP United States Pharmacopeia 
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1. Introdução 

1.1. Organização do Estágio 

O estágio curricular nos Serviços Farmacêuticos Hospitalares do Hospital Geral de Santo 

António teve a duração de 2 meses, com início em maio e final em junho. O presente relatório de 

estágio foi realizado em simultâneo por Ana Filipa Monteiro da Silva nº200901224, Catarina 

Mateus Moreira Garcia, nº 200902383, Clara Pinho Cerejeira Leitão, nº 200904587 e Sylvie Leite 

de Carvalho, nº 200904609, alunas do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 

 

1.2. Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) representam o conjunto de atividades 

farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles ligados. Pelo facto destes 

serviços constituírem uma importante fasquia dos cuidados de saúde dispensados em meio 

hospitalar são atividades reguladas por diploma governamental, que vem em complemento às 

orientações gerais dos Órgãos de Administração para o seu bom funcionamento [1, 2]. 

Com o desempenho em conformidade destas funções pode afirmar-se que os SFH são os 

responsáveis por assegurar a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e 

segurança dos medicamentos, por prestar cuidados de saúde e promover ações de investigação 

científica e de ensino [1, 2]. 

A formação em Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas cria profissionais de saúde 

capazes de se integrarem em equipas de cuidados de saúde, assim como de assegurarem SFH. 

Deste modo, torna-se evidente a necessidade de elaborar um estágio curricular neste 

enquadramento, para que cada estudante possa completar a sua formação, sobretudo numa vertente 

prática. É então, neste contexto que se desenvolveu este estágio curricular de dois meses no Centro 

Hospitalar do Porto (CHP). 

 

1.3. Centro Hospitalar do Porto e o seu Contexto Histórico  

O Hospital Geral Santo António (HGSA) é um hospital centenário, central e universitário 

localizado na cidade Invicta (Figura 1). É uma instituição, que apesar de instalada num edifício de 

grande valor histórico e arquitetónico, representa um dos mais modernos hospitais do país [3]. 

A construção do HGSA iniciou-se pela ordem de D. José I no século XVIII, na tentativa de 

substituir o antigo Hospital D. Lopo e foi coordenada pela Misericórdia do Porto. A primeira pedra 

foi lançada solenemente a 15 de Julho de 1770, mas todo o processo foi arrastado por vários anos 

quer por dificuldades económicas quer por dificuldades bélicas próprias da época. Decorridos 30 

anos de obra, com 2/3 de edificação do projeto inicial de John Carr, nasceu oficialmente o Hospital 

de Santo António [2, 3]. 
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Vários anos de constante evolução e melhoria da prestação de cuidados de saúde, 

permitiram o reconhecimento do valor acrescido deste hospital no serviço à comunidade, pela 

população. Fruto deste reconhecimento e pelas novas necessidades que o país enfrenta, o governo 

português ordenou pelo Decreto-Lei nº326/2007 de 28 de Setembro, a fusão deste hospital com a 

Maternidade Júlio Dinis (MJD) e com o Hospital Central Especializado de Crianças Maria Pia 

(HMP), o qual intitulou o trio de CHP. Em 2011, o CHP é alargado também ao Hospital Joaquim 

Urbano (HJU) [4]. 

Hoje a farmácia do CHP é vista como um espaço de excelência para a prestação de 

cuidados de saúde, que promove o ensino e a investigação. A sua missão é trabalhar sempre melhor 

e criar um melhor ambiente de trabalho para que possa servir a sua população com o maior 

respeito, experiência, qualidade, inovação e responsabilidade [2, 3]. 

 

 

                 Figura 1: Hospital Geral de Santo António. 

 

1.4. Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do CHP estão integrados nos serviços de suporte e 

prestação de cuidados, contemplando a aquisição e distribuição de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos (PF) na forma clássica ou em dose unitária e em regime ambulatório, sendo ainda 

responsáveis pela farmacotecnia e ensaios clínicos [2].  

Adicionalmente, este serviço interage com outras equipas de saúde, por integração em 

comissões técnicas, colaboração na prescrição e preparação da nutrição parentérica, prestação 

cuidados Farmacêuticos e farmacovigilância e por assegurar a divulgação da informação sobre o 

medicamento [1]. 

A equipa dos SF é liderada pela Dra. Patrocínia Rocha sendo constituída por 

Farmacêuticos, técnicos, assistentes operacionais e assistentes técnicos. 

 

1.5. Creditação dos Serviços Farmacêuticos do HGSA 

A presente sociedade é marcada, à escala global, pela constante evolução dos mercados, 

pelo incessante desenvolvimento tecnológico e por um nível crescente de exigência por parte dos 
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clientes. Desta forma, a nossa população cada vez mais necessita e exige sistemas de qualidade 

orientados para os processos. 

O corpo administrativo do HGSA, assim como a sua equipa dos SF sentiram também esta 

necessidade e reuniram em 2012 as condições adequadas para a certificação do Sistema de Gestão 

de Qualidade nos SF, em conformidade com a norma NP EN ISO 9001:2008. 

A norma ISO 9001 constitui um reconhecimento ao esforço desta organização em 

assegurar a conformidade dos seus produtos e/ou serviços, a satisfação dos seus pacientes e a 

melhoria contínua. Assim, através desta creditação, o HGSA pôde aumentar a confiança dos seus 

clientes e a sua distinção perante outros serviços hospitalares nacionais [5].  

 

1.6. Objetivo de estágio no Centro Hospitalar do Porto 

A oportunidade de estagiar no CHP traz consigo a possibilidade de experienciar uma 

realidade diferente da Farmácia Comunitária em que a intervenção do Farmacêutico é também de 

elevada importância. 

Um dos objetivos do estágio no HGSA é a obtenção de conhecimentos relativamente à 

forma como funcionam os SF num hospital central: todo o circuito do medicamento e a forma 

como é feita a gestão da logística e dos recursos humanos. 

Para além disso, o estágio no CHP permite o contacto com determinados grupos 

farmacoterapêuticos, como antirretrovirais, que não existem à venda na Farmácia comunitária e 

que, desta forma, vem complementar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

  

Tabela 1: Diário Geral das atividades desempenhadas 
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2. Circuito do Medicamento 

Na farmácia hospitalar o medicamento tem o seu próprio circuito, de forma a garantir o 

bom uso do medicamento e a dispensa de forma controlada e em perfeitas condições. Os 

medicamentos chegam aos SF após seleção e compra, sendo armazenados de acordo com as 

caraterísticas de cada fármaco, ficando no Armazém ou, no caso de medicamentos experimentais, 

nas instalações dos Ensaios Clínicos. Posteriormente, podem seguir para a Produção ou para a 

Distribuição. 

Para que ocorra a cedência de medicamentos, as prescrições têm de ser validadas pelo 

Farmacêutico. A presença de falhas na prescrição médica ou alteração do estado clínico do doente 

irá determinar a reavaliação da terapêutica pelo médico podendo emitir ou não nova prescrição, 

que entrará no circuito do medicamento (CdM) [1]. 

Nos capítulos subsequentes é feita uma pormenorização do funcionamento de cada setor 

dos SF do HGSA ilustrados no esquema da Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. CdM no HGSA. O circuito chega até aos SF, onde após validação da prescrição, procede para o 

doente. O ciclo fecha-se com a reavaliação do médico que pode alterar, manter ou suspender a prescrição, 

adaptado de [1].  
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2.1. Armazém de Produtos Farmacêuticos [1, 6] 

O Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF) é o armazém central do CHP, onde é 

iniciado o processo de aquisição dos medicamentos e PF e posterior receção, armazenamento, 

conservação, gestão e distribuição. A gestão do armazém tem como principal objetivo garantir a 

disponibilização dos medicamentos e PF em quantidade, qualidade e no prazo esperado pelo 

requerente, ao menor custo.  

 

2.1.1. Aquisição  

A aquisição dos medicamentos e PF é realizada sempre que surge a necessidade dos 

mesmos e deve estar sempre em conformidade com o Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM) e respetiva adenda ou deliberações da Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT). A necessidade de aquisição é despoletada pelo sistema de reposição por 

kanbans e o procedimento de aquisição é efetuado pelo APF em articulação com o Serviço de 

Aprovisionamento (SA). 

 

2.1.2. Receção  

A receção das encomendas de medicamentos e PF ocorre na zona de receção do armazém e 

compreende duas fases. Na primeira é necessário verificar o número de volumes de mercadoria 

entregues, a integridade das embalagens, bem como confirmar o destinatário da encomenda. Na 

segunda fase procede-se à validação da mercadoria recebida, garantido sempre que é dada 

prioridade aos produtos refrigerados (com indicação de conservar entre 2-8ºC). A validação inclui a 

análise da concordância entre os produtos entregues e os faturados e entre estes e os efetivamente 

solicitados, tendo sempre como base as características do produto, designadamente o nome, a 

forma farmacêutica, a dosagem, a quantidade enviada e a solicitada, o prazo de validade e o lote. 

Durante a verificação do lote é necessária particular atenção para detetar situações em que o prazo 

de validade é inferior a 6 meses, pois nestes casos a encomenda só será aceite se for garantida a 

possibilidade de troca dos produtos por outros com prazo de validade superior. 

Para além dos aspetos descritos, três tipos de produtos merecem particular atenção aquando 

da sua receção. São eles: os dispositivos médicos, em que deve ser verificada a presença da 

marcação “CE” e posteriormente arquivar os certificados que os acompanham; os medicamentos 

hemoderivados ou derivados do plasma humano, confirmando-se a presença do respetivo 

certificado de autorização de utilização do lote (CAUL) da Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos para a Saúde (INFARMED) que deve ser digitalizado e arquivado informaticamente; e as 

matérias-primas, cujo respetivo Boletim de Análise que comprova a qualidade do lote fornecido 

pelo fabricante deve ser analisado e enviado para o Setor de Produção, em que o responsável 

decide sobre a conformidade ou não do lote. 
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Qualquer não conformidade apurada durante o procedimento de receção deve ser 

devidamente registada e comunicada para posterior decisão. 

No caso das novas matérias-primas, estas devem ser acompanhadas pela Ficha de Dados de 

Segurança com o 1º lote fornecido que é arquivado no respetivo dossier na Produção de Não 

Estéreis.  

Os Estupefacientes e Psicotrópicos que chegam ao APF são enviados para o Farmacêutico 

responsável que os armazena em sala fechada própria, a qual tem acesso condicionado.  

Após a receção, toda a documentação validada é enviada para o SA, para que seja dada 

entrada da encomenda no sistema informático, seguindo-se o armazenamento dos medicamentos, 

PF ou dispositivos médicos rececionados.  

 

2.1.3. Armazenamento 

O adequado armazenamento dos medicamentos, PF e dispositivos médicos é crucial para 

garantir a sua qualidade e segurança. Para tal, as características dos produtos devem ser alvo de 

particular atenção de maneira a assegurar o seu armazenamento nas condições ótimas de humidade, 

temperatura e luminosidade. O APF reúne as condições que satisfazem a correta conservação dos 

medicamentos, PF e dispositivos médicos e o seu espaço interior é, de um modo geral, organizado 

pelas seguintes zonas de armazenamento: 

 Conjunto de corredores identificados pela ordem alfabética de acordo com a Denominação 

Comum Internacional (DCI), destinados à generalidade dos medicamentos (Figura 3); 

 Corredor destinado ao armazenamento exclusivo de colírios, pomadas oftálmicas, gotas 

auriculares, soluções nasais, medicamentos manipulados, antídotos e agentes de contraste 

radiológico; 

 Zona de armazenamento de produtos de grande volume, de forma a rentabilizar o espaço 

físico; 

 Corredor onde se encontram os produtos para a nutrição artificial; 

 Corredor onde se encontra o material de penso; 

 Câmara frigorífica, com sistema de controlo de temperatura, direcionada ao 

armazenamento de medicamentos termolábeis (Figura 4); 

 Sala de armazenamento dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, com acesso 

restrito. 

Na maioria das zonas, os medicamentos e produtos encontram-se organizados por ordem 

alfabética da sua corresponde DCI. 

Para além dos referidos, existe ainda um corredor onde estão dispostos medicamentos 

pertencentes à Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA), que não podem ser armazenados nessa 

unidade por questões de espaço.  
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Os medicamentos citotóxicos são rececionados no APF e enviados para a Unidade de 

Farmácia Oncológica (UFO), onde são armazenados para evitar grandes movimentações, dado o 

seu inerente risco biológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Gestão do stock 

A gestão de stocks é um dos procedimentos mais importantes para assegurar o bom 

funcionamento dos SF, já que os medicamentos constituem uma parte considerável do capital 

investido.  

Esta gestão passa, assim, por garantir que os medicamentos e outros PF se encontram 

sempre disponíveis, existindo um controlo entre a sua quantidade máxima e mínima adaptadas às 

necessidades de consumo desse produto, de forma a evitar a sua rutura ou excesso. Para tal, a 

gestão dos stocks é conseguida através da articulação entre o sistema informático e o sistema 

kanban, que permitem controlar as existências.  

O princípio básico inerente a estes sistemas é o estabelecimento do Ponto de Encomenda 

(PE), que corresponde à quantidade mínima necessária do produto, a partir da qual deve ser 

realizada a sua encomenda, de forma a não ocorrer rutura do stock.  

O sistema kanban (Figura 5) é um sistema de cartões desenvolvido para todos os 

medicamentos e produtos, onde constam as informações principais como o código e designação do 

produto, o PE e a quantidade a encomendar. O cartão é colocado juntamente com o respetivo 

produto e no local em que a quantidade restante existente se iguala ao PE. Quando o cartão é 

atingido, deve ser retirado e colocado na caixa de “produtos a encomendar”. Para que não haja 

Figura 3. Corredor da secção Geral do APF. 

Figura 4. Câmara frigorífica para acondicionamento dos medicamentos termolábeis. 
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erros na recolha dos kanbans, os produtos devem ser retirados sempre da direita para a esquerda e 

da frente para trás. Ao fim do dia, os cartões colocados na caixa são recolhidos e procede-se à 

aquisição dos medicamentos/PF. Os códigos dos produtos a encomendar são inseridos no sistema 

informático na “lista comum” partilhada com o SA, que analisa e concretiza a encomenda ao 

fornecedor.  

Outro aspeto importante na gestão dos stocks é o armazenamento dos produtos segundo a 

regra first expired first out (FEFO), para evitar a sua rutura por expiração do prazo de validade. 

Esta organização é conseguida devido à existência de um sistema mensal de controlo dos prazos de 

validade que verifica todos os medicamentos/PF com um período de caducidade até 3 meses a 

contar da data da verificação. 

Em determinadas situações como medicação utilizada de forma esporádica, medicação em 

falta por estar esgotada no fornecedor habitual ou manipulados, é necessário recorrer à Farmácia 

Lemos ou solicitar um empréstimo a outro hospital. Da mesma forma, podem ser solicitados 

empréstimos ao SF do CHP, sendo que nestes casos a cedência do medicamento/PF só pode ser 

concretizada se as existências o permitirem ou em situações de life-saving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Distribuição 

2.2.1. Clássica  

A distribuição clássica no âmbito hospitalar consiste no fornecimento de medicamentos 

para um determinado serviço ou unidade que efetua um pedido de reposição de stocks. No CHP a 

distribuição clássica é a responsável pela reposição de stock nas Farmácias satélites (HMP, MJD e 

HJU), na UFO, na UFA e nos Serviços clínicos, Blocos, Consultas e Veículo Médico de 

Emergência Médica (VMER).  

O pedido de reposição tem por base um stock fixo, isto é, uma quantidade de 

medicamentos e de produtos farmacêuticos previamente estudado e acordado entre os SF e os 

Serviços Clínicos. 

Figura 5. Cartão kanban. 
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A necessidade de requisição e a reposição dos stocks podem ser realizadas por três 

metodologias distintas [6]: 

    Reposição por Hospital Logistics System (HLS): sistema de troca de caixas vazias por 

caixas cheias, de acordo com os quantitativos previamente definidos (Figura 6). Este sistema é 

utilizado, como exemplo, pelo VMER; 

    Reposição de stocks nivelados: reposição efetuada no local, em determinados serviços, 

após contagem das unidades consumidas, de acordo com os quantitativos previamente definidos. 

Este tipo de reposição é utilizado, por exemplo, no Serviço de Urgência e na Distribuição 

Individual em Dose Unitária (DIDU).  

    Reposição por kanban: o kanban é retirado quando é atingido o ponto de encomenda, 

indicando a necessidade de um pedido ao fornecedor. Este método está implementado, na UFO, 

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP), entre outros serviços e unidades. 

Após o aviamento dos medicamentos e PF solicitados e o respetivo débito no sistema 

Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF), o qual deve ser feito preferencialmente no 

Personal Digital Assistant (PDA), procede-se ao seu acondicionamento em contentores fechados e 

devidamente identificados com o nome do serviço a que se destinam. Os medicamentos de frio são 

acondicionados e transportados em caixas com acumuladores de gelo, de modo a garantir a sua 

estabilidade. A medicação enviada é acompanhada por uma guia de transporte e um impresso de 

débito [6]. 

No CHP, a distribuição clássica é dividida em dois circuitos (circuito A e B), cada um deles 

responsável pelo fornecimento de medicamentos a determinados serviços e unidades e cujo 

planeamento teve em conta a proximidade física dos mesmos, de modo a rentabilizar todo o 

procedimento de distribuição [6]. 

Os antisséticos e desinfetantes, os injetáveis de grande volume e os produtos de contraste 

radiológico são produtos cuja distribuição é também da responsabilidade do APF. A requisição 

destes produtos pode ser realizada informaticamente, em papel ou pelo sistema de reposição HLS, 

conforme o serviço ou unidade, sendo, posteriormente, entregues e debitados ao respetivo 

requerente [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Sistema de Reposição por HLS. 
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2.2.2. Distribuição Individual em Dose Unitária 

O sistema de DIDU tornou-se um imperativo legal nos SFH, a partir do Despacho de 30 de 

Dezembro de 1991. Através deste sistema pretendia-se que houvesse uma maior segurança no 

CdM, melhor conhecimento do perfil farmacoterapêutico dos doentes, maior racionalização da 

terapêutica e uma redução dos desperdícios [1, 2]. 

No caso específico do HGSA este sistema começou com a distribuição para o serviço de 

Medicina 2-B. Contudo, com a melhoria da qualidade da terapêutica administrada ao doente e com 

as respetivas vantagens económicas obtidas, rapidamente se alargou a DIDU a todos os serviços do 

hospital [2]. 

 

2.2.2.1. Disposição/Funcionamento da DIDU [7, 8] 

O processo de preparação de medicamentos a distribuir por esta via exige um 

funcionamento pleno 24/24h com a cooperação entre Farmacêuticos, técnicos, assistentes 

operacionais e mensageiros. 

Todo o procedimento é despoletado pela receção da prescrição médica (Figura 7: A) no 

suporte informático, “CdM”. Neste momento, o Farmacêutico em serviço começa a analisar cada 

prescrição recebida e valida-a se esta se encontrar em conformidade (Figura 7: B). Após a 

validação de várias prescrições, são emitidas listas de aviamento em horário predefinido, com a 

informação necessária para que os técnicos consigam organizar a medicação diária de cada doente 

internado nos serviços Hospitalares do Santo António. 

Estas listas para a preparação de medicamentos são organizadas segundo dois critérios: 

serviços que usam uma gama de produtos semelhante e a disposição espacial dos serviços no 

HGSA, de forma a não comprometer a rapidez da DIDU. Com as referidas listas são criados carros 

de transporte da medicação, que não são mais que armários móveis organizados por gavetas (ou 

cassetes), onde cada gaveta etiquetada com nome e cama se refere a um doente, e um conjunto 

delas a um serviço clinico (). 

A preparação dos medicamentos para os carros, segundo as listas emitidas, é feita pelos 

técnicos e ocorre em regime semiautomático e manual.  

O método semiautomático refere-se ao uso do equipamento Pharmapick (Figura 7: C2). O 

Pharmapick é um equipamento protótipo português que armazena e fornece ao técnico a medicação 

a distribuir. No seu interior encontram-se diversas unidades de carga organizadas por produto. Os 

produtos de maior volume, ou de maior rotatividade são colocados em unidades de carga maiores e 

o oposto em menores. Todas a unidades de cargas são movimentadas por um sistema automatizado 

que as disponibiliza numa gaveta no posto de trabalho do técnico, com exceção das unidades de 

carga dos gavetões na parte inferior do equipamento que aí permanecem todo o tempo. 
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Finalmente, para haver maior segurança no trabalho técnico com o Pharmapick, é feito um 

controlo diário por conferência de uma gaveta selecionada aleatoriamente mediante a comparação 

do seu conteúdo com a Lista de Preparação. 

Seguidamente, todos os produtos que não estiverem armazenados no Pharmapick são 

referenciados numa segunda lista para que o técnico complete agora o carro de uma forma manual. 

No método manual (Figura 7: C1) o técnico tem de procurar produto a produto numa das 

seguintes unidades: unidade A/grande rotatividade; unidade B/torre; Unidade C/baixa rotatividade; 

material de penso, nutrição entérica e parentérica, antimicrobianos e unidade de frio. Em cada uma 

das unidades os produtos encontram-se organizados por separador por ordem alfabética etiquetados 

por DCI, forma farmacêutica, dosagem, apresentação (1/2-1/4) e respetivo kanban. 

Posteriormente à recolha manual, o técnico completa os carros (salvaguardando os 

cuidados de proteção da luz para as bolsas de nutrição, resguardo da medicação de frio e escolha de 

injetáveis da mesma marca e lote para um doente) e regista possíveis constatações que lhe pareçam 

discordantes (dose, quantidade, produto dispensado…), as quais se intitulam de “intervenções 

técnicas”. Consequentemente, o Farmacêutico deve analisar estas intervenções, corrigir o 

necessário e emitir uma listagem de diferenças (Figura 7: E). 

A listagem de diferenças entende todas as novas prescrições médicas que foram validadas 

durante o abastecimento dos carros pelos técnicos mas que ainda se referem aos doentes desses 

carros.  

Uma vez concluídas todas as alterações, os assistentes operacionais em horários 

predefinidos vão, por fim, levar os carros a cada serviço (Figura 7: F). Todos os serviços recebem 

os seus produtos Farmacêuticos por esta via salvo duas exceções: caso disponham de stock próprio 

(nesse caso só necessitam da validação da prescrição pelo Farmacêutico para que o enfermeiro 

possa administrar a terapêutica) ou perante uma situação de urgência. 
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2.2.2.2. Validação e Monotorização da Prescrição Médica 

A prescrição médica chega aos serviços da DIDU em forma eletrónica ou em papel, sendo 

posteriormente analisada pelo Farmacêutico. Esta verificação permite um maior controlo da 

farmacoterapia, maximizando a sua efetividade e reduzindo os efeitos adversos, ao menor custo 

possível. 

Para a sua correta avaliação, as prescrições devem conter: 

 Identificação do doente (nome, nº processo, Serviço e nº da cama) 

 DCI do medicamento (tal como a forma farmacêutica, dose, frequência, via de 

administração e duração do tratamento) 

 Data e hora da prescrição 

Figura 7. Circuito interno do medicamento na DIDU. (A): Receção da prescrição médica no sistema informático; (B): 

Análise da prescrição pelo Farmacêutico e a sua validação; (C1): Preparação dos medicamentos para os respetivos carros 

sob método manual; (C2): Preparação dos medicamentos para os respetivos carros sob método semiautomático; (D): 

Primeira fase da preparação do carro de aviamento completa; (E) Análise das intervenções técnicas e emissão das listagens 

de diferenças; (F): Distribuição dos carros de aviamento aos respetivos serviços. 

 

Material de Penso 

Unidade A Unidade B 

Unidade C 

Prescrição Médica (A) Validação Farmacêutica (B) 

Manual (C1) Pharmapick (C2) 

Carros (D) 
Diferenças/ 

Intervenções 
Técnicas (E) 

AO – Serviços 
Clínicos (F)  

Nutrição Entérica e 
Parentérica e 

Antimicrobianos 
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 Identificação do prescritor 

Desta forma é possível a identificação do doente e do médico prescritor, caso seja 

necessária alguma notificação. Acrescenta-se ainda a possibilidade da inclusão de dados sobre o 

doente, como a idade, peso, altura, resultados bioquímicos e diagnóstico, que auxiliam o 

Farmacêutico na validação e permitindo um maior apoio à prescrição médica. A presença de dados, 

relativamente a patologias como a insuficiência renal, diabetes, alterações hepáticas e integridade 

do sistema gastrointestinal, são decisivas na escolha de medicamentos em detrimento de outros, 

podendo o Farmacêutico potencializar o uso do medicamento. 

A validação de medicamentos tem como base o FHNM, a adenda, que pode ser criada 

posteriormente, e deliberações da CFT. Através destes organismos são selecionados os 

medicamentos possíveis de serem prescritos, no meio hospitalar, tendo em conta a relação custo-

eficácia.  

O FHNM é um guia que auxilia na prescrição e contém os medicamentos que melhor se 

adequam à generalidade das situações hospitalares, fazendo assim, uma escolha seletiva de uma 

grande variedade de medicamentos no mercado, sem no entanto, ter um caráter rígido que impeça o 

uso de outros medicamentos que em si não constem [9]. 

Particularmente, cada hospital poderá optar por formular uma adenda, onde constem os 

medicamentos adicionais, que o hospital tem por hábito prescrever com base na sua experiência 

clínica, sendo posteriormente aprovados de acordo com os termos do Despacho nº 1083/2004 de 1 

de Dezembro de 2003. 

Acrescenta-se ainda, que casos excecionais que requerem o uso de medicamentos que não 

apresentam comprovada ação terapêutica em determinada patologia ou que sejam de prescrição 

limitada (exigindo maior farmacovigilância) podem ser submetidos à CFT onde poderão ser 

aprovados para casos específicos [9]. 

A validação da prescrição tem ainda de ter em conta as caraterísticas do doente e do 

medicamento. Na validação da prescrição, a inclusão dos dados do paciente, das suas caraterísticas 

antropogénicas e o seu diagnóstico permitem uma escolha mais adequada e direcionada. Nas 

caraterísticas do medicamento é necessário ter em conta quatro fatores: a necessidade, 

adequabilidade do medicamento e da posologia e as condições em que se encontra o 

doente/cuidador, uma vez que é necessário que este consiga fazer a sua administração sem 

dificuldades [8].  

 

2.2.2.3. Gestão das Faltas e Prescrições Urgentes [8]  

Para a gestão de faltas, o HGSA adotou o seguinte procedimento: 

No momento da receção dos carros aos serviços clínicos, os enfermeiros devem verificar se 

todos os produtos prescritos se encontram na gaveta do respetivo doente. Caso se constate uma 
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falta de um determinado produto, o enfermeiro via portal interno deve elaborar um novo pedido. 

Posteriormente, o Farmacêutico na DIDU irá analisar todos os pedidos do portal interno com a 

prescrição médica e tentará perceber o motivo das respetivas faltas. Em caso de não haver qualquer 

não conformidade, o produto será aviado em envelopes de papel (etiquetados com serviço, nome do 

doente e cama) e depositado no local próprio à recolha programada pelos mensageiros (anexo A) 

para serem encaminhados ao serviço clinico. 

Relativamente às prescrições urgentes, estas incluem prescrições de antídotos, do serviço 

de urgências (quando não possuem o produto em stock), primeiras tomas de antibioterapia ou 

prescrições justificadas pelos clínicos. Nestas situações, a plataforma do CdM alerta o 

Farmacêutico, com sinalização vermelha, para proceder ao aviamento destes produtos, com recurso 

aos mensageiros, num período máximo de 30 minutos. Contudo, nas prescrições justificadas pelos 

clínicos podem ser disponibilizados os produtos apenas em horários pré-estipulados. 

 

2.2.2.4. Casos Especiais  

Na DIDU existem medicamentos que requerem um tratamento especializado, e como tal 

são validados e cedidos por mecanismos diferentes do procedimento habitual. Estas ocorrências 

verificam-se na ausência de distribuição em dose unitária no serviço, ou quando a farmacoterapia e 

efeitos secundários do medicamento exigem um maior controlo e segurança, tanto no seu 

armazenamento como na cedência. 

Para os serviços que não tenham acesso à DIDU, a prescrição de anti-infeciosos e nutrição 

parentérica (Anexo B e C), deverá ser efetuada em impresso próprio, por um período válido de 7 e 

10 dias, respetivamente. Todos os restantes serviços que apresentem DIDU devem realizar a 

prescrição em formato eletrónico, no serviço GHAF.  

No caso do Material de Penso, este deverá ser efetuado sempre em impresso próprio 

(Anexo D) a ser validado pelo Farmacêutico, tendo um prazo de 8 dias. Para os Antídotos (Anexo 

E), a prescrição pode ser efetuada tanto a nível informático como em impresso próprio.  

Relativamente aos medicamentos hemoderivados, a prescrição pode apenas ser efetuada 

em impresso próprio (Anexo F), uma vez que se exige rastreabilidade dos lotes administrados a 

cada doente, assegurando-se o controlo de patologias hematológicas. A cedência deste tipo de 

medicamentos destina-se aos Serviços Clínicos, Blocos operatórios e ao Serviço de Urgência. Na 

aquisição do respetivo impresso, deverá identificar-se o hemoderivado, o lote, a quantidade e o 

CAUL. Mais se acrescenta, a identificação das respetivas embalagens com o nome do doente, o 

número do processo e o serviço, em etiquetas fornecidas pelo serviço de enfermagem, reduzindo o 

erro da entrega de medicação. Este tipo de prescrição apresenta um período de validade mais curto, 

de apenas 24 horas [8]. 
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Um controlo de maior rigor é igualmente observado na cedência de Estupefacientes e 

Psicotrópicos. Este material encontra-se na zona do Armazém, em área específica de acesso 

restrito. Os pedidos são efetuados em impresso próprio (Anexo G), sendo validados, preparados e 

debitados pelo Farmacêutico. A mais se acresce a assinatura do médico responsável e um carimbo 

do centro de custos, que identifique o respetivo serviço [8]. 

Após preparação, estes medicamentos são distribuídos pelo assistente operacional 

juntamente com as cassetes unidose, ou levantados pelo serviço de enfermagem, sendo obrigatória 

a assinatura do enfermeiro no ato da receção, com retorno do respetivo impresso aos SF [8].  

 

2.3.  Unidade de Farmácia de Ambulatório 

O serviço de Ambulatório tem tido uma importância crescente nos serviços hospitalares 

devido à evolução da terapêutica, que permitiu uma administração no domicílio do doente, dando-

lhe maior autonomia e conforto e libertando os serviços hospitalares, reduzindo os riscos a infeções 

nosocomiais e diminuindo os custos do internamento [10]. 

Adicionalmente, este serviço tem de ser constituído por profissionais com formação 

específica uma vez que os medicamentos cedidos podem apresentar janelas terapêuticas estreitas, 

exigindo uma monitorização frequente e são, na sua maioria, medicamentos de custo elevado, 

tendo uma comparticipação de 100%. Por estes motivos o Farmacêutico é o elemento final que 

verifica se a medicação pode ser dispensada ao doente [1]. 

 

2.3.1. Disposição da Unidade de Farmácia de Ambulatório 

A Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) está situada nos SF, tendo contacto com o 

exterior, funcionando de segunda a sexta-feira das 9:00h às 17:00h. Apresenta uma sala de espera 

que segue para três balcões de atendimento devidamente sinalizados, aos quais os doentes se 

dirigem de forma sequenciada de acordo com um sistema de senhas informático. Existe ainda uma 

quarta zona de atendimento, em forma de gabinete, estando aberta em situações de maior afluência 

ao serviço ou quando o atendimento exige maior privacidade para o doente, como no caso de 

consultas farmacêuticas. 

Para além do sistema de senhas sequenciado, também se encontram previstos atendimentos 

prioritários e preferenciais. O primeiro é destinado a grávidas, pessoas com deficiência ou 

acompanhadas de crianças de colo e casos específicos de atendimento prioritário. O atendimento 

preferencial sucede ao prioritário englobando os funcionários do serviço hospitalar ou de outros 

serviços como os bombeiros, fazendo-se acompanhar da respetiva identificação. 

Os medicamentos encontram-se organizados em gavetas por patologia e ordem alfabética 

(Figura 8). Na zona de ambulatório também se encontram câmaras frigoríficas, que contêm os 

medicamentos de frio, bem como estantes que alojam a nutrição. Uma parte do stock dos 
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medicamentos de ambulatório encontra-se guardada em estante específica no armazém. O sistema 

de reposição dos medicamentos é baseado na metodologia kanban, tal como nos outros setores 

[11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Prescrição médica [11] 

A prescrição médica representa o documento oficial pela qual um doente em regime de 

ambulatório consegue obter a sua medicação. Atualmente, no CHP as prescrições médicas 

encontram-se na sua maioria sob formato digital submetidas na aplicação informática do CdM. As 

únicas prescrições em papel referem-se às da especialidade de Gastroenterologia, Nutrição (Anexo 

C) e para dispensa de Derivados do Plasma (Anexo F).  

Ambas as prescrições contemplam toda a informação necessária quer para o Farmacêutico 

conseguir localizar o prescritor, se for necessário, quer para dispensar corretamente na situação da 

receita ser validada. 

 

2.3.3. Validação da prescrição médica [11]  

Para a correta validação das prescrições, é necessário que se encontrem em modelo 

apropriado e obedeçam aos mesmos critérios de validação da DIDU, com o acréscimo da 

identificação da próxima consulta e, caso se aplique, da identificação do diploma legal.   

A conformidade dos critérios de validação com a política de cedência do hospital permite a 

entrega do medicamento ao doente. Caso alguns destes itens não esteja conforme, o prescritor será 

notificado e a medicação não será cedida até regularização. Desta forma, é possível garantir o plano 

terapêutico apropriado e evitar efeitos adversos e o incumprimento da terapêutica. 

 

 

 

Figura 8. Gavetas para armazenamento dos medicamentos na UFA.  
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2.3.4. Medicamentos autorizados à dispensa [11] 

Os medicamentos cedidos na UFA estão sujeitos a maior vigilância e controlo, devido à 

sua margem terapêutica e elevado custo, tendo o Farmacêutico o papel de validar a prescrição 

médica assegurando-se que esta cumpre os diplomas legais, as autorizações do Conselho de 

Administração e Direção Clínica, as deliberações da CFT e da Comissão de Ética para a Saúde. 

Como tal, os medicamentos podem ser dispensados de acordo com os diplomas legais 

podendo ou não ter restrições impostas pelo CHP. Caso tenham, as prescrições têm de ser 

acompanhadas da respetiva autorização do CHP para a dispensa. É igualmente importante verificar 

se a especialidade médica se encontra autorizada a prescrever o medicamento. 

 Podem também ser cedidos medicamentos sem autorização por diplomas legais, mas que 

apresentem deliberações específicas autorizadas pelo conselho de administração. Nestas situações é 

necessário apresentar, juntamente com a receita, a situação clínica com a justificação médica para a 

administração do medicamento. 

São também de referir, as situações de alta precoce, onde a receita tem de estar 

acompanhada pela “Justificação de fornecimentos de medicamentos para ambulatório no momento 

de alta”, sendo reencaminhada para a Direção Clínica para autorização, onde conste a classificação 

do medicamento e o seu custo. No caso de medicamentos que não apresentem diplomas legais nem 

deliberações específicas para a sua cedência, esta pode ser solicitada com justificação à CFT, que 

poderá validar o uso do medicamento no doente. 

 

2.3.5. Dispensa de Medicamentos [11] 

Uma das principais funções da UFA passa pela dispensa de medicamentos. Para ser 

efetuada uma dispensa é necessário que o Farmacêutico na UFA tenha na sua posse a prescrição 

médica (entregue pelo doente, cuidador ou enfermeiro) e que a valide. Após esse processo, vários 

são os parâmetros a serem equacionados para que o doente alcance uma terapêutica segura, eficaz e 

de qualidade. Assim sendo, um dos aspetos a equacionar é a quantidade a dispensar, que se rege 

pelas seguintes situações: 

    Três meses para qualquer medicamento desde que o montante do seu valor total seja 

inferior a 100€ para doentes residentes na área ou até 300€ se residirem fora do Distrito do Porto. 

    Um mês para restantes situações de montante superior. 

    Três meses em caso de doentes com insuficiência renal, transplantados renais ou 

hepáticos. 

    Superior ou inferior a um ou três meses (consoante a situação clínica/espacial em causa) 

apenas aplicável em situações de bom senso (como sejam dias de tratamento, embalagem 

disponível ou stock disponível). 
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    Exceções às situações anteriores necessitam de pedido e autorização pela Direção 

Clínica do Hospital. 

Uma vez estabelecida a quantidade a dispensar é necessário equacionar a informação a 

transmitir ao doente (como sejam possíveis efeitos adversos, cuidados a ter com a conservação dos 

medicamentos durante o regresso a casa e posterior utilização sobretudo para medicação de frio, 

esclarecimento por via oral/escrita das tomas do medicamento e do manuseio de dispositivos 

médicos…) de modo a garantir adesão à terapêutica. Além desta informação, o Farmacêutico deve 

ponderar o fornecimento de material acessório à terapêutica (contentores de risco biológico, 

seringas…) para promover a segurança e sucesso da mesma, assim como lhe compete alertar para 

as consequências do não cumprimento do plano terapêutico/perda da medicação. Por fim, o 

Farmacêutico deve verificar a necessidade de emitir pendente (receita que permite o levantamento 

da medicação para os períodos seguintes até ao dia de nova consulta), pedir uma assinatura ao 

recetor da medicação e disponibilizar os contactos dos SF para qualquer tipo de apoio que o doente 

venha a precisar. 

 

2.3.6. Venda de Medicamentos [12] 

Pelo Decreto-Lei nº 206/2000, de 1 de Setembro, os SFH como os do CHP encontram-se 

autorizados para venda de medicamentos apenas em duas situações: 

    Rutura do mercado da Farmácia aberta ao público (tendo que o utente apresentar 3 

carimbos de Farmácias diferente que confirmem essa situação); 

    Razões clinicas que justifiquem a imediata acessibilidade ao medicamento, apesar de 

estes existirem em Farmácia Comunitária. 

 

2.3.7. Devolução de Medicamentos [13] 

É também da competência da UFA rececionar os medicamentos dispensados neste sector 

mas que por alguma razão foram devolvidos. Neste processo o Farmacêutico deve registar quem e 

quando os recebeu, para posteriormente, averiguar se os mesmos cumprem os critérios de aceitação 

e desobedecem aos critérios de negação de forma a voltarem para o CdM. 

 

2.4. Farmacotecnia 

2.4.1. Produção 

A indústria farmacêutica nem sempre consegue responder a todas as necessidades dos 

doentes, pelo que se torna fundamental que os SF do HGSA executem determinadas preparações 

farmacêuticas para responder a essas necessidades. Geralmente, estas preparações produzidas no 
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HGSA destinam-se à pediatria e neonatologia, uma vez que é reduzido o número de formulações 

que existe no mercado. 

A produção de formulações que são dispensadas, sob a responsabilidade direta do 

farmacêutico, nos Serviços Farmacêuticos hospitalares é regulada pelo Decreto-lei nº 90/2004 de 

20 de abril, Decreto-lei nº 95/2004 de 22 de abril e pela Portaria nº 594/2004 de 2 de junho, que 

aprova as “Boas Práticas de Fabrico de Medicamentos Manipulados” e possibilita aos SF a 

preparação de medicamentos e sua dispensa a doentes internados nos serviços do CHP ou a doentes 

em regime de ambulatório [14-16]. 

 

2.4.1.1. Produção de Não Estéreis [17] 

Na produção dos Manipulados Não Estéreis, o Farmacêutico (supervisor) emite a ordem de 

preparação e imprime os rótulos para identificação de cada preparação e o Técnico de Diagnóstico 

e Terapêutica (TDT) (operador) procede à sua execução.  

Na sala de produção dos Não Estéreis (Figura 8) podem executar-se preparações de 

diferentes formas farmacêuticas, como papéis, soluções, suspensões, loções e pomadas, que podem 

ter como destino a UFA, a DIDU e o APF. 

Ao longo da produção deve ser registado na ordem de preparação (Anexo H) a quantidade 

de matérias-primas utilizadas, bem como o lote, a origem, o prazo de validade, os resultados dos 

respetivos ensaios de verificação (cor, aspeto, pH e quantidade) e, caso seja necessário, os cálculos 

efetuados. Para além disso, é atribuído um número de lote ao manipulado executado, de acordo 

com a metodologia estabelecida no setor, e um prazo validade de acordo com a United States 

Pharmacopeia (USP).  

O TDT faz o débito de todas as matérias-primas utilizadas quer no sistema informático 

GHAF/CdM quer, manualmente, no respetivo dossier e, consegue, desta forma, gerir o stock da 

produção dos Não Estéreis. O TDT dá a entrada dos manipulados não-estéreis preparados no 

sistema informático GHAF/CdM e faz a transferência para o respetivo armazém (UFA, DIDU e o 

APF). 

É ainda da responsabilidade do TDT de serviço nesta unidade averiguar se há manipulados 

não estéreis em stock no APF e na DIDU cujo prazo de validade se está a aproximar do fim. Nesse 

caso, deve proceder à sua produção para reposição de stock e retirar os respetivos manipulados na 

data do fim do prazo de validade.   
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2.4.1.2. Produção de Estéreis e Bolsas de Nutrição Parentérica [18, 19] 

A manipulação e preparação de produtos estéreis tem como principal requisito a aplicação 

da técnica assética, a fim de garantir a total ausência de contaminação das preparações. A técnica 

assética é conseguida com a utilização de uma câmara de fluxo laminar (CFLv), onde as 

preparações são executadas.  

Toda a área de produção é altamente controlada e organizada, sendo que a entrada de 

pessoal e dos materiais necessários à produção é efetuada por antecâmeras e segundo 

procedimentos estabelecidos.  

Os principais tipos de preparações estéreis produzidos são injetáveis e colírios, alguns 

destes obtidos por fracionamento ou por fortificação de doses, e ainda bolsas de nutrição 

parentérica. É importante referir que é colocado na câmara o material necessário a uma só 

preparação, para minimizar o risco de erros de manipulação e de alteração da esterilidade do meio, 

e que a sequência das operações deve ser previamente estabelecida, por ordem de risco e de 

contaminação decrescentes.  

Na produção de preparações estéreis, o Farmacêutico é responsável pela elaboração e 

emissão das ordens de preparação de todos os produtos a executar, assim como dos respetivos 

rótulos para a sua identificação, conferindo a informação neles contida, que deve ser duplamente 

verificada por um elemento da equipa de trabalho. Após a preparação dos produtos, a embalagem 

primária é imediatamente rotulada, seguindo-se o embalamento secundário. Estas duas etapas do 

processo de embalamento são alvo de validação farmacêutica.  

Relativamente à nutrição parentérica, o pedido de preparação das bolsas é realizado através 

de prescrição médica. No ato de validação deve ser verificada a presença de todos os dados 

necessários à execução da preparação prescrita e se estes se encontram de acordo com as normas 

estabelecidas. Para tal, é fundamental verificar a identificação e localização do doente; a data e a 

hora da prescrição; a composição qualitativa e quantitativa da solução I e II, dose por quilo e por 

dia e o volume prescrito; a identificação da unidade emissora da prescrição; e a identificação do 

médico prescritor. Após o processo de validação, o Farmacêutico procede então à emissão da 

Figura 9. Sala de Produção dos Não Estéreis 
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prescrição/ordem de preparação, assim como dos rótulos para as soluções I e II, onde se encontram 

descritas, entre outras informações, a composição das mesmas, a identificação do doente e o dia em 

que será realizada a alimentação parentérica total (APT). Os volumes relativos aos diferentes 

constituintes das bolsas são acrescidos de um volume adicional para compensar eventuais perdas 

no sistema de perfusão. 

Já no interior da CFLv, a preparação das soluções inicia-se com a adição dos 

macronutrientes à bolsa ou seringa (conforme o volume final), seguindo-se os micronutrientes. 

Cada adição é duplamente verificada, qualitativa e quantitativamente. Sempre que é finalizada a 

preparação de uma bolsa ou seringa, esta é imediatamente rotulada, para posterior embalamento. 

Antes do embalamento, a solução I é sujeita a um controlo gravimétrico, que consiste na pesagem 

da preparação, verificando se o valor obtido se encontra dentro de um intervalo pré-estabelecido. 

Confirmado o seu volume, a bolsa é envolvida em folha de alumínio, para proteção da luz, e é 

colado o segundo rótulo externamente. Por fim, as duas preparações (bolsa e seringa) para o 

mesmo doente são embaladas numa mesma embalagem secundária. Nesta etapa é crucial verificar a 

rotulagem, dando particular atenção à identificação do doente e à data da APT. 

A fim de garantir a segurança e a qualidade das preparações estéreis e a eficácia da técnica 

assética aplicada, diariamente é recolhida uma amostra da 1ª bolsa de nutrição parentérica de cada 

sessão e da última do dia, que serão sujeitas a controlo microbiológico. Ao Farmacêutico ou TDT 

cabe a responsabilidade de efetuar o pedido para realização da análise ao Serviço de Microbiologia. 

No final das sessões de preparação, o TDT executa o débito, no sistema informático, das matérias-

primas utilizadas na produção das várias preparações estéreis. 

 

2.4.1.3.  Fracionamento de Medicamentos para Reembalagem[20] 

O fracionamento de medicamentos consiste na obtenção de frações da dose de um 

medicamento, sem afetar as propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas da formulação. Desta 

forma, torna-se possível a utilização de doses que não estão disponíveis no mercado.  

Nos SF do CHP é executado o fracionamento de comprimidos, pós e líquidos. O 

Farmacêutico é responsável por definir qual a melhor forma de proceder para os diferentes 

medicamentos, tendo em consideração que o fracionamento dos medicamentos não implica a 

destruição da forma farmacêutica e a substância ativa não pode apresentar riscos (físico-químico 

e/ou biológicos) durante a sua manipulação. Para além disso, é de salientar que os medicamentos 

não podem apresentar formas farmacêuticas cujo mecanismo de libertação seja afetado pelo 

fracionamento. 

No final do fracionamento devem ser efetuados ensaios de controlo de qualidade e de 

verificação do produto final, tal como o controlo visual e o controlo de peso. No controlo visual, 

que é feito ao longo do processo de fracionamento, é avaliada a integridade da parte fracionada e 
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no final é registado “Conforme/Não conforme”. No controlo do peso, que é feito pelo menos uma 

vez por mês, o TDT escolhe um dos produtos que é normalmente fracionado, pesando no mínimo 5 

frações, e depois apenas é registado como “Não conforme” se existirem diferenças superiores a 5% 

entre os resultados de pesagem. Caso os resultados forem “Não conforme” é aberta uma notificação 

e o lote é segregado até ser tomada uma decisão pela Direção de Serviço. 

A atribuição do lote de produção de cada medicamento fracionado é da responsabilidade do 

Farmacêutico e deve seguir a metodologia utilizada no Serviço para esse efeito. Da mesma forma, a 

atribuição do prazo de validade deverá seguir as recomendações da USP, edição 2008-2009. 

 

2.4.2. Unidade de Farmácia Oncológica[21] 

Nos Serviços Farmacêuticos o setor responsável pelo circuito particular dos fármacos 

citotóxicos é a Unidade de Farmácia Oncológica (UFO). 

A UFO encontra-se localizada no edifício Luís de Carvalho, estando separada fisicamente 

dos SF que se localizam no edifício Neoclássico.  

Durante o período de estágio, a UFO mudou de instalações, tendo sido transferida para o 

interior do hospital de dia, onde é feita a administração da medicação preparada. Desta forma, para 

além de melhores instalações, a mudança veio permitir uma maior proximidade ao hospital de dia e 

uma maior facilidade na comunicação entre Farmacêuticos e Enfermeiros. 

A equipa da UFO, constituída por dois Farmacêuticos e dois TDTs, recebe formação e 

treino adequados ao longo de um mês (160h). No final da formação, caso o formando demonstre 

competências, é-lhe atestado um certificado de formação, aprovado pelo responsável (Farmacêutico 

ou TDT) e pelo Diretor de Serviço. Desta forma, é assegurado que a produção de fármacos 

citotóxicos (CTX) é realizada por pessoal competente e com a qualidade requerida.  

Para além das mudanças de instalações, também a dinâmica do funcionamento da UFO 

sofreu pequenas alterações: 

     Na UFO antiga, apenas um Farmacêutico validava as prescrições médicas na sala 

negra, enquanto o outro Farmacêutico dava apoio ao TDT na sala branca e validava as preparações; 

apenas um TDT efetuava as preparações de CTX no interior da CFLv na sala branca e o outro TDT 

preparava a o material necessário para a manipulação no dia seguinte. 

     Na nova UFO, os dois Farmacêuticos validam as prescrições médicas na sala negra e, à 

medida que emitem as ordens de preparação, vão cedendo o material necessário e que não existe na 

sala branca através do transfer; os dois TDTs trabalham quer na sala branca quer na sala negra, 

sendo que na sala branca um é operador na CFLv e o outro dá apoio e confere as preparações. 
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2.4.2.1. Validação e preparação dos medicamentos citotóxicos  

É da responsabilidade do Farmacêutico validar e monitorizar as prescrições médicas de 

citotóxicos (eletrónicas ou em papel) que necessitam de preparação prévia em CFLv destinados a 

doentes em regime de Hospital de Dia (Anexo I) ou em Internamento.  

As prescrições, por sua vez, são feitas de acordo com os Protocolos de Quimioterapia 

praticados no CHP-HGSA que são baseados em esquemas reconhecidos internacionalmente. A 

dose prescrita para cada CTX é ajustada à superfície corporal, peso ou área sob a curva (AUC) de 

cada doente e, no caso de insuficiência hepática/renal ou mielossupressão, pode ser reduzida. 

Nesta unidade também são dispensados fármacos não citotóxicos, que funcionam como 

adjuvantes da terapêutica e/ou profilaxia de efeitos adversos, tais como os imunomoduladores, os 

antieméticos, entre outros. 

A validação da prescrição só pode ser feita após o enfermeiro dar “luz verde” no Sistema 

de Apoio ao Médico (SAM) e GHAF/CdM, o que significa que o doente apresenta condições para 

a realização do ciclo de quimioterapia. Na validação o farmacêutico confirma a identificação do 

doente e os seus dados antropométricos, o diagnóstico, o protocolo usado, a dose ajustada de cada 

CTX ao doente, a diluição, o tempo de perfusão e os intervalos entre ciclos de quimioterapia. Após 

validar a prescrição, emite as ordens de preparação da medicação e imprime os respetivos rótulos. 

No caso dos hemoderivados, a prescrição é realizada em impresso próprio e, após validação, é 

registado nesse mesmo impresso a identificação do hemoderivado, o lote, a quantidade e o 

respetivo CAUL. Os primeiros CTX a serem preparados são os primeiros de cada ciclo dos doentes 

aptos, sendo que os restantes são preparados consoante o tempo de perfusão dos anteriores. 

A preparação dos CTX é feita numa câmara de fluxo laminar vertical (CFLv) na sala 

branca, a qual apresenta pressão negativa de modo a proteger o meio ambiente, pois não há 

passagem de partículas para o exterior dessa sala (Figura 9). Na sala branca, para além do restante 

equipamento de proteção, é necessário o uso de um segundo par de luvas, que protegem o TDT 

operador e o TDT que está dar apoio e a conferir as preparações.  

Depois de a preparação estar a pronta, é rotulada e, caso seja necessário, embrulhada em 

papel de alumínio para proteger da luz, colocando-se um segundo rótulo sobre o mesmo e ainda 

uma etiqueta com a indicação “biohazard” (Figura 10). A preparação embalada é seguidamente 

colocada no tranfer para ser posteriormente transportada até ao serviço destinatário. 

Na produção dos CTX é feita a dupla verificação nas etapas críticas do processo, como na 

etapa de confirmação de doses prescritas de acordo com os dados antropométricos e/ou clínicos 

aquando da validação da prescrição e na etapa de verificação dos volumes de fármacos medidos. 

Para além da validação das prescrições, o Farmacêutico prepara as sessões agendadas para 

o próximo dia útil. Para tal, imprime a lista dos doentes previstos para esse dia, a partir do SAM, e 

distingue aqueles destinados à UFO. Depois esses doentes são agendados no Sistema Informático 
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da Unidade de Farmácia Oncológica (SI_UFO), de acordo com a sua hora da realização da 

quimioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.2. Gestão do armazém avançado da UFO 

No armazém da UFO, a gestão do stock é feita por kanban eletrónico, em que cada produto 

apresenta na sua ficha o ponto de encomenda e, sempre que este é atingido, é automaticamente 

despoletado o pedido de encomenda para o APF.  

Para assegurar uma melhor gestão do stock, no final de cada dia o Farmacêutico efetua o 

débito por serviço de todo o material consumido na preparação da medicação e emite uma lista de 

previsão de consumo a dois dias, com base na lista dos doentes agendados; o TDT prepara o 

material necessário para a manipulação no dia seguinte e revê a lista de previsão de consumo a dois 

dias, confirmando os produtos que tem em stock. Desta forma, torna-se possível contornar 

quaisquer roturas no stock com alguma antecedência. 

 

Figura 10. Sala branca da UFO. 

Figura 11. Preparação de Vinorelbina 45 mg (CTX) 
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2.5. Ensaios Clínicos 

“Ensaio clinico: qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a 

descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos 

indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou analisar a absorção, 

distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a 

fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia. (Decreto-Lei nº 46/2004 de 19 de 

Agosto) ” 

 

O Decreto-Lei acima citado, que transpõe a Diretiva Europeia nº 2001/20/CE, pretendeu 

destacar a importância dos ensaios clínicos como único instrumento de investigação para o 

desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas que permitem prevenção ou tratamento de 

doenças, mas também possibilitou a Portugal constituir um dos países com a uniformização do 

processo [22-24].  

Para alcançar as aferições da citação com rigor, a investigação clinica idealmente deve ser 

um estudo prospetivo, com um grupo de controlo, randomizado e duplamente cego. O 

cumprimento destes critérios não limita a classificação dos ensaios clínicos, todavia o critério 

finalidade é o mais recorrentemente invocado dividindo os ensaios clínicos em quatro fases: Fase 1 

(atesta a segurança e a tolerância do novo fármaco através de testes em indivíduos saudáveis), Fase 

2 (determina a dose e a posologia mais adequada em doentes), Fase 3 (avalia o binómio beneficio-

risco do novo medicamento) e Fase 4 (recolhem informação adicional sobre o comportamento do 

medicamento após este já ter sido colocado no mercado) [22, 23]. 

Além do cumprimento dos referidos critérios deve ser imposto um correto uso do 

medicamento experimental, onde a legislação portuguesa atribui esta responsabilidade aos SFH. 

Através do envolvimento do Farmacêutico hospitalar pretende-se que todo o CdM experimental 

(CdME) seja controlado e perfeitamente gerido. O CdME compreende a receção da medicação, o 

seu acondicionamento e conservação, a dispensa, manipulação, registos individuais, informação ao 

doente e quando necessário aos elementos da equipa, que devem, então, estar ao cuidado do 

Farmacêutico hospitalar. Ao Farmacêutico hospitalar compete-lhe ainda contribuir ativamente no 

desenvolvimento do ensaio clinico, apoiar logisticamente os investigadores/promotores e auxiliar 

os monitores [22, 23, 25]. 

 Com a implementação de Ensaios Clínicos advêm inúmeros benefícios diretos e indiretos 

mas opostamente ao que seria esperado, desde 2006 assiste-se a uma redução dos mesmos tanto a 

nível europeu como nacional. No caso específico da Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) do 

HGSA, tem-se verificado porém uma realidade inversa, com o interesse crescente por parte das 

Industrias[22, 23]. 
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2.5.1. Intervenientes 

A exigência e a complexidade inerente aos ensaios clínicos implica o envolvimento, 

cooperação e responsabilidade de um conjunto diversificado de intervenientes: promotor, 

autoridades reguladoras, investigador, monitor, participante, farmacêutico, auditor e centro de 

ensaio.  

O promotor é a instituição, companhia ou organização individual que assume a 

responsabilidade pelo início, organização e financiamento do ensaio clinico e é a quem compete 

pedir a autorização para a execução do ensaio clinico às autoridades competentes, desenvolver o 

protocolo, suportar o estudo e atestar a sua qualidade. Por sua vez, este nomeia o monitor, que é o 

profissional responsável pela verificação das condições indispensáveis à realização do ensaio e 

garantir que os dados são registados de formar correta e completa. [22, 23, 26].  

Existe ainda um terceiro elemento regulador externo, o auditor, que está encarregue da 

elaboração de um exame independente centrado na documentação e atividades do ensaio. 

No que respeita às principais unidades reguladoras estas são o INFARMED (entidade que 

revê e aprova os protocolos e inspeciona o cumprimento das boas praticas clinicas), CEIC 

(Comissão de Ética para a Investigação Clinica responsável por impor o respeito pelos direitos 

humanos, não só por normais legais mas, também por princípios éticos) e CNPD (Comissão 

Nacional de Proteção de Dados cujo papel se prende com o controlo e fiscalização do 

processamento de dados pessoais de acordo com a Constituição e a Lei) [22, 23, 26]. 

 

 

2.5.2. Circuito do Medicamento Experimental [22, 25] 

2.5.2.1. Receção 

Os medicamentos experimentais são recebidos no armazém dos SF, sendo rececionado por 

um assistente operacional, que procede ao preenchimento de um impresso com o seu nome, data e 

hora da receção da encomenda. Posteriormente, estas encomendas são transportadas até aos ensaios 

clínicos, onde são recebidas pelo Farmacêutico responsável, que executa igual procedimento 

existindo, desta forma, maior controlo no tratamento do produto. 

Seguidamente, o Farmacêutico responsável procede à verificação da medicação, identifica-

a, verifica o estado de conservação das embalagens, a quantidade de unidades recebidas e os 

certificados de análise. Juntamente com a medicação, é enviado o drug shipment receipt e um 

dispositivo de registo da temperatura, que permitem confirmar o tipo de medicação, a quantidade e 

as alterações de temperatura que ocorreram. 

Caso algum dos parâmetros não esteja conforme, o Farmacêutico informa o promotor, e 

deve colocar a medicação em quarentena, até resposta do mesmo. Contrariamente, se todos os 
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parâmetros apresentam conformidade, os medicamentos estão aptos a serem disponibilizados no 

hospital. 

 

2.5.2.2. Armazenamento e Dispensa 

Os medicamentos são armazenados numa sala própria, apenas acessível ao Farmacêutico 

responsável, com capacidade de acondicionamento de medicação de frio (entre 2ºC e 8ºC) e à 

temperatura ambiente (entre 15ºC e 25ªC). A garantia destas condições é controlada através de 

sensores de temperatura, com monitorização de 24h. 

Caso se verifique que a medicação está conforme, procede-se à sua arrumação, iniciando-se 

pelos medicamentos de frio. Posteriormente, é feita a entrada informática da medicação de acesso 

restrito ao pessoal autorizado, onde se acusa a receção da medicação ou tal se verifique, o registo 

da medicação em quarentena. 

Existe ainda a possibilidade de manipulação do medicamento experimental, tendo o HGSA 

capacidade de o realizar. A preparação é efetuada na unidade de produção, caso assim o exija, com 

a emissão da ordem de preparação, previamente validada que tem em consideração as caraterísticas 

do doente e do fármaco. 

A dispensa da medicação tem de ser efetuada num formulário próprio criado pelos SF, a 

fim de uniformizar toda a dispensa dos diferentes ensaios. No formulário é registado o ensaio, o 

prescritor, a identificação do doente, o medicamento, a quantidade e posologia, tendo o 

Farmacêutico, após dispensa, de registar o número do tratamento dispensado, a quantidade, lote e 

prazo de validade. 

 

2.5.2.3. Administração do medicamento experimental 

O doente pode recolher a medicação e fazer a sua administração, ou a recolha pode ser 

efetuada pelo agente responsável, sendo administrada pelo enfermeiro ou médico com formação 

específica e de acordo com o tipo de ensaio. 

 

2.5.2.4. Devoluções/Destruição 

Para um maior controlo da medicação em ensaio, os doentes são informados que devem 

devolver aos SF as respetivas embalagens, após utilização ou por expiração do prazo de validade. 

Desta forma, são registados os medicamentos devolvidos tendo em conta os enviados, o que 

indiretamente permite controlar a adesão à terapêutica pelo doente.  

Os medicamentos devolvidos são, na sua maioria entregues ao promotor, com a sua 

autorização, sendo posteriormente destruídos, em local apropriado. Esta destruição poderá ocorrer 

no hospital, caso definido no contrato e autorizado pelo promotor, seguindo para o circuito de 

inceneração do hospital. 
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2.5.2.5. Monitorização 

São efetuadas visitas no início, durante e no encerramento dos ensaios clínicos pelos 

monitores responsáveis, a fim de garantir o controlo da qualidade de cada ensaio. As visitas 

periódicas têm como objetivo a revisão de todo o processo, nomeadamente através da verificação 

do acondicionamento e do estado físico da medicação devolvida, e pela conformidade da 

documentação, essencialmente nos registos e nas informações sobre o estudo, alterando-se caso 

seja necessária atualização. 

 

 

2.5.3. Documentação 

A documentação nos Ensaios Clínicos é fundamental para a obtenção de resultados viáveis 

e para o bom desenvolvimento do ensaio. Todos os procedimentos devem estar descritos obrigando 

o registo das várias ações, para possibilitar o controlo e a rastreabilidade dos medicamentos. 

Entre os vários documentos, destacam-se: 

 Brochura do investigador: documento que reúne os dados clínicos e não clínicos 

relativos ao medicamento experimental. 

 Protocolo: documento que descreve o procedimento do ensaio, definindo os objetivos, 

a estrutura do projeto, os métodos, a análise estatísticas e outras condições. 

 Cadernos de registos de dados: documento que possibilita todo o registo efetuado em 

volta do doente, contabilizando os resultados clínicos e possíveis observações. 

A criação desta documentação dá suporte à hipótese proposta sobre o medicamento a testar, 

apresentando os meios para sua comprovação. Desta forma, o controlo rigoroso permite a obtenção 

de dados experimentais fortes que possibilitem a entrada no mercado para melhor beneficiarem o 

doente. 
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3. Atividades desempenhadas ao longo do estágio 

3.1. Diário geral das atividades desempenhadas 

Na tabela seguinte são apresentadas as atividades realizadas ao longo do estágio. 

 

Tabela 1:  Diário Geral das atividades desempenhadas 

 
2ª 

feira 

3ª 

feira 

4ª 

feira 

5ª 

feira 

6ª 

feira 

Armazém de 

Produtos 

farmacêuticos 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Receção e conferência da medicação      

Gestão e logística de stocks      

Reposição de stocks dos serviços 

clínicos por níveis, HLS e kanban 
     

Análise dos indicadores de qualidade      

DIDU 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Gestão de stocks       

Validação da prescrição médica      

Emissão de listas de aviamento      

Preparação dos carros de aviamento 

(Método manual e semiautomático) 
     

Aviamento de pedidos 

urgentes/estupefacientes/ 

hemoderivados/ pensos 

     

Unidade de 

Farmácia de 

Ambulatório 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Gestão de stocks (contagens, reposição 

e funcionamento) 
     

Gestão de medicamentos devolvidos      

Validação da prescrição médica      

Dispensa com supervisão (medicação 

comum, hemoderivados, nutrição e 

gastroenterologia) 
     

Unidade de 

Farmácia 

Oncológica 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Gestão de stocks      

Validação da prescrição médica      

Instrução teórica no manuseamento de 

medicamentos citotóxicos 
     

Acompanhamento na preparação de 

manipulados citotóxicos  
     

Distribuição da medicação no Hospital 

de Dia 
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2ª 

feira 

3ª 

feira 

4ª 

feira 

5ª 

feira 

6ª 

feira 

Produção 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Gestão de stocks      

Registos e Validação da prescrição 

médica 
     

Produção de não-estéreis (papéis, 

xaropes, soluções) 
     

Acompanhamento da produção de 

estéreis / Nutrição Parentérica 
     

Identificação e Reembalamento      

 

Unidade de 

Ensaios 

Clínicos 

 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Estudo dos protocolos dos Ensaios      

Receção e acondicionamento dos 

medicamentos de Ensaio 
     

Dispensa dos medicamentos de Ensaio      

Acompanhamento de Monitorizações      

 

 

3.2. Outras atividades 

Ao longo do estágio, para além das atividades desempenhadas nos diferentes setores, foi 

possível assistir a apresentações de novos fármacos, como o Sofosbuvir e o Stribild, participar 

numa formação da Norma ISO 9001 e no 2º Simpósio de Farmacêuticos “Gestão Integrada do 

Doente com Esclerose Múltipla” (Biogen Idec Portugal). Para além disso, pudemos acompanhar 

uma auditoria interna no setor da Produção, que foi realizada no âmbito da gestão de qualidade, e 

reuniões semanais de discussão de casos clínicos. Nestas reuniões são principalmente discutidos 

novos rumos de tratamento dos casos clínicos apresentados. Se for decidido iniciar um fármaco, 

por exemplo num caso em que o seu uso seja off-label, o farmacêutico apresenta o caso à Comissão 

de Farmácia e Terapêutica e, se aprovado, segue para o Diretor clínico que toma a decisão final 

sobre a possibilidade da utilização desse fármaco. 

Ainda de uma forma mais ativa, colaboramos num programa para a promoção da adesão da 

terapêutica anti-VIH. 

 

 

 

 

Tabela 1: Diário Geral das atividades desempenhadas 
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3.2.1. Programa para a promoção da adesão da terapêutica anti-VIH 

 

 “Adesão: compromisso de colaboração ativa e intencionada do paciente com a finalidade 

de produzir um resultado preventivo ou terapêutico desejado.” ( Vázquez IA [27]) 

 

O uso de medicamentos antirretrovirais para o tratamento do Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida começou na década de 80. Por esta altura, o uso desta classe 

farmacológica permitia apenas benefícios temporários, com eficácia reduzida quer na recuperação 

do estado imunológico quer na redução da carga viral. Com a evolução da ciência e da indústria foi 

possível a partir dos anos 90, pelo recurso a novos fármacos sob terapia antirretroviral combinada, 

aumentar significativamente o número êxitos no tratamento de pessoas infetadas com VIH [28, 29]. 

Apesar dos êxitos, nem todos os doentes desfrutam desses benefícios na atualidade, uma 

vez que, para alcançar o sucesso é exigida uma estrita adesão à terapêutica. A literatura vem 

demonstrar que falhas ocasionais na adesão podem limitar os benefícios do tratamento [28-30].  

A consequência do ato do doente ignorar a sua medicação, traduz-se numa considerável 

elevação da probabilidade do vírus conseguir multiplicar-se com destruição do sistema 

imunológico. A par da debilitação do sistema imunológico, propiciando infeções e situações 

oncológicas, é verificado ainda frequentemente o desenvolvimento de resistências que limitam 

drasticamente as possibilidades de tratamento subsequentes. A falta de adesão pode ser explicada 

por vários fatores, nomeadamente, pela complexidade da terapêutica, efeitos adversos, estigma 

social, ou falta de capacidade de aceitar e gerir a doença, contudo todos eles podem ser 

solucionados se os doentes receberem o apoio profissional necessário [27, 30, 31]. 

Neste contexto, na tentativa de contornar estes fatores, os SF do HGSA encontram-se a 

estabelecer um programa de consultas farmacêuticas com o objetivo de envolver e apoiar os seus 

doentes com a sua terapêutica antirretroviral. No sentido de contribuir para este programa 

elaboramos inquéritos de satisfação destinados ao doente e ao médico (anexo J e K) para se 

avaliarem as vantagens de um programa deste tipo, com a possibilidade de se alargar este serviço a 

mais doentes ou com outras patologias.  
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4. Conclusão 

A importância do Farmacêutico nos cuidados de saúde é de forma geral bem reconhecida 

pela sociedade, contudo com estes dois meses de estágio nos Serviços Farmacêuticos do Hospital 

Geral Santo António foi possível contactar e assimilar com esta responsabilidade sob uma 

perspetiva diferente. 

A organização e o funcionamento da Farmácia Hospitalar estão dependentes do trabalho 

integrado de uma equipa multidisciplinar, onde cada profissional de saúde tem o seu papel. O 

Farmacêutico é um dos elementos essenciais dessa equipa, que reúne esforços diariamente para 

atender toda a comunidade hospitalar no âmbito dos produtos farmacêuticos. A sua atuação 

compreende tudo o que concerne ao medicamento, desde a sua seleção, aquisição e gestão racional, 

passando pela validação de prescrições, produção e preparação de medicamentos com rigor e 

segurança, distribuição de forma eficaz e, muito importante, participando ativamente na educação 

dos doentes, orientando-os para o uso racional do medicamento, de forma a atingir a eficácia 

terapêutica ideal com o mínimo de efeitos adversos.  

Durante o estágio a realidade da profissão em meio hospitalar, permitiu a familiarização 

com grupos farmacoterapêuticos inexistentes na Farmácia Comunitária, e a observação da 

intervenção farmacêutica em diferentes situações, sendo decisiva para a qualidade dos cuidados de 

saúde prestados.  

O meio hospitalar revela uma diferente abordagem para o farmacêutico e obriga a 

constantes atualizações pelo número de novos fármacos e patologias emergentes. Como tal, revela-

se uma área em constante desenvolvimento que pode ser alterada e melhorada, apresentando-se 

como um desafio para o farmacêutico. Contudo, a posição farmacêutica pode ainda abranger 

maiores áreas pela integração em diferentes equipas multidisciplinares, e também pela procura de 

um atendimento personalizado e mais próximo de profissionais de saúde e doentes.  

Para finalizar, face aos objetivos inicialmente propostos, pode-se aferir que a conclusão 

destes dois meses estágios trazem consigo não só o sucesso do alcance dos mesmos, como uma 

bagagem de conhecimentos que com certeza se tornaram uma mais-valia na responsabilidade que 

nos será entregue brevemente em mãos: cuidar e zelar pelo completo bem-estar dos que nos 

rodeiam.  

“O papel do Farmacêutico no mundo é tão nobre quão vital…O lema do Farmacêutico é o 

mesmo do soldado: servir. Um serve à pátria; outro à humanidade, sem nenhuma discriminação de 

cor ou raça.” - Monteiro Lobato. 
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6. Anexos 

6.1. Anexo A 

Local destinado à deposição dos produtos a transportar pelos mensageiros (Capitulo 2.2.2.4 

Gestão de Faltas e Prescrições urgentes). Cada separador corresponde a um serviço clinico, onde a 

sinalética a vermelho informa o mensageiro que não há produtos a transportar e pelo oposto a verde 

informa que existe produtos a transportar. 
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6.2. Anexo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresso para a prescrição e requisição de Anti-infeciosos nos serviços de 

Distribuição 
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6.3. Anexo C 

 
A prescrição dos serviços de Gastroenterologia e Nutrição devem utilizar este impresso. 
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6.4. Anexos D 

 

 

 

 

  

Impresso para a prescrição e requisição de Material de Penso nos serviços de DIDU 
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6.5. Anexos E 

  Impresso para a prescrição e requisição de Antídotos nos serviços de 

Distribuição. 
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6.6. Anexo F 

 Exemplo de uma prescrição para aquisição de produtos hemoderivados. 
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6.7. Anexo G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Impresso para a prescrição e requisição de Psicotrópicos e Estupefacientes nos 

serviços de Distribuição. 
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6.8. Anexos H 

Exemplo de ordem de preparação dos Manipulados Não Estéreis, neste caso relativa a 

papéis medicamentosos de Gabapentina 50,0 mg.  
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6.9. Anexos I 

Impresso em papel para a prescrição médica de citotóxicos destinados a doentes em 

regime de Hospital de Dia. 
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6.10.  Anexo J 

 Inquérito concebido para a avaliação da satisfação dos doentes, no âmbito da Consulta 

Farmacêutica ao doente VIH/SIDA. 
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(continuação do Anexo J) 
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6.11. Anexos K 

 Inquérito concebido para a avaliação da satisfação do médico, tendo em conta a evolução 

do seu doente, no âmbito da Consulta Farmacêutica ao doente VIH/SIDA. 
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(Continuação do anexo K) 
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