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Resumo 

 

No âmbito da unidade curricular Estágio, do 5º ano do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, redigi o 

presente relatório de forma a consolidar todas as atividades realizadas, assim como, 

as competências e conhecimentos adquiridos. 

Escolhi estagiar na Farmácia do Engenho em Machico, na Região Autónoma da 

Madeira, sob a orientação da Dra. Joana Gonçalves. O estágio teve a duração de 

quatro meses e decorreu no primeiro semestre, de 19 de setembro 31 de outubro de 

2016 e de 3 de janeiro a 21 de março de 2017.  

O relatório divide-se em duas partes. Na primeira parte estão descritos todos os 

conhecimentos adquiridos, as atividades e funções desempenhadas ao longo do 

estágio em farmácia comunitária.  

Na segunda parte do relatório são descritos os três temas que desenvolvi na FE. O 

primeiro tema é o “Diagnóstico Capilar”, o segundo “Semana do Idoso”, e por último, 

“Probióticos”. 
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Parte I – Atividades Desenvolvidas no Âmbito do Estágio 

 

1. Farmácia do Engenho (FE) 

 

1.1. Contextualização Geográfica 

A FE situa-se no Caminho do Engenho nº 23, na cidade de Machico, na Região 

Autónoma da Madeira (RAM). 

Esta farmácia abriu as portas ao público em 1987 denominada por Farmácia Banda 

d’Além, devido à sua anterior localização. Em 2005 foi transferida para um edifício no 

Caminho do Engenho, passando a ser denominada Farmácia do Engenho. 

 

1.2. Estrutura Externa e Interna 

Segundo o Artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto, no exterior das 

farmácias deve ser inscrito o vocábulo “farmácia” ou o símbolo “cruz verde”, neste 

caso, a FE apresenta tanto o vocábulo como o símbolo no exterior do edifício (Anexo 

1).1 Segundo o mesmo Decreto-Lei, as farmácias devem ter o nome do diretor técnico 

(exteriormente e internamente), o horário de funcionamento, as escalas de turnos das 

farmácias do município bem como os serviços farmacêuticos que prestam e os 

respetivos preços afixados, critérios estes cumpridos por esta farmácia.1  

A FE, no seu interior (Anexo 2), está dividida em sete zonas. Logo à entrada, uma 

ampla zona de atendimento ao público constituída por cinco balcões individualizados e 

equipados (todos eles com prateleira de apoio para atendimento a incapacitados), 

permitindo uma boa interação entre o utente e o farmacêutico. Ainda na zona de 

receção ao público existe uma série de expositores e lineares onde se encontram 

vários produtos, tais como produtos de dermofarmácia e cosmética, suplementos 

alimentares, produtos de higiene, produtos de puericultura e para grávidas, 

dispositivos médicos, entre outros, facilitando deste modo o contacto entre o cliente e 

determinados produtos. Também possui um gabinete de apoio ao utente, todo ele 

equipado, para várias atividades, como, administração de vacinas, realização de 

testes para avaliar vários parâmetros bioquímicos e ainda o furo de orelhas para 

colocação de brincos. Para além destas duas zonas, a FE possui uma grande área 

onde se encontra o frigorífico e os armários para arrumação da medicação. Outros 

espaços integrantes da FE são o gabinete da Diretora Técnica (DT), o laboratório para 

preparação de manipulados, uma sala de arrumações e o gabinete onde são dadas 

consultas de nutrição, podologia e tratamentos estéticos. Na FE existem duas casas 

de banho devidamente equipadas, uma para uso da equipa e outra para os utentes. 
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Por último, mas não menos importante, a zona do armazém, onde é arrumada toda a 

medicação em excesso. É ainda neste espaço que são recebidas as encomendas e é 

dada entrada das mesmas.  

A organização da FE fez parte de um projeto de consultoria de gestão às farmácias 

intitulado “Kaizen” (Kai=Mudar, Zen=Melhor, KAIZEN= Melhoria Contínua), que tem 

como missão a melhoria, o crescimento e a rentabilidade.  

A metodologia Kaizen, consiste na aplicação de cinco passos, intitulado de ferramenta 

“5S”, uma vez que os cinco passos utilizados na organização correspondem a cinco 

palavras japonesas iniciadas pela letra “S”: 

1. Seiri (triagem): implica a distinção entre coisas essenciais e não essenciais, 

assim os utensílios não essenciais devem ser guardados num local que não 

perturbe o normal funcionamento; 

2. Seiton (arrumação): defende a necessidade de encontrar o local ideal para 

cada material, desta forma, os funcionários não perdem tempo a procurar 

esses materiais; 

3. Seiso (limpeza): sugere que a área onde é realizado o trabalho deve estar 

asseado, para que a produtividade não seja afetada; 

4. Seiketsu (normalização): defende a implementação de normas visuais que 

permitem com que os espaços se mantenham nas condições de arrumação e 

higiene definidos; 

5. Shitsuke (disciplina): conceito relacionado com a disciplina, determinação e 

caráter, princípios que garantem o cumprimento dos outros 4S anteriormente 

referidos. 

Os grandes resultados vêm de muitas mudanças pequenas acumuladas ao longo do 

tempo, embora sejam pequenas mudanças é com a colaboração e empenho da 

equipa da FE que desta metodologia têm surgido resultados, pois permite: 

 Diminuir o tempo de procura de materiais; 

 Aumentar a produtividade e concentração dos colaboradores; 

 Diminuir o desperdício organizando os postos de trabalho; 

 Detetar o problema e a sua causa, pensar na solução e obter benefícios 

através da execução da mesma.  

 

1.3. Recursos Humanos 

A equipa da FE é constituída por nove elementos: a proprietária da farmácia, Dra. Zita 

Gonçalves; a DT, Dra. Joana Gonçalves; a Farmacêutica Adjunta (FAS) Substituta a 

Dra. Cristina Gouveia e quatro farmacêuticos (Dr. Lino, Dr. Luís, Dra. Ana e Dra. 
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Catarina); dois Técnicos (Técnico António e Técnica Teresa) e uma auxiliar de limpeza 

(Sra. Madalena). 

 

1.4. Horário de Funcionamento 

A atribuição das escalas de turnos é da responsabilidade do Instituto de Administração 

de Saúde e Assuntos Sociais (IA-Saúde). 

A FE está incluída no regime de rotatividade com três farmácias do concelho. O 

horário da FE é bissemanal das 9 às 24:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, e 

das 9 às 24:00 horas, ao sábado e domingo. Na outra semana o horário é das 8 às 

21:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, das 8:00 às 14:00h ao sábado e ao 

domingo encerra.  

De segunda-feira a sexta-feira, diariamente, realizava 7h de estágio, o aconselhado 

pela Comissão de Estágios da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. O 

meu horário era das 10:00 às 18:00 horas com uma pausa para almoço das 13:00 às 

14:00 horas ou das 14:00 às 21:00 horas. 

 

1.5. Sistema Informático 

O sistema informático (SI) utilizado na FE é o SIFARMA2000®, um programa que para 

além de permitir executar uma série de operações, permite que a dispensa do 

medicamento seja feita de forma segura, uma vez que possibilita a verificação de 

vários aspetos importantes tal como as indicações terapêuticas e a posologia, 

interações com outros medicamentos e possíveis efeitos adversos. 

Já tinha estado em contacto com este SI numa formação que tinha como objetivo 

fornecer as ferramentas base para que os estudantes soubessem trabalhar com o 

mesmo no momento do estágio em farmácia comunitária. O SIFARMA2000® é 

realmente uma mais-valia para o bom funcionamento da farmácia devido ao seu vasto 

leque de funcionalidades. 

 

2. Encomendas e Aprovisionamento 

  

2.1. Realização de Encomendas 

Normalmente, na FE, são feitas encomendas diariamente, duas vezes ao dia através 

do programa SIFARMA2000®. A primeira encomenda é realizada à hora de almoço e a 

segunda encomenda é realizada ao fim do dia. Em ambas as encomendas, o SI gera 

automaticamente diferentes listas de medicamentos e outros produtos consoante os 

fornecedores, de forma a garantir pelo menos o stock mínimo gravado na ficha de 
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cada produto. As quantidades que são apresentadas nestas encomendas podem ser 

alteradas tendo em conta as necessidades diárias da farmácia. Na RAM, existem 

vários fornecedores, como por exemplo, C-Farma, Farmadeira, Entregafarma e Gmed. 

A Alliance Healthcare é um fornecedor que de momento só existe em Portugal 

continental, assim, as encomendas para este fornecedor são feitas duas vezes por 

semana. Uma das vantagens deste último, é o fato de permitir à farmácia ter 

medicamentos para dispensa ao utente que não estejam disponíveis nos fornecedores 

da RAM. Para além da realização de encomendas através do SIFARMA2000®, estas 

podem ser realizadas diretamente com os representantes dos laboratórios, 

geralmente, para produtos sazonais e produtos com elevada rotatividade, sendo 

oferecidas condições de compra mais apelativas, através de descontos e/ou 

bonificações. 

Durante estes quatro meses, foram várias as oportunidades de contato com esta 

modalidade do SI, o que me permitiu ter uma noção geral da rotatividade dos 

medicamentos e produtos farmacêutico. Também tive a oportunidade de presenciar 

algumas das reuniões entre a DT e os representantes dos laboratórios.   

 

2.2. Receção e Conferência de Encomendas 

Na FE, a receção de encomendas é feita no armazém onde, devido ao Kaizen, existe 

um espaço assinalado para a colocação das mesmas. Dentro destes, para além dos 

medicamentos e outros produtos encomendados, encontra-se a fatura ou nota de de 

transporte (original e duplicado). Estes documentos têm de apresentar diversas 

informações, como, a identificação da farmácia e do fornecedor, o número de fatura, a 

designação do produto, as respetivas quantidades encomendadas e enviadas, o preço 

líquido, descontos adicionais, o Preço de Venda ao Público (PVP) e o valor total da 

encomenda.  

Após a chegada da encomenda à farmácia, armazenamento da medicação de frio no 

frigorífico e confirmação da receção, que consiste em rubricar as folhas de entrega do 

fornecedor, é dada a entrada dos produtos através do SI. Quando a encomenda é feita 

informaticamente, basta selecionar a encomenda e rececionar, mas quando esta é 

feita através do delegado, é necessário criar uma encomenda (que não será enviada 

ao fornecedor) para que surja o seu registo. Posteriormente é colocado o número de 

fatura e o valor total da mesma. A entrada dos produtos é dada individualmente, por 

via manual através da introdução do Código Nacional do Produto (CNP) ou por leitura 

ótica do código de barras. Terminado o registo de todos os produtos, é conferido, 

produto a produto, a quantidade pedida e a rececionada, o PVP, o Preço de Venda à 

Farmácia (PVF – estipulado pelo fornecedor), a margem de comercialização 
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estipulada pela farmácia consoante o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) do 

produto (que se encontram numa tabela feita pela DT para orientar a equipa na 

colocação do preço), o Prazo de Validade (PV) e o valor total da fatura. Os produtos 

que não têm Preço Impresso na Cartonagem (PIC), têm de ser etiquetados, e nesta 

etiqueta deve estar explicito o PVP e o IVA.  

Ainda na primeira semana de estágio ensinaram-me a rececionar encomendas e no 

decorrer do estágio tive a oportunidade de desempenhar várias vezes esta tarefa. 

Para além de ser mais uma modalidade do SIFARMA2000 que pude aperfeiçoar, 

pude familiarizar com os diversos nomes comerciais dos medicamentos, formas 

farmacêuticas e restantes produtos e dispositivos médicos dispensados na FE. 

Quando havia algum produto que sofria uma grande alteração do PVF ou PVP ou 

quando o valor total da fatura era diferente do obtido pelo programa, pedia a um 

colega da FE para fazer uma dupla conferência da encomenda. 

 

2.3. Armazenamento 

Após a receção das encomendas, segue-se o correto armazenamento das mesmas 

respeitando as caraterísticas de estabilidade como temperatura e a humanidade. 

Assim, a medicação que necessita de ser conservada no frio é colocada no frigorífico, 

logo após a sua receção, cuja temperatura é rigorosamente controlada, devendo variar 

entre os 2ºC-8ºC. Para além do controlo da temperatura do frigorífico, na FE existem 

sensores em todo o espaço, o que permite fazer o controlo da humidade, garantindo a 

conformidade de todos os medicamentos dispensados. No backoffice, existe os 

armários compostos por gavetas para arrumação da medicação. Estes estão divididos 

por marcas (comprimidos), genéricos (comprimidos), produtos de uso externo, 

granulados, supositórios, ampolas, sistemas transdérmicos, gotas e inaladores, 

injetáveis, pomadas, pós, estupefacientes/psicotrópicos e xaropes. Dentro de cada 

classe, a medicação encontra-se organizado por ordem alfabética e por ordem 

crescente de dosagem. Os estupefacientes/psicotrópicos estão armazenados numa 

gaveta sem qualquer identificação do que contem. Durante o armazenamento é 

necessário garantir que os produtos são arrumados segundo os conceitos “first 

expired, first out” e/ou “first in, first out”. Na FE, atrás de cada balcão existem gavetas 

designadas de cokpit, onde se encontram alguns medicamentos com grande rotação. 

O armazenamento foi a minha primeira tarefa na FE, o que foi muito útil, pois permitiu-

me familiarizar com a medicação e respetivas formas farmacêuticas, com as marcas 

comercializadas e acima de tudo verificar onde é eram arrumados o que facilitou 

imenso quando iniciei o atendimento ao público.  
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2.3.1. Gestão de Stocks 

A gestão de stocks permite perceber a quantidade que deve ser encomendada, 

quando é que a encomenda deve ser feita e qual o stock de segurança para assegurar 

que não hajam ruturas de stock. Todo este processo permite que a farmácia tenha 

uma gestão rentável. 

A gestão de stocks na FE é realizada pelo SIFARMA2000. Através deste é possível 

verificar o stock, as vendas de cada produto e definir um stock mínimo e máximo, o 

que ajuda a controlar o stock dos produtos. Esta última modalidade do programa 

permite que o mesmo gere uma encomenda automática sempre que a quantidade de 

algum medicamento ou produto farmacêutico se encontre abaixo do valor limite 

estabelecido para o stock mínimo.  

Na FE, tive a oportunidade de realizar algumas contagens físicas do stock para 

verificar se havia diferenças relativamente ao stock informático. Quando surge alguma 

incoerência a equipa reúne-se para tentar perceber a causa deste erro.  

 

2.3.2. Prazos de Validade 

No fim de cada mês, através do SIFARMA2000, é emitida uma lista dos produtos cujo 

PV termina dentro de dois meses. Estes PV correspondem às validades registadas 

aquando da receção da encomenda.  

Durante o meu estágio, com base neste método, realizei esta atividade quatro vezes. 

No mês de outubro foi-me pedido para verificar o PV dos produtos que se 

encontravam nas gavetas que correspondiam aos produtos de uso externo, xaropes e 

pomadas. Para além disso, no início do mês de março foi-me dada a tarefa de verificar 

os PV de todos os comprimidos de marca, sendo que em paralelo, corrigi a 

organização de alguns produtos para ficarem por ordem alfabética correta. 

 

2.4. Devoluções 

Na FE, através do SIFARMA2000, são feitas devoluções dos produtos quando estes 

se enquadram numa das seguintes situações: produtos que chegam à farmácia com a 

cartonagem/embalagem danificada, produtos com o PV curto ou perto de ser 

ultrapassado, receção do produto em quantidades superiores às encomendadas e 

quando são recebidas circulares do Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos 

de Saúde (INFARMED, I.P.) ou mesmo dos próprios laboratórios que têm a 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM) do medicamento devido a 

irregularidades. Os medicamentos que são retirados são devolvidos ao fornecedor 

através da emissão de uma nota de devolução que deve ser carimbada e assinada por 
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um farmacêutico. Posteriormente, é anexada à medicação que irá ser devolvida. 

Dependendo do fornecedor, este pode aceitar a nota de devolução e emitir uma nota 

de crédito. Quando se trata de produtos comprados diretamente ao laboratório, e já foi 

ultrapassado o PV dos mesmos, é necessário contactar o laboratório, sendo-lhes 

proposto a possibilidade de troca por produtos com prazos mais alargados. Quando 

não é possível fazer devolução ou esta não foi aceite, os produtos vão para o 

VALORMED, fazendo quebra.  

Tive a oportunidade de efetuar algumas notas de devolução, e todas elas tiveram 

como motivo o PV curto. 

 

3. Dispensa de Medicamentos e Outros Produtos 

A dispensa de medicamentos consiste na cedência de medicamentos ou substâncias 

medicamentosas aos utentes mediante prescrição médica, em regime de 

automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada de toda a informação 

indispensável para o correto uso dos medicamentos.2 

 

3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

De acordo com o Decreto-Lei n.º20/2013, de 14 de fevereiro (artigo 114º), um MSRM 

corresponde a todo o medicamento que se enquadre numa das seguintes condições:3 

 Que possam constituir risco para a saúde do doente direta ou indiretamente, 

quando utilizados sem qualquer vigilância médica; 

 Que possam constituir um risco, direto ou indireto para a saúde, quando 

utilizados com frequência ou em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daqueles a que se destinam; 

 Que contenham substâncias ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade e Reações Adversas (RA) seja necessário aprofundar; 

 Que se destinem a administração por via parentérica (injetável). 

Estes medicamentos só podem ser dispensados com apresentação de uma receita 

médica. A prescrição médica deve incluir obrigatoriamente a Denominação Comum 

Internacional (DCI) da Substância Ativa (SA), a forma farmacêutica, a dosagem, a 

posologia, as dimensões da embalagem e a quantidade de unidades a dispensar.3 O 

médico também pode incluir na receita a marca ou o nome do titular que possui o AIM, 

se for devidamente fundamentado o impedimento da substituição por outro 

medicamento, utilizando uma das seguintes justificações:3 

 Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 
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 Suspeita de intolerância ou RA a um medicamento com a mesma SA mas com 

outra denominação comercial; 

 Medicamento que irá dar continuidade a um tratamento que durará mais de 28 

dias. 

As receitas podem ser manuais, eletrónicas materializadas e eletrónicas 

desmaterializadas. A prescrição de medicamentos deve ser feita por via eletrónica, no 

entanto quando há inadaptação do prescritor, falência informática, prescrição realizada 

no domicílio ou se forem prescritas até quarenta receitas por mês, excecionalmente, 

pode ser feita por via manual.3, 4 Durante o meu estágio, tive a oportunidade de 

trabalhar com os três tipos de receita. 

Nas receitas manuais, para que o medicamento possa ser dispensado, é necessário 

verificar se esta está assinada, datada, se tem vinheta, com identificação do local de 

prescrição e do prescritor, e se tem a exceção assinalada. A receita não pode estar 

rasurada, escrita com caligrafias ou canetas diferentes, ou a lápis. A receita manual é 

válida pelo prazo máximo de 30 dias a partir da data de emissão.5  

Para além dos médicos nem sempre cumprirem todos os critérios referidos, tive 

alguma dificuldade em perceber o que se encontrava prescrito nas receitas devido à 

caligrafia. Sempre que surgiu este tipo de situações, pedi ajuda a algum colega para 

que não houvesse erros na dispensa da medicação. 

Relativamente às receitas eletrónicas materializadas, o primeiro passo é ler 

manualmente ou através do leitor ótico, o número da receita e o código de dispensa. É 

necessário verificar se tem a assinatura do prescritor e a data de emissão. Neste tipo 

de receita a data de expiração é geral, sendo de 30 dias ou de 6 meses.5 

No caso da receita manual ou materializada, só podem ser prescritos quatro 

medicamentos ou produtos de saúde distintos, não podendo, em caso algum, o 

número total de embalagens prescritas ultrapassar o limite de duas por medicamento 

ou produto, nem o total de quatro embalagens.5 

No caso das receitas eletrónicas desmaterializadas, o utente pode apresentar a receita 

na farmácia através de uma mensagem no telemóvel que contem o número da receita, 

código de acesso e código do direito de opção, dados esses que são introduzidos 

manualmente, ou apresenta a guia de tratamento, que contem igualmente o número 

da receita, inserido manualmente ou através do leitor ótico, código de acesso e de 

direito de opção, inseridos manualmente. O utente pode levantar os medicamentos 

individualmente, quando pretender e precisar. No caso destas receitas, cada linha de 

prescrição só pode incluir um produto ou um medicamento, até um máximo de duas 

embalagens cada, ou seis, quando se trata de um medicamento destinado a 

tratamento prolongado. A data de expiração pode ser diferente para cada uma das 
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linhas prescritas, sendo que varia de 30 dias a 6 meses.5 Aquando da faturação, no 

fim do mês, não é necessário conferir estas receitas o que facilita o trabalho dos 

farmacêuticos.  

 

3.1.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

No caso de prescrição materializada ou manual, estes medicamentos têm de ser 

prescritos isoladamente em receita do tipo RE (prescrição de psicotrópicos e 

estupefacientes sujeitos a controlo médica especial), já na prescrição 

desmaterializada, a linha de prescrição é do tipo LE (Linha de prescrição de 

psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo).5 

Aquando da dispensa deste tipo de medicação, o SIFARMA2000® abre 

automaticamente um campo de preenchimento obrigatório que deve conter uma série 

de informações, tais como: 

 Identificação do utente (nome, morada, data de nascimento, número e data de 

validade do bilhete de identidade, carta de condução ou cartão do cidadão); 

 Identificação do número da prescrição; 

 Identificação do médico prescritor; 

 Identificação da pessoa que levantou a medicação (nome, morada e número e 

data de validade do bilhete de identidade, carta de condução ou cartão do 

cidadão). 

A cópia das prescrições, manuais ou eletrónicas materializadas, acompanhadas dos 

respetivos talões de dispensa, devem ser arquivadas num dossier durante três anos, 

consoante as normas de dispensa dos medicamentos.5 As receitas originais são 

inseridas nos lotes dos respetivos organismos, sendo enviadas com o receituário no 

final do mês. Na FE é enviado, trimestralmente, ao IA-saúde, IP-RAM, a listagem de 

todas as receitas aviadas da qual constem os dados do adquirente. 

Na FE, foram várias vezes a oportunidade de dispensar este tipo de medicação, o que 

me permitiu perceber todo o procedimento associado à dispensa destes 

medicamentos. 

 

3.1.2. Medicamentos Manipulados (MM) 

Os MM comparticipados estão presentes no Anexo do Despacho n.º 18694/2010, de 

18 de novembro.6 Todos os MM têm que ser prescritos isoladamente em receita do 

tipo MM (prescrição de medicamentos manipulados), no caso de receitas manuais ou 

eletrónicas materializadas, e na prescrição desmaterializada, a linha de prescrição é 

do tipo LMM (linha de prescrição de medicamentos manipulados).5 
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Nas instalações da FE, existe um laboratório equipado de forma a garantir a 

preparação de MM com qualidade. Durante a realização deste estágio tive a 

oportunidade de preparar vários MM, assim como preencher as respetivas fichas de 

preparação e fazer o cálculo do preço. Preparei três vaselinas saliciladas e um xarope 

de trimetropim. 

 

3.1.3. Comparticipação de Medicamentos 

A legislação prevê a possibilidade de comparticipação de medicamentos através de 

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

abrangem determinadas patologias ou grupos de utentes. Existe ainda uma legislação 

específica de comparticipação pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS).5 

 

3.1.3.1. Regime Geral de Comparticipação 

Neste regime de comparticipação, o Estado paga uma percentagem do PVP dos 

medicamentos, de acordo com os seguintes escalões: escalão A (90%), escalão B 

(69%), escalão C (37%) e escalão D (15%), consoante a sua classificação 

farmacoterapêutica.5 

 

3.1.3.2. Regime Especial de Comparticipação 

Este tipo de comparticipação pode ser efetuado em função dos beneficiários ou em 

função de patologias ou grupos especiais de utentes. Quando este regime é aplicado 

em função dos beneficiários, a comparticipação do Estado no preço de medicamentos 

incluídos no escalão A é acrescida de 5% (95%) e é acrescida de 15% nos escalões B 

(84%), C (52%) e D (30%), para os pensionistas do regime especial.5 

 

3.1.3.3. Comparticipação de Medicamentos 

Manipulados  

Os MM são comparticipados em 30% do seu PVP.5 

 

3.1.3.4. Comparticipação de Produtos Destinados ao 

Autocontrolo da Diabetes Mellitus 

Neste regime de comparticipação são abrangidas as tiras-teste para determinação de 

glicemia, cetonemia e cetonúria, cuja comparticipação é de 85% do PVP, assim como 

as agulhas, seringas e lancetas destinadas ao controlo da diabetes dos utentes do 

SNS e subsistemas públicos, que são comparticipadas a 100%.5 
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Para além destes regimes de comparticipação, existe a comparticipação de produtos 

dietéticos com carácter terapêutico e comparticipação de câmaras expansoras, mas 

não tive contacto com estes dois regimes.  

 

3.2. Medicamentos Não sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

Segundo o Artigo 115º do Decreto-Lei nº. 20/2013, 5 de setembro, MNSRM são todos 

os medicamentos que não preenchem uma das caraterísticas presentes no artigo 114º 

do mesmo Decreto-Lei (capítulo 3.1.).3 Alguns destes medicamentos não são 

comparticipados pelo SNS e podem ser adquiridos tanto em farmácias como em locais 

de venda apropriados, sendo o PVP estipulado segundo o regime de preço livre.  

 

3.3. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de 

Dispensa Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF) 

Esta categoria de medicamentos surgiu no âmbito do Decreto-Lei nº128/2013, a 5 de 

setembro de 2013.3 A 26 de fevereiro de 2014 foi publicada a Deliberação 

nº.24/CD/2014 que veio aprovar o regulamento estabelecido para os MNSRM, bem 

como, os respetivos procedimentos de dispensa.7 Com base neste regulamento foram 

aprovadas dez Denominações Comuns Internacionais (DCI), as respetivas indicações 

terapêuticas e outras condições de dispensa exclusiva em farmácia (Anexo I do 

regulamento dos medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva 

em farmácia, fornecida pelo INFARMED, I.P. na sua página na internet).8  

Os MSRM, cuja introdução no mercado já se encontre autorizada e cuja composição 

em substâncias ativas conste da lista de DCI que constitui o Anexo I do referido 

regulamento, e destinados ao tratamento das correspondentes indicações 

terapêuticas, podem, a pedido do titular da respetiva AIM, ser reclassificados como 

MNSRM-EF., Os MSRM cuja composição em substâncias ativas conste da lista de 

DCI, podem ser dispensados, independentemente da apresentação de receita 

médica.7 

 

3.4. Produtos Cosméticos 

Em concordância com o Decreto-Lei nº. 189/2008, de 24 de setembro, um produto 

cosmético ou dermofarmacêutico é “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 
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principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom 

estado ou de corrigir os odores corporais”.9 

Ao longo do tempo tanto a procura, como a oferta deste tipo de produtos tem vindo a 

aumentar. Esta é uma área muito complexa, pois existem inúmeras marcas com 

diferentes gamas. Isto implica, que o farmacêutico se mantenha informado, de forma a 

garantir um aconselhamento adequado e eficaz. 

Na FE, existe uma grande variedade deste tipo de produtos. No decorrer do estágio, 

tive várias oportunidades para intervir no aconselhamento deste tipo de produtos. 

Nesta área, pude perceber que os cosméticos mais procurados são os produtos para 

grávidas e bebés, cremes hidratantes, produtos anti-envelhecimento e protetores 

solares. 

    

3.5. Dispositivos Médicos (DM) 

Segundo o Decreto-Lei nº 145/2009, de 17 de junho, os DM são “qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado 

isoladamente ou em combinação, cujo principal efeito pretendido no corpo humano 

não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a 

sua função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser 

utilizado em seres humanos para fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento 

ou atenuação de uma doença ou como compensação de uma lesão ou deficiência; 

estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; controlo 

da conceção”.10 

Na FE os DM mais procurados pelos utentes são: compressas, adesivos, canetas de 

insulina, lancetas, seringas, aparelhos de medição da PA e dispositivos para 

imobilização de determinadas partes do corpo. 

 

3.6. Medicamentos de Uso Veterinário  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 148/2008 de 29 julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

314/2009 de 28 de outubro, os medicamentos de uso veterinário são definidos como 

“toda a substância ou associação de substâncias, apresentada como possuindo 

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

ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um 

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

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”.11 

Na FE os produtos mais vendidos são: antiparasitários e as pílulas contracecionais 

para animais de estimação. 
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3.7. Medicamentos Homeopáticos (MH) 

Em concordância com o Decreto-Lei n.º 94/95, de 9 de maio, os MH definem-se como 

“todo o medicamento obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-

primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia 

europeia, ou na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado 

Membro e que pode ter vários princípios.”12 

Na FE o aconselhamento deste tipo de produtos é feito principalmente para prevenção 

de estados gripais, tratamento da rouquidão e até mesmo no tratamento da tosse. No 

decorrer do estágio, pude verificar que cada vez mais os utentes procuram este tipo de 

medicação. 

 

3.8. Produtos Dietéticos e para Alimentação Especial 

De acordo com o Decreto-Lei nº. 74/2010, 21 de junho, os géneros alimentícios são os 

produtos destinados a uma alimentação especial que, “devido à sua composição 

especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos 

de consumo corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e 

comercializados com a indicação de que correspondem a esse objetivo”.13  

Estes produtos são destinados a pessoas com necessidades nutricionais especiais, 

como é o caso de pessoas, cujo processo de metabólico se encontre alterado, 

pessoas que se encontrem em condições fisiológicas especiais, como por exemplo, 

desnutrição ou anorexia, ou no caso de latentes e crianças que podem beneficiar do 

consumo destes produtos. 

Na FE existe um stock considerável deste tipo de produtos. Os suplementos mais 

procurados são os hipercalóricos, os leites de 1ª, 2ª e 3ª etapa destinados a crianças, 

assim como papas com e sem glúten e as bebidas com eletrólitos e glucose. 

 

4. Automediação 

Segundo o Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho, “A automedicação é a utilização 

MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de 

queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou 

aconselhamento opcional de um profissional de saúde.”14 No documento 

anteriormente referido encontram-se todas as situações passiveis de automedicação. 

Durante o meu estágio reparei que era muito comum os utentes pedirem, por iniciativa 

própria, Brufen 600mg® ou Ben-u-Ron 1g®, que são MSRM, para aliviar sintomas 

gripais. 
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5. Farmacovigilância 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) foi criado em 1992, e atualmente é 

regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 242/2002 de 5 de novembro.15 A farmacovigilância 

é fundamental para garantir a monitorização contínua e eficaz da segurança dos 

medicamentos existentes no mercado, permitindo identificar potenciais reações 

adversas novas, quantificar e/ou melhor caraterizar reações adversas previamente 

identificadas e implementar medidas que permitam minimizar o risco da sua 

ocorrência.16 

Devido ao contacto constante com os medicamentos e utentes, o farmacêutico é a 

pessoa ideal para reportar Reações Adversas de Medicamentos (RA), embora estas 

possam ser reportadas por outros profissionais de saúde e até mesmo pelo próprio 

utente. Sempre que surge uma nova RA, esta deve ser registada através do 

preenchimento de um formulário. Após este ter sido submetido, é enviado um e-mail 

de confirmação da submissão. Quando a notificação é validada, é enviado novamente 

um e-mail com o número que lhe foi atribuído. Após ser concluída a avaliação, é 

recebida a informação relativa ao respetivo resultado.16 

 

6. Outros Cuidados de Saúde Prestados na Farmácia 

 

6.1. Consultas de Nutrição 

A FE em associação com Dra. Manuela, dispõe de um serviço de consultas de 

nutrição. Estas são realizadas uma vez por mês. Nestas consultas os utentes são 

avaliados relativamente ao índice de massa gorda e massa magra, índice de massa 

corporal, entre outros fatores, e com base no seu objetivo (perda, ganho ou 

manutenção do peso) é definido um plano de nutrição, de forma a conseguirem 

alcançar o seu objetivo. 

 

6.2. Consultas de Podologia 

Este, é outro serviço que a FE disponibiliza aos utentes. Estas consultas são 

realizadas mensalmente pela Dra. Renata. A primeira consulta consiste num rastreio, 

no qual é avaliado o problema e definido um plano de tratamento, tendo em atenção 

as principais queixas expostas pelo utente. Se houver necessidade de seguimento do 

utente por parte da podologista, é marcada a próxima consulta para verificar a 

progressão do tratamento. 
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6.3. Parâmetros Bioquímicos  

 

6.3.1. Avaliação do Peso e Índice de Massa Corporal 

A FE, na zona de atendimento ao público, possui balança com capacidade para 

realizar a medição do peso e da altura. Se o utente desejar, após a medição destes 

parâmetros, pode ainda realizar a medição da percentagem de gordura corporal e o 

IMC. Neste estágio auxiliei vários utentes a efetuar corretamente estas medições.  

 

6.3.2. Avaliação da Pressão Arterial 

A medição da Pressão Arterial (PA) é um dos serviços mais solicitados pelos utentes 

na FE. Nesta farmácia, a medição deste parâmetro bioquímico pode ser feita de duas 

formas: através de uma máquina automática de medição da PA ou através de um 

tensiómetro digital, que se encontra no gabinete de apoio ao utente. 

No decorrer do estágio foram várias as oportunidades que tive de auxiliar na medição 

deste parâmetro bem como aconselhar o utente, quando os valores não eram 

concordantes com os considerados valores normais de PA. Para a correta avaliação é 

necessário ter noção dos valores normais de PA, que caracterizam-se por uma 

pressão sistólica com valores de 10 a 13,9 mm Hg e pressão diastólica com valores de 

6 a 8,9 mm Hg.17 

 

6.3.3. Determinação da Glicémia 

Na FE, a medição deste parâmetro bioquímico é realizada com auxílio de um aparelho 

digital. Para uma correta medição, são necessários alguns cuidados, como, desinfetar 

o local onde é feita a picada com a lanceta e assegurar que a quantidade de sangue 

na tira é suficiente para a medição. Em jejum, os valores normais de glicémia devem 

encontrar-se entre 70 e 100 mg/dl, e em situação pós prandial, os valores devem 

situar-se entre os 70 e os 140 mg/dl.18 

Foram várias as oportunidades que surgiram, durante o estágio, para aprender e 

praticar a medição deste parâmetro bioquímico.. 

 

6.3.4. Determinação dos Níveis de Colesterol Total 

Na FE, a medição do colesterol total é feita através de um aparelho apropriado. 

Inicialmente é necessário proceder à desinfeção com álcool da zona onde é feita a 

picada com a lanceta. Posteriormente, é feito o enchimento do capilar com o sangue, 

que é colocado numa cuvete com uma solução específica. Após agitar muito bem, e 

verificar que todo o sangue passou do capilar para a solução, esta é colocada no 
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aparelho para realizar a leitura do “branco”. Depois são adicionadas duas gotas de 

enzima à cuvete, e é então feita a leitura do valor de colesterol total do utente. 

Os valores de colesterol total para a população em geral, ou seja, sem outras 

patologias associadas, devem estar abaixo de 190 mg/dl.19 

Tive a oportunidade de fazer medições dos níveis de colesterol, assim como, o 

aconselhamento caso os valores obtidos apresentassem alguma discrepância 

relativamente ao valor de referência. 

 

6.4. VALORMED 

A VALORMED surgiu em 1999 e é uma sociedade sem fins lucrativos, responsável 

pela gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Desta 

forma, são evitados problemas de saúde pública.20 Para tal, esta sociedade 

disponibiliza aos cidadãos, através de contentores que se encontram instalados nas 

farmácias, um sistema cómodo e seguro para se libertarem das embalagens vazias e 

medicamentos sem uso. Quando os contentores estão cheios, estes são selados e 

entregues aos distribuidores de medicamentos que os transportam para as suas 

instalações. Posteriormente, estes contentores são transportados para um centro de 

triagem por um operador de gestão de resíduos. Por fim, os resíduos são separados e 

classificados para serem entregues aos gestores de resíduos.21 

A FE possui o contentor da VALORMED nas suas instalações e diariamente são 

deixados sacos com medicação, que o utente já não utiliza ou que já se encontra fora 

de prazo.  

 

7. Marketing  

O marketing é a ciência e a arte de criar e explorar um mercado-alvo com lucro, para 

tal, este identifica as necessidades e desejos não realizados. Nos MNSRM, o 

marketing, tem um grande impacto perante os utentes.22 

A FE é muito dinâmica e bem organizada relativamente ao merchandising dos 

produtos, e tem como objetivo, aumentar a visibilidade de determinados produtos, dar 

a conhecer novos produtos e as promoções associadas. 

Fui responsável pelo marketing do dia dos namorados (Anexo 3). Para além disso, no 

decorrer destes quatro meses, realizei diversas tarefas, como, executar lineares e 

campanhas de promoção de produtos existentes na farmácia. Estas atividades 

permitiram-me ter noção da linguagem mais apropriada e atrativa para o cliente, como 

também destacar o produto de forma a que este seja visualizado e que o cliente se 
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identifique com o mesmo. Foi, desta forma, que a constatei que é muito importante a 

rotatividade dos lineares na zona de atendimento.  

 

8. Outras atividades 

 

Tabela 1: Formações assistidas durante o Estágio Curricular 

Formação Local Data/Horário 

Cosmética Ativa: Vichy e La Roche-

Posay 

Hotel Pestana 

Casino 

27 de setembro 

20:30-23:00h 

Diagnóstico Capilar na Farmácia Hotel Four Views 
28 de setembro 

14:30-18:00h 

Advancis e Absorvit: 

Suplementos Alimentares 
Hotel Porto Mare 

18 de outubro 

20:00-23:00h 

Avène Hotel Meliã 
19 de outubro 

19:30-22:00h 

Caudalie Hotel The Vine 
10 de novembro 

19:30-23:00h 

Filorga e SVR Hotel Porto Mare 

18 de janeiro 

9:30-13:00h 

14:30-18:30h 

Pharma Nord: 

Deficiência em Selénio – uma ameaça 

silenciosa, Q10 – Energia para o 

Coração, BioAtivo Crómio e Marketing 

de Suplementos 

Hotel Four Views 
22 de fevereiro 

19:30-22:30h 

Johnson: Aveeno, Neurogena, 

Compeed e Piz Buin 
Hotel Porto Mare 

16 de fevereiro 

18:00-22:00h 

Pierre Fabre: A-DERMA 
Instalações da 

Farmadeira 

7 de março 

9:30-13:00h 

OMEGA PHARMA: 

Ella One, Bio-Oil e Viterra 
Hotel Porto Mare 22 de março 

Academia de Formação LIERAC Hotel Vidamar 
23 de março 

14:00-18:00h 

Academia de Formação PHYTO Hotel Vidamar 
24 de março 

9:00-13:00h 
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Conclusão 

 

A realização deste estágio, permitiu-me perceber que muitos dos utentes, antes de se 

dirigirem ao centro de saúde ou ao hospital, dirigem-se primeiro à farmácia para 

aconselhamento. Assim, o farmacêutico desempenha um papel de extrema 

importância na educação do utente. 

Estes quatro meses de estágio em farmácia comunitária contribuíram para o meu 

crescimento pessoal e profissional. Durante os cinco anos do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas são adquiridos inúmeros conhecimentos técnico-científicos, e 

este estágio foi uma ótima oportunidade para coloca-los em prática no “mundo real”.  

A elaboração deste relatório permitiu-me solidificar todo o conhecimento adquirido ao 

longo destes quatro meses. Durante o estágio todas as atividades realizadas e 

funções desempenhadas (Tabela 2) foram fundamentais para o início do meu percurso 

como farmacêutica. 

A equipa da FE ensinou-me inúmeras coisas. Estiveram sempre disponíveis para 

esclarecer todas as minhas dúvidas, transmitiram-me imensos conhecimentos e 

fizeram com que me sentisse mais à vontade e confiante no atendimento ao público.  

É sem dúvida, gratificante poder ajudar os utentes no dia-a-dia, garantindo o seu bem-

estar e saúde.  

 

Tabela 2: Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio na FE 

Mês Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

setembro 

19/09/2016 – 23/09/2016 

   

 

 

  

  

  

 

26/09/2016 – 30/09/2016  

outubro 

03/10/2016 – 08/09/2016 

 

  

10/10/2016 – 14/10/2016 

17/10/2016 – 21/10/2016 

24/10/2016 – 31/10/2016 

  

janeiro 

03/01/2017 – 06/01/2017 

16/01/2017 – 20/01/2017 

 

 

23/01/2017 – 27/01/2017 
 

fevereiro 

30/01/2017 – 03/02/2017  

06/02/2017 – 10/02/2017 

 

 
13/02/2017 – 17/02/2017 

20/02/2017 – 24/02/2017 

 
março 

27/02/2017 – 04/03/2017 

06/03/2017 – 10/03/2017 

13/03/2017 – 17/03/2017 

20/03/2017 – 21/03/2017 

1- Organização da farmácia 

2- Fontes de informação 
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3- Encomendas e aprovisionamento 

4- Contabilidade e gestão na farmácia 

5- Dispensa de medicamentos 

6- Aconselhamento e dispensa de outros produtos 

7- Automedicação 

8- Outros cuidados de saúde prestados na farmácia 

9- Medicamentos e produtos manipulados 

10- Qualidade 

11- Marketing na farmácia comunitária 
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Parte II – Temas Desenvolvidos  

 

Introdução 

O primeiro tema escolhido para desenvolver um projeto na farmácia foi o diagnóstico 

capilar. É muito importante que este seja realizado corretamente, para que o utente 

alcança os resultados pretendidos. Ao longo deste tema, vou abordar alguns tópicos, 

como a composição e estrutura do cabelo, as propriedades do mesmo, o ciclo de vida 

do cabelo, e ainda, as problemáticas mais preocupantes para o utente. 

Na FE, de 16 a 22 de janeiro de 2017, foi realizada a “Semana do Idoso” pela qual fui 

responsável. Esta tarefa foi-me atribuída pela minha Orientadora de Estágio. Nesta 

atividade, o principal objetivo era ter em atenção as necessidades nutricionais da faixa 

etária em questão e de acordo com as mesmas fazer um correto aconselhamento com 

suplementos que eram fornecidos gratuitamente aos utentes. Para tal, foi 

extremamente importante realizar uma pesquisa bibliográfica, sobre todos os fatores 

que afetam o estado nutricional dos idosos.   

Para o desenvolvimento do terceiro tema, a Diretora técnica da FE sugeriu-me que 

realizasse uma formação interna para toda a equipa, a qual teria como tema principal 

os Probióticos. Este tinha como foco principal o papel dos probióticos na diarreia. Para 

além disso teria de pensar e apresentar uma forma simples e objetiva que os restantes 

colegas pudessem utilizar para explicar ao utente a importância do uso de probióticos 

em situações de diarreia.  
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I. Diagnóstico Capilar 

 

Este foi o primeiro tema que desenvolvi durante o meu estágio na FE. Para um correto 

aconselhamento e domínio do tema, é fundamental a compreensão de alguns 

conceitos. Assim, analisei em pormenor alguns tópicos, como a composição e 

estrutura do cabelo, as propriedades do mesmo, as distintas fases do ciclo piloso e as 

respetivas durações, os tipos de cabelo e as problemáticas que mais preocupam o 

utente.  

 

1. Composição e Estrutura do Cabelo 

O cabelo é uma estrutura cilíndrica queratinizada carregada negativamente. Apesar de 

conter lípidos, minerais e água, os seus dois principais componentes são a queratina 

(proteína) e a melanina (pigmento): 

 Queratina: proteína fibrosa, cuja estrutura tridimensional lhe confere 

características, como resistência, elasticidade e impermeabilidade à água.23, 24 

Esta é constituída por quinze aminoácidos, sendo a cisteína o mais 

predominante. Uma vez que este é um aminoácido sulfurado, estabelece 

ligações covalentes entre dois átomos de enxofre, designadas por pontes 

dissulfeto.25, 26 

 Melanina: é o único pigmento presente no córtex da haste capilar. Este é 

insolúvel na água e é responsável pela cor do cabelo.27 

O cabelo é constituído por duas partes: a raiz (parte invisível) e a haste (parte visível e 

livre). 

 

1.1. Raiz 

Localiza-se 5 mm abaixo do couro cabeludo no folículo piloso, que ascende desde a 

derme até a epiderme. Um único folículo pode ser responsável pelo desenvolvimento 

de mais de um cabelo.28 A sua parte mais profunda caracteriza-se por uma dilatação, 

o bulbo, parte viva do cabelo a partir da qual se faz o crescimento do cabelo que é 

constituído pelas seguintes estruturas:24, 25 

 Papila Dérmica: situada na base constituída por vasos sanguíneos e tecido 

conjuntivo, que aportam os nutrientes necessários para o crescimento e 

vitalidade do cabelo;  

 Zona Matricial: local onde os queratinócitos se multiplicam e se diferenciam. Ao 

longo da sua ascensão, os queratinócitos tornam-se queratinizados para 
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originarem a haste capilar que atravessa a epiderme e emerge no couro 

cabeludo. 

O músculo piloeretor é um músculo liso situado na base do folículo piloso. É 

responsável pela ereção do pelo, devido à diminuição da temperatura ou numa 

situação de medo, por exemplo.24 

Glândulas sebáceas, localizadas na derme junto ao folículo, produzem uma mistura de 

corpos gordos, o sebo.29 Estas podem ser mais ou menos abundantes variando entre 

os indivíduos, permitindo diferenciar os couros cabeludos entre normais, secos ou 

oleosos. A associação entre a glândula sebácea e o folículo piloso é designada de 

folículo pilossebáceo.30 

 

Figura 1: Estrutura do couro cabeludo 

 

1.2. Haste 

Formada por células mortas ricas em queratina. No corte transversal do fio de cabelo é 

possível verificar que a haste é constituída por três camadas concêntricas:24, 31 

 Medula: zona central da haste. É constituída por empilhamento de células 

redondas e mortas separadas por ar. São células pouco coesas e sem 

pigmentação. Esta está ausente nos cabelos das crianças, surgindo na 

puberdade, nos cabelos muito finos e nos cabelos naturalmente loiros.  

 Córtex: camada média da haste e representa 2/3 da espessura do fio de 

cabelo. É formado por células córneas, pigmentadas pela melanina e ricas em 

longas cadeias de queratina que conferem ao cabelo força e elasticidade. 

Sebo 

Epiderme 

Derme 

Bulbo capilar 

Papila dérmica Veias sanguíneas  

Poro 

Glândula sebácea 

Músculo piloeretor 

Glândula sudorípara 

Folículo pilosos Zona matricial 
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 Cutícula: camada mais externa do cabelo. É constituída por várias camadas de 

células queratinizadas, ricas em enxofre, designadas por “escamas”. São 

células planas, sem núcleo e pigmentação, sobrepostas como as telhas de um 

telhado. A cutícula não tem elasticidade e é frágil. Esta camada, quando 

saudável e compacta, é a principal defesa do cabelo contra agressões.  

As colorações, as soluções para ondulação permanente e outros produtos químicos 

devem ter pH alcalino para penetrar na cutícula e atingir o seu alvo, o córtex. 

 

2. Propriedades do Cabelo 

 

2.1. Textura 

A textura corresponde ao diâmetro do fio de cabelo. Esta pode ser classificada como 

grossa, média ou fina, e para além de diferir de indivíduo para indivíduo, também pode 

diferir nas diferentes áreas da cabeça (nuca, templo e linha frontal).31 

 

2.2. Elasticidade 

A elasticidade consiste na capacidade do cabelo para esticar e voltar ao seu 

comprimento original, sem quebrar. A extensibilidade máxima é de 20 a 30% nos 

cabelos secos e de 100% nos cabelos molhados.28, 31 

 

2.3. Densidade 

A densidade quantifica o número de fios de cabelos no couro cabeludo. Esta pode ser 

classificada como baixa, média ou elevada. Em média, na cabeça existem cerca de 

100.000 fios de cabelo. Esta propriedade varia com a cor do cabelo.28, 31 

  

Tabela 3: Número de fios de cabelo consoante a cor do cabelo
28 

 

 

2.4. Porosidade  

Corresponde à capacidade do cabelo para absorver a água ou humidade. O grau de 

porosidade está diretamente relacionado com a integridade da cutícula da haste 

Cor do cabelo Número de Fios de Cabelo 

Loiro 140.000 

Castanho 110.000 

Preto 108.000 

Ruivo 80.000 
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capilar. Um Cabelo excessivamente poroso, geralmente, é danificado, seco, frágil e 

quebradiço.31 

 

3. Ciclo de Vida do Cabelo 

Os cabelos crescem muito rapidamente (aproximadamente 1cm por mês). A queda 

normal de cabelos é de cerca de 50 a 100 cabelos por dia, com dois picos sazonais: 

primavera e outono. São consideradas três as fases do “ciclo piloso”:28, 32 

 Fase de Anagénese: esta fase é caraterizada pelo forte metabolismo da raiz e 

intensa divisão celular. Tem uma duração média de quatro a cinco anos e 85 a 

90% dos fios de cabelo encontram-se nesta fase.  

 Fase de Catagénese: verifica-se uma paragem da divisão celular. Devido a 

esta paragem, ocorre uma redução do tamanho da raiz para 1/3 do seu 

tamanho original. Esta fase dura três a quatro meses e apenas 1% dos cabelos 

encontram-se em catagénese.  

 Fase de Telogénese: nesta última fase, ocorre o despreendimento do fio de 

cabelo e consequente queda. Tem uma duração de dois a quatro meses e 

cerca de 10 a 15% dos cabelos encontram-se nesta fase.  

 

4. Problemáticas Capilares 

Num couro cabeludo saudável, os fios de cabelo são brilhantes, macios, maleáveis e 

desembaraçam com facilidade, mesmo quando molhados. Não são oleosos na raiz 

nem secos nas pontas, e as “escamas” das cutículas encontram-se fechadas. Mas são 

vários os problemas que afetam o couro cabeludo.31 

 

4.1. Queda de Cabelo 

Considera-se “queda de cabelo” quando caem mais de 100 cabelos por dia durante 

várias semanas. Os dois tipos de queda têm como origem comum a desregulação do 

ciclo de vida do cabelo, que conduz a um afinamento da fibra e perda significativa do 

número de cabelos, visualização do couro cabeludo e aparecimento de zonas de 

cabelo ralo que podem aumentar com o tempo.31 

 

4.1.1. Queda de Cabelo Crónica 

Atinge principalmente os homens entre os 18 e os 20 anos, a sua duração é 

prolongada e as suas causas são múltiplas, como:33 

 Genética; 
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 Atividade da enzima 5α-redutase, que converte a testosterona em 

dihidrotestosterona (DHT), hormona responsável pelo afinamento do cabelo e 

queda; 

 Inflamação crónica em torno do bulbo originando radicais livres; 

 Diminuição da circulação sanguínea e das trocas celulares. 

 

4.1.2. Queda de Cabelo Reacional 

Atinge principalmente as mulheres. O seu início é intenso e pode durar de algumas 

semanas a vários meses. Podendo ter como causas:34 

 Puerpério e menopausa; 

 Stress emocional e fadiga; 

 Toma de medicamentos (anticoagulantes, atitiroideus, antirreumatismais e 

antimitóticos); 

 Dietas e carência em oligoelementos e vitaminas. 

 

4.2. Falta de Densidade Capilar 

Entre dois ciclos de vida do cabelo, o bulbo capilar atravessa uma fase de inatividade, 

na qual permanece vazio até iniciar uma nova fase de crescimento e dar origem a uma 

nova fibra capilar. A diminuição do crescimento capilar está associada a um 

prolongamento anormal da fase de inatividade do bulbo. Quanto maior for este período 

de inatividade, maior a redução do número de cabelos no couro cabeludo.31, 34 

 

4.3. Couro Cabeludo Sensível e Irritado 

O filme hidrolipídico e a flora cutânea constituem um ecossistema protetor com um 

equilíbrio frágil. O seu desequilíbrio conduz à sensibilização do couro cabeludo, cujos 

principais sintomas se manifestam por irritação e prurido. Assim, o couro cabeludo 

torna-se muito reativo a agressões provocadas pela escovagem, utilização de secador 

e coloração, por exemplo.35  

 

4.4. Caspa 

Esta é caraterizada pela presença de películas que se destacam do couro cabeludo. 

Este problema deve-se ao desenvolvimento anormal de fungos lipófilos, as 

Malassezia, que libertam ácidos gordos oxidáveis.36 Estes podem alterar a barreira 

cutânea e estão envolvidos na aceleração da renovação celular. A queratinização não 

é feita corretamente, conduzindo à aglomeração de células descamativas que se 

tornam visíveis a olho nu.36, 37 
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A caspa pode ainda, se diferenciar em caspa oleosa ou caspa seca. A primeira é 

caraterizada por películas amarelas que ficam presas ao couro cabeludo. Por outro 

lado, a caspa seca caracteriza-se por películas brancas, que se soltam totalmente do 

couro cabeludo.37 

 

4.5. Cabelo Oleoso 

Neste caso as glândulas sebáceas estão hiperativas e produzem sebo em exagero. O 

sebo alastra-se para a haste, o que faz com que o cabelo fique sem volume e 

gorduroso. Este problema pode advir de causas internas, como, desequilíbrio nervoso 

ou nutricional, a toma de determinados medicamentos, e/ou de causas externas, entre 

elas, poluição, clima e tratamentos muito agressivos.38 

 

4.6. Cabelo Seco, Danificado e Quebradiço 

Neste tipo de cabelo, a quantidade de glândulas sebáceas ativas é menor, assim, o 

filme hidrolipídicos não assegura o seu papel de proteção, e as “escamas” da cutícula 

levantam, levando à perda de água. Para além disso, no interior da fibra capilar as 

cadeias que compõem a queratina quebram. Os cabelos secos, devido a agressões 

mecânicas (brushings, alisamentos) ou químicas (colorações, permanentes), podem 

dar lugar a um cabelo danificado e quebradiço. Os cabelos tornam-se baços, ásperos, 

difíceis de pentear, ficam embaraçados e quebram.28, 31 

 

5. Atividade Desenvolvida 

Este tema cativou-me, pois para além de ser uma área pela qual me interesso é 

também uma área de aconselhamento cada vez mais procurada pelos utentes que 

pretendem um cabelo mais saudável e bonito. Verifiquei que na FE, embora existem 

muitos produtos para o tratamento das diversas problemáticas capilares, a equipa não 

realizava um diagnóstico cuidado e detalhado. Assim, em diálogo com a minha 

orientadora, a Dra. Joana, ficou definido que eu iria realizar o diagnóstico capilar, que 

decorreria de 3 a 28 de outubro de 2016.  

Para a realização desta atividade, fiz uma pesquisa extensa sobre como realizar um 

correto diagnóstico capilar, quais os passos a seguir, que questões devem ser 

colocadas ao utente, quais os principais produtos a aconselhar, detetar o problema 

que mais incomoda o utente, entre outros aspetos. Na preparação elaborei um vinil 

para colocar na montra da farmácia e algum material de merchandising com frases 

que fizessem com que o utente se identificasse com alguma das problemáticas 

capilares. Para além disso, elaborei um documento, o qual utilizei como guia para a 
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realização de cada diagnóstico capilar (Anexo 4). Para esta atividade precisei de uma 

lupa para analisar o couro cabeludo e papel vegetal para verificar a oleosidade do 

cabelo. O diagnóstico capilar era realizado no gabinete onde são feitos tratamentos 

estéticos, para maior conforto do utente, e tinha uma duração média de 20 minutos. 

Durante o diagnóstico capilar registava os resultados obtidos para a avaliação do 

bulbo, do couro cabeludo e da fibra, e no final indicava o tratamento mais adequado 

para cada utente, consoante os resultados obtidos e os produtos existentes na 

farmácia.  

Realizei 15 diagnósticos capilares e respetivos aconselhamentos. Destes, seis utentes 

(1, 3, 6, 7, 10 e 11) fizeram o tratamento. Nos anexos encontra-se uma tabela resumo 

com os resultados do diagnóstico capilar, o respetivo aconselhamento e a duração do 

tratamento (Anexo 5). Nem todos os utentes fizeram os tratamentos aconselhados, 

pois consideraram que estes eram caros. 

Para além do aconselhamento dos produtos achei extremamente importante dar 

algumas informações/dicas para complementar os tratamentos e assim serem obtidos 

os resultados esperados. Aos utentes com queda de cabelo foi importante explicar 

que: 

 O tratamento deve ser feito durante três meses, pois este tempo 

corresponde ao período da fase de queda do cabelo. Assim, durante esse 

período os produtos vão atuar na fibra capilar em desenvolvimento, ou seja 

na fase de crescimento, estimulando a mesma e melhorando a fixação da 

fibra capilar, aumentando a duração da fase de anagénese;  

 Os cabelos que já entraram na fase de queda, vão cair, pois já se 

encontram desprendidos do folículo piloso; 

 No tratamento desta problemática, o produto que realmente irá ter o efeito 

pretendido é aquele que contém na sua composição a SA, pois o champô é 

apenas um cuidado complementar utilizado para otimizar os outros 

cuidados; 

 Este tipo de tratamento, deve ser feito antes das estações, primavera e 

outono, pois estas são épocas sazonais mais propícias para a queda de 

cabelo. 

Durante a realização desta atividade, percebi que muitas vezes o utente confunde a 

queda de cabelo com a falta de densidade, pois por sentirem que têm menos cabelo 

pensam que esta diminuição se deveu à queda repentina, mas quando perguntava se 

encontravam mais cabelos na escova, na almofada ou no chuveiro ou se notaram que 

o couro cabeludo se tornava mais visível ao longo do tempo, conseguiam perceber a 

diferença entre estas duas problemáticas. 
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No caso específico do couro cabeludo oleoso, expliquei que aquando da utilização do 

secador este não deve ficar demasiado próximo e que não se deve passar as mãos 

pelo cabelo muitas vezes durante o dia, pois estas ações estimulam a produção de 

sebo. 

De uma forma geral, também informei que para qualquer tipo de cabelo é essencial:  

 Enxaguar o cabelo com água fria, assim, as células da camada exterior da 

haste capilar fecham melhor, resultando numa melhor proteção e reflexão da 

luz para um cabelo mais brilhante; 

 Uma dieta equilibrada com alimentos ricos em ferro, zinco e vitamina B, 

importantes para um cabelo saudável; 

 Pentear o cabelo de baixo para cima, para que as pontas sejam 

desembaraçadas sem ultrapassar a total extensibilidade do cabelo, o que pode 

levar à quebra da haste capilar.  

Em forma de conclusão, verifiquei que os utentes nem sempre têm a perceção mais 

correta sobre o seu tipo de cabelo. No final do diagnóstico capilar perguntava aos 

utentes onde é que estes, normalmente, adquiriam os seus produtos de higiene 

capilar, ao que todos responderam que compravam esse tipo de produtos nos 

hipermercados. Aos utentes que realizaram o tratamento, pedi que ao fim de três 

semanas me informassem se estavam a verificar resultados. Estes foram obtidos mais 

ao menos no final da primeira semana para os utentes 1, 6, 7 e 10. Os utentes 3 e 11 

no final dessas três semanas começavam a verificar alguns resultados. Também foi 

possível verificar que das duas marcas aconselhadas os utentes escolhiam aquela que 

fosse menos complexa, relativamente ao número de produtos a utilizar. Para além de 

tudo isto, os utentes ficaram satisfeitos com o aconselhamento personalizado e com 

os resultados obtidos. Até mesmo os utentes que não fizeram o tratamento, disseram 

estar a ponderar mudar os seus hábitos de higiene capilar, e passar a comprar os 

produtos para esse efeito na farmácia. O desenvolvimento desta atividade foi uma 

mais-valia para a FE, pois a venda deste tipo de produtos aumentou. 

  

II. Idoso e o seu Estado Nutricional 

Segundo a World Health Organization (WHO) são considerados idosos, indivíduos 

que tenham idade igual ou superior a 60 anos. Em vários países, principalmente nos 

países desenvolvidos, pessoas com esta idade são ainda consideradas “jovens”, 

devido ao aumento da esperança média de vida.39, 40 As mulheres constituem a 

maioria da população idosa em todos os países, pois globalmente as mulheres vivem 

mais tempo do que os homens.40 
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Para além do aumento da esperança média de vida, outros fatores, como a diminuição 

da taxa de natalidade, o aumento da qualidade de vida e os avanços científicos levam 

ao aumento do número de idosos na sociedade. 

O envelhecimento da população é um fenómeno a nível mundial, a WHO prevê que 

em 2025 existirão 1,2 biliões de pessoas com mais de 60 anos, sendo que os mais 

idosos (com 80 ou mais anos) constituem o grupo etário de maior crescimento.39, 40 

Portugal não é exceção a este quadro. De acordo com os dados do Instituto Nacional 

de Estatística (INE), entre 2015 e 2080 Portugal perderá população, pois os atuais 

10,3 milhões passarão para 7,5 milhões. Ainda pôde ser constatado, que o número de 

jovens diminuirá de 1,5 para 0,9 milhões e o número de idosos passará de 2,1 para 

2,8 milhões, assim o índice de envelhecimento mais do que duplicará, passando de 

147 para 317 idosos, por cada 100 jovens, em 2080.41, 42 

O envelhecimento, apesar de ser um processo progressivo e natural, submete o 

organismo a diversas alterações anatómicas e funcionais, com consequências a nível 

da saúde e nutrição do idoso. Para além de todas as alterações fisiológicas podem 

surgir outros fatores que comprometam a correta nutrição, como, alterações 

socioeconómicas, patologias e até mesmo a interação nutrientes-fármacos.43 Tudo isto 

pode levar a um estado de desnutrição no Idoso, comprometendo o seu estado geral 

de bem-estar e saúde.   

Tendo em conta todos estes fatores, cada vez mais, surge a necessidade de aumentar 

os conhecimentos sobre a fisiologia do idoso e todas as duas carências nutricionais, 

como também, personalizar o aconselhamento para esta faixa etária.  

 

1. Fatores que Afetam o Estado Nutricional do Idoso 

 

1.1. Alterações Fisiológicas no Trato Gastrointestinal 

São várias as mudanças no sistema gastrointestinal que afetam o apetite e a 

capacidade para digerir os alimentos e absorver os nutrientes. As alterações neste 

sistema são as principais responsáveis pelos casos de desnutrição nos idosos.  

 

1.1.1. Cavidade Oral 

Com o envelhecimento, na língua, surge uma atrofia ou perda de algumas papilas 

gustativas, tornando-se mais lisa e plana, diminuindo o paladar e expressando 

diminuição no prazer em comer. Esta perda do paladar, leva a que os idosos 

temperem mais a comida, o que nem sempre é benéfico, principalmente quando se 

trata da utilização de sal. A nível das glândulas salivares há diminuição da produção 
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de saliva, aumento da sua viscosidade e diminuição do humedecimento dos alimentos 

dificultando a mastigação e a formação do bolo alimentar. A xerostomia, afeta um 

grande número de idosos. Embora a capacidade mastigatória afete a ingestão de 

alimentos, esta não tem qualquer relação com a idade. O aparecimento de cáries, 

doenças periodontais, a queda de dentes e consequente uso de próteses devido ao 

edentulismo, estão relacionados com a má higiene oral diária.43 

 

1.1.2. Esófago 

Com a idade, verifica-se uma redução dos movimentos peristálticos, diminuição da 

tensão do esfíncter esofágico superior, levando a situações recorrentes de refluxo, 

relaxamento inconstante do esfíncter esofágico inferior, engasgo, disfagia e sensação 

de retenção de alimentos na garganta.43, 44 

 

1.1.3. Estômago 

Ao longo do processo de envelhecimento, a capacidade da mucosa gástrica resistir a 

agressões diminui, o que, por sua vez, pode aumentar o risco de úlcera péptica, 

especialmente em idosos que usam Medicamentos Anti-inflamatórios Não Esteroides 

(AINEs). O tempo de esvaziamento gástrico também é afetado, e este processo 

fisiológico passa a ser mais lento. Também ocorre a diminuição da produção de ácido 

clorídrico, o que dificulta o processo de digestão e o aumento da prevalência da 

bactéria Helicobacter pylori, originando gastrites.43, 44 

 

1.1.4. Pâncreas 

O pâncreas também é alvo de alterações fisiológicas, provocadas pelo 

envelhecimento. O seu peso diminui e parte do tecido é substituído por colagénio. 

Para além disso, verifica-se uma redução não significativa na produção de enzimas 

digestivas e bicarbonato de sódio.44 

 

1.1.5. Fígado 

Alteração na capacidade de síntese e metabolização de vários compostos, redução do 

fluxo sanguíneo hepático, levando à redução da excreção de substâncias tóxicas, 

diminuição do peso e consequente redução dos hepatócitos e aumento do tecido 

fibroso, são algumas das mudanças que acompanham o envelhecimento do 

organismo.43, 44 
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1.1.6. Vesícula Biliar 

No caso da vesícula biliar, a principal consequência do envelhecimento é o aumento 

da probabilidade de aparecimento de cálculos biliares.43 

 

1.1.7. Intestino 

Do envelhecimento advém a atrofia ou redução das vilosidades intestinais que 

favorecem uma deficiente absorção de nutrientes. Os níveis de lactase diminuem, 

surgindo a intolerância a produtos lácteos por muitos idosos. Também é muito comum 

o aumento de bactérias que podem conduzir a uma redução da absorção de 

determinados nutrientes, dor, inchaço e perda de peso.43, 44 

No intestino grosso, há perda do tônus da parede muscular, levando a um 

peristaltismo lento e maior probabilidade de obstipação, com consequente aumento do 

uso de laxantes. A prisão de ventre torna-se mais comum, pois ocorre uma discreta 

diminuição da motilidade intestinal.44 

 

1.1.8. Reto e Ânus 

A principal alteração que se verifica, ocorre a nível da musculatura do esfíncter anal, 

com espessamento e redução da força muscular, o que, em casos de obstipação 

frequente pode causar hemorroidas e/ou fissura anal.44 

 

1.2. Alterações Cognitivas 

Os estados de desnutrição também têm sido associados ao comprometimento da 

capacidade cognitiva nos idosos. A diminuição da capacidade dos idosos para 

preparar uma refeição compromete as necessidades nutricionais. Por exemplo, idosos 

com a doença de Alzheimer, por vezes esquecem-se de comer, não conseguem 

utilizar os utensílios de cozinha com tanta agilidade o que pode prejudicar ainda mais 

a ingestão dos alimentos. Idosos que vivem sós e apresentem estas alterações, 

agravam ainda mais o risco de desnutrição. As deficiências vitamínicas, 

particularmente da vitamina B12, B6 e folato, estão associadas a alterações 

cognitivas.45 

 

1.3. Efeitos Secundários dos Fármacos 

Atualmente é muito comum a população idosa usar uma grande variedade de 

medicamentos para a multiplicidade de patologias que apresentam. Os efeitos 

adversos e as interações medicamentosas podem alterar o metabolismo, a absorção, 

a excreção de nutrientes e até mesmo o apetite, assim, estes medicamentos devem 
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ser tidos em conta quando se pretende definir uma dieta adequada.40, 43 As interações 

mais frequentes são:43,  

 Tranquilizantes e psicofármacos, que favorecem o relaxamento e diminuem a 

absorção intestinal; 

 Diuréticos e laxantes, que podem levar a desidratação e depleção de eletrólitos 

como magnésio, potássio e zinco; 

 Antibióticos, que alteram a absorção intestinal por destruição da microbiota 

intestinal, consequentemente verifica-se má absorção de hidratos de carbono, 

vitamina B12, cálcio, ferro, magnésio e cobre e inibem a síntese proteica; 

 Anticoagulantes que podem induzir a deficiência de vitamina K; 

 Antiácidos, que podem alterar a absorção de ferro, cálcio e vitamina B12; 

 Glicocorticóides, que ocasionam gastrite, osteoporose (interferem na absorção 

do cálcio) e hiperglicemia; 

 Analgésicos, que favorecem gastrites e úlceras. 

 

1.4. Alterações Musculares 

Algumas das mudanças mais significativas observadas com a idade estão 

relacionadas com a composição corporal. A massa corporal magra diminui ao longo de 

toda a vida e acelera a partir dos 80 anos. A mulher, geralmente, tem menor massa 

corporal magra que o homem e o seu declínio é mais drástico. As consequências que 

advém destas alterações são mais graves se o declínio se verificar na massa muscular 

em vez de massa corporal magra. Esta perda influência a força muscular, o andar e o 

equilíbrio, aumentando a probabilidade de quedas e problemas de mobilidade nos 

idosos. Com a diminuição da mobilidade, este grupo etário apresenta mais 

dificuldades em se deslocar às superfícies comerciais para comprar os alimentos, 

transportá-los e até mesmo na concessão das refeições, passam a optar por alimentos 

que não sejam demasiado difíceis de manusear.45  

 

1.5. Alterações Socioeconómicas 

As alterações socioeconómicas são de extrema importância, quando se tratam de 

casos de idosos com alterações nutricionais.  

Muitas vezes o rendimento económico não é suficiente para que o idoso possa ter 

uma alimentação cuidada e equilibrada, pois limita a aquisição de alimentos 

adequados às suas necessidades nutricionais. Por sua vez, este passa a consumir 

produtos industrializados, como massas, chás, torradas, entre outros.46, 47 
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A vontade do idoso para se alimentar corretamente pode ser estimulada com 

pequenas atitudes, como por exemplo, sentar-se confortavelmente à mesa ou até 

mesmo o simples facto de ter alguém com quem partilhe aquele momento. A perda de 

um cônjuge ou de um ente querido e o isolamento social levam a que o idoso não se 

preocupe tanto consigo próprio, fazendo com que se alimente de forma inadequada, 

tanto em quantidade como em qualidade.43, 46 

 

2. Recomendações Nutricionais 

A avaliação dietética e o aconselhamento nutricional têm um papel essencial na 

prevenção e tratamento de uma variedade de patologias nos idosos. Para tal é 

necessário investigar os sinais de carência de determinados nutrientes. Estes podem 

ser interpretados através da história clinica, de parâmetros bioquímicos, de 

antropometria ou até mesmo através da dieta diária do idoso.47 

A relação entre o peso (kg) e a altura ao quadrado (m2) possibilita o IMC. Esta 

medição permite a previsão do risco de doença, nos indivíduos que se encontram 

abaixo ou acima do intervalo definido como normal. Segundo a WHO um IMC:47 

 <18,5: peso inferior ao ideal; 

 18,5 - 24,9: peso ideal; 

  25 - 29,9: excesso de peso; 

 30 - 39,9: obesidade; 

 ≥40: obesidade estrema. 

A medição do IMC em idosos tem certos limites, como perda de estatura causada pelo 

colapso vertebral, mudança de postura e perda de tônus muscular. Nestes casos, a 

altura deve ser obtida a partir de outras partes corporais.47 

A nível dos parâmetros bioquímicos, as proteínas séricas sintetizadas pelo fígado têm 

sido usadas como marcadores de albumina nutricional, transferrina, proteínas de 

ligação ao retinol e pré-albumina de ligação à tiroxina. Mas até hoje, não existe um 

indicador bioquímico único de desnutrição.47 

Os idosos apresentam necessidades calóricas diminuídas e muitas vezes associadas 

com a redução da atividade física.  

Alimentos ricos em fibra e hidratos de carbono complexos, como grãos integrais, 

legumes e frutas são os eleitos. O aumento da ingestão de fibra pode ser útil no 

tratamento da obstipação, intolerância à glucose, distúrbios lipídicos e obesidade, bem 

como prevenir a doença diverticular e cancro do cólon. A redução do sódio é eficaz na 

diminuição da PA, como também diminuição do risco de desenvolver hipertensão. 

Quando o idoso apresenta deficiência em vitamina D, a suplementação evita variações 
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sazonais nos seus níveis e pode prevenir fraturas do quadril, fraturas não-vertebrais e 

o risco de desenvolver osteoporose.48 

A população idosa é mais suscetível a desenvolver problemas relacionados com o 

equilíbrio de fluidos e eletrólitos devido à deficiência renal fisiológica e mudanças na 

perceção da sede. Este desequilíbrio de fluidos e eletrólitos deve-se a vários fatores, 

incluindo a taxa de filtração glomerular reduzida, a capacidade diminuída para 

concentrar a urina, menor capacidade de excretar a água e sensação de sede 

alterada. A ingestão de líquidos, no caso dos idosos, pode ser ainda afetada por 

deficiência física e cognitiva e pelos efeitos adversos dos fármacos, como diuréticos, 

quer alteram a perceção de sede e/ou fazem com que a diurese cause 

desidratação.45,47 

 

Tabela 4: Recomendações Nutricionais para os Idosos 
45, 47 

Energia 1,4 a 1,8 x Taxa Basal Metabólica (BMR) 

Proteína 0,8 g/Kg 

Gordura 
<30% da Ingestão calórica/dia 

(Gordura Saturada <8%) 

Cobre 1,3-1,5 mg/dia 

Crómio 200-250 µg/dia 

Riboflavina 
1,1mg/dia – Mulher 

1,3 mg/dia – Homem 

Niacina 1,5 mg NE/dia 

Folato 100-200 µg/dia 

Ferro 10 mg/dia 

Magnésio 225-280 mg 

Selénio 50-70 µg/dia 

Fósforo 200 mg/dia 

Vitamina B12 2,5 µg/dia 

Vitamina B6 1,2-2,0 mg/dia 

Vitamina A 
600 µg RE/dia – Mulher 

700 µg RE/dia – Homem 

Vitamina C 60-100 mg/dia 

Vitamina D 10-20 µg/dia 

Vitamina E 100-400 IU/dia 

Vitamina K 60-90 µg 

Zinco 9.8 mg/dia – Mulher 
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14.0 mg/dia – Homem 

1 Equivalente de Retinol (RE)=1µg de retinol= 6µg de β-caroteno 

1 Equivalente de Niacina (NE)=1mg de Niacina=60mg de triptofano 

 

3. Atividade Desenvolvida 

Na FE, fui responsável pela preparação da “Semana do Idoso”, que decorreu de 16 a 

22 de janeiro de 2017. Nesta atividade, a minha principal função era o 

aconselhamento nutricional dos utentes idosos. Para além disso, na zona de 

atendimento, organizei o espaço onde iria ocorrer o aconselhamento (Anexo 6), com 

uma estante para as amostras dos produtos que tínhamos para o aconselhamento e 

fornecimento gratuito das mesmas ao utente, o tensiómetro digital para medição da 

PA, uma balança para pesar o utente e calcular o seu IMC, de forma a saber se este 

se encontrava com peso ideal e posterior aconselhamento nutricional. 

Para além dos conhecimentos adquiridos sobre os principais fatores que afetam o 

estado nutricional do utente, foi importante estudar cada um dos suplementos 

disponíveis para aconselhamento (Anexo 7).   

Durante esta atividade o aconselhamento nutricional poderia ser feito a qualquer 

utente que o solicitasse, mas o intuito era dar especial atenção à população idosa. 

Com base no IMC, na história clinica (diabético, hipertensão, etc) e nas respostas 

dadas pelo utente a questões colocadas sobre a sua dieta diária, como por exemplo, 

quantas refeições fazia durante o dia, se ao almoço e ao jantar ingeria proteína, se 

costumava temperar muito a comida e se utilizava caldos para esse efeito, se tomava 

sempre o pequeno-almoço e qual o seu conteúdo, aconselhava os suplementos mais 

adequados e dava algumas informações ao utente sobre formas de melhorar o seu 

regime alimentar.  

Um caso específico que surgiu no decorrer da semana, tratou-se de uma senhora, 

Senhora M, que se dirigiu à zona de aconselhamento dizendo que a mãe estava a 

fazer quimioterapia, e por isso andava a perder muito peso e sentia-se muito fraca e 

sem energia. Perguntei se a idosa era diabética e se tinha algum outro problema de 

saúde que pudesse influenciar o estado nutricional, ao que me foi respondido que não. 

Com base nessas informações, aconselhei e dispensei amostras de RESOURCE 2.0, 

que é direcionado para pacientes oncológicos. Este trata-se de um suplemento 

completo e hipercalórico. Em 200 ml, contem 400 Kcal, 1,8 g de proteínas, 42,8 g de 

glícidos e 17,4 g de lípidos. Daí a três dias a senhora M voltou à FE para comprar 

suplemento já aconselhado, pois a mãe sentia-se com mais energia, o que fazia com 

que ficasse mais bem-disposta. Outro caso, foi o da senhora N, que me disse que 

morava sozinha, muitas vezes ia dormir sem jantar e só voltava a comer no dia 
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seguinte pela manhã. Perguntei à utente se tinha problemas em mastigar os 

alimentos, se era diabética e se as restantes refeições eram diversificadas. A senhora 

N usava prótese dentária, o que também não lhe facilitava a mastigação dos 

alimentos, era diabética e relativamente à sua dieta diária, disse que ao pequeno-

almoço tomava um café preto sem açúcar com pão de cereais. Para além disso, 

respondeu que ao almoço incluía sempre peixe ou carne e ao lanche comia umas 

bolachas e fruta. Perante todos estes dados, aconselhei que ao jantar preparasse o 

RESOURCE Cereal Instant. Este suplemento alimentar não tem açúcares e para 

cada 30 g são utilizados 200 ml de leite (quente ou frio) ou água. Por cada porção, 

contém 200-208 Kcal, 9,4-10 g de proteínas, 30-34,2 g de glícidos e 3,3-3,5 g de 

lípidos. Após a Semana do Idoso, a Senhora N voltou à farmácia e comprou o 

suplemento correspondente à amostra que lhe tinha fornecido. A utente, disse que 

este cereal tinha um gosto muito agradável e que era de fácil preparação.  

  

III. Probióticos 

 

Atualmente, são vários os benefícios associados à toma de probióticos, e são cada 

vez mais, as prescrições que chegam à farmácia, com estes suplementos prescritos. 

Daí surge a necessidade aumentar os conceitos e conhecimentos existentes nesta 

área.  

 

1. Flora Intestinal 

Antes do nascimento, não existem microrganismos presentes no trato gastrointestinal, 

mas a sua colonização ocorre rapidamente durante ou após o parto. O tipo de parto, o 

ambiente em que este ocorre, a flora materna e a forma de alimentação, são fatores 

que condicionam o desenvolvimento da flora. Entre os dois e três anos de idade a flora 

intestinal torna-se estável, mas esta pode ser influenciada por doenças, determinados 

medicamentos, dieta e até mesmo pelo envelhecimento.49 

Grande parte das células do nosso organismo são microrganismos que se localizam 

principalmente no trato digestivo, respiratório e génito-urinário, mas a grande maioria 

correspondem a bactérias que vivem em simbiose no trato digestivo. Neste, a 

densidade bacteriana aumenta significativamente no sentido distal, especialmente, no 

intestino delgado distal e no cólon (estômago:101-103ufc/ml; duodeno:101-103ufc/ml; 

jejuno/íleon:104-107ufc/ml; cólon: 1011-1012ufc/ml).50 Esta diferença deve-se ao pH 

ácido do estômago e ao trânsito rápido e presença de secreções pancreáticas e bile 

no duodeno.49, 50Também existe diferença na densidade bacteriana no sentido parede-
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lúmen, uma vez que, o número de bactérias anaeróbicas é superior ao de bactérias 

aeróbicas.50 

 

2. Perspetiva Histórica  

Elie Metchnikoff foi pioneiro na hipótese de que determinadas bactérias ofereciam 

benefícios à saúde humana e que levavam à longevidade. Este princípio surgiu no 

início do século XX, quando o cientista russo afirmou que uma dieta com leite 

fermentado permite a modificação da microbiota intestinal, substituindo os 

microrganismos nocivos por microrganismos benéficos para a saúde humana.49, 51  

Em 1965, Lilly e Stillwell, utilizaram pela primeira vez o termo “probiótico”, para 

descrever aquele fator de origem microbiológica que estimula o crescimento de outros 

microrganismos, contrário à definição de antibiótico, que representa qualquer 

composto químico utilizado para eliminar ou inibir o crescimento de microrganismos 

nocivos.52 

Em 1989, Roy Fuller destacou o facto de que para ser considerado probiótico, o 

microrganismo devia estar presente em estado viável para apresentar efeito benéfico. 

Assim, o termo probiótico passou a ser definido como “suplemento alimentar com 

microrganismos vivos que afetam beneficamente o hospedeiro animal, por incrementar 

o balanço da microbiota intestinal”.52, 54  

Com o decorrer do tempo foram várias as atualizações e modificações feitas à 

definição de probiótico até se chegar à definição internacionalmente aceite. Segundo a 

Food and Agriculture Organization/World Health Organization (FAO/WHO), probióticos 

são “microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, 

conferem benefício à saúde do hospedeiro’’.13 

 

3. Mecanismos de Ação  

Os mecanismos de ação através dos quais os probióticos atuam, não são 

completamente conhecidos, mas, julga-se que se dividem em três mecanismos 

distintos: a atividade antimicrobiana, o reforço da função de barreira intestinal e a 

estimulação e modulação do sistema imunológico do hospedeiro.55 

 

3.1. Atividade Antimicrobiana 

Os probióticos podem eliminar e/ou diminuir o crescimento de microrganismos 

patogénicos por diversos métodos. Os probióticos podem atuar através de um 

mecanismo de exclusão competitiva, que impede a colonização da mucosa por 

microrganismos patogénicos. Este mecanismo pode ocorrer por interação entre as 
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proteínas de superfície dos microrganismos dos probióticos e as mucinas, inibindo a 

colonização da mucosa por outros microrganismos patogénicos. Para além disso, esta 

competição também pode ser por fontes de energia e nutrientes, o que leva à morte 

dos microrganismos patogénicos e consequentemente menor produção de toxinas ou 

invasão das células epiteliais.55, 56   

Probióticos também podem evitar a ocupação da mucosa intestinal por patogénicos 

através da produção de substâncias antimicrobianas, como, bacteriocinas, ácidos 

orgânicos e ácidos gordos de cadeia curta. A entrada destes ácidos orgânicos na sua 

forma não dissociada através da membrana celular, leva à diminuição do pH 

intracelular e posteriormente à morte do microrganismo patogénico. Os ácidos gordos 

de cadeia curta são capazes de provocar o rompimento das membranas de 

microrganismos gram-negativos, inibindo o seu crescimento.55, 56 As bacteriocinas 

(substâncias bacteriostáticas) são pequenos peptídeos, produzidos por bactérias 

Gram-positivas, tóxicas para bactérias semelhantes, pois criam poros na membrana 

celular ao intervir nas vias enzimáticas das bactérias.56 Os probióticos também são 

capazes de produzir ácidos biliares desconjugados, que são derivados de sais da bile. 

Os ácidos biliares desconjugados apresentam atividade semelhante à dos sais biliares 

sintetizados pelo organismo hospedeiro.56 Por último, os microrganismos vivos dos 

probióticos podem levar à produção de ácido lático e acético, como resultado do seu 

metabolismo. Estes provocam a diminuição do pH, tornando o ambiente hostil para o 

desenvolvimento dos patogénicos.55 

 

3.2. Reforço da Função da Barreira Intestinal 

A barreira intestinal constitui um importante mecanismo de defesa, que garante a 

integridade epitelial e protege o organismo de microrganismos patogénicos.56 

O mecanismo pelo qual os probióticos reforçam a função da barreira intestinal não é 

totalmente conhecido, mas existem várias hipóteses. Uma delas está relacionada com 

as camadas de muco que são parte integrante da barreira intestinal. Em todo o epitélio 

intestinal existem células de Goblet (células caliciformes) que segregam mucina, 

macromoléculas glicosiladas, que formam o muco. Essa camada de muco fornece 

proteção e atua como lubrificante para a motilidade intestinal, simultaneamente. 

Alguns estudos in vitro revelaram que bactérias do género Lactobacillus aumentam a 

expressão de mucina em culturas de células tumorais humanas intestinais, as Caco-2 

e as HT29.55, 56 Uma outra hipótese sugere que a integridade da barreira intestinal 

também pode ser modificada pelas proteínas constituintes das Tight Junctions 

(Junções Apertadas, TJ). As proteínas das TJ (ocludinas e claudinas) encontram-se na 

zona apical permitindo a ligação entre duas células adjacentes e impedem a passagem 
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de substâncias. Assim, representam uma interrupção natural à continuidade da 

membrana celular, tornando-se uma via de acesso.57, 58 Quando ocorre uma disfunção 

da barreira da mucosa intestinal há uma alteração da expressão de certas proteínas 

das TJ no epitélio intestinal. Vários estudos revelaram a capacidade dos probióticos 

para manter a função da barreira intestinal, pela modificação da expressão das 

proteínas das TJ.49 

 

3.3. Estimulação e Modulação do Sistema Imunológico 

Os probióticos apresentam capacidade para estimular e modular o sistema 

imunológico, conferindo proteção contra infeções.56 

O sistema linfoide é constituído por órgãos linfoides primários e secundários, onde as 

células envolvidas na imunidade se desenvolvem e proliferam. O timo e a medula 

óssea são órgãos primários e nestes ocorre a linfopoiese. O baço, os nódulos 

linfáticos, o Tecido Linfoide Associado à Mucosa (MALT) e o Tecido Linfoide 

Associado ao Intestino (GALT) são órgãos secundários.58 

Quando se refere resposta imunológica, esta pode ser inata ou adaptativa. As Células 

Apresentadoras de Antigénios (APCs), os linfócitos, os macrófagos e células epiteliais, 

são algumas das células que medeiam todo o processo.56 

A resposta imune inata resulta da exposição a um patogénico estranho ao organismo, 

levando à libertação de citocinas. Na imunidade adaptativa os antigénios, associados 

a Moléculas do Complexo de Histocompatibilidade (MHC), são apresentados APCs 

aos linfócitos, o que leva á ativação de células T helper (Th).56, 58 As células Th1 estão 

relacionadas principalmente com processos inflamatórios e ativação de linfócitos T. Já 

as células Th2 segregam citoquinas que ativam linfócitos B. As células Th3, 

produzidas no MALT, suprimem a função das células efetoras, através da libertação 

de uma citocina inibidora, o Fator de Crescimento Transformante-β (TGF-β).58 

A resposta humoral resulta maioritariamente da Imunoglobulina (Ig) do tipo A, embora 

também estejam presentes, em menores quantidades, as IgG, IgM e IgE, 

imunoglobulinas com níveis de atividade menores. Após a sua síntese, a IgA é 

transportada para a superfície da mucosa, onde ocorre fusão com as células da 

mesma. A IgA é extremamente resistente à proteólise, assim a sua função é promover 

a exclusão de antigénios estranhos ao organismo impedindo a ligação às células 

epiteliais e a penetração de microrganismos.58 

Pensa-se que a capacidade dos probióticos para desencadear todo este processo, 

está relacionada com a interação com as placas de Peyer, que se localizam no GALT. 

Esta interação leva à ativação dos linfócitos B e T, que migram em direção aos órgãos 
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secundários localizados no MALT onde ocorre a maturação dos Linfócitos B em 

plasmócitos, que irão produzir as imunoglobulinas.53, 58 

Para além de tudo o que já foi referido, também tem sido demonstrado, que os 

probióticos favorecem a atividade fagocitária inespecífica dos macrófagos alveolares, 

sugerindo uma ação sistémica, por secreção de mediadores, que estimulam o sistema 

imunológico.58 

 

4. Aplicações Terapêuticas  

Atualmente, são diversos, os benefícios para a saúde associados ao uso de 

probióticos, quando administrados em determinadas dosagens e com duração de 

tratamento bem definida pelo laboratório com base em provas científicas e tal como 

aprovado no país de venda. Todos estes efeitos apresentam diferentes graus de 

evidência que apoiem efetivamente a sua veracidade.52 

Relativamente a doenças associadas com o trato gastrointestinal, os probióticos 

podem exercer os seus benefícios no tratamento e prevenção da diarreia aguda e no 

tratamento da diarreia provocada pela administração de antibióticos. Para além disso, 

têm um papel importante no tratamento da infeção e complicações causadas pelo 

Helicobacter pylori, como também no tratamento de Doenças Intestinais Inflamatórias 

(DII) (Pouchite, Colite ulcerosa e Doença de Crohn) e Síndrome do Intestino Irritável 

(SII). Para o trato gastrointestinal, ainda apresentam benefícios em situações de 

obstipação, má absorção da lactose e em casos de cancro colorretal. Os probióticos 

têm igualmente um papel influente na encefalopatia hepática, em doenças 

cardiovasculares e determinadas alergias. Por último, mas não menos importante, 

estas substâncias podem ainda participar no tratamento de algumas patologias a nível 

do trato urogenital (vaginite bacteriana, vaginite de levedura e infeções do trato 

urinário).50, 52 

 

4.1. Diarreia 

Para a formação interna dada na FE, foi-me sugerido que abordasse os probióticos, 

tendo como foco principal fosse a diarreia, em virtude de ser uma situação mais 

comum no dia-a-dia. 

 

4.1.1. Tratamento e Prevenção da Diarreia Aguda 

A diarreia infeciosa é um dos principais problemas de saúde do mundo. Estima-se que 

nos países em desenvolvimento 30% da população, até mesmo nos países 
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desenvolvidos, seja afetada anualmente por diarreia de origem alimentar. Os 

probióticos são um meio importante para reduzir esses problemas.53 

É importante referir que para além da terapia probiótica, é necessário a reidratação do 

utente, pois, segundo as recomendações a WHO, para a manutenção da diarreia 

aguda é fundamental a reposição de líquidos e eletrólitos perdidos, juntamente com 

um bom suporte nutricional.52 

A evidência mais forte de um efeito benéfico de estripes probióticas foi associada a 

Lactobacillus rhamnosus GG e Bifidobacterium lactis BB-12, para prevenção e 

tratamento da diarreia aguda causada principalmente por rotavírus em crianças.50, 52 

Para além destas estripes, há confirmação que L. reuteri, L. casei e Saccharomyces 

boulardii são úteis na prevenção e redução da gravidade e duração da diarreia 

infeciosa aguda, particularmente no caso de infeção por rotavírus, sendo a evidência 

particularmente convincente em crianças.50, 52 

 

4.1.2. Tratamento da Diarreia Provocada por Antibióticos 

Muitas vezes, a terapêutica com antibióticos pode levar a um quadro de diarreia 

causada por Clostridium difficile. Este organismo não é estranho ao trato intestinal, 

mas a interrupção da flora pelos antibióticos leva a um aumento anormal do seu 

número, e os sintomas subsequentes relacionados com a produção de toxinas. Assim, 

surge a necessidade da administração de microrganismos comensais exógenos 

(probióticos) para restabelecer a flora intestinal. Alguns estudos que ainda se 

encontram em aberto, mostraram que esta abordagem pode aliviar os sinais e 

sintomas da infeção por C. difficile. Neste caso, também existem evidências de efeitos 

terapêuticos, tanto em crianças como em adultos, aquando da administração do L. 

rhamnosus GG.50, 52  

 

4.1.3. Estripes Probióticas e Doses Terapêuticas 

 

Tabela 5: Estripes probióticas e respetivas doses terapêuticas
51

 

Patologia Probióticos Dose recomendada 

Tratamento da diarreia 

infeciosa aguda 

Lactobacillus rhamnosus GG 
1010 – 1011 UFC 

2x/dia 

Saccharomyces boulardii 
200 mg 

3x/dia 
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Lactococcus lactis 

Leuconostoc mesenteroides 

1010 UNF 

2-3x/dia 

Prevenção da diarreia 

associada a antibióticos 

Saccharomyces boulardii 
250 mg 

2x/dia 

Lactobacillus rhamnosus GG 
1010 UFC 

1-2x/dia 

Bifidobacterium lactis Bb-12 

+ Streptococcus thermophilus 

107 + 106 UFC/g de 

fórmula 

Lactobacillus rhamnosus 

(estripes E/N, Oxy Pen) 

2 x 1010 

2x/dia 

Prevenção da diarreia 

nosocomial 

Lactobacillus rhamnosus GG 
1010 – 1011 UFC 

2x/dia 

Bifidobacterium lactis Bb-12 

+ Streptococcus thermophilus 

108 +107 UFC/g de 

fórmula 

 

5. Atividade Desenvolvida 

Para a realização desta tarefa fiz alguma pesquisa bibliográfica para poder construir uma 

apresentação PowerPoint (Anexo 8) utilizada na formação para a equipa da FE. A 

formação teve a duração de 10 minutos e foram 6 os colegas que assistiram (Dra. Zita, 

Dra. Joana, Dr. Lino, Dr. Luís, Dra. Ana e o Técnico António). Todos elogiaram a 

apresentação. Disseram que a informação que transmitida foi clara e objetiva.  

Nesta apresentação abordei alguns tópicos pertinentes para este tema. Assim, sempre 

que um utente apresente sintomas de diarreia é necessário colocar algumas questões 

para recomendar a terapêutica mais indicada, como por exemplo, há quantos dias está 

com diarreia, se é uma situação pontual ou frequente, se é portador de alguma patologia e 

se recentemente fez alguma terapia com antibiótico ou alguma outra medicação que não 

seja normal fazer no seu dia-a-dia. Para além disto, é fundamental que o farmacêutico 

tenha a preocupação de explicar a necessidade da administração de cada um dos 

medicamentos de forma a que o utente fique bem esclarecido. Ainda, neste caso, é 

importante que em primeiro lugar o utente perceba o que é um probiótico e qual a sua 

função para a patologia em questão. 

Durante o meu estágio, foram várias as situações em que surgiram utentes com sintomas 

de diarreia, aos quais, para além de antidiarreicos, aconselhei a toma de probióticos. Na 

dispensa deste suplemento, tive sempre o cuidado de explicar o que era, qual a 

necessidade e os vários benefícios da sua toma. 
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Conclusão 

 

O desenvolvimento dos temas foi enriquecedor, tanto a nível pessoal como para a 

própria farmácia. 

 O “diagnóstico capilar”, ajuda o farmacêutico a aconselhar corretamente o utente, e a 

probabilidade deste ficar satisfeito com os resultados é muito maior. 

Por outro lado, o aconselhamento ao idoso é cada vez mais relevante, tendo em conta 

o número de utentes que pertencem a esta população. É necessário ter em conta 

todas as alterações fisiológicas, a que o idoso está sujeito, para que o 

aconselhamento seja eficaz. 

O farmacêutico tem um papel muito importante na transmissão de informação junto do 

utente. Assim, este intervém, aconselhando e explicando todas a dúvidas que o utente 

possa ter. É extremamente importante, que o utente perceba que os probióticos são 

importantes na restituição da flora intestinal e que permitem a eliminação de 

microrganismos patogénicos, mesmo que estes sejam apenas suplementos. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Exterior da farmácia do Engenho 
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Anexo 2: Interior da farmácia do Engenho 
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Anexo 3: Marketing do “Dia dos Namorados” 
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Anexo 4: Guia para a realização do “Diagnóstico Capilar” 
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Anexo 5: Resultados dos “Diagnóstico Capilar” 

 

Dados dos 

Utente 

Problema 

apresentado 

pelo utente 

Diagnóstico Capilar 

Aconselhamento Avaliação 

do Bulbo 

Avaliação 

do Couro 

Cabeludo 

Avaliação 

da Fibra 

      

Utente 1 

 

30 anos 

 

 

Queda de 

cabelo e 

caspa 

Normal 
Caspa 

seca 
Normal 

VICHY: Champô anticaspa para 

couro cabeludo seco, durante 4 

semanas alternando com o 

champô mineral suava 

PHYTO: champô anticaspa 

hidratante (PHYTOSQUAM) 2-

3x/semana, em alternância com 

o champô de cuidado 

antiscaspa intensivo 

(PHYTOSQUAM INTENSE) 

Utente 2 

 

58 anos 

(Menopausa) 

Queda de 

cabelo 

Falta de 

densidade 
Normal Normal 

VICHY (Neogenic): Champô 

rendensificante e 1 ampola/dia 

durante 3 meses 

Utente 3 

 

32 anos 

(Pós-parto) 

Queda de 

cabelo 

Queda de 

Cabelo 
Normal Normal 

VICHY: Champô e bálsamo 

estimulante e 1 ampola de 

aminexil clinical 5/dia durante 3 

meses 

PHYTO: Champô densificante 

(PHYTOCYANE), 1 ampola 

(PHYTOCYANE)/dia durante 3 

meses e 2 

cápsulas(PHYTOPHANÈRE)/dia 

durante 4 meses 

Utente 4: 

 

62 anos 

(Menopausa) 

Queda de 

cabelo 

Falta de 

densidade 
Normal Normal 

VICHY (Neogenic): Champô 

rendensificante e 1 ampola/dia 

durante 3 meses 

Utente 5: 
Falta de 

cabelo 

Falta de 

densidade 
Normal Normal 

VICHY (Neogenic): Champô 

rendensificante e 1 porção de 
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60 anos 

gel/dia durante 3 meses 

Utente 6: 

 

58 anos 

Sem 

problemas 
Normal Normal Normal 

VICHY: Champô mineral suave 

de uso frequente 

PHYTO: Champô de uso 

frequente 

(PHYTOPROGÉNIUM), champô 

purificante 1-2x/semana 

(PHYTONEUTRE) e o cuidado 

sem enxaguamento 

regenerador de alta hidratação 

(SECRET NUIT) aplicado todas 

as noites 

Utente 7: 

 

45 anos 

Cabelo muito 

oleoso 
Normal Oleoso Normal 

VICHY: Champô sebocorretor 

PHYTO: Champô purificante 

seborregulador 

(PHYTOCÉDRAT) 2x/semana, 

alternando com o champô de 

uso frequente 

(PHYTOPANAMA) 

Utente 8: 

 

27 anos 

Cabelo muito 

embaraçado 

e difícil de 

pentear 

Normal Seco Danificada 

VICHY (Nutrirreparador): 

Champô creme e bálsamo 

PHYTO (PHYTOKÉRATINE): 

Champô reparador 2x/semana, 

máscara ultrarreparadora, que 

após lavagem deve ser aplicada 

nos comprimentos e nas pontas 

deixando atuar durante 5 

minutos, 1 x/semana, 

removendo com água e o sérum 

reparados comprimento e 

pontas, aplicado diariamente no 

momento de pentear 

Utente 9: 

 

29 anos 

Queda de 

cabelo 

Queda de 

cabelo 
Normal Normal 

VICHY: Champô e bálsamo 

estimulante e 1 ampola de 

aminexil clinical 5/dia durante 3 

meses 
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PHYTO: Champô densificante 

(PHYTOCYANE), 1 ampola 

(PHYTOCYANE)/dia durante 3 

meses e 2 

cápsulas(PHYTOPHANÈRE)/dia 

durante 4 meses 

Utente 10: 

 

73 anos 

Tinha muitos 

cabelos 

brancos, não 

queria pintar 

Normal Normal Normal 

PHYTO (PHYTARGENT): 

Champô luminosidade para 

cabelos cinzentos e brancos 

Utente 11: 

 

51 anos 

(Menopausa) 

Queda de 

cabelo 

Queda de 

cabelo 
Normal Danificada 

VICHY: Champô e bálsamo 

estimulante e 1 ampola de 

aminexil clinical 5/dia durante 3 

meses + Champô creme e 

bálsamo (Nutrirreparador) 

PHYTO: Champô densificante 

(PHYTOCYANE), 1 ampola 

(PHYTOCYANE)/dia durante 3 

meses e 2 cápsulas 

(PHYTOPHANÈRE)/dia durante 

4 meses + Champô reparador 

2x/semana, máscara 

ultrarreparadora, que após 

lavagem deve ser aplicada nos 

comprimentos e nas pontas 

deixando atuar durante 5 

minutos, 1 x/semana, 

removendo com água e o sérum 

reparados comprimento e 

pontas, aplicado diariamente no 

momento de pentear 

(PHYTOKÉRATINE) 

Utente 12:

 

22 anos 

Couro 

cabeludo 

muito oleoso 

Normal Oleoso Normal 

VICHY: Champô sebocorretor 

PHYTO: Champô purificante 

seborregulador 

(PHYTOCÉDRAT) 2x/semana, 

alternando com o champô de 

uso frequente 
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(PHYTOPANAMA) 

Utente 13: 

 

17 anos 

Couro 

cabeludo 

com muita 

descamação 

Normal 
Sensível 

seco 
Normal 

VICHY: Champô para ultra 

apaziguante para couro 

cabeludo seco 

PHYTO (PHYTOAPAISANT): 

Champô cuidado antiprurido 

Ambos os produtos de uso 

frequente 

Utente 14: 

 

33 anos 

Sem 

problemas 
Normal Normal Normal 

VICHY: Champô mineral suave 

de uso frequente 

PHYTO: Champô de uso 

frequente 

(PHYTOPROGÉNIUM), champô 

purificante 1-2x/semana 

(PHYTONEUTRE) e o cuidado 

sem enxaguamento 

regenerador de alta hidratação 

(SECRET NUIT) aplicado todas 

as noites 

Utente 15: 

 

31 anos 

Cabelo muito 

seco e 

estragado 

Normal Seco Danificado 

VICHY (Nutrirreparador): 

Champô creme e bálsamo 

PHYTO (PHYTOKÉRATINE): 

Champô reparador 2x/semana, 

máscara ultrarreparadora, que 

após lavagem deve ser aplicada 

nos comprimentos e nas pontas 

deixando atuar durante 5 

minutos, 1 x/semana, 

removendo com água e o sérum 

reparados comprimento e 

pontas, aplicado diariamente no 

momento de pentear 
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Anexo 6: Material de Apoio para o Aconselhamento Nutricional 
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Anexo 7: Zona de Aconselhamento na Semana do Idoso 
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Anexo 8: Apresentação PowerPoint  
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Introdução 

No âmbito da unidade curricular Estágio, do 5º ano do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, redigi o 

presente relatório de forma a consolidar todas as atividades realizadas, assim como, 

as competências e conhecimentos adquiridos. 

Uma vez que tive a oportunidade de realizar parte do estágio em farmácia hospitalar, 

escolhi estagiar no hospital da Região Autónoma da Madeira (RAM), Hospital Central 

do Funchal (HCF). O estágio teve a duração de dois meses e decorreu no primeiro 

semestre, de 2 de Novembro a 30 de Dezembro de 2016. 

Em 2003 ocorreu a fusão do Hospital dos Marmeleiros (HM) com o Hospital Dr. Nélio 

de Mendonça (HNM) dando origem ao HCF. Este em conjunto com os Centros 

Regionais de Saúde, com a Unidade de Cuidados Continuados Integrados Dr. João de 

Almada e com o Centro Dr. Agostinho Cardoso surgiu o Serviço de Saúde da Região 

Autónoma da Madeira, E.P.E. (SESARAM, E.P.E.). 

O Farmacêutico Hospitalar (FH) é um profissional de saúde com grande conhecimento 

técnico e cientifico na área das ciências farmacêuticas. Este desemprenha funções 

fundamentais para as quais deve interagir com os demais profissionais de saúde. É da 

responsabilidade do Farmacêutico Hospitalar a obtenção de medicamentos, a 

preparação de medicamentos, a correta gestão do stock e distribuição dos 

medicamentos, a transmissão da informação tanto ao utente como a outros 

profissionais de saúde.  

Tendo em conta o papel fundamental que o FH desempenha, tenho certeza que estes 

dois meses serão uma mais-valia para o meu crescimento pessoal e profissional. 
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Serviços Farmacêuticos do Hospital Central do Funchal  

No Hospital, é da competência dos Serviços Farmacêuticos (SF) garantir a qualidade, 

eficácia e segurança dos medicamentos. Para além disso, em colaboração com a 

restante equipa de saúde (Médicos e Enfermeiros), são também responsáveis por 

assegurar a correta terapêutica medicamentosa dos utentes.1, 2 

Toda a equipa que integra os SF é dirigida, obrigatoriamente, por um Farmacêutico 

que ocupa o cargo de Diretor(a) do Núcleo Farmacêutico (NF). No caso do HCF, a 

Diretora do SF é a Dra. Helena Jardim.1, 2   

Este departamento é dotado de autonomia técnica e científica, mas tem de responder 

pelos resultados obtidos perante a Administração do Hospital.2 

 

É da responsabilidade dos SF hospitalares:1, 2 

 A gestão (seleção, aquisição, armazenamento e distribuição) do medicamento; 

 A gestão de outros produtos farmacêuticos (dispositivos médicos, reagentes, 

etc.); 

 Implementação e monitorização da política de medicamentos, definida no 

Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e pela Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT); 

 A gestão dos medicamentos experimentais e dos dispositivos utilizados para a 

sua administração, bem como os demais medicamentos já autorizados, 

eventualmente necessários ou complementares à realização dos ensaios; 

 A gestão da segunda maior rubrica do orçamento dos hospitais. 

 

Aos SF compete especificamente:1, 2 

 A produção de medicamentos; 

 A análise de matérias-primas e produtos acabados; 

 A distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde; 

 A participação em Comissões Técnicas (Farmácia e Terapêutica, Infeção 

Hospitalar, Higiene e outras); 

 A Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e a prestação de 

Cuidados Farmacêuticos; 

 A colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

 A participação nos Ensaios Clínicos; 

 A colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e sua preparação; 

 A Informação de Medicamentos; 

 O desenvolvimento de ações de formação.  
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Para que os SFH sejam capazes de responder corretamente de acordo com as 

responsabilidades e funções, antes referidas, têm de ter determinadas áreas 

funcionais, no que respeita a medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos, sendo estas:1, 2 

 Área de Seleção e Aquisição: gabinete do Serviço de Gestão; 

 Área de Receção: à entrada do NF; 

 Área de Armazenamento: armazém de grandes volumes, geral, inflamáveis, 

cofre onde são guardados os psicotrópicos e estupefacientes e a câmara de 

frio; 

 Área de Preparação; 

 Área de Controlo; 

 Área de Distribuição: incluindo o ambulatório; 

 Área de Informação: gabinete do Centro de Informação do Medicamento (CIM); 

 Área de Farmacovigilância, Farmacocinética e Farmácia Clínica.  

 

1. Organização do Núcleo Farmacêutico no Hospital Central do 

Funchal 

A equipa que constitui os SF do HCF é composta pelo Diretor de Serviço, 

Farmacêuticos Hospitalares (FH) ou Técnicos Superiores de Saúde (TSS), Técnicos 

de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Assistentes Técnicos (AT), Assistentes 

Operacionais (AO) e Assistentes Administrativos (AA). 

Na RAM todo o circuito do medicamento encontra-se ao cuidado do Instituto de 

Administração de Saúde e Assuntos Sociais (IA-Saúde), que corresponde à 

Autoridade Nacional de Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED, I.P.). 

O NF é responsável pela distribuição de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos, como por exemplo reagentes, para algumas unidades de saúde na 

RAM. Nesta rede de cuidados de saúde estão incluídos Hospitais e locais de Cuidados 

Primários (CP). 

 

1.1. Hospitais 

 

1.1.1. Hospital Dr. Nélio Mendonça 

Foi inaugurado a 9 de Setembro de 1973 e na época foi considerado “um dos 

melhores e mais bem equipados hospitais portugueses, e também dos melhores ao 

nível estrangeiro”. Esta unidade de cuidados de saúde localiza-se no Funchal, mais 

precisamente na Avenida Luís de Camões e é de fácil acesso. É neste hospital que os 
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SF se encontram sediados. Esta instituição disponibiliza de vários serviços e 

especialidades, como por exemplo, Urgências (24h/dia), Áreas de Internamento, 

Unidade de Hemodiálise, Bloco Operatório, Medicina Física e Reabilitação, Urologia, 

Neurologia, Cardiologia, Ortopedia, Obstetrícia, Gastroenterologia, Medicina Intensiva, 

entre outros.3 

 

1.1.2. Hospital dos Marmeleiros 

Localiza-se no sítio dos Marmeleiros da freguesia de Nossa Senhora do Monte e 

recebeu os primeiros doentes em Novembro de 1930.3 Tem algumas especialidades, 

como Medicina Interna, Dermatologia, Pneumologia, Infectocontagiosas, Consultas 

externas. 

 

1.1.3. Hospital João de Almada (HJA) 

Este Hospital faz parte da Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados 

(RRCCI). Disponibiliza quatro tipos de serviços distintos, sendo estes, Unidade de 

Cuidados Paliativos (UCP), Unidade de Apoio Integrado Domiciliário (UAID), Centro de 

Promoção de Autonomia (CPA) e Unidade de Apoio Integrado de Internamento (UAII), 

que se subdivide em Unidade de Apoio Integrado de curta duração até 30 dias, 

Unidade de Apoio Integrado de média duração até 90 dias e Unidade de Apoio 

Integrado de longa duração preferencialmente até 180 dias.4 

 

1.2. Cuidados Primários 

A rede de CP inclui todos os Centros de Saúde da RAM, inclusive o Centro de Saúde 

do Porto Santo.  

 

1.3. Serviços Externos 

Os serviços externos incluem os Serviços de Saúde nos Bombeiros, Aeroportos de 

Navegação aéreos da Madeira e alguns lares da Segurança Social. 

 

2. Localização e Horário de Funcionamento  

O NF do HCF localiza-se no Anexo em frente ao Serviço de Urgência do HNM. Estas 

instalações são relativamente recentes e iniciaram o seu funcionamento no dia 23 de 

Setembro de 2011. 

Desde o dia 1 de Março de 2013 que o NF funciona 24 horas por dia. De segunda a 

sexta o horário de funcionamento no HCF é das 9:00 às 16:00 horas. Para garantir a 

cobertura das restantes horas do dia há sempre um farmacêutico de extensão (13:00 
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às 20:00 horas) e/ou prevenção (20:00 às 9:00 horas) no NF do HNM. No HM, após as 

16:00 horas qualquer necessidade é colmatada pela Pyxis. O HJA e os CP não têm 

farmácia nem Pyxis, assim, é da responsabilidade do NF dar resposta a qualquer 

necessidade apresentada.5 

 

3. Sistema Informático  

O programa informático utilizado pelos SF, ATRIUM, foi elaborado em parceria com o 

serviço de informática do HCF. Este programa tem sido uma mais-valia para o NF, 

permitindo que estes deem resposta às necessidades apresentadas pelas várias 

especialidades e unidades de saúde.5 

 

4. Gestão 

A gestão de medicamentos, dispositivos médicos e produtos farmacêuticos é um 

conjunto de procedimentos contínuos e multidisciplinares realizados pelos SF, o que 

permite que os mesmos produtos sejam dispensados ao mais baixo-custo possível e 

em boas condições aos utentes dos hospitais, CP e ambulatório. Anualmente deve ser 

feita uma verificação das existências nos serviços farmacêuticos. O processo de 

gestão é segmentado e sequenciado em várias etapas, sendo estas, seleção, 

aquisição, gestão de stocks, receção e armazenamento.1 

Atualmente, no caso específico do HCF, a aquisição de dispositivos médicos não são 

da responsabilidade dos SF. 

 

4.1. Seleção e Aquisição 

A seleção de medicamentos para uso hospitalar tem por base o FHNM. A CFT é 

responsável por adaptar o FHNM, tendo em consideração a realidade de cada 

instituição, como, as necessidades terapêuticas medicamentosas dos utentes e as 

patologias mais frequentes.5 

Quando um medicamento é necessário e não se encontra neste formulário, o Médico 

tem de fazer um pedido de introdução do medicamento, no qual tem de estar explicito 

a substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, indicações terapêuticas, as 

propostas e as que se encontram no Resumo das Caraterísticas do Medicamento 

(RCM), posologia e tempo de duração do tratamento, justificação para a sua 

introdução, na qual tem de estar explicado a sua mais-valia relativamente a outros 

fármacos com a mesma indicação já existentes no formulário (Anexo 1). A decisão de 

introdução do medicamento no FHNM é tomada pela CFT. 
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Para o processo de aquisição é necessário fazer uma estimativa com base no 

consumo anual e mensal de cada medicamento e produto farmacêutico, o que permite 

que o Farmacêutico tenha noção das quantidades necessárias para suprir as 

necessidades. Dependendo do medicamento são feitos ajustes no método usado para 

decidir a quantidade adquirir. Caso se trate de um medicamento de uso comum e 

consumo irregular deve ser tido em conta o consumo dos dois anos anteriores e o 

consumo mensal do ano em curso. Se estiver em causa um medicamento utilizado em 

patologias raras é avaliado o número de casos tratados anualmente. Por último, se for 

um medicamento introduzido recentemente no formulário hospitalar a previsão de 

consumo é estimada em diálogo com o serviço clinico que propôs a introdução do 

medicamento. Tendo em conta o consumo, são emitidas notas de encomenda até que 

a quantidade estimada seja atingida. Se a quantidade que está no contrato não é 

suficiente, tem de ser feita uma análise dos novos níveis de consumo e posteriormente 

é feito um novo pedido de compra. 

Os SF têm de ter ligação à Internet para que seja possível o acesso ao Catálogo dos 

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) e a outros catálogos eletrónicos 

de consulta. Nestes catálogos encontram-se materiais, medicamentos, matérias-

primas, reagentes, entre outros produtos farmacêuticos estipulados com um preço 

máximo acordado com os fornecedores pré-escolhidos. Assim, aquando da compra 

está a ser feito um “Acordo Quadro”. Mas, quando é necessário a aquisição de um 

medicamento que não consta do catálogo da SPMS é necessário recorrer a outros 

processos tendo em conta os valores dos pedidos de compra, assim:2  

 Ajuste Direto (Exclusividade): quando o produto não se encontra no catálogo, 

mas é exclusivo de um fornecedor; 

 Ajuste Direto com base no valor do produto: pedido de compra é inferior a 100 

mil euros (para produtos não exclusivos e inexistentes no catalogo da SPMS); 

 Concurso público nacional: pedido de compra é superior a 100 e inferior a 200 

mil euros (para produtos não exclusivos e inexistentes no catalogo da SPMS);  

 Concurso público internacional: pedido de compra superior a 200 mil euros. 

Ressalva-se que, os fornecedores que concorrerem a estes concursos têm que ter 

uma Autorização de Introdução do Mercado (AIM) em Portugal, os reagentes e os 

dispositivos médicos têm que ter o símbolo “CE” (para produtos não exclusivos e 

inexistentes no catalogo da SPMS).  

Quando os medicamentos não têm AIM em Portugal ou têm AIM mas não são 

comercializados, é necessário fazer um pedido ao INFARMED, I.P., uma Autorização 

de Utilização Especial (AUE; Anexo 2). Primeiro tem de ser feito um concurso para a 

escolha do fornecedor. Posteriormente é feito o pedido de AUE ao INFARMED, I.P. Se 
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o produto faz parte do FHNM é entregue o pedido de AUE/Impresso de uso obrigatório 

pelos requerentes e Declaração de Documentos. Caso o produto não faça parte do 

FHNM é entregue o pedido de AUE/Impresso de uso obrigatório pelos requerentes, 

Declaração de Documentos e Justificação Clínica (Anexo 3). As AUE concedidas pelo 

INFARMED, I.P. são válidas até ao último dia do ano para o qual o pedido foi feito.6 

O suporte documental das aquisições deve ser devidamente arquivado, durante o 

período exigido pela legislação. 

Todo este processo de seleção e aquisição é da responsabilidade do FH do setor de 

gestão dos SF, mas para o seu desenvolvimento é necessário a articulação com o 

Serviço de Aprovisionamento (SA) e a Administração.  

O meu estágio começou neste setor, onde inicialmente me foi possibilitada a consulta 

de vários manuais, como, o Manual de Boas Práticas da Farmácia Hospitalar da 

Ordem dos Farmacêuticos e do HCF, o Manual de preparação de Citotóxicos, como 

também, o contato com o FHNM e o Formulário Hospitalar do HCF. Posteriormente 

foi-me dado a conhecer o sistema informático utilizado, o ATRIUM, onde tive a 

oportunidade de o explorar as suas diferentes funcionalidades. Neste departamento 

pude acompanhar e compreender todo o processo de encomenda, desde a aquisição 

até à receção. 

 

 

4.2. Gestão de Stocks 

A gestão de stocks deve ser efetuada informaticamente, com atualização automática 

do stock. Quando um medicamento ou produto farmacêutico encontra-se em ponto de 

encomenda é feito um reaprovisionamento, realizado por um farmacêutico, assim é 

emitida uma nota de encomenda que posteriormente é enviada por fax ou e-mail ao 

fornecedor. A correta gestão de stocks, assegura a assistência de todos os utentes 

sem interrupções ou atrasos. 

 

Gestão: estabalece 
quantidades e critérios 

técnicos exigidos 

SA: preparação do 
caderno de 
encargos 

Administração: 
aprovação da 

aquisição 

SA: publicação do 
concurso e recolha de 

propostas 

Gestão: escolha 
da melhor 
proposta 

SA: contato com o 
fornecedor escolhido e 
é lhe dado um "tempo 
de audiência prévia" 

Administração. autoriza a 
adjudicação (principal 

critério: preço mais baixo) 

Aprovisionamento: 
formalizar o controto 

Esquema 1: Representação do processo de pedido de compra 
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4.3. Receção 

Os SF são a porta de entrada para todos os medicamentos e outros produtos 

utilizados a nível hospitalar, após serem devidamente requisitados. A receção de 

encomendas é da responsabilidade de um TDT em associação com um Administrativo 

e deve ser feita em local apropriado, ou seja:1  

 Deve ter acesso direto ao exterior (cais exterior de acesso) e ter fácil acesso ao 

armazém dos medicamentos; 

 Deve ser separada do armazém mas ter fácil acesso a ele; 

 Deve ter uma porta com largura suficiente para entrada de volumes grandes; 

 Deve proteger devidamente as remessas em relação às condições 

climatéricas; 

Tudo o que chega aos SF deve ser rigorosamente verificado, de forma a garantir a 

qualidade, e só depois é encaminhada para o armazém e respetivos serviços, para tal 

é necessário:1 

 Conferência qualitativa e quantitativa dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos; 

 Conferência da guia de remessa com a nota de encomenda; 

 Assinatura da nota de entrega e entrega de um duplicado ao transportador; 

 Conferência, registo e arquivo da documentação técnica (certificado de 

análise); 

 Registo de entrada do produto; 

 Envio do original da guia de remessa para o SA; 

 Envio dos produtos para armazenamento, tendo em atenção os critérios 

técnicos (condições especiais de armazenagem, segurança especial de 

medicamentos); 

 A conferência de hemoderivados e vacinas exige ainda a conferência dos 

boletins de análise e dos certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED, 

I.P., que ficam arquivados junto com a respetiva fatura em dossiers específicos 

(por ordem de entrada). 

Relativamente à receção de benzodiazepinas e psicotrópicos, o Anexo VII deve estar 

anexado à fatura, carimbado e assinado pelo fornecedor. Após a entrega destes 

medicamentos ao farmacêutico responsável, o anexo deve ser arquivado com a 

correspondente nota de encomenda. No HCF os produtos de hemodiálise são 

rececionados de maneira diferente dos restantes. O produto é entregue diretamente 

ao Serviço Clínico de Hemodiálise e a guia de remessa é entregue no Serviço de 

receção do NF. Assim, o Administrativo do sector de Gestão Farmacêutica emite uma 
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tabela com os produtos que vão chegar e os respetivos dias e o TDT confere a guia de 

remessa com esta tabela e com a Nota de Encomenda. 

Quando algum dos produtos não se encontra em conformidade é feita uma 

reclamação ao fornecedor. Nesta deve estar explicito o motivo da reclamação, o 

número da nota de encomenda, o número de lote e a validade do produto. Anexada a 

esta reclamação deve estar a fatura ou guia de remessa. 

Aqui, tive a possibilidade de conferir encomendas, verificar a conformidade dos 

produtos e aferir o cumprimento de todos os requisitos legais.  

 

4.4. Armazenamento 

Após a receção das encomendas, todos os medicamentos e produtos farmacêuticos 

rececionados são armazenados de modo a garantir as condições necessárias de 

espaço, luz, temperatura, humidade e segurança. Todos estes parâmetros devem ser 

monitorizados e registados regularmente. Os produtos e medicamentos são 

armazenados segundo o principio “first in – first out” ou pelo prazo de validade e 

segundo a classificação do FHNM ou por ordem alfabética.1 

Toda a área de armazenamento foi apresentada e explicada em pormenor a sua 

organização e os seus requisitos para um correto armazenamento.  

 

4.4.1. Armazenamento Especial 

 Inflamáveis: local individualizado do restante armazém com acesso pelo interior 

com porta corta-fogo de fecho automático, a abrir para fora, paredes interiores 

reforçadas e resistentes ao fogo, chão impermeável e inclinado, detetor de 

fumos e ventilação;
1
 

 Gases medicinais: armazenamento separado;
1
 

 Estupefacientes: local individualizado com fechadura de segurança e 

prateleiras que permitam a arrumação dos mesmos de forma correta 

(separados e rotulados);
1
 

 Citostáticos: armário específico separado dos outros medicamentos, com 

estojo de emergência em local visível e assinalado;
1
 

 Medicamentos e reagentes que necessitam de refrigeração: armazenamento 

em câmara frigorífica com sistema de controlo, alarme automático e registo de 

temperatura.
1
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5. Centro de Informação do Medicamento 

O CIM é um setor integrado nos SF, cuja responsabilidade é compilar, tratar e fornecer 

informação científica acerca dos medicamentos e produtos farmacêuticos, tanto a 

utentes como a outros profissionais de saúde. A informação dispensada deve ser 

objetiva e clara, estruturada e de fácil acesso e é obrigatoriamente realizada por um 

profissional qualificado.8 

A informação transmitida pode ser ativa ou passiva. A informação dada é passiva 

quando o CIM dá resposta a questões colocadas por utentes ou profissionais de 

saúde. Sendo ativa quando é dispensada informação ao público em geral por iniciativa 

do CIM, como por exemplo, através de seminários, folhetos informativos, entre outros.8 

O CIM tem uma pasta informática partilhada por todos aos farmacêuticos do NF, onde 

existe um ficheiro resumo em Excel onde são registados todas as questões que 

chegam a este Serviço. Neste documento, para além da questão, fica registado quem 

colocou a dúvida e a respetiva data, o tempo que demorou a ser dada resposta, o tipo 

de resposta (oral ou escrita) e quem elaborou essa mesma resposta. Nesta pasta 

estão também arquivados todas as fontes e documentos utilizados.  

Neste departamento tive a oportunidade de auxiliar a dar resposta a duas questões 

que chegaram ao CIM por telefone. A primeira dúvida estava relacionada com a 

estabilidade do 5-Fluoururacilo, cuja resposta dada ao Serviço Clínico encontra-se em 

anexo (Anexo 4). Relativamente á outra questão, foi pedida uma compilação dos 

prazos de validade após abertura de todos os desinfetantes existentes nos SF. Para 

tal, consultei os rótulos de todos os produtos e aqueles que não tinham a informação 

necessária entrei em contato com o respetivo laboratório por e-mail (Anexo 5). 

 

6. Farmacotecnia 

Para assegurar a eficácia, a segurança e a qualidade das formulações preparadas nos 

SF, o farmacêutico deve seguir as “Boas práticas” estabelecidas na Portaria n.º 

594/2004 de 2 de Junho.9 Neste sector podem surgir preparações não estéreis, como 

medicação individualizada para doentes específicos, reembalamento de dose unitária, 

preparações assépticas, soluções, suspensões, enemas e preparações estéreis, por 

exemplo anticorpos, colírios e nutrição parentérica. A unidade de farmacotecnia é 

responsável pela preparação de manipulados para os Serviços Clínicos do hospital, 

para os Cuidados Primários e para o Ambulatório. 
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6.1. Medicamentos Manipulados Estéreis 

A manipulação de preparações estéreis requer cuidados especiais, de modo a 

minimizar a contaminação microbiológica e a presença de pirogénios.1 

A preparação dos manipulados estéreis é efetuada numa área limpa, alimentada com 

ar filtrado e com câmara de fluxo laminar horizontal (CFLH) que possui um filtro HEPA. 

A CFLH deve ser ligada, pelo menos 30 minutos antes de se iniciar a manipulação e 

deve ser desinfetada antes e depois da sua utilização. Para além da CFLH, esta sala 

deve cumprir determinados requisitos que se encontram regulamentados na Portaria 

n.º 42/92 de 23 de Janeiro.10 Entre o restante SF e a sala limpa há uma zona de 

transição de passagem obrigatória para o pessoal e materiais, a antecâmara. Nesta o 

pessoal deixa a roupa e acessórios, seleciona e desinfeta a superfície das 

embalagens com gaze e álcool a 70º, procede à correta lavagem das mãos e equipa-

se com o vestuário adequado (luvas, touca, máscara, bata). A porta de acesso à sala 

limpa nunca deve estar aberta ao mesmo tempo que a porta da antecâmara para o 

exterior. A pressão é gradualmente mais positiva desde o exterior até a zona limpa.11,12 

O farmacêutico, operador B, é responsável por elaborar e validar as folhas de 

preparação e os rótulos, supervisionar e validar a preparação e dispensa. O TDT, 

operador A, é responsável pela preparação dos manipulados com base na ficha de 

preparação e realização do controlo de qualidade dos mesmos. O AAM é responsável 

pela limpeza do piso, paredes e superfícies.11 

A rotulagem deve permitir a correta identificação do produto (nome, composição e 

respetivas quantidades), número de lote, prazo de validade e algumas informações 

referentes ao doente, como o nome, cama e Serviço Clinico em que se encontra.1 

No HCF são manipulados anticorpos monoclonais, bolsas de nutrição parentérica, 

enzimas lisossomais, colírios e produtos citotóxicos. 

Nesta unidade de saúde existem cinco esquemas de nutrição parentérica com bolsas 

tri-compartimentadas para adultos: Bolsa de 800kcal (Esquema 1), Bolsa de 1300 kcal 

(Esquema 2), Bolsa de 1600kcal (Esquema 3), Bolsa de 1300kcal + 100ml de 

glutamina (Esquema 4) e Bolsa de 800kcal + 50ml de glutamina (Esquema 5). A estes 

esquemas são adicionados, alternadamente, vitaminas hidrossolúveis e 

oligoelementos. 

No Programa de Prescrição Eletrónica de Alimentação Parentérica Neonatal 

(Desenvolvido pelo Dr. Israel Macedo) o médico prescritor preenche os campos com o 

peso, se o prematuro está a beber leite, entre outras informações, e o programa 

automaticamente preenche a quantidade dos vários nutrientes a utilizar para a 

preparação das bolsas, sendo que o médico faz ajustes se necessário. São 

preparadas duas bolsas, administradas em simultâneo, Bolsa A: vitaminas 
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hidrossolúveis, glicose, água destilada e restantes nutrientes, e Bolsa B: lípidos e 

vitaminas lipossolúveis. Existe ainda uma Bolsa Standard sem Heparina, sempre em 

stock, constituída com aminoácidos, glicose, cálcio e água. Esta é usada quando os 

prematuros nascem no fim de semana ou durante a noite, antes de iniciar uma bolsa 

individualizada ou em situações de transição. Da preparação das bolsas dos 

prematuros são utilizados 10 ml para controlo microbiológico. 

No HCF a manipulação de produtos citotóxicos é feita numa câmara de fluxo laminar 

vertical, que se localiza no Hospital de Dia de Hemato-Oncologia. Este tipo de 

preparação fica a cargo dos enfermeiros. 

Relativamente à preparação de manipulados estéreis, tive a oportunidade de estar na 

antecâmara a observar a preparação de todos os manipulados estéreis preparados no 

HCF. Pude aprender a realizar a abertura de um lote e ajudar na preparação dos 

rótulos. Também foi-me permitido auxiliar na seleção e desinfeção do material e das 

matérias-primas que seriam utilizados para a preparação dos manipulados. Tive a 

oportunidade de apreender quais os cuidados a ter nesta sala e visualizar a 

desinfeção da CFLH antes e após a manipulação, bem como a preparação dos caldos 

para o controlo de qualidade. Para além destas atividades, pude observar a 

preparação de um citotóxico em Câmara de Fluxo Vertical. 

 

6.2. Medicamentos Manipulados Não Estéreis 

No HCF, estes manipulados são preparados no laboratório de galénica, que possui 

uma máquina de reembalamento, balança analítica e semi-analítica, estufa, agitador 

magnético, banho de água, hotte, matérias-primas e outros materiais necessários à 

preparação e armazenamento da forma farmacêutica. 

As soluções, as suspensões, os xaropes e os papéis medicamentosos são os 

manipulados mais comuns no NF do HCF. Para além destes, este setor também é 

responsável pelo reembalamento de medicamentos em dose unitária. O 

reembalamento dos medicamentos em unidose permite aos SF disporem do 

medicamento, na dose prescrita, de forma individualizada, o que leva à redução do 

tempo dedicado pelos enfermeiros na preparação da medicação a administrar, dos 

riscos de contaminação do medicamento e dos erros de administração.1 

O farmacêutico elabora uma ficha de preparação, na qual é registada a composição 

quantitativa e qualitativa da forma farmacêutica, as matérias-primas, o material 

utilizado, os cálculos e técnicas de preparação. A saída das matérias-primas é 

registada num anexo APR1. Os produtos finais devem ser rotulados corretamente, 

indicando o lote, a Denominação Comum Internacional (DCI), o dia em que foi 

preparado e o respetivo prazo de validade. 
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No departamento de Farmacotecnia foi-me dada a possibilidade de participar na 

preparação e armazenamento de algumas formulações. Assim, pude verificar todo o 

processo inerente à abertura de um lote, à preparação e impressão das fichas de 

preparação, bem como todos os cuidados que devem ser tidos aquando destas 

preparações mesmo que não sejam preparações estéreis. Participei na preparação 

solução de gargarejo com bicarbonato de sódio, nistatina e lidocaína, preparação de 

papéis medicamentosos, diluições e reembalamento.  

 

7. Farmacovigilância 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) foi criado em 1992 e atualmente é 

regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 242/2002 de 5 de Novembro.13 O INFARMED, I.P. 

é a entidade responsável pelo acompanhamento, coordenação e aplicação do SNF. 

Os hospitais são unidades de saúde que constituem o sistema de farmacovigilância, 

pois uma das funções dos FH consiste em registar corretamente qualquer efeito 

adverso ou inesperado que surja da administração de um medicamento. 

Posteriormente, o registo deve ser enviado para SNF. Este registo baseia-se no 

preenchimento de uma folha de notificação (Anexo 6) que deverá conter o nome do 

medicamento, a reação adversa observada, o nome do utente e do médico que o 

acompanha. 

No HCF existe um farmacêutico responsável por todo este circuito de 

Farmacovigilância. Existe uma pasta informática partilhada por todos os farmacêuticos 

onde constam os alertas do INFARMED, I.P., sendo que cada um destes tem um 

número sequencial dado pelos SF.14 

Existem dois tipos de alertas: Alertas de Qualidade, que na sua maioria são recolhas 

de medicamentos, e Alertas de Segurança, que são recomendações, alternativas 

terapêuticas, inícios de revisão de segurança, entre outros. Sempre que surge um 

alerta e o medicamento em questão existe na farmácia, o alerta é anexado 

informaticamente ao produto.1 

 

8. Distribuição 

A distribuição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos fica a cargo do SF e 

tem como principais objetivos:1 

 Validar e garantir o cumprimento da prescrição; 

 Racionalizar a distribuição dos medicamentos e os custos associados á 

terapêutica; 

 Monitorizar a terapêutica, e assim, diminuir os erros associados. 
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Assim, um sistema de distribuição é o método que abrange os procedimentos que 

ocorrem entre a prescrição e a administração de um medicamento e deve ser racional, 

eficiente, económico, organizado, seguro e estar de acordo com o esquema 

terapêutico prescrito. 

 

8.1. Distribuição a Utentes em Regime de Internamento 

A distribuição de regime interno pode ser feita por vários sistemas. Os mais utilizados 

no HCF são Sistema de Reposição por Níveis de Stock (RNS; total ou parcial), 

Distribuição em Dose Unitária (DDU) e Distribuição por Dispensa Automática (DDA).15 

 

8.1.1. Sistema de Reposição por Níveis de Stock  

Para o correto funcionamento deste sistema é necessário conhecer os consumos de 

cada Serviço Clinico. O farmacêutico em parceria com o Diretor do Serviço e o 

enfermeiro-chefe dos respetivos Serviços estipula um stock fixo para os medicamentos 

e produtos farmacêuticos. Se surgir a necessidade de alterar os níveis de stock é 

necessário realizar um Pedido de Autorização (DV6 - Documento oficial de 

comunicação interna do SESARAM E.P.E.). Também são definidos a periodicidade, o 

dia da semana em que o Farmacêutico se desloca ao serviço, para verificar o stock 

existente e elaborar o pedido de reposição, e o dia em que os medicamentos e 

restantes produtos chegam ao Serviço Clinico.  

A RNS pode ser total ou parcial. Na RNS total, o farmacêutico desloca-se ao Serviço 

Clínico e verifica os stocks existentes dos medicamentos e produtos farmacêuticos 

elaborando posteriormente uma requisição. Na RNS parcial, o farmacêutico desloca-

se ao Serviço Clínico e apenas verifica o stock de alguns produtos (desinfetantes, 

dietas, corretivos da volémia e manipulados). O enfermeiro-chefe encarregue do 

Serviço Clínico é que verifica os níveis de stock dos medicamentos (injetáveis, 

comprimidos e diversos) e faz a requisição ao SF. Antes da medicação ser enviada 

para o serviço, deverá ser conferida por um farmacêutico. 

Neste sector, tive a oportunidade de ir aos Serviços com este tipo de distribuição e 

verificar como é realizada a verificação do stock, bem como constatar a importância da 

deslocação do farmacêutico ao Serviço Clínico. Também, pude realizar várias 

requisições informáticas, dar saída das mesmas e de fazer verificação da medicação 

preparada pelos TDT. 
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8.1.2.  Sistema de Distribuição em Dose Unitária 

Este é dos poucos sistemas que realmente permitem monitorização da prescrição 

médica, o que permite que haja uma intervenção farmacêutica. Assim, a DDU acarreta 

algumas vantagens, pois:1  

 Aumenta a segurança no circuito do medicamento; 

 Permite um melhor conhecimento do perfil farmacoterapêutico dos doentes; 

 Diminui os riscos de interações; 

 Racionaliza melhor a terapêutica; 

 Os enfermeiros dedicam mais tempo aos cuidados dos doentes e menos nos 

aspetos de gestão relacionados com os medicamentos; 

 Atribui mais corretamente os custos; 

 Reduz os desperdícios. 

A prescrição, feita em suporte de papel ou on-line, é validada pelo farmacêutico para 

que a medicação a ser distribuída possa ser aviada. O processo de preparação dos 

medicamentos a distribuir pode ser totalmente manual ou com o apoio de equipamento 

semi-automático. Recorrendo a este último, é elaborado um perfil farmacoterapêutico 

do utente que é enviado para o Kardex® (Anexo 7), para que os TDT preparem a 

medicação de forma individualizada e diária para cada doente, atribuindo a cada 

utente uma gaveta. A DDU é elaborada de forma contínua para um período de 24h, 

com exceção de sábado e vésperas de feriados em que a medicação é dispensada 

para 48h. Para minimizar os erros, o farmacêutico responsável pelo Serviço Clínico, 

confere a medicação preparada pelos TDT. Cada gaveta (Anexo 8) está identificada 

com o nome do utente, o Serviço Clínico onde estão internados e o número da cama. 

Estas têm 4 divisões: na 1ª divisão é colocada a medicação da manhã, na 2ª divisão a 

medicação da tarde, na 3ª divisão a da noite e na última divisão é colocada a 

medicação SOS. 

Cada Serviço Clínico tem um armário de urgência com stock definido pelo 

farmacêutico em conjunto com o Diretor do Serviço e enfermeiro-chefe. Este é 

utilizado sempre que há rutura de stock no SF, quando a prescrição médica é 

realizada após o horário estabelecido para envio das maletas ao serviço (após as 

16h), quando são admitidos novos doentes, em SOS ou quando há uma falha 

aquando do aviamento. A medicação deste armário é reposta mediante o 

preenchimento, pelo enfermeiro, do impresso modelo APR-25 (Anexo 9). O impresso é 

então enviado para a farmácia, e após verificação pelo farmacêutico de que o 

medicamento realmente estava prescrito para o doente e não tendo sido enviado na 

gaveta, é dada saída informática do produto. Quando o enfermeiro-chefe pretende 
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proceder a um aumento/ alteração da medicação no armário de urgência ou devolver a 

medicação do paciente, é necessário realizar um DV6.  

Neste departamento, a partir do contato com o sistema informático, pude perceber 

qual a medicação mais prescrita para cada Serviço Clínico e como é feita a validação 

da prescrição médica. Para além disso, tive a oportunidade de ir aos Serviços Clínicos 

com o Farmacêutico responsável para proceder à reposição por níveis de stock 

parciais. Também foi-me possível verificar a distribuição unitária para o Atalaya, que é 

um centro de internamento de longa duração, pelo qual o SESARAM é responsável 

relativamente à dispensa de medicação.  

 

8.1.3. Sistema de Distribuição por Dispensa Automática  

No HCF foi adquirido um sistema de distribuição de medicamentos automático, 

designado por Pyxis® (Anexo 10). Este sistema apresenta várias vantagens, entre as 

quais: substituição de armários existentes nos serviços, complemento à dose unitária 

já existente ou substituição da dose unitária. A Pyxis® é controlada eletronicamente 

através de um programa informático que permite o acesso remoto a todas as 

estações. 

O farmacêutico responsável por cada um dos Serviços mantém atualizados os níveis 

de stock (máximo e mínimos) de cada um dos medicamentos e verifica 

frequentemente se existem roturas de stock que possam ser resolvidas. É também o 

farmacêutico que decide qual o nível de acesso a atribuir à Pyxis®: 

 Farmacêutico: tem acesso a todas as funcionalidades (gestão da estação, 

gestão dos medicamentos e tratamento do paciente);  

 TDT: tem acesso às opções básicas de gestão da estação (carregar, 

descarregar, recarregar); 

 Enfermeiro-chefe: tem acesso às opções de tratamento do paciente e à 

inventariação de stocks; 

 Enfermeiro: tem acesso ao tratamento do paciente.  

A impressão das listas de reposição a níveis máximos está programada e o 

enchimento das várias estações é feito por um TDT, após análise da lista por um 

farmacêutico. Para que o stock informático corresponda ao stock físico é 

imprescindível que, sempre que algum produto seja retirado ou devolvido à máquina, 

seja corretamente registada a atividade.  

No HCF existem quatro Pyxis®: uma no bloco operatório, uma no serviço de urgência, 

uma na pediatria e outra no SF do HM. A Pyxis® do serviço de pediatria encontra-se 

acoplada a um frigorífico, sendo esta associação mais vantajosa por permitir um 
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controlo rigoroso da medicação de frio. A reposição é feita semanalmente, com 

exceção do Serviço Clínico de Urgências que é feita três vezes na semana. 

Paralelamente ao que acontece na DDU, o farmacêutico tem de fazer a RNS parcial 

de desinfetantes e injetáveis de grande volume. 

Durante a minha passagem pelo setor da distribuição tive a oportunidade de visualizar 

as quatro Pyxis® existentes no HCF, de perceber a sua organização e verificar como é 

feita a sua reposição. 

 

8.2. Distribuição a Utentes em Regime de Ambulatório  

Este tipo de sistema permite a redução de custos e dos riscos relacionados com o 

internamento e a possibilidade do doente continuar a terapêutica em ambiente familiar.  

A distribuição em ambulatório surge da necessidade de haver um controlo e vigilância 

mais apertados em determinados tratamentos, isto porque, podem ter associados 

efeitos secundários graves, necessidade de assegurar a adesão dos doentes à 

terapêutica e também pelo facto de a comparticipação de certos medicamentos só ser 

a 100% se forem dispensados pelos SF hospitalares. 

Esta distribuição é assegurada por FH, com o auxílio do sistema informático. O 

ambulatório deve ter acesso exterior aos SF e a sala de trabalho tem de ter as 

condições adequadas para conservação e dispensa de medicamentos.1 

O HNM possui dois ambulatórios. Para o levantamento da medicação o utente tem de 

se fazer acompanhar pelo seu cartão de cidadão ou cartão de utente. Aquando da 

dispensa da medicação tem de ser dada saída do produto informaticamente. 

 

8.2.1. Ambulatório do Núcleo Farmacêutico 

O ambulatório do NF está aberto das 8:00 às 20:00 horas de segunda a sexta. A 

dispensa da medicação, para doentes crónicos, é efetuada por farmacêuticos para um 

período máximo de 30 dias. Embora seja dispensada medicação para várias 

patologias, as mais frequentes são o HIV, a Hepatite C, e a doença renal crónica. O 

ambulatório está equipado com uma câmara frigorífica e um armário com gavetas 

onde é armazenada a medicação por ordem alfabética. Esta está dividida por cores 

consoante as patologias. 

Para a dispensa de Antibióticos de Reserva é necessário a prescrição médica em 

suporte papel, um antibiograma e a justificação de receituário de antibióticos.  

Para a dispensa de psicotrópicos e estupefacientes existe uma receita própria, sendo 

necessário os dados do utente (nome, cartão de identificação válido, número de utente 

e morada) e os dados de quem levanta a medicação (nome, cartão de identificação 
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válido, ser maior de idade e morada). É tirado cópia das receitas, que são entregues 

ao farmacêutico responsável pelo circuito de estupefacientes. 

No ambulatório do NF pude contatar com o público, ajudar na dispensa da medicação 

aos utentes e tive a oportunidade de verificar toda a medicação disponível, consultar 

folhetos informativos e saber para que patologias se destinavam. Além disso, foi-me 

permitido consultar um manual acerca da distribuição em unidose, conhecer as suas 

principais vantagens, como se processa, e adquirir conhecimentos acerca da a 

legislação que está implícita neste processo. 

 

8.2.2. Ambulatório de Hemato-Oncologia 

Este situa-se junto ao Hospital de Dia de Hemato-Oncologia, no HNM, e funciona das 

9:00 às 16:00 horas de segunda a sexta, tendo sempre a presença de um 

farmacêutico responsável pela dispensa e aconselhamento do utente. Após as 16:00h 

o utente pode levantar a medicação no ambulatório do NF. Como o nome indica, toda 

a medicação dispensada destina-se a doenças do foro oncológico e hematológico. 

Este é constituído por uma câmara frigorífica e armários de onde os medicamentos 

estão armazenados em gavetas, por ordem alfabética.  

Este setor permitiu-me novamente o contato com os utentes, ajudar na dispensa de 

medicamentos, e até mesmo disponibilizar informação importante para o bom uso do 

medicamento.  

 

8.3. Distribuição de Medicamentos ao Público 

A dispensa de medicação ao público, que não seja de uso exclusivo hospitalar é 

regida pelo Regulamento Geral da Farmácia Hospitalar, Decreto-Lei n.º 44 204 de 2 

de Fevereiro de 1962 e Decreto-Lei n.º 206/2000 de 1 de Setembro.16,17 Assim, não é 

permitido às farmácias ou serviços hospitalares vender medicamentos ao público, 

exceto: 

 Quando na localidade não existe farmácia comunitária; 

 Quando, em situação de emergência individual ou coletiva, se apure não haver 

no mercado local os medicamentos necessários. Para tal é preciso prova da 

inexistência do medicamento, confirmada por carimbo e assinatura de três 

farmácias; 

 Quando as farmácias, pertencentes à Santa Casa da Misericórdia, já possuem 

alvará de venda ao público. 

As farmácias hospitalares devem cobrar aos doentes o preço de custo desse 

medicamento. 
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8.4. Distribuição aos Cuidados Primários 

A distribuição dos medicamentos e produtos farmacêuticos para os CP é da 

responsabilidade do HCF. Embora seja estabelecido um stock mensal entre o 

farmacêutico, Diretor e enfermeiro-chefe, este tem de enviar um pedido de reposição 

aos SF. Posteriormente, é validado pelo farmacêutico responsável pelo Serviço e 

preparado pelos TDT. Em situações urgentes, o responsável pelo Serviço pode 

requisitar diariamente medicação ou outros produtos aos SF.15 

Relativamente ao Centro de Saúde Francisco Rodrigues, situado na ilha de Porto 

Santo, a medicação é dispensada duas vezes por mês. 

Neste serviço, foi-me explicado todo o processo de verificação e validação da 

medicação solicitada pelos centros de saúde da região, sendo esta de caráter urgente 

ou não. 

 

8.5. Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Legislação 

Restritiva 

 

8.5.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os estupefacientes e psicotrópicos são regidos pelo Decreto Regulamentar nº61/94, 

publicado no DR nº236 (1ª série B) de 12 de Outubro e Portaria nº981/98 (2ª série) da 

Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Saúde, publicado no DR nº216 

de 18 de Setembro de 1998.18, 19 

No SF do HNM existe um cofre com código, de acesso restrito a farmacêuticos, onde 

esta medicação fica armazenada. Há um farmacêutico responsável por realizar o 

controlo da prescrição, a dispensa e a utilização do programa informático para realizar 

o registo de psicotrópicos e estupefacientes, de acordo com as exigências 

legais/documentais. 

A requisição deste tipo de medicação chega ao SF em anexo X (Anexo 11) 

(REGI.0004), onde consta:14 

 Designação do medicamento em DCI, com dose e forma farmacêutica; 

 Designação/ Código do serviço requisitante e o nº de requisição; 

 Assinatura do Diretor de Serviço ou legal substituto e nº mecanográfico no 

anexo X; 

 Nome do doente, número da cama/processo, quantidade prescrita, data e 

assinatura do enfermeiro que administra o medicamento; acompanhado do 

modelo APR-1 (Anexo 12) (REGI.0002). 
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Após validação, o farmacêutico entrega a medicação ao enfermeiro-chefe, ou outro a 

quem este delegue, num horário definido (11:30 às 12:30 horas). O medicamento é 

acompanhado do modelo APR-1 e do original do anexo X. 

A dispensa de estupefacientes e psicotrópicos para o HJA e HM, tal como para os CP, 

é feita num envelope selado que deve ser entregue ao enfermeiro-chefe. 

Quando se trata da requisição de Benzodiazepinas, podem surgir duas situações. Se o 

pedido é feito pelos Serviços Clínicos do HCF não é necessário apresentar o Anexo X, 

sendo o pedido realizado on-line. No entanto, se o pedido é realizado pelos Cuidados 

Primários é necessário o Anexo X. Para dispensa das benzodiazepinas são os TDT 

que preparam a medicação e o Administrativo é que dá saída, mas é o farmacêutico 

que verifica a requisição, se a medicação está correta e autoriza a dispensa. Os 

documentos devem ser arquivados durante 5 anos. 

Neste departamento, pude participar em todo o processo de dispensa da medicação, 

assim, ajudei a arquivar os anexos X às diferentes guias de psicotrópicos 

dispensados, a dispensar psicotrópicos para os serviços e foi-me dada a oportunidade 

de ficar a conhecer a legislação referente a estupefacientes e psicotrópicos. 

 

8.5.2. Hemoderivados 

Os derivados de plasma humano analisados pelo Laboratório do INFARMED, I.P. são: 

Albumina, Imunoglobulina Normal, Imunoglobulina Anti-D (Anti-Rhesus), Fatores de 

Coagulação: Fator VIII e Fator IX, Complexo de Protrombina e Plasma Humano 

Inativado.20, 21 Após os lotes terem sido aprovados, é emitido um Certificado Oficial 

Europeu de Libertação de Lote (COELL). Este é reconhecido em toda a União 

Europeia e pode ser consultado no site do INFARMED, I.P. O Hospital só pode utilizar 

hemoderivados que possuam um COELL.22 

Para além da prescrição, o médico tem de preencher obrigatoriamente o impresso 

Modelo 1804 disponibilizado pelo INFARMED, I.P. (Anexo 13; Requisição constituída 

por duas vias, via farmácia e via serviço). O quadro C (Registo de Distribuição) é 

preenchido pelos SF aquando da dispensa, sendo que os quadros A (Identificação do 

doente, B (Requisição/ Justificação Clínica) e E (Registo de Administração) são 

preenchidos no ato de prescrição e administração. A “via farmácia” é então devolvida 

aos SF e a “via serviço” arquivada no processo do utente. 

Os medicamentos hemoderivados que não são administrados devem ser devolvidos 

aos SF no prazo de 24 horas. O enfermeiro regista no Quadro D o número de ampolas 

devolvidas e o motivo da devolução.  
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Relativamente à prescrição de albumina humana e Imunoglobulina GVI, o HCF tem 

algumas regras internas. A prescrição destas deve ser acompanhada de justificação, 

para evitar o seu uso exagerado e desnecessário.  

A dispensa de albumina é para um período de 24 horas, o que leva a um 

acompanhamento mais atento por parte do médico.  

 

9. Controlo de Qualidade da Cadeia de Frio 

Os SF é o responsável pela Rede de Frio do SESARAM E.P.E. As instalações do SF e 

do ambulatório de hemato-oncologia (que se localiza noutro edifício) são dotadas de 

três Datalogger®, cada um com capacidade para sete sondas distribuídas pelas 

câmaras frigoríficas e congelador dos SF, sala da DDU, entre outros locais. Nos 

Serviços Clínicos e Centros de Saúde com frigoríficos tem de ser feito um registo 

mínimo de duas vezes por dia (de manhã e á tarde) da temperatura registada no 

sensor (a temperatura deve estar entre os 2°C e os 8°C). 

Quando há uma avaria num frigorífico ou congelador, os medicamentos devem ser 

transferidos o mais rápido possível para outro equipamento. Deve ser preenchida a 

“Notificação de acidentes com produtos de rede de frio”. Os medicamentos são 

colocados em quarentena e o farmacêutico contata o laboratório responsável, 

explicando a situação para saber se é possível voltar a utiliza-los e em que condição 

os pode utilizar. Caso estes medicamentos possam ser utilizados, antes de serem 

distribuídos, são marcados, assim se ocorrer mais alguma interrupção da Cadeia de 

Frio ou se o utente apresentar algum efeito adverso é possível saber a sua “história”. 

 

Tema Desenvolvido 

Foi-me pedido para desenvolver um trabalho sobre as “Alterações na Molécula 

Tenofovir”. Neste trabalho referi as alterações realizadas no fármaco em questão, a 

ação farmacológica, a ação terapêutica, as vantagens e desvantagens e os efeitos 

secundários dos respetivos fármacos. Em anexo (Anexo 14) encontra-se a 

apresentação PowerPoint. 
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Conclusão 

A realização deste estágio curricular em Farmácia Hospitalar permitiu-me ficar a 

conhecer a realidade profissional de um Farmacêutico Hospitalar, bem como, a sua 

extrema importância. Durante os cinco anos do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas são adquiridos inúmeros conhecimentos técnico-científicos, e este 

estágio foi uma ótima oportunidade para coloca-los em prática no “mundo real”. 

No decorrer do meu estágio foi-me dada a oportunidade de passar pelos diversos 

setores que constituem os SF do HCF. Todas as atividades desenvolvidas e todos os 

conhecimentos transmitidos pelos farmacêuticos do HCF foram sem dúvida alguma 

uma mais-valia para o meu crescimento profissional.  

Desta experiência posso destacar aspetos positivos e negativos, sendo que o aspeto 

positivo prende-se com o fato de que a existência dos SF do HCF tem sido garantia de 

maior qualidade e segurança na prestação de cuidados de saúde, mais 

especificamente na administração de medicação e utilização de outros produtos 

farmacêuticos, quer a nível hospitalar quer a nível das restantes unidades prestadoras 

de cuidados de saúde. Uma ideia pré-existente e que com a realização deste estágio 

foi reforçada é que na sua grande maioria as pessoas, incluindo outros profissionais 

de saúde, não compreendem a importância e a responsabilidade que a nossa 

profissão acarreta, o que eu considero um aspeto negativo relevante.   

Em conclusão, considero que esta é uma experiência extremamente enriquecedora 

para a formação de qualquer estudante do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, permitindo conhecer mais uma das vertentes profissionais da nossa 

profissão.   
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Anexos 

Anexo 1: Pedido de introdução de um medicamento à Adenda Hospitalar do FHNM 
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Anexo 2: Documento para pedido de AUE 
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Anexo 3: AUE, Justificação Clinica 
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Anexo 4: Resposta dada pelo CIM relativamente à estabilidade do 5-Fluorouracilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc 2 - RCM + Outros dados fornecidos pelo laboratório 

5-Fluorouracilo Accord 50 mg/mL 

 

Diluído em 

Sacos de 

Perfusão sem 

PVC 

20-25ºC 

Diluído em Bombas ou Dispositivos de 

Perfusão 

Ex: DIBs 

2-8ºC Proteção luz 

20-25ºC Exposição luz 

Bombas ou 

Dispositivos de 

Perfusão - EX: DIBs 

2-8ºC 

20-25ºC 

Exposição luz 

Solução 

Diluente 

NaCl 

0,9% 

Gluco

se 5% 
NaCl 0,9% Glucose 5% Sem Diluição 

Concentraç

ão 

0,5 e 10 

mg/mL 
0,1 e 25 mg/mL 50 mg/mL 

Tempo 

(dias) 
112 100 28 28 

5-Fluorouracilo Hospira 50 mg/mL (Cinkef-U) 

 

Diluído em 

Sacos de 

Perfusão em 

PVC 

20-21ºC 

Bombas ou Dispositivos de Perfusão – 

Ex: DIBs 

 

Não diluído 

conservado em 

seringas de 

polipropileno 

Solução 

Diluente 

NaCl 

0,9% 

Dextro

se 5% 

Paragon
® 

Reservat

órios de 

Perfusão 

20ºC 

Proteção 

luz (sem 

diluição) 

I-flow 

Easypumps 

Fluoroura

cilem 

cassette 

Grasby 

9000 

series 

Sem 

Diluição 

(outra 

apresentaç

ão) 

Sem 

Diluição 

8ºC e 

25ºC 
25ºC 8ºC 

37º

C 

5ºC e 25ºC 

Proteção 

luz 

25ºC 

Exposição 

luz 

25ºC 

Proteçã

o ou 

Exposiç

ão luz 

Concentraç

ão 

1, 2 e 

4 

mg/m

L 

1 

mg/mL 

50 

mg/mL 

1 e 

25 

mg/m

L 

50 

mg/mL 
25 mg/mL 25 mg/mL 

50 

mg/mL 

Tempo 

(dias) 
7 5 84 45 28 7 28 
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RCM 

5-Fluorouracilo Teva 50 mg/mL 

Solução 

Diluente 
Sem Diluição 

NaCl 0,9% ou 

Dextrose 5% 

Condições de 

conservação: 

15-25ºC 

Proteção luz 

Concentração 5 g/100mL = 50 mg/mL 0,5 mg/mL 

Tempo (dias) 3 2 

5-Fluorouracilo Anabiosis 50 mg/mL 

Solução 

Diluente 

NaCl 0,9%, Glucose 5% ou Água para 

preparação de injetáveis 

Condições de 

conservação: 

25ºC 

Proteção luz enquanto 

selado 

Concentração 0,98 mg/mL 

Tempo (dias) 1 

5-Fluorouracilo Hikma 50 mg/mL 

Solução 

Diluente 
Nacl 0,9% e Glucose 5% 

Condições de 

conservação: 

25ºC 

Proteção luz enquanto 

selado 

Concentração 0,6 mg/mL e 4 mg/mL 

Tempo (dias) 1 

5-Fluorouracilo Mylan 50 mg/mL 

Solução 

Diluente 
NaCl 0,9%, Dextrose 5% ou Água para preparação de injetáveis 

Concentração 2 mg/mL 

Tempo (dias) 
20-21ºC 

5 

2-8ºC 

1 
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Anexo 5: Resposta dada pelo CIM Relativamente aos prazos de validades após 

abertura dos desinfetantes 

 

Código do 

Artigo 
Designação Principal 

Unidade 

Medida 

do Artigo 

Laboratório 
Validade Após 

abertura 

119804000400 Água oxigenada 10VOL LT Aga 
Manter o recipiente 

bem fechado 

119804000800 Álcool 70 graus LT Proclínica 

Manter o recipiente 

bem fechado e 

conservar em local 

fresco 

119804000810 

Álcool Isoprop. 450 

mg/mL + Álcool Prop. 

300 mg/g + Etilsulf. 

Mecetrónico 2mg/g Sol 

Cut 

FR 
Hartman 

(Sterillium) 

Usar durante os 12 

meses seguintes 

119804001200 

Cetrimida 15 mg/mL + 

Cloro-hexidina 1,5 mg/mL 

Sol Cut FR 

ML  

O prazo de 

validade das 

diluições é de 24 

horas 

119804001300 
Cloreto Benzalcónico Sol 

Alcoólica Corada 
FR 

Hartman 

(Cutasept) 

Usar durante os 12 

meses seguintes 

119808001200 

Cloreto Benzalcónico, 

Bifenol, Benzilclorofenol 

Sol Alcoólica-spray 

FR 
Fresenius 

(Frekaderm) 

Armazenar apenas 

no recipiente 

original e manter o 

recipiente bem 

fechado 

119804001301 

Cloro-hexidina 20 mg/mL 

+ Álcool Isopropílico 0,7 

mL/mL Sol Cut Incolor 

Spray 

FR Vygon 
Manter o recipiente 

bem fechado 

119804002400 
Cloro-hexidina 40 mg/mL 

Sol Cut FR 500 mL 
FR 

B-Braun (Lifo-

Scrub) 

Manusear de 

acordo com as 

boas práticas 

industriais de 

higiene e 

segurança 

119812020000 

Detergente Enzimático 

p/Reprocessamento 

Automático 

EMB 
ASP 

(Adaptaclean) 

0-25 ˚C ao abrigo 

de gelo e usar 

antes do fim do 

Prazo de Validade 

119808002200 

Dicloroisocianurato de 

Sódio Hidrossolúveis 

(grânulos) 

EMB ASP (Presept) 

Conservar no 

recipiente original, 

num ambiente 

seco e bem 

ventilado. Manter a 

embalagem bem 

fechada 

119804003200 
Eosina Sol Aquosa a 2% 

FR de 50 mL 
FR Proclínica 

Manter o recipiente 

bem fechado ao 
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abrigo da luz 

119804002250 

Esponja Impregnada de 

Clorohexidina ≥2% de 

Uso Individual 

UNID   

119808003000 

Formaldeído 3,7-4,0% 

Tamp (pH=7) e 

Estabilizado com Metanol 

LT 

VWR 

Chemicals 

Prolab 

Conservar em 

recipiente bem 

fechado em lugar 

fresco e bem 

ventilado 

119804002100 

Gluconato de 

Clorohexidina 2% 

Toalhetes 

EMB   

119804000700 

Gluconato de 

Clorohexidina 2% Sol 

Alcoólica Corada – FR 

500 mL 

FR   

119804003600 
Hipoclorito de Sódio Sol 

0,5% FR 1L 
LT Proclínica 

Manter o recipiente 

bem fechado 

119804004800 

Iodopovidona 76,9 

mg/mL Sol Cut FR 500 

mL 

FR 
B-Braun 

(Braunol) 

T ≤ 25˚C 

Manter o recipiente 

bem fechado 

119804005400 

Iodopovidona 9,1 mg/mL 

+ Propanol 455 mh/mL 

Sol Cut FR 1000 mL 

FR 
B-Braun 

(Braunaderm) 

T ≤ 25˚C 

Manter o recipiente 

bem fechado, em 

lugar seco, fresco 

e arejado 

119804005200 
Iodopovidona Solução 

Espuma 500 mL 
FR Vygon 

Usar durante os 12 

meses seguintes 

119804005600 
Iodopovidona Solução 

Ginecológica 
FR 

Meda 

(Betadine) 

Usar até o fim do 

Prazo de Validade 

119808005400 

Orto-ftalaldeído 5,75% e 

Ácool Etílico 20% 

Solução 

FR 
ASP (Cidex-

OPA-C) 

Conservar no 

recipiente original 

por um período 

máximo de 80 dias 

119808005200 
Orto-ftalaldeído Solução 

0,55% 
FR 

ASP (Cidex-

OPA) 

Conservar no 

recipiente original 

por um período 

máximo de 75 dias 

119804006800 

Sabão pH 5,5 Bacteriost 

c/ Dermoprotector 500 

mL 

FR Vygon 
Enviado. Espera 

resposta 

119804006900 

Solução Alcoólica para 

Desinfecção das Mãos 

100 mL 

FR Vygon 
Enviado. Espera 

resposta 

119804007000 

Solução Alcoólica para 

Desinfecção das Mãos 

500 mL 

FR Vygon 
Usar durante os 6 

meses seguintes 
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Anexo 6: Notificação de Suspeita de Reações Adversas a Medicamentos 
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Anexo 7: Kardex  
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Anexo 8: Gavetas para DDU 
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Anexo 9: APR-25 
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Anexo 10: Pyxis 
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Anexo 11: Anexo X 
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Anexo 12: APR-1 
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Anexo 13: Requisição para a utilização de Hemoderivados (Via Farmácia e Via 

Serviço) 
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Anexo 14: Apresentação Power Point do tema desenvolvido 
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