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Resumo 
 

 O Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária assinala o culminar de um ciclo 

de estudos conducente ao grau de Mestre em Ciências Farmacêuticas e representa o primeiro 

contacto dos alunos com a realidade da profissão. Para dar este salto na minha vida pessoal e 

profissional escolhi a Farmácia Ferreira da Silva do NorteShopping que, para minha grande sorte, 

me aceitou. 

 O presente relatório encontra-se dividido em duas partes. Numa primeira parte são 

abordadas todas as atividades que desenvolvi na Farmácia Ferreira da Silva ao longo do meu 

estágio curricular na mesma onde saliento sempre o tipo de intervenção que tive bem como os 

conhecimentos que fui adquirindo. Note-se que a Gestão em Farmácia Comunitária e a Dispensa 

de Medicamentos e Produtos de Saúde foram os temas mais enfatizados nesta parte já que os 

considero de extrema importância no sucesso e correto funcionamento de uma farmácia, mas 

também do farmacêutico como profissional de saúde que é. Apresento, ainda, alguns casos em 

que intervi ativamente, sempre sob supervisão, na medicação e respetivo modo de administração 

de alguns utentes, tanto a nível de posologia como de possíveis interações medicamentosas ou 

interações medicamento-alimento que me apercebi que poderiam estar a decorrer quando em 

conversa com os mesmos. 

 Na segunda parte são abordados dois temas distintos: a Avaliação do Estado Nutricional 

do Idoso Não Institucionalizado e os Medicamentos Manipulados produzidos no Laboratório da 

Farmácia Ferreira da Silva. A primeira escolha recaiu sobre o facto de, numa farmácia com as 

dimensões da Farmácia Ferreira da Silva onde tudo é extremamente bem divulgado e 

apresentado das mais diversas formas ao público-alvo, a alimentação e suplementação no idoso 

me terem parecido um tema mais adormecido, tendo achado por bem intervir nesta parte. 

Apresento, assim, um rastreio de avaliação do Estado Nutricional do Idoso Não Institucionalizado 

e posterior apresentação e degustação do suplemento alimentar Meritene® criado a pensar nas 

necessidades nutricionais desta faixa etária. Na segunda escolha baseei-me no elevado número 

de prescrições médicas e procura de medicamentos manipulados com que me deparei no 

decorrer do meu estágio curricular, bem como no tempo que passei no Laboratório da Farmácia 

Ferreira da Silva ao longo do mesmo, sentindo que seria uma mais-valia para a minha formação 

profissional interiorizar os medicamentos manipulados que aqui eram produzidos e a sua 

principal utilização, tornando-os alternativas confiáveis no momento do atendimento às 

formulações ainda inexistentes no mercado, pelas mais diversas razões, mas muitas vezes mais 

vantajosas. 

 Termino com uma reflexão atenta e cuidada sobre as competências adquiridas ao longo 

do estágio e da sua importância no Mestrado Integrado em Ciência Farmacêuticas e como 

preparador do futuro farmacêutico. 
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Introdução 
 

 “O papel do Farmacêutico no mundo é tão nobre quão vital. O Farmacêutico representa 

o órgão de ligação entre a medicina e a humanidade sofredora. É o atento guardião do arsenal 

de armas com que o Médico dá combate às doenças. É quem atende às requisições a qualquer 

hora do dia ou da noite. O lema do Farmacêutico é o mesmo do soldado: servir. Um serve à 

pátria; outro serve à humanidade, sem nenhuma discriminação de cor ou raça. O Farmacêutico 

é um verdadeiro cidadão do mundo. Porque por maiores que sejam a vaidade e o orgulho dos 

homens, a doença os abate - e é então que o Farmacêutico os vê. O orgulho humano pode 

enganar todas as criaturas: não engana ao Farmacêutico. O Farmacêutico sorri filosoficamente 

no fundo do seu laboratório, ao aviar uma receita, porque diante das drogas que manipula não 

há distinção nenhuma entre o fígado de um Rothschild e o do pobre negro da roça que vem 

comprar 50 centavos de maná e sene.” 

Monteiro Lobato 

 

A profissão farmacêutica é uma das profissões atuais que mais tem crescido e 

desenvolvido nas últimas décadas. Atualmente engloba áreas como a Farmácia Comunitária, a 

Farmácia Hospitalar, a Indústria Farmacêutica, as Análises Toxicológicas, o Ensino e a 

Investigação Científica, entre muitas outras. O objetivo de todas elas é o mesmo: promover a 

Saúde Pública. 

A Farmácia Comunitária representa o setor que a nível nacional engloba o maior número 

de farmacêuticos1, daí a sua importância no estágio curricular como primeiro contacto com a 

realidade na experiência profissional de cada um de nós. É este farmacêutico que pela 

oportunidade de proximidade ao utente intervém ativamente na promoção da sua saúde e 

prevenção da doença. É a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos técnicos e 

científicos interiorizados, de aprender a agir perante situações práticas do dia-a-dia e de melhorar 

a comunicação humana, promovendo sempre o uso seguro, efetivo e racional do medicamento 

na Comunidade. 

O meu estágio curricular em Farmácia Comunitária teve lugar na Farmácia Ferreira da 

Silva (FFS) situada no NorteShopping, em Matosinhos, no período compreendido entre 07 de 

Novembro de 2016 e 21 de Março de 2017. Todos os dias cumpri, no mínimo, oito horas diárias 

com uma hora de pausa para almoço. 

Na Tabela 1 encontra-se um cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do 

estágio. 

 

Tabela 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas em Farmácia Comunitária. 

Atividades nov dez jan fev mar 

Ambientação x     

Aprovisionamento e Encomendas x     

Serviços Farmacêuticos x x x x x 
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Atendimento ao Balcão     x 

Formações x x x x x 

Gestão em Farmácia x x x x x 

Projeto I   x x  

Projeto II     x 

 

  

1 Farmácia Ferreira da Silva 

 

1.1 Localização, Direção Técnica e Horário de Funcionamento 

 

A Farmácia Ferreira da Silva localiza-se no centro comercial NorteShopping, em 

Matosinhos, e encontra-se aberta ao público sete dias por semana num horário compreendido 

entre as 10h e as 23h, com exceção do domingo que encerra às 20h. Abriu portas pela primeira 

vez nestas instalações em 2002, estando a direção técnica entregue à Doutora Susana 

Guimarães e Matos. 

Localizada num local de fácil acesso e bastante movimentado, e envolvida por bairros 

vizinhos que acolhem variadas famílias, a FFS presta diariamente serviços de saúde a utentes 

com um perfil bastante heterogéneo. 

 

1.2 Instalações, Equipamentos e Serviços 

 

 As instalações da FFS vão de encontro ao estipulado pelas normas indicadas nas Boas 

Práticas Farmacêuticas (BPF) aprovadas em Junho de 2009 pelo Conselho Nacional da 

Qualidade, as quais referem que as farmácias devem dispor de instalações que garantam a 

segurança, conservação e preparação dos medicamentos.2 

  

Espaço Interior 

 

 O interior da FFS é constituído por três pisos. No piso superior encontram-se a cozinha 

devidamente equipada, a casa de banho, os gabinetes da Direção Técnica e da Administração, 

a sala de reuniões, o gabinete de Contabilidade, o Laboratório para a preparação de fórmulas 

magistrais e oficinais, o armazém onde são guardados todos os produtos disponíveis na farmácia 

com exceção dos medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e um espaço de receção e 

conferência destas mesmas encomendas. No piso intermédio encontra-se a farmácia disponível 

ao utente com os produtos ordeiramente distribuídos pelas respetivas categorias: produtos para 

grávida e recém-nascido, veterinária, higiene oral, suplementação alimentar, ortopedia e, por fim, 

a secção de maior dimensão, os produtos capilares e de dermocosmética. Estão disponíveis 

onze balcões de atendimento ao público, cada um composto por um computador associado a 

uma impressora, a um leitor ótico de códigos de barras e a um terminal para pagamento com 
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cartão multibanco, atrás dos quais se encontram ordeiramente distribuídos os medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM), protegendo-os do acesso fácil por parte do utente. Neste 

piso também podemos encontrar diferentes gabinetes, onde decorrem serviços de enfermagem, 

de enfermagem especializada na gravidez e pediatria, de nutrição, de podologia e de 

aconselhamento dermocosmético. Por fim contém ainda uma zona destinada à receção de 

mercadorias, o gabinete da administração e um espaço destinado aos MSRM que não se 

encontram no robot, à preparação de xaropes extemporâneos e às reservas feitas pelos utentes. 

No último piso encontra-se o robot carregado com os MSRM possíveis de lá se encontrarem, 

auxiliado por um armazém que serve de recarga do mesmo. 

 

 Espaço Exterior 

 

 A FFS encontra-se no piso 0 do centro comercial NorteShopping, do lado oposto ao 

Continente bom dia, pelo que também é possível aceder-lhe pela parte exterior, estando 

devidamente assinalada pela ‘cruz verde’, para entrega de encomendas ou aquando do 

funcionamento de 24h.  

 

 Equipamentos 

 

 Os equipamentos usados na FFS garantem o sucesso e correto funcionamento da 

mesma. Todos os computadores são suportados por um programa intitulado por PHC que serve 

as necessidades de toda a equipa no sucesso da dispensa do medicamento e demais produtos 

de saúde ao utente. Este software permite, entre outras operações, a gestão de stocks e vendas, 

criar e aceder às fichas de produto e medicamentos, gerar, aprovar e processar a receção de 

encomendas, gerir devoluções a fornecedores regularizando imediatamente os stocks, efetuar a 

faturação mensal e fazer, não menos importante, o atendimento ao público. O PHC constitui, 

assim, uma ferramenta de trabalho que permite melhorar os serviços de saúde prestados aos 

utentes já que possibilita obter, no ato de atendimento, informações pertinentes como são as 

interações medicamentosas, as contraindicações, as reações adversas dos medicamentos, as 

posologias, as precauções e as classificações farmacológicas. O próprio software alerta nos 

casos de interação farmacológica entre os medicamentos dispensados, obrigando até a uma 

justificação no caso de se verificarem interações intermédias ou graves, ou até mesmo à 

confirmação da prescrição com o médico prescritor. 

 A FFS também oferece um cartão de cliente próprio aos seus utentes. Assim é possível, 

durante o atendimento, conhecer o perfil de cada utente, não só pelos dados pessoais do mesmo, 

mas também com base no histórico de compras efetuadas pelo mesmo. Consoante os gastos, o 

cliente vai acumulando saldo no cartão que poderá ser utilizado em compras futuras fidelizando, 

deste modo, os utentes. A grande vantagem deste cartão para a farmácia reside no facto de se 

tornar muito mais fácil o aconselhamento e acompanhamento diário, aumentando a confiança 

entre o utente e o seu farmacêutico. 
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Por fim, e não menos importante, existem ainda dois frigoríficos acompanhados de 

aparelhos que controlam os valores de temperatura e humidade dos mesmos, uma balança para 

controlo de peso do utente e um aparelho de medição da tensão arterial e frequência cardíaca. 

Está igualmente presente na parte da administração uma fotocopiadora, uma impressora, 

telefones e fax e a Farmacopeia Portuguesa, obrigatória por lei.3 

 

1.3 Recursos Humanos 

 

É possível encontrar no Regime Jurídico das Farmácias de Oficina, Capítulo IV, Pessoal, 

duas divisões para os Recursos Humanos: Quadro Farmacêutico e Quadro Não Farmacêutico. 

 Quadro Farmacêutico: Diretora Técnica (Dra. Susana Guimarães e Matos), três 

farmacêuticos substitutos (Dra. Filomena Almeida, Dr. Pedro Pires e Dra. Ângela Campos) 

e onze farmacêuticos (Dra. Ana Carolina Mesquita, Dra. Ana Teresa Silva, Dra. Cristiana 

Matias, Dra. Daniela Moreira, Dra. Daniela Santos, Dr. Filipe Machado, Dra. Maria João Silva, 

Dra. Mónica Povo, Dr. Paulo Freitas, Dra. Sara Dias e Dra. Tânia Gonçalves). 

 Quadro Não Farmacêutico: três técnicos de farmácia (Emília Silva, José Pacheco, Serafim 

Silva), quatro licenciados em Farmácia (Dra. Isabel Lopes, Dra. Marta Pinto, Dra. Sandra 

Almeida e Dra. Sílvia Monteiro), uma administrativa (Sra. Mariana Ribeiro), um gestor de 

projeto (Sr. Mário Silva), um repositor (Sr. Raúl Lino) e um motorista (Sr. António Magalhães). 

 

1.4 Perfil dos Utentes 

 

O facto da FFS se situar no interior de um dos centros comerciais mais cobiçados da 

Invicta leva a que os seus utentes sejam extremamente diversificados e das mais diversas 

classes sociais. Conta com clientes diários aos quais se fidelizou e aos quais oferece vantagens 

através do seu cartão de cliente, mas também com clientes ‘de passagem’ que nunca mais 

voltam. Nestes primeiros clientes encontram-se as famílias que vivem próximo do centro 

comercial, os clientes conhecidos dos proprietários ou funcionários da mesma, ou até mesmo os 

funcionários e clientes habituais do próprio centro comercial. 

 

2 Gestão em Farmácia Comunitária 

 

À semelhança de qualquer outra entidade comercial, a administração e gestão de uma 

farmácia refletem-se diretamente na sustentabilidade e situação financeira da mesma, bem como 

nos serviços de saúde prestados ao público em geral. Deste modo, uma gestão de excelência 

envolve a própria gestão dos stocks, as encomendas e receção das mesmas, o controlo dos 

prazos de validade, as devoluções, o processamento de receituário e a faturação mensal. Por 

isso, cabe ao farmacêutico e à equipa da qual ele faz parte assumir diariamente esta 

responsabilidade, sendo cada vez mais importante formar os farmacêuticos no sentido comercial 

e não apenas da saúde pública. 
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2.1 Aquisição e Armazenamento de Medicamentos e Produtos de Saúde 

 

2.1.1 Fornecedores e Critérios de Aquisição 

 

Um dos pontos cruciais da correta gestão de uma farmácia comunitária passa pela 

responsável aquisição de Medicamentos e Produtos de Saúde (MPS). Esta aquisição pode ser 

efetuada diretamente aos laboratórios ou então aos armazenistas ou distribuidores grossistas. É 

pessoal e exclusivo de cada farmácia a escolha destas entidades dependendo muito da 

disponibilidade em investir por parte da mesma, do stock disponível, da resposta rápida em caso 

de necessidade, do tempo de entrega, da flexibilidade em caso de devoluções e por fim, não 

menos importante, do preço negociado. 

Estas duas entidades diferenciam-se principalmente pela quantidade encomendada e 

pela rapidez da entrega. Assim, os laboratórios exigem encomendas com quantidades mínimas, 

apesar do lucro que oferecem ser maior, enquanto os intermediários grossistas permitem várias 

encomendas ao longo do dia, sem exigirem quantidades mínimas. São rápidos e eficazes mas o 

lucro costuma ser menor. 

No caso dos MSRM e dos MNSRM e outros produtos de saúde, estes são 

maioritariamente adquiridos a grossistas, sendo a principal escolha da FFS a OCP Portugal - 

Produtos Farmacêuticos SA, não descartando em alguns casos a Alliance Healthcare® e a 

Cooprofar®. As entregas são feitas maioritariamente de manhã e ao final do dia, apesar de 

fornecerem a FFS noutros horários de forma a servir os pedidos dos clientes o mais rápido 

possível. 

Alguns produtos de dermocosmética, medicamentos e produtos de veterinária, 

alimentação infantil, alimentação especial, material de penso, material de ostomia e matérias-

primas necessárias à elaboração de manipulados são pedidos diretamente aos laboratórios que 

os comercializam. 

 

2.1.2 Gestão de stocks 

 

O stock é a garantia principal do serviço ao cliente entre a encomenda e a reposição. 

Define-se pelos MPS existentes na farmácia disponíveis para venda e/ou utilização e é gerido 

pensando em diversas situações: procuras inesperadas, situações sazonais, falhas por parte dos 

laboratórios e intermediários grossistas e, ainda, precavendo a subida de preços dos produtos.4 

No fundo, a gestão de stocks é um processo complexo que visa racionalizar custos e rentabilizar 

os serviços de saúde prestados na farmácia, bem como satisfazer as necessidades dos utentes 

e, de certa forma, fidelizá-los. 

Todavia, a gestão de stocks é algo extremamente próprio de cada farmácia. Nem sempre 

grandes stocks representam a melhor solução (empate financeiro, expiração do prazo de 

validade, entre outros) apesar de suprirem quase sempre as necessidades do consumidor, uma 

vez que também é neles que se encontram os maiores desperdícios. Assim, um stock inferior é 

a melhor forma de controlar e precaver situações indesejadas, apesar de nem sempre permitir 
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realizar o desejo do consumidor ou de evitar as consequências que advêm da falha no 

fornecimento. Tudo isto só mostra a extrema importância deste ponto no sucesso de qualquer 

entidade farmacêutica, já que uma boa gestão será aquela que permitirá um equilíbrio entre o 

stock necessário para evitar a rutura e subsequente não venda e o stock necessário para 

satisfazer as necessidades do utente e obter descontos de campanhas. 

A procura de determinados MPS por parte do utente está relacionada com a altura do 

ano em que nos encontramos, pelo que este é outro dos fatores a ter em atenção. 

A FFS é um ótimo exemplo da correta Gestão de Stocks que pode ser avaliada pela 

Rotação de Stocks (RS), que é um parâmetro que permite avaliar o número médio de vezes que 

o stock roda num determinado período.5 Estabeleceu um valor mínimo e um máximo para o stock 

da maioria dos MPS, recorrendo aos distribuidores grossistas sempre que é atingido o valor 

mínimo, estando quase sempre prontos para servir os seus utentes na sua deslocação à 

farmácia. 

Não menos importante que toda esta atenção e colaboração por parte de toda a equipa 

na presença física dos MPS procurados pelos consumidores é que esta mesma presença seja 

coincidente com a que se encontra a nível informático, uma vez que este é o parâmetro que 

alerta para a necessidade de encomenda. Estas discrepâncias devem-se à incorreta entrada das 

encomendas, incorreta dispensa ou falta da mesma, às devoluções, às quebras ou aos furtos. 

Ao longo do meu estágio na FFS tentei colaborar ao máximo nos parâmetros acima 

mencionados, alertando sempre os responsáveis aquando da discrepância entre o stock 

físico e o informático, no acerto do stock por causa da retirada de MPS com expiração do 

prazo de validade nos 3 meses seguintes, em casos de dano ou furto, entre outros, bem 

como sugeri a encomenda de produtos que não se encontravam disponíveis em stock e 

eram repetidamente solicitados ao balcão. 

 

2.1.3 Realização de Encomendas 

 

Tal como já referi no ponto 2.1.1. Fornecedores e Critérios de Aquisição, a encomenda 

pode ser feita diretamente aos laboratórios ou então aos intermediários grossistas. 

 

Laboratórios 

 

No que diz respeito aos laboratórios, a encomenda é feita, geralmente, ao delegado 

comercial que visita a FFS com uma certa periodicidade. Depois de analisar atentamente o 

histórico de vendas da farmácia, este propõe uma encomenda aos responsáveis que só depois 

de analisada é que é oficializada. 

As principais vantagens na aquisição de produtos através destes delegados são as 

condições de compra que eles oferecem, não disponíveis de outra forma no mercado. 

Durante o meu estágio observei, algumas vezes, a análise das encomendas diárias, 

o que é um processo de extrema importância já que a sua má execução pode levar à falha 

do produto na FFS. Como também passei grande parte do meu tempo no laboratório da 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | 2016/2017 

Cláudia Margarida Soares Ramos | 8 

 

FFS fui responsável por alertar os superiores sempre que uma matéria-prima acabava, 

tendo tido a oportunidade de encomendar algumas delas via telefone. O mesmo aconteceu 

nas semanas em que estive ao balcão quando, por algum motivo, o MPS solicitado pelo 

utente não se encontrava na farmácia, procedendo à encomenda instantânea do mesmo. 

 

Distribuidores 

 

Os distribuidores são a primeira escolha da FFS e as suas encomendas realizam-se 

tanto pelo sistema PHC como pelo telefone. 

Estas encomendas diárias têm por base o stock existente na farmácia. Para os produtos 

com maior rotatividade é estabelecida, na Ficha de Produto (FP) dos mesmos, um stock mínimo 

e máximo consoante o seu histórico de vendas e o capital da farmácia. Quando o stock mínimo 

é atingido o produto entra diretamente para a nota de encomenda. Seguidamente os 

responsáveis analisam essas notas e, juntamente com as bonificações e os descontos, 

submetem a encomenda final. Por outro lado, podem incluir outros produtos na mesma. 

Na FFS são realizadas duas encomendas diárias. Uma no início da tarde pelas 13h para 

ser processada no final da mesma e outra no final do dia pelas 21h para ser processada na 

manhã seguinte. 

Quanto às encomendas instantâneas estas são realizadas ao balcão, durante o 

atendimento, já que se tratam de produtos que por algum motivo de gestão racional não se 

encontram na farmácia, ou então porque são produtos novos, produtos em rotura, entre outros. 

Assim, a encomenda é realizada ao fornecedor que se pretender de acordo com o melhor 

benefício para a farmácia. Também são realizadas encomendas via telefone quando queremos 

saber mais acerca de um produto, disponibilidade em stock, tempo de entrega, etc. Isto permite-

nos dar uma informação mais correta ao cliente. 

 

2.1.4 Receção e Conferência de Encomendas e Marcação de Preços 

 

A entrega dos produtos requisitados na farmácia é realizada em contentores próprios 

específicos de cada fornecedor, havendo o cuidado de separar notoriamente os produtos de frio 

em contentores térmicos para que estes sejam os primeiros a ser conferidos e armazenados. 

Cada contentor contém um código interno acompanhado do nome da farmácia e de um 

número de encomenda que os permite juntar todos à mesma fatura. Nesta fatura constam pontos 

como a identificação do fornecedor e da farmácia, o número do documento e a identificação dos 

produtos faturados (código do produto, designação do produto, quantidade pedida e 

verdadeiramente enviada, Preço de Venda ao Público (PVP), Preço de Venda Autorizado (PVA), 

margem, desconto, Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), Preço de Venda à Farmácia 

(PVF) e o valor final do produto). Os produtos que por algum motivo não chegam na encomenda 

são devidamente identificados e justificados. 

Os estupefacientes e psicotrópicos como categoria especial que são chegam à farmácia 

devidamente identificados e acompanhados por uma requisição individual obrigatória e em 
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duplicado. O duplicado é enviado ao fornecedor devidamente carimbado e assinado pela Diretora 

Técnica ou Farmacêutico Substituto. A requisição original é arquivada na farmácia. 

Na FFS a receção de encomendas é feita com o auxílio do PHC. As encomendas diárias 

e instantâneas são realizadas informaticamente ficando gravadas, o que permite que sejam 

automaticamente rececionadas. Com as encomendas manuais já não funciona assim uma vez 

que estas foram feitas diretamente ao fornecedor ou intermediário grossista, pelo que têm de ser 

criadas antes de serem rececionadas. 

A receção de encomendas finaliza-se num menu próprio do software onde se seleciona 

a respetiva encomenda e se identifica o número da fatura ou guia de remessa, seguido do valor 

total. Faz-se, então, a leitura ótica de todos os produtos e verifica-se o Prazo de Validade (PV) e 

o PVP de cada um deles. Se o PV for inferior ao dos produtos já existentes no sistema altera-se 

este dado para a data que expira primeiro; se o PVP for diferente, o mais antigo deve ser o 

primeiro a ser escoado. Depois de inseridos todos os produtos no sistema completa-se a 

informação do PVF e estabelecem-se as margens dos produtos sem Preço Inscrito na 

Cartonagem (PIC). 

Uma vez terminada esta tarefa verifica-se se o total de produtos corresponde ao número 

de produtos faturados e se o total faturado é o mesmo no sistema informático e na fatura que 

acompanha a encomenda. A receção da encomenda é assim aprovada e neste momento é 

gerada, automaticamente, uma nova lista de produtos em falta pelo sistema para que esta possa 

ser reencaminhada para o fornecedor ou adicionada à encomenda diária. Por fim, a fatura original 

segue para a contabilidade. 

Caso falte algum produto encomendado e faturado contacta-se imediatamente o 

fornecedor via telefone. Na maioria das vezes a falha é assumida pelo mesmo e reposta na 

encomenda seguinte. Caso seja entregue alguma encomenda e/ou produto por engano é prática 

comum da FFS proceder à devolução ao fornecedor aquando da entrega ou na entrega seguinte. 

Quando são entregues na farmácia produtos com embalagens danificadas e/ou com prazos de 

validade curtos (inferiores a 3 meses) procede-se igualmente à respetiva devolução ao 

fornecedor.  

No final da receção da encomenda o software procede à impressão das etiquetas dos 

MPS sem PIC. É de ter especial atenção na etiquetagem que de facto a etiqueta pertença ao 

respetivo produto, bem como não se ocultem campos importantes como são exemplo a escrita 

em Braille, o PV, o lote e a constituição. A nível estético a etiqueta também nunca deve ocupar 

a parte frontal do produto. 

A receção e confirmação de encomendas foi uma das primeiras tarefas que realizei 

na FFS. Realço a extrema importância desta tarefa no início do estágio para que pudesse 

familiarizar-me com os MPS existentes na farmácia, bem como conhecer as alternativas 

que poderia apresentar ao consumidor caso algum produto solicitado não se encontrasse 

disponível na mesma. Por outro lado fui conhecendo a rotatividade dos mesmos na FFS. 
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2.1.5 Armazenamento 

 

Depois de finalizada a receção da encomenda é necessário armazenar os MPS de 

acordo com a sua rotatividade e condições de conservação. Estes devem ser armazenados em 

condições de temperatura e humidade controladas e monitorizadas: temperatura inferior a 25ºC 

e humidade inferior a 60%. Em caso de conservação no frio, a temperatura deve variar entre os 

2ºC e os 8ºC.2 

Também no meu estágio tive o privilégio de proceder ao controlo e monitorização 

destes parâmetros, analisando posteriormente os gráficos obtidos que seguiram para o 

INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P..  

O armazém da FFS é constituído por gavetas dispensatórias organizadas por forma 

farmacêutica (orais sólidas, pós e granulados, colírios e gotas auriculares, injetáveis, sistemas 

transdérmicos, supositórios e óvulos vaginais, pomadas e cremes, produtos de uso externo, 

xaropes e colutórios) e, dentro destas, por ordem alfabética de acordo com a Denominação 

Comum Internacional (DCI) e nome comercial. Podemos, ainda, encontrar neste espaço gavetas 

dispensatórias com produtos de higiene íntima, medicamentos de uso veterinário e produtos do 

protocolo de diabetes. 

Os produtos que não se encontram aqui localizam-se no robot e são os de maior 

rotatividade. No robot estão maioritariamente os MSRM. Só não se encontram os colírios e os 

auriculares uma vez que têm dimensões demasiado pequenas, os injetáveis porque são frágeis, 

os xaropes porque são pesados e teriam de ser transportados sozinhos, congestionando o 

funcionamento do robot, e todos os produtos de embalagens com formato irregular, como é o 

caso do Bebegel®. 

Atrás dos balcões de atendimento encontram-se os MNSRM. 

 

2.1.6 Controlo dos Prazos de Validade e Devoluções 

 

O controlo dos PV dos MPS é uma das tarefas mais importantes no bom funcionamento 

de uma farmácia, já que garante a segurança na dispensa ao utente. 

Os produtos devem ser armazenados segundo os princípios “First In, First Out” e “First 

Expire, First Out”, ou seja, os produtos que chegam à farmácia primeiro e/ou com PV mais curto 

devem ser dispensados em primeiro lugar. O controlo dos PV é realizado em dois momentos 

diferentes: diariamente aquando da receção das encomendas e mensalmente através de uma 

lista facultada pelo PHC onde constam os produtos a expirar nos três meses seguintes. Esta 

confirmação é feita manualmente e procede-se ou à comercialização dos mesmos antes da data 

de expiração do PV, ou à sua devolução ao fornecedor juntamente com uma nota de devolução 

que é transformada em nota de crédito ou à troca de produtos. Entre os motivos válidos para a 

devolução de MPS encontram-se, ainda, os produtos faturados e enviados mas não 

encomendados pela farmácia, os produtos danificados, os produtos encomendados por engano 

e a recolha de produtos por indicação do INFARMED ou do laboratório que os comercializa. 
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O PHC possui um menu destinado à Gestão de Devoluções. Para proceder à devolução 

de MPS cria-se uma nota de devolução onde consta o fornecedor, a identificação dos produtos 

devolvidos e o motivo da devolução. Se a devolução não for aceite, o produto é reenviado para 

a farmácia e é dado como quebra. 

No que diz respeito à devolução de medicamentos esta poderá ser originada por outros 

motivos, nomeadamente por circulares de suspensão de comercialização emitidos pelo 

INFARMED ou por circulares emitidas voluntariamente pelo detentor de Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM) devido a alertas de segurança. 

  Dediquei ao todo quase três semanas do meu estágio curricular ao controlo dos 

PV admitindo, hoje, a importância extrema desta tarefa no sucesso e bom nome de uma 

farmácia. Por outro lado percebi que esta seria a forma mais prática e eficaz de conhecer 

os MPS disponíveis para venda, as suas principais funcionalidades, bem como as 

possíveis relações e interações entre eles. Sempre que fui solicitada a realizar esta tarefa 

separei notoriamente os produtos que ia recolhendo e, no final, assisti ao procedimento 

de devolução dos mesmos nos casos em que se decidiu não tentar vendê-los antes do PV 

expirar. 

 

3 Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 

 

A farmácia é, na maioria das vezes, o primeiro lugar onde o utente se dirige para se 

aconselhar. É um lugar onde é preciso saber quase tudo de tudo. Isso obriga a que o 

farmacêutico esteja sempre o mais atualizado e formado possível para que a dispensa do MPS 

vá de encontro com as BPF e a saúde do utente nunca seja ameaçada.2 É sua função validar a 

prescrição médica, contribuindo para um uso mais racional do medicamento, minimizando os 

erros e solicitando a utilização correta do medicamento.  

Os medicamentos podem ter várias designações consoante a necessidade de receita 

médica para a sua dispensa segura.6 Por outro lado encontram-se na farmácia outros produtos 

de saúde, de acordo com o que está definido no Regime Jurídico das Farmácias de Oficina.3 

 

3.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 

Tal como o próprio nome indica, os MSRM só podem ser dispensados com receita médica. 

Enquadram-se numa categoria em que a sua utilização sem receita médica ou para fins que não 

os que se destinam, ou até mesmo pelas substâncias que possuem e o modo como estas são 

preparadas, comprometem seriamente a saúde do utente.6 

 

3.1.1 Prescrição: eletrónica e manual 

 

A prescrição médica é feita por via eletrónica ou, em casos excecionais, por via manual. 

Aplica-se maioritariamente aos MSRM, incluindo os medicamentos portadores de 
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estupefacientes e substâncias psicotrópicas, os que fazem parte do Protocolo da Diabetes 

Mellitus, os medicamentos manipulados, os produtos dietéticos e, ainda, os dispositivos médicos 

utilizados em ostomia, incontinência urinária e câmaras expansoras, utilizando para isso, no caso 

das receitas materializadas, o modelo de receita médica aprovado pelo Despacho nº15700/2012, 

de 30 de novembro.7-9 

Até que seja possível a total desmaterialização da prescrição médica, coexistem duas 

formas de disponibilização da prescrição eletrónica: a receita eletrónica desmaterializada ou 

receita sem papel (grande maioria), e a receita eletrónica materializada (grande minoria). No 

primeiro caso, a prescrição é acessível e interpretável por equipamentos eletrónicos, sendo 

validada pelo sistema central de prescrições no momento da dispensa. No segundo caso, a 

prescrição é impressa e pode ocorrer em modo online ou offline, pelo que este último permite 

que o software apenas registe a informação da prescrição posteriormente à sua emissão em 

papel.9 Por outro lado existe a receita materializada manual (minoria) que se destina à prescrição 

de qualquer medicamento, apresentando uma validade de trinta dias. Só por motivos excecionais 

se recorre a este tipo de receita, como são exemplo a falência do sistema informático, a 

inadaptação do prescritor, a prescrição ao domicílio e a prescrição máxima de 40 receitas 

médicas por mês. Neste caso é também necessário verificar os dados e a vinheta do médico 

prescritor, ou se a receita contém qualquer tipo de rasura.9,10 

Dependendo do MSRM, a receita médica pode ainda ser classificada como especial, 

caso englobe medicamentos que em dose sujeita a receita médica contenham substâncias 

classificadas como estupefacientes ou psicotrópicos ou que em caso de utilização anormal ou 

abusiva possam despoletar toxicodependência ou utilização ilegal.6 

 

3.1.2 Validação da Prescrição Médica 

 

Para que seja assegurada a dispensa dos medicamentos prescritos na receita médica, 

o farmacêutico necessita de validar a prescrição.9 

Passo a descrever detalhadamente e separadamente os critérios de validação médica, 

tanto para uma prescrição eletrónica como para uma prescrição manual. 

 

Prescrição Eletrónica: 

 

 Número da receita, local de prescrição e identificação do médico prescritor; 

 Dados do utente: o nome e número de utente ou o número de beneficiário; o regime 

especial de comparticipação de medicamentos, se aplicável, representado pelas letras “R” 

(utentes pensionistas abrangidos pelo regime especial de comparticipação) e “O” (utentes 

abrangidos por outro regime especial de comparticipação identificado por menção ao respetivo 

diploma legal); a entidade responsável pela comparticipação; 

 Identificação do medicamento:  
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- Prescrição por DCI: DCI ou nome da substância ativa; dosagem e forma 

farmacêutica; dimensão da embalagem e código representativo que agrupa; 

- Prescrição por Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos 

(CNPEM): código representativo que agrupa, pelo menos, as seguintes características 

do medicamento: DCI + Dosagem + Forma Farmacêutica + apresentação ou outro 

código oficial identificador do produto, se aplicável; 

- Prescrição por marca: deverá ainda conter o nome comercial do medicamento 

ou do respetivo titular de AIM e o número de registo do medicamento; 

 Posologia e duração do tratamento; 

 Comparticipações especiais, devendo ser indicado o despacho aplicável e validada a 

especialidade médica caso seja um diploma que apenas possa ser passado por certas 

especialidades; 

 Número de embalagens, podendo ser prescritos até 4 medicamentos distintos, num 

total de 4 embalagens por receita. No máximo, podem ser prescritas duas embalagens por 

medicamento. No caso dos medicamentos prescritos se apresentarem sob a forma de 

embalagem unitária, podem ser prescritas até quatro embalagens do mesmo medicamento; 

 Data de prescrição e assinatura do prescritor. 

 

Prescrição Manual 

 

Para além dos aspetos acima mencionados, a prescrição manual deverá ainda obedecer 

aos dois pontos seguintes: 

 Exceção justificativa, como abordado em Prescrição eletrónica; 

 Não pode conter rasuras ou caligrafias diferentes, nem a utilização de canetas 

diferentes ou lápis. 

A receita renovável não pode ser emitida por via manual. 

 

3.1.3 Dispensa do Medicamento 

 

Quando verificados os parâmetros acima mencionados e depois de validada a prescrição 

médica, procede-se ao ato da dispensa propriamente dito. 

O doente deve ser informado dos medicamentos disponíveis na farmácia com a mesma 

substância ativa, forma farmacêutica, apresentação e dosagem do medicamento prescrito, 

podendo estes serem genéricos ou medicamentos similares, o que tem o preço mais baixo e, 

ainda, quais os comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS). Deste modo, as 

farmácias devem ter sempre disponíveis para venda, no mínimo, três medicamentos de cada 

grupo homogéneo, de entre os que correspondem aos cinco preços mais baixos, devendo 

sempre dispensar o de menor preço.6 O doente tem o direito de optar por qualquer medicamento 

desse grupo homogéneo. 
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No caso da dispensa de medicamentos prescritos por nome comercial ou do titular 

devem ser ainda verificadas as seguintes situações: 

 Medicamento de marca sem similar ou sem medicamento genérico comparticipado: 

deve dispensar-se o medicamento prescrito; 

 Existência de uma justificação técnica por parte do médico prescritor:6 

- Alínea a) - Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito, 

constando na receita a menção “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º”; 

- Alínea b) - Reação adversa prévia, constando na receita a menção “Exceção 

b) do n.º 3 do art. 6.º - Reação adversa prévia”; 

- Alínea c) - Continuidade de tratamento superior a 28 dias, constando na receita 

a menção “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - Continuidade de tratamento superior a 28 

dias”. 

No caso das alíneas a) e b) é obrigatório dispensar o medicamento indicado pelo 

médico. Em relação à alínea c) o utente apenas pode optar por medicamentos com PVP 

inferior ao que o prescritor escolheu. 

 

3.1.4 Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

 

Os Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos têm ação ao nível do Sistema 

Nervoso Central provocando alterações nas suas funções vitais. Por este motivo conduzem 

facilmente a tolerância, dependência física ou psíquica e a sintomas de privação.11 Uma vez que 

são imensos os riscos associados à sua utilização existe um regime jurídico próprio aplicável ao 

seu tráfico e consumo. Encontram-se descritos nas normas relativas à dispensa de 

medicamentos e produtos de saúde9, que remete a listagem destes medicamentos para o 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro12 e artigo 86.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 

de outubro.13 Atualmente prescrevem-se juntamente com outros medicamentos, como é o caso 

da prescrição desmaterializada, e a sua receita é identificada como receita especial, “RE”. 

Seguem, por fim, as regras de validação enunciadas no ponto 3.1.2. Validação da Prescrição 

Médica. 

O controlo destes medicamentos é feito em dois momentos. O primeiro já foi descrito no 

ponto 2.1.4. Receção e Conferência de Encomendas e Marcação de Preços. O outro tem lugar 

no momento da dispensa, onde o PHC identifica automaticamente estes medicamentos. O 

software apresenta vários campos de preenchimento obrigatório como são exemplo o nome do 

médico prescritor, os dados do doente (nome, morada) e os dados do adquirente (nome, morada, 

idade e número de identificação pessoal). Uma vez terminada a venda é-lhe atribuída um número 

sequencial de registo. Por fim, no caso das receitas materializadas, é impresso um recibo 

comprovativo da venda do medicamento que deve ser agrafado à fotocópia da receita e 

arquivado na farmácia durante três anos. No caso de ser uma receita manual, esta deve ser 

digitalizada e enviada para o INFARMED. 
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Ao longo do meu estágio pude contactar algumas vezes com este tipo de 

medicação ao balcão e ainda participei, por dois meses consecutivos, na verificação e 

organização dos dados referentes à lista de saídas mensais que posteriormente é enviada 

para o INFARMED. 

 

3.1.5 Regimes de Comparticipação 

 

A atual legislação refere que a comparticipação de medicamentos pode ser feita através 

de um regime geral e de um regime especial. Após consulta de diferente legislação e normas, 

resumem-se os seguintes regimes de comparticipação:9,14,15 

 

Regime Geral de Comparticipação: 

 

Em relação ao regime geral de comparticipação de medicamentos existem quatro 

escalões diferentes, onde o Estado se responsabiliza por uma percentagem do PVP do 

medicamento. Esta varia consoante a sua classificação farmacoterapêutica e encontra-se 

definida na Portaria n.º 924-A/2010, de 17 de Setembro. Deste modo vem: 

 Escalão A: 90 %; 

 Escalão B: 69 %; 

 Escalão C: 37 %; 

 Escalão D: 15 %. 

 

Regime Especial de Comparticipação: 

 

O regime especial de comparticipação, tal como abordado no ponto 3.1.2. Validação da 

Prescrição Médica, pode ser representado pela letra “R” ou “O”. 

No caso dos pensionistas do regime especial (“R”), a comparticipação é acrescida de 5% 

ao escalão A e 15% aos restantes escalões. Mas se o medicamento dispensado neste último 

caso se encontrar entre os cinco mais baratos, a comparticipação é de 95%. 

Relativamente aos medicamentos utilizados em determinadas patologias ou grupos 

especiais de utentes (“O”), estes beneficiam de outro regime de comparticipação, devendo o 

médico prescritor indicar na receita o diploma correspondente a essa patologia ou ao grupo de 

utentes a que se destina. O valor de comparticipação é variável, já que este é definido em 

legislação própria. 

Existem outros regimes de comparticipação como é exemplo o caso dos medicamentos 

manipulados (30% do seu PVP), dos produtos destinados ao autocontrolo da Diabetes Mellitus 

(85% do PVP das tiras-teste e 100% das agulhas, seringas e lancetas), dos medicamentos 

destinados ao tratamento de doenças crónicas (Lúpus, Alzheimer, doença inflamatória intestinal, 

por exemplo) e dos produtos dietéticos com carácter terapêutico em 100% quando prescritos no 

Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto de Magalhães ou nos centros de tratamento dos 
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hospitais reconhecidos pelo mesmo. Contudo, estes regimes são definidos por portarias e/ou 

despachos que têm que vir explícitos nas receitas e podem requerer que o médico seja de 

determinada especialidade. 

Por fim é de salientar, ainda, a existência de diferentes regimes de complementaridade 

graças à existência de diversos subsistemas de saúde, suportados por várias empresas 

bancárias, seguradoras e outras instituições prestadores de cuidados de saúde. Entre elas 

encontram-se a Assistência na Doença aos Militares, a Caixa-Geral de Depósitos, a Médis®, a 

Multicare®, os Serviços de Assistência Médico Social (SAMS), SAMS/Quadros, entre outros. 

Nestes casos é necessário fotocopiar a receita juntamente com o cartão do respetivo subsistema 

de saúde que a comparticipa, ou simplesmente recolher o número de beneficiário no ato da 

dispensa. A receita original é faturada no lote do organismo principal de comparticipação e a 

fotocópia no lote do organismo complementar.  

Numa farmácia com o movimento e as dimensões da FFS seria difícil não contactar 

com todos estes regimes de comparticipação e complementaridade ao longo do meu 

estágio, pelo que fui educada e encaminhada no correto procedimento de faturação e 

dispensa de cada um deles. 

 

3.1.6 Faturação 

 

Quando a receita é materializada, no final da dispensa de MSRM comparticipados é 

impresso no verso da receita um documento de faturação onde consta a identificação da 

farmácia, o preço total de cada medicamento, o valor total da receita, o encargo do utente em 

valor por medicamento e respetivo total, a comparticipação do Estado em valor por medicamento 

e respetivo total, a data da dispensa, o número de registo dos medicamentos em carateres e 

data matrix bidimensional e um espaço dedicado às declarações e assinatura do utente. Por fim, 

o farmacêutico deve carimbar, datar e assinar a mesma. 

Cada profissional de saúde da FFS coloca as suas receitas numa gaveta própria para 

posterior validação. Os colegas foram divididos em grupos, de forma a ter pessoas mais 

experientes a corrigir colegas mais novos ou separados por volume de receitas, para que 

pudessem fazer a segunda validação das receitas. Depois de validadas uma segunda vez são 

colocadas num cesto para que possam ser todas elas novamente revistas por um dos colegas, 

certificando a validação. Para além da validação dos critérios de prescrição é verificado, ainda, 

se os medicamentos prescritos foram efetivamente os faturados. Caso seja detetado algum erro 

estas são corrigidas sempre que possível. O utente poderá ser contactado se necessário. Depois 

de validadas, as receitas são agrupadas por organismo de faturação em lotes de 30 receitas, à 

exceção do último de cada organismo que pode não conter as 30, e posteriormente corrigidas. 

No final é emitido o verbete de identificação do lote que representa um resumo do mesmo, que 

é carimbado e anexado ao respetivo lote. O fecho do receituário é realizado nos primeiros dias 

do mês seguinte onde se efetuam a Relação Resumo dos Lotes e a fatura mensal. Por fim, estes 

documentos são datados, assinados e carimbados pelos responsáveis. As receitas, os verbetes 

e a Relação Resumo de Lotes são enviados até dia 10 do mês seguinte (geralmente dia 5 de 
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cada mês), mas a fatura fica na farmácia já que esta segue eletronicamente para os Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). As receitas do SNS seguem para o Centro de 

Conferência de Faturas na Maia e as dos restantes organismos são enviadas para a Serviço de 

Faturação de Entidades da Associação Nacional de Farmácias (ANF). Caso seja detetado algum 

erro no receituário este é claramente identificado e devolvido à farmácia para que esta proceda 

a sua correção. 

Ao longo do meu estágio pude intervir ativamente nestas tarefas, sendo minha 

tarefa diária a divisão das receitas após segunda verificação por entidade, depois 

organismo, depois número de lote e de receita. Quando solicitada fui autora da terceira 

verificação supervisionada por um responsável. No final de cada mês ajudei a organizar o 

receituário e a emitir os respetivos verbetes de identificação de lote. 

 

3.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 

Os MNSRM são substâncias ou associações de substâncias utilizadas na prevenção, 

diagnóstico e tratamento de doenças. Ou então que não são utilizados para estes fins mas que 

são considerados medicamentos. Porém, independentemente do fim a que se destinam, todos 

eles devem demonstrar uma relação risco/benefício claramente favorável à sua utilização, um 

perfil de segurança bem estudado e que sejam aceitáveis no contexto da automedicação.16 No 

fundo destinam-se ao alívio de males menores. Encontram-se comercializados fora das 

farmácias e geralmente não são comparticipáveis, sendo as exceções devidamente identificadas 

na legislação. O PVP é definido pela farmácia.6 

 

3.2.1 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de dispensa Exclusiva em Farmácia 

 

Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de dispensa Exclusiva em Farmácia 

(MNSRM-EF) são MSRM que podem, transitoriamente, ser dispensados em farmácia sem 

prescrição médica se a sua DCI constar na lista do Anexo I do regulamento dos MNSRM-EF e 

desde que cumpram as condições previstas nos protocolos de dispensa do Anexo II do mesmo 

regulamento.17 

 

3.3 Dispensa de Outros Produtos Farmacêuticos 

 

É possível encontrar na FFS uma variedade imensa de outros produtos de saúde 

distribuídos por diversas categorias conforme legislação própria: Medicamentos e Produtos 

Homeopáticos6; Produtos Dietéticos18; Produtos para Alimentação Especial19; Produtos 

Fitoterapêuticos20; Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos21; Produtos e Medicamentos de 

Uso Veterinário22; Dispositivos Médicos23 e Medicamentos Manipulados24. São vários os 

medicamentos manipulados que se preparam no laboratório da FFS, pelo que apenas os que 

não são possíveis de manipular por falta de matérias-primas são encomendados a outra 

farmácia. 
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3.3.1 Medicamentos e Produtos Homeopáticos 

 

Os medicamentos e produtos homeopáticos para uso humano são produtos cuja 

preparação envolve a utilização de quantidades mínimas de substância ativa, obtidas através de 

diluições e dinamizações sucessivas, e encontram-se, atualmente, regulados pelo Decreto-Lei 

nº 94/95, de 9 de maio. Segundo este decreto os produtos homeopáticos são classificados em 

medicamentos homeopáticos e produtos farmacêuticos homeopáticos e reúnem as seguintes 

caraterísticas: administração por via oral ou tópica; grau de diluição que garanta a inocuidade do 

produto, não devendo este conter mais de 1/10000 de tintura-mãe, nem mais de 1/100 da mais 

pequena dose eventualmente utilizada em alopatia para as substâncias ativas cuja presença 

num medicamento alopático obrigue a prescrição médica; e ausência de indicações terapêuticas 

especiais no rótulo ou em qualquer informação relativa ao produto.6 

Apesar de a FFS preparar uma série de medicamentos manipulados não prepara este 

tipo de produtos de saúde, encomendando-os a outra farmácia sempre que solicitados. Contudo, 

tem no seu espaço uma enorme oferta de medicamentos e produtos homeopáticos, 

principalmente do laboratório Boiron®, uma vez que pelo que vi durante o meu estágio, 

interessantemente, a procura e fidelização por parte dos seus clientes é notória. 

Durante o meu estágio deparei-me algumas vezes com atendimentos deste tipo e 

verifiquei que este é um tema ainda pouco confortável para mim, pelo que um dos 

próximos passos da minha carreira será formar-me neste sentido. Porém, sempre que tive 

alguma dúvida não hesitei em procurar uma segunda opinião, zelando sempre pela saúde 

do utente. Dores de cabeça e de garganta, espasmos gastrointestinais, obstipação, gripe, 

febre e tosse foram os sintomas mais abordados nos meus atendimentos, num público-

alvo maioritariamente de mulheres grávidas. 

 

3.3.2 Produtos Dietéticos 

 

Na FFS existe uma grande variedade deste tipo de produtos destinados à manutenção 

e/ou redução do peso. Apesar da crescente procura destes produtos nos últimos anos é mais na 

altura da primavera/verão que as suas vendas são explosivas.18 Como já referi anteriormente, 

na FFS tem a colaboração de uma nutricionista que trabalha diretamente com a Dieta EasySlim®, 

pelo que os produtos que mais saem são os desta parceria. 

É da responsabilidade do farmacêutico estar o mais atualizado e informado possível 

sobre este tipo de produtos para que possa usufruir do sucesso dos seus aconselhamentos, 

sendo interessante criar junto do utente um plano que vá de encontro aos objetivos do mesmo, 

voluntariando-se para o ir acompanhando neste etapa da sua vida. 

 

3.3.3 Produtos para Alimentação Especial 

 

Segundo o Decreto-Lei n.º 74/2010 de 21 de junho, os produtos para alimentação 

especial são aqueles que, devido à sua composição especial ou a processos especiais de 
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fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, mostrando-se adequados 

às necessidades nutricionais especiais de determinadas pessoas. Destinam-se a pessoas cujo 

processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontrem perturbados (diabéticos, celíacos, 

outros distúrbios metabólicos genéticos), a pessoas que se encontram em condições fisiológicas 

especiais (grávidas, idosos, entre outros) ou a lactentes ou crianças entre 1 a 3 anos de idade 

em bom estado de saúde.19 

A FFS tem um stock variadíssimo no que diz respeito a este tipo de produtos já que há 

uma grande procura dos mesmos por parte dos utentes desta farmácia. Alguns clientes, 

inclusive, fidelizaram-se e adquirem, periodicamente, na FFS produtos deste tipo já 

encomendados exclusivamente para si. Quando por algum motivo o produto não está disponível 

na farmácia, esta encomenda-o e no espaço de algumas horas o utente pode ir levantá-lo. 

A maior procura reside na alimentação específica para lactentes e crianças de tenra 

idade, pelo que é possível encontrar na FFS leite para lactentes, leite de transição, leites de 

crescimento, leites para alimentação específica (por exemplo, leite hipoalergénico e anti 

regurgitante), papas, farinhas lácteas e não lácteas, bolachas, frutas e iogurtes, entre outros. 

Passo a exemplificar o caso do Ketocal® que é indicado para a satisfação das necessidades 

nutricionais de pacientes que necessitem de dieta cetogénica ou com défice de GLUT-125, que é 

encomendado quase exclusivamente para uma criança. 

 

3.3.4 Produtos Fitoterapêuticos 

 

Os produtos fitoterapêuticos são produtos preparados a partir de plantas ou misturas de 

plantas com propriedades medicinais que se apresentam em preparações galénicas diversas 

tendo, por isso, utilidade terapêutica. A sua utilização no tratamento de doenças é anterior aos 

sistemas de escrita.20 

À semelhança do que sucede com outros medicamentos, o pedido de AIM tem de ser 

acompanhado por um dossier com informações e documentos sobre os resultados dos ensaios 

físico-químicos, biológicos ou microbiológicos, bem como farmacológicos e toxicológicos, e sobre 

os ensaios clínicos que comprovem a qualidade, segurança e eficácia destes produtos de 

saúde.26 É, ainda, da responsabilidade do INFARMED a farmacovigilância e supervisão dos 

produtos fitoterapêuticos, desde o processo de AIM até e durante a sua comercialização.6 

Durante o meu estágio fui-me apercebendo, pelos aconselhamentos que ia 

fazendo neste sentido, que grande parte dos consumidores deste tipo de produtos 

estavam equivocamente conscientes de que os mesmos não produzem efeitos 

secundários ou contêm qualquer tipo de contraindicações por serem feitos à base de 

plantas. É da responsabilidade do farmacêutico quebrar junto do utente este mito, 

realizando junto do mesmo o melhor aconselhamento e encaminhamento para os 

objetivos finais do mesmo. 
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3.3.5 Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos 

 

Segundo o Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro, produto cosmético 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 

principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou 

de corrigir os odores corporais”.21 

É importante referir que a área da cosmética e da dermofarmácia é uma das áreas mais 

solicitados pelo consumidor durante o atendimento, pelo que é dever do farmacêutico manter-se 

o mais atualizado acerca dos produtos existentes no mercado. Para minha felicidade e por 

êxito próprio da FFS foram dezenas os aconselhamentos que pude fazer dentro desta área. 

Verifiquei ao longo do meu estágio que esta área fidelizou e fideliza imensos clientes, pelo 

que toda a equipa, diariamente, é instruída acerca dos mais diversos produtos e novidades 

pelos representantes das diferentes marcas, não deixando margem para falhas. 

 

3.3.6 Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário 

 

A definição de medicamento veterinário é semelhante à utilizada para os medicamentos 

de uso humano com a diferença de que se destinam à prevenção e tratamento de doenças e dos 

seus sintomas na correção ou modificação das funções orgânicas dos animais.22 

Os produtos e medicamentos de uso veterinário são armazenados separadamente dos 

medicamentos destinados ao uso humano e, graças à reduzida procura dos mesmos em 

comparação com os últimos, o seu stock é significativamente mais pequeno. 

Na FFS estes produtos de saúde são maioritariamente representados pelos 

medicamentos destinados a animais domésticos e de pequeno porte, nomeadamente cães e 

gatos, sendo os mais procurados os antiparasitários. 

 

3.3.7 Dispositivos Médicos 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de julho, dispositivo médico é um 

instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo cujo principal efeito pretendido no corpo 

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

sua função possa ser apoiada por estes meios. Pode ser usado para fins de diagnóstico, 

prevenção, controlo ou atenuação da doença, lesão ou deficiência, estudo, substituição ou 

alteração da anatomia ou processo fisiológico e controlo da conceção.23 

Na FFS os dispositivos médicos mais procurados pelos utentes passam pelo material 

ortopédico (pulsos e joelhos elásticos e meias de compressão), artigos de penso, material 

acústico (tampões) e dispositivos de autodiagnóstico (testes de gravidez e equipamentos para 

medição de glicémia).  
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3.3.8 Produtos de Puericultura 

 

Qualquer produto que se utilize para facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a 

alimentação e a sucção das crianças é integrado nesta categoria.27 São exemplo as fraldas, as 

tetinas, as chupetas, os biberões, os produtos de higiene, entre outros. 

Durante o meu estágio verifiquei que esta é uma das categorias mais procuradas 

pelos consumidores pelo que é de extrema importância que o farmacêutico se sinta 

confortável neste tipo de aconselhamento, uma vez que a maior procura reside em pais 

pela primeira vez, apostando total confiança no profissional de saúde. 

Tive, também, o prazer de assistir a uma formação completa da marca Medela®, 

onde foram abordados todos os produtos da marca e principais funcionalidades. 

 

3.3.9 Medicamentos Manipulados 

 

Este ponto será abordado sucintamente na Parte II – Projetos desenvolvidos no estágio 

curricular uma vez que é parte integrante de um deles. 

 

4 Cuidados Farmacêuticos 

 

O farmacêutico é ‘criado’ e instruído de modo a obter os melhores resultados na saúde 

dos seus utentes. O seu foco no utente e na sua saúde permite-lhe obter os melhores resultados 

da terapia farmacológica e a minimização dos efeitos não desejáveis.28 

Os Cuidados Farmacêuticos são um serviço continuado que só o farmacêutico está apto 

para realizar e abrangem atividades como a Dispensa, Indicação Farmacêutica, Revisão da 

Terapêutica, Reconciliação Terapêutica, Seguimento Farmacoterapêutico, Farmacovigilância e 

Educação para a saúde.2 Por isso, é da nossa responsabilidade assumir um espírito crítico no 

momento da dispensa de qualquer MPS. 

Quando o utente se dirige à farmácia para dispensa de determinado MPS, o farmacêutico 

não deve apenas confiar no médico prescritor e dispensar automaticamente a receita, mas sim 

avaliar a farmacoterapia e verificar a possível existência de Problemas Relacionados com o 

Medicamento (PRM). Existem três questões que o farmacêutico deve ter sempre presentes 

durante qualquer atendimento ao balcão: 

 O utente toma medicamentos que não necessita, ou não toma medicamentos que 

necessita? 

 O doente toma o medicamento errado ou toma em dose/frequência/duração inferior à 

que necessita? 

 O utente toma um medicamento que lhe provoca uma Reação Adversa ao 

Medicamento (RAM) ou toma em dose/frequência/duração superior à que precisa? 

Ao longo do meu estágio na FFS fui-me apercebendo da importância da classe 

farmacêutica no auxílio da intervenção médica. Numa primeira análise é necessário 
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compreender se a medicação é crónica ou inicial. Nos casos em que já era crónica tentei 

entender se o utente conhecia o motivo pelo qual a utilizava e se respeitava a sua posologia. 

Percebi que na generalidade o utente conhecia a intenção do medicamento mas não respeitava 

a sua posologia. Deste modo participei de forma construtiva explicando-lhe a importância do 

cumprimento da posologia. Nos casos em que o utente ia iniciar a medicação expliquei-lhe o 

propósito da mesma e qual a sua posologia (dose, frequência e duração), estando disponível 

para qualquer outra dúvida que o utente quisesse esclarecer. 

Transtornos menores como patologias comuns, geralmente autolimitadas, sem 

consequências graves e que respondem bem ao tratamento sintomático também podem ser 

resolvidos pelo farmacêutico.2 Estas situações encontram-se devidamente identificadas em 

legislação própria.29 Contudo é de extrema importância a consciencialização de que é importante 

conhecer o MNSRM e demais produtos de saúde que solicitamos no nosso aconselhamento para 

que os resultados sejam sempre os pretendidos. Também tive situações em que encaminhei o 

utente diretamente para o médico como em casas de distúrbios oftalmológicos ou complicações 

de Diabetes Mellitus. 

O atendimento ao público alertou-me para a importância do farmacêutico estar sempre 

o mais atualizado e informado possível, devendo conhecer diversos tipos de fontes e avalia-las 

criticamente. Ao longo do meu estágio utilizei vários websites como o Infomed30, base de dados 

de Medicamentos de Uso Humano do INFARMED, e o Drugs.com31. O primeiro informava-me 

sobre as várias formulações existentes para o mesmo medicamento e o segundo permitia-me ter 

acesso a interações possíveis entre medicamentos e possíveis efeitos na gravidez e 

amamentação. Também me auxiliei várias vezes do Resumo das Características do 

Medicamento (RCM), considerando a falta deste documento para todos os medicamentos no 

PHC, uma das suas principais limitações. 

Apresento, seguidamente, três casos com que me deparei frequentemente ao balcão: 

 Caso 1: Fosavance® (Merck Sharp & Dohme, Ltd.)32 e Fosamax® (Merck Sharp & 

Dohme, Ltd.)33 são dois medicamentos que contêm bifosfonatos na sua constituição. Ora, a 

presença de bifosfonatos obriga a que a toma do medicamento seja feita em jejum 30 minutos 

antes da ingestão de qualquer alimento. O paciente deve manter-se na posição vertical durante 

este período já que a sua absorção é fraca e podem causar irritação local da muscosa 

gastrointestinal superior. Apercebi-me nalguns atendimentos que os pacientes não tinham 

conhecimento desta vantagem face à toma da medicação, consciencializando-os neste sentido. 

 Caso 2: Uma utente desloca-se à farmácia com sintomas de constipação. Solicita que 

lhe dê o Ilvico N® (Merck, S.A)34 e o Ben-U-Ron 500® (Bene Farmacêutica, Lda.)35. Confirmando 

junto da utente se ambos os medicamentos seriam para a mesma, alertei-a que o Ilvico N® e o 

Ben-U-Ron 500® continham o mesmo princípio ativo (paracetamol) na sua constituição, não 

devendo ser utilizados por isso em simultâneo. A utente acabou por levar apenas o primeiro. 

Vários foram os casos deste tipo ao longo do meu estágio curricular tendo em conta, também, a 

época sazonal em que o mesmo teve lugar. 
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 Caso 3: Uma utente dirige-se à farmácia para comprar Bepanthene®Plus (Bayer 

Portugal, S.A.)36 para o marido que tem um ferida enorme no pé. Após conversar atenciosamente 

com a mesma percebi que a ferida já tinha algum tempo, o que me suscitou dúvidas se o marido 

seria diabético. A utente confirmou-o e eu sugeri que este fosse visto urgentemente por um 

médico já que, possivelmente, estaríamos perante uma necrose gangrenosa e não uma simples 

ferida no pé. 

 

5 Serviços Prestados 

 

A Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro, define os serviços farmacêuticos que 

podem ser prestados pelas farmácias no âmbito da promoção da saúde e do bem-estar dos 

utentes. É da responsabilidade da Farmácia Comunitária a promoção da saúde e prevenção da 

doença.37 

Na FFS são prestados serviços de enfermagem (primeiros socorros, meios auxiliares de 

diagnóstico e terapêutica, entre outros) e enfermagem pediátrica (para o bebé e para os pais), 

de nutrição, de podologia, mini-faciais patrocinadas pelas principais marcas de cosmética e 

dermofarmácia e campanhas de informação e colaboração em programas de educação para a 

saúde. 

Durante o meu estágio curricular acompanhei várias vezes os utentes à balança 

multifuncional existente na FFS para medição da pressão arterial e assisti, no gabinete de 

enfermagem, à medição dos níveis de glicémia e colesterol e analisei, ainda, resultados 

de testes de gravidez. Em relação à pressão arterial procurei sempre informar-me do 

principal motivo que levou o utente a fazê-lo, analisando os resultados com o mesmo e 

esclarecendo qualquer dúvida. Procurei explicar a importância da medição de parâmetros 

biológicos na deteção e controlo de patologias, explicando quais os fatores de risco e os 

métodos de prevenção de doenças como as Doenças Cardiovasculares e os Diabetes 

Mellitus. Reforcei a importância do controlo regular destes parâmetros, do cumprimento 

rigoroso da toma da medicação e a prática de um estilo de vida saudável, reencaminhando 

para o médico quando a situação assim o solicitava. 

Como observei que alguns utentes utilizavam a FFS para regular a sua tensão 

arterial e guardavam os recibos que a balança emitia com os valores, esbocei um panfleto 

com base no Portal da Saúde do Ministério da Saúde38 (Anexo I) para que nós 

farmacêuticos, ou eles mesmos, pudéssemos registar os valores de forma mais 

organizada. 
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5.1 Outros Serviços ao Cuidado da Farmácia 

 

Farmacovigilância 

 

 Segundo o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, as farmácias, por serem um local 

privilegiado para a recolha de informação sobre RAM, têm o dever de colaborar na 

farmacovigilância através da identificação, quantificação, avaliação e prevenção dos riscos do 

uso de medicamentos.3 As suspeitas de RAM são notificadas online diretamente ao Sistema 

Nacional de Farmacovigilância39 ou ao Portal RAM desenvolvido pelo INFARMED. 

 

ValorMed® e Recolha de Radiografias 

 

A ValorMed® é a sociedade responsável pelo Sistema Integrado de Gestão de Resíduos 

de Embalagens e Medicamentos (SIGREM) fora de uso e resultou da colaboração entre a 

indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias em face da sua consciencialização para a 

especificidade do medicamento enquanto resíduo.40 O material é recolhido em contentores 

próprios devidamente identificados e invioláveis, sendo posteriormente sujeito a um processo de 

triagem e reencaminhado para sistemas de reciclagem e tratamento adequados para futura 

valorização energética. 

Durante o meu estágio foi-me solicitada a tarefa de afixação e divulgação dos 

panfletos relativamente ao ValorMed® na FFS para que os seus consumidores fossem 

alertados para o benefício da sua colaboração nestas campanhas ambientalistas. A 

verdade é que a FFS é uma das farmácias a nível nacional melhor posicionadas no ranking 

de recolha deste tipo de produtos. 

 Também se recolhem radiografias na FFS. 

 

6 Contacto com Outros Profissionais de Saúde e com o Utente 

 

Cada vez mais é imprescindível a colaboração e bom relacionamento dos profissionais 

de saúde na beneficiação da saúde do utente.37 Durante o meu tempo de atendimento ao balcão 

não tive a necessidade de entrar em contacto com nenhum médico prescritor, contudo assisti a 

momentos em que outros colegas o fizeram ou por motivo de dúvidas na posologia, ou por 

prescrição de medicamentos esgotados ou até mesmo dosagens não comercializadas. 

No que respeita o utente é da responsabilidade do farmacêutico que o mesmo saia da 

farmácia sem qualquer dúvida em relação à sua medicação. O farmacêutico deve informá-lo 

acerca da posologia, do modo de administração, duração do tratamento e principais reações 

adversas. Deve confirmar que não está perante nenhum tipo de RAM. Caso tal aconteça, ou até 

mesmo que a prescrição não lhe pareça a mais adequada para o utente, o farmacêutico deve 

contactar o médico prescritor para ambos chegarem a um consenso. 
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Quanto à conservação especial dos medicamentos é importante que o farmacêutico 

informe sempre o utente sobre as mesmas. Muitas vezes os utentes têm dúvidas sobre a correta 

utilização dos dispositivos médicos, como são exemplo os dispositivos de medição da glicemia 

e os inaladores, pelo que cabe ao farmacêutico exemplificar ao balcão, impedindo que o utente 

abandone a farmácia com dúvidas que o impeçam de cuidar autonomamente da sua saúde. 

Quanto aos antibióticos nunca é demais reforçar a ideia de que os mesmos devem ser tomados 

até ao fim, mesmo que o utente sinta melhorias antes do término da embalagem. Por fim, 

relativamente à medicação habitual ou tratamentos de longa duração é importante que o 

farmacêutico se certifique da adesão à terapêutica, ou até mesmo de PRM ou RAM. 

 

7 Formações 

 

Visto ser cada vez mais importante os profissionais de saúde acompanharem o foguetão 

que é a ciência e a sua constante evolução,37 é com um enorme orgulho pelo sucesso da FFS e 

de toda a sua equipa que posso afirmar que poucos foram os dias do meu estágio curricular em 

farmácia comunitária em que não tive uma formação, por mais curta que fosse. Muitas vezes 

pelas 9h, antes da abertura da farmácia ao público, os representantes das diversas marcas dos 

mais diversos MPS existentes na FFS vinham esclarecer dúvidas, apresentar novos produtos, 

instruir e exemplificar utilizações, entre outros, estando a FFS sempre na vanguarda das 

novidades e atualizações. Fora dela, mas em nome dela, assisti a outras tantas na apresentação 

de MNSRM (oral B®), Produtos Dietéticos (EasySlim® e PharmaNord®) e para Alimentação 

Especial (Nestlé®), Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos (Lierac® e Phyto®, Isdin®, 

Filorga®, SkinCeuticals®, Avène®, La Roche-Posay® e Vichy®, Uriage®, entre outras), 

Dispositivos Médicos (medi®) e Produtos de Puericultura (medela®), bem como a palestras de 

Gestão e Marketing Farmacêutico disponibilizadas pela Cooprofar®. 

Um bom farmacêutico deve manter atualizadas as suas capacidades técnicas e 

científicas de modo a melhorar e aperfeiçoar constantemente a sua atividade. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Parte II – Projetos 

desenvolvidos no estágio 

curricular 
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Projeto I 

 

1 Estado Nutricional do Idoso Não Institucionalizado 

 

1.1 Contextualização do tema 

 

No decorrer do meu estágio curricular fui-me deparando com um número bastante 

razoável de prescrições médicas e procura de MPS para suplementação na pessoa idosa. 

Contudo verifiquei que se tratava de uma área menos promovida e mais silenciosa na FFS, pelo 

que seria uma intervenção pertinente tanto para a comunidade que ela abrange como para a 

própria farmácia. 

O envelhecimento no verdadeiro sentido da palavra já nasceu com o Homem mas os 

estudos centralizados no tema são recentes, o que é prova da novidade do tema. 

Durante o século XX, os principais grupos estudados foram, sobretudo, a infância e a 

adolescência, ao contrário do que acontece no Século XXI que parece ser o século do 

envelhecimento, não só em Portugal mas no mundo.41 A nutrição foi, finalmente, reconhecida 

como um aspeto importante no âmbito da saúde pública, em particular nas pessoas idosas.42 

Inicialmente os estudos tinham como principal objetivo conhecer as alterações biológicas 

e fisiológicas que são características desta etapa da vida. Surgiu a Geriatria como o ramo da 

medicina que se ocupa das doenças dos idosos, constituindo na sua origem um avanço por ser 

a primeira ciência a estudar a velhice.41 

Mas, felizmente, cada vez mais contactamos com idosos ativos, com uma imagem 

positiva a seu respeito e com uma graça enorme de continuar a viver em plenitude. Deste modo, 

os avanços da ciência permitiram ultrapassar situações de dependência ou incapacidade que 

ainda há muito pouco pareciam inultrapassáveis graças a uma alimentação e/ou medicação 

adequada, a cirurgias necessárias, ajudas técnicas, entre outras. Tudo isto pôde contribuir para 

que o envelhecimento fosse, hoje, encarado não apenas pelos seus aspetos negativos mas como 

uma etapa que pode e deve ser vivida com o máximo de qualidade e autonomicamente.41 

Segundo evidências epidemiológicas é possível concluir que o risco de inúmeras 

patologias associadas ao envelhecimento pode ser minimizado por uma intervenção adequada 

ao nível dos estilos de vida, nomeadamente da alimentação e atividade física.43,44 Assim, a 

Direção Geral de Saúde (DGS) elaborou o Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas 

com o objetivo de investir, com especial atenção, nas situações de maior vulnerabilidade e 

baseia-se em três áreas: promoção de um envelhecimento ativo, adequação dos cuidados às 

necessidades das pessoas idosas e promoção do desenvolvimento de ambientes propícios.45 

O envelhecimento é um processo complexo, irreversível, progressivo e natural, que se 

caracteriza por modificações morfológicas, psicológicas, funcionais e bioquímicas que 

influenciam a nutrição e alimentação das pessoas.46 É também um processo natural e dinâmico 

acompanhado por um conjunto de alterações fisiológicas que se dividem em estruturais e 

funcionais e que aumentam o risco de défices nutricionais.39 As primeiras ocorrem sobretudo a 
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nível metabólico e celular bem como dos diversos componentes corporais. Já as outras integram 

as alterações relativas aos vários sistemas do organismo, dos quais se destaca o sistema 

gastrointestinal. Neste sistema, a digestão e a mastigação podem ser prejudicadas em virtude 

das alterações dentárias e maxilares, cáries e doenças periodontais. O paladar sofre alterações 

devido à diminuição do número de papilas gustativas pelo que a comida perde sabor. Tudo isto 

conduz à perda de apetite já que há um aumento da sensibilidade para o amargo, o ácido e o 

azedo e uma diminuição para o doce, levando à adição de mais temperos e açúcar à comida e 

à bebida.47 Também a elevada prevalência de doenças cardiovasculares, metabólicas e 

oncológicas pode conduzir a alterações no estado nutricional e na ingestão de nutrientes.48 

Os reduzidos recursos económicos muitas vezes advindos da reforma e os fatores 

psicológicos como a solidão motivada pela viuvez e a ausência da família também são 

determinantes no condicionamento da alimentação do idoso, já que ele se sente pouco motivado 

para a confeção e ingestão de refeições completas, desenvolvendo um estado de má 

nutrição.42,49 

A desnutrição da pessoa idosa é muitas vezes subdiagnosticada por ser confundida com 

os sinais de envelhecimento característicos da idade, pelo que o seu reconhecimento precoce é 

fundamental para uma correção adequada e atempada, com benefícios tanto na saúde do idoso 

como na economia.42,50 

Estes dois últimos pontos foram cruciais na minha escolha deste tema, uma vez que me 

fui deparando ao longo do meu estágio aquando da dispensa de prescrições médicas focadas 

na suplementação do idoso, principalmente vitamínica, que nem sempre o utente tinha 

possibilidades financeiras para adquirir tudo o que lhe era prescrito. Noutros casos, em conversa 

com eles ou com os seus cuidadores, apercebi-me de erros e falhas alimentares cruciais e de 

fácil resolução no que diz respeito à ingestão dos nutrientes essenciais à sua faixa etária, que 

atenuariam ou substituiriam até a suplementação prescrita. Outros nem conheciam a existência 

de tais MPS. 

Neste contexto, propus-me a estudar o tema e a perceber os principais motivos que 

levam os idosos a não seguir uma dieta adequada à sua faixa etária e às suas necessidades, 

intervindo neste aspeto e auxiliando-os e instruindo-os acerca da melhor suplementação e mais 

económica para os diversos casos. 

O envelhecimento pode ser encarado como um problema, no entanto, é uma parte 

natural do ciclo de vida, pelo que é desejável que constitua uma oportunidade para viver de forma 

saudável e autónoma o mais tempo possível.51  

 

1.2 Conceito de Nutrição e Idoso 

 

Tal como já referi anteriormente, apenas nos finais do século XX com estudos e 

publicações com recomendações alimentares e nutricionais para idosos como são exemplo as 

de Cathcart e Murray (1931), as da Liga das Nações (1935) e as Atas da Sociedade da Nutrição 

(1944), é que a nutrição foi reconhecida como uma preocupação de saúde pública para todos e 

para os idosos em particular.42 
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No fundo, a nutrição define-se como o processo complexo pelo qual os organismos 

obtêm os nutrientes e os utilizam para o seu crescimento, metabolismo e reparação. Terminada 

a fase de crescimento, a nutrição assegura o metabolismo do organismo e exerce funções 

reparadoras, capazes de retardar o envelhecimento, como acontece no idoso.44 

Relativamente ao que é ser-se idoso e sendo os 65 anos a idade da reforma na grande 

maioria dos países industrializados foi esse o marco mais ou menos consensual. Em 2002 a 

World Health Organization (WHO) considerou idosa a população com 65 ou mais anos, mas logo 

em 2007 as Nações Unidas baixaram esse patamar para os 60 anos.46 

Mas com o aumento da esperança de vida que se veio a sentir com o decorrer dos anos, 

houve a necessidade de separar pelo menos duas faixas dentro desta: uma dos 60 ou 65 anos 

até aos 80 e outra acima dos 80 anos. Esta distinção reconhece haver diferentes capacidades 

físicas, cognitivas e psicológicas nestas duas faixas etárias que, por sua vez, influenciam as 

necessidades nutricionais dos indivíduos que as constituem.46 

É curioso verificar que o que se passou com os estudos sobre a infância que levaram à 

necessidade de definir vários estádios de desenvolvimento se observa agora com os idosos, na 

fase de declínio, por razões semelhantes.52 

 

1.3 Determinantes do Estado Nutricional da Pessoa Idosa 

 

A velocidade de progressão do envelhecimento depende de diversos fatores:42,50 

• fatores não modificáveis (genéticos e bioquímicos); 

• fatores passíveis de modificação (ambientais, psicológicos, sociais e estilo de vida). 

. Da mesma forma, a alimentação e a nutrição, bem como outros fatores ambientais, têm 

um enorme impacto na saúde e bem-estar, sendo condicionantes da qualidade de vida das 

pessoas idosas.53,54 

 

 

 

  

Figura 1 - Fatores que condicionam o estado nutricional das pessoas idosas.55,56 
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Todos estes fatores têm repercussões importantes no estado nutricional das pessoas 

idosas, na capacidade destas se alimentarem e nutrirem adequadamente, sendo o impacto tanto 

maior quanto maior a situação de vulnerabilidade social, isolamento e pobreza.42 

 

1.4 Necessidades Nutricionais Específicas da Pessoa Idosa 
 

As projeções feitas pelo Instituto Nacional de Estatística revelam que a população de 

Portugal poderá passar de 10,292 milhões de habitantes no ano de 2017 para 7,478 milhões em 

2080. O ano de 2031 será marcante, com a população a descer abaixo do número simbólico dos 

10 milhões de habitantes.57 Estes valores são assombradores e indiferentes a qualquer 

profissional de saúde. 

Os níveis consistentemente baixos de fertilidade durante muitos anos contribuíram para 

o envelhecimento da população, com a redução da natalidade a ocasionar um declínio na 

proporção de jovens na população total.58 E apesar de cada vez mais o idoso se enquadrar numa 

população mais urbana, mais saudável, com uma situação económica razoável, bem integrada 

social e familiarmente e com bom nível cultural e intelectual, é imprescindível focar na outra parte, 

no grupo homogéneo que é caracterizado por determinados traços negativos como o abandono, 

o desinteresse, a incapacidade, a dependência e a doença.59 

Com o avançar da idade há uma diminuição dos mecanismos de ingestão, digestão, 

absorção, transporte e excreção de sustâncias, o que se traduz em necessidades  nutricionais 

particulares nesta fase do ciclo de vida.42,54 

Nesta faixa etária as necessidades energéticas poderão eventualmente até diminuir, 

devido a um eventual decréscimo da atividade física e da consequente redução da massa 

muscular.53,56 No entanto, grande parte das necessidades em micronutrientes (vitaminas e 

minerais) mantêm-se inalteradas, podendo até mesmo aumentar.60 

 

1.4.1 Principais Alterações Fisiológicas ligadas ao Envelhecimento 

 

O envelhecimento implica, geralmente, um aumento das necessidades nutricionais 

devido ao comprometimento da absorção e utilização eficaz de determinados nutrientes.60 

 

Tabela 2 - Alterações fisiológicas do envelhecimento e respetivo impacto nas necessidades energéticas. Adaptado de 
60,61 

Alteração na composição corporal ou 

função fisiológica 

Impacto nas necessidades nutricionais 

Diminuição da massa muscular Diminuição das necessidades energéticas 

Diminuição da densidade óssea Aumento das necessidades em cálcio e vitamina D 

Diminuição da função imunitária Aumento das necessidades em vitamina B6, E e zinco 

Aumento do pH gástrico Aumento das necessidades em vitamina B12, ácido 

fólico, cálcio, ferro e zinco 

Diminuição da capacidade da pele para produção de 

colecalciferol 

Aumento das necessidades em vitamina D 
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Aumento da capacidade para produção de hormona 

paratiróide (inverno) 

Aumento das necessidades em vitamina D 

Diminuição da biodisponibilidade em cálcio Aumento das necessidades em cálcio e vitamina D 

Diminuição da função hepática do retinol Diminuição da necessidade em vitamina A 

Aumento do estado de stress oxidativo Aumento das necessidades em β-caroteno, vitamina C e 

E 

Aumento dos níveis de homocisteína Aumento das necessidades em folatos, vitamina B6 e 

B12 

 

Nem sempre é fácil intervir de forma a permitir a manutenção de um estado nutricional 

que seja adequado para o idoso, em cada caso particular, já que muitas vezes o processo de 

envelhecimento é acompanhado de doenças crónicas, polimedicação, modificações fisiológicas 

que influenciam a ingestão alimentar e o consumo e a absorção de nutrientes, problemas sociais 

e financeiros, entre outros, todos eles condicionantes da prática de uma alimentação saudável e 

equilibrada.60 

Foquemo-nos principalmente na população idosa portuguesa. Grande parte desta 

população apresenta duas características que são altamente condicionantes da qualidade de 

vida minimamente aceitável: baixos rendimentos, quantas vezes no limiar da pobreza, e baixo 

nível de instrução. Estes dois fatores condicionam todos os aspetos da vida da pessoa idosa. 

Por exemplo, a saúde oral é um dos maiores problemas do envelhecimento. Os baixos 

rendimentos levam o idoso a descuidar-se deste aspeto uma vez que se tratam de cuidados 

extremamente caros, e raramente comparticipados pelo SNS, bem como a falta de instrução que 

os acomoda a situações deste tipo por acreditarem que é uma consequência da idade e não um 

problema a ser tratado. O mesmo acontece com a visão. Outro exemplo é a qualidade e 

localização da habitação. Nem sempre o idoso vive nas melhores condições de mobilidade o que 

influencia também a aquisição e confeção dos alimentos, repercutindo-se na sua alimentação.52 

É fundamental a elaboração cuidada e personalizada de um plano alimentar de forma a 

assegurar uma ingestão energética adequada e suficiente para suprir as necessidades em 

micronutrientes e manutenção do peso corporal adequado.53,60 

 

1.4.2 Padrão de Alimentação Adequado ao Idoso  

 

De forma a otimizar o estado nutricional das pessoas idosas sugere-se que estas sigam 

as recomendações da Nova Roda dos Alimentos, guia alimentar para a população Portuguesa. 

A Nova Roda dos Alimentos é composta por 7 grupos de alimentos de diferentes 

dimensões, as quais indicam a proporção com que cada um deles deve estar presente na 

alimentação diária.62 O Anexo II esclarece o que equivale a uma porção. 
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O primeiro grupo ‘Cereais e derivados, tubérculos’ é o que apresenta maior percentagem 

já que nele se encontra a principal fonte de hidratos de carbono da alimentação. São os maiores 

fornecedores de energia para o organismo.64 Os legumes, as verduras e a fruta são alimentos 

ricos em vitaminas, minerais e fibras, prevenindo a obstipação e contribuindo para proteger a 

saúde e diminuir o risco de várias doenças. Nestes grupos os idosos devem ingerir os alimentos 

de acordo com a disponibilidade de recursos de que dispõem como, por exemplo, a fruta da 

época ou a que têm nos seus quintais, adotando estratégias no caso de não conseguirem comer 

a fruta crua. Outro exemplo é a sopa, um meio fácil de ingerir produtos hortículas e leguminosas.63 

O feijão também deve ser incluído na alimentação do idoso várias vezes por semana, 

uma vez que se trata de um alimento extremamente completo em proteínas.64 Relativamente ao 

leite e seus derivados devem ser consumidas diariamente três porções pois estes alimentos 

constituem a principal fonte de cálcio, extremamente importante nesta faixa etária. Por fim, no 

que diz respeito ao consumo de carne devem preferir-se sempre as carnes brancas (frango, peru, 

coelho) e dar preferência, se possível, ao peixe, pelo menos 3 vezes por semana.63 

A menor perceção da sensação de sede é bastante frequente nas pessoas idosas e 

determina um elevado risco para a desidratação. Este facto verifica-se particularmente em casos 

de perdas aumentadas de líquidos (diarreias, vómitos, queimaduras, diuréticos), pelo que deve 

ter-se em especial atenção a ingestão de água por este grupo.42 Qualquer ser humano deve 

ingerir, no mínimo, 1,5 litro de água por dia (o equivalente a 8 copos), podendo recorrer a infusões 

ou sumos naturais sem adição de açúcar no caso de não conseguir ingerir simplesmente água.60 

Com o avançar da idade, as pessoas idosas requerem menos calorias apesar de 

necessitarem da mesma quantidade de nutrientes à exceção do cálcio e vitamina D em que é 

necessário maior aporte, já que a carência aumenta com o envelhecimento.63 

A este respeito, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que os indivíduos 

mantenham um equilíbrio calórico e um peso saudável de acordo com os seus valores de 

referência; que reduzam a ingestão calórica de gorduras, substituindo as saturadas pelas 

insaturadas, e que eliminem da sua dieta os ácidos gordos trans (prejudiciais); que haja um maior 

consumo de fruta, verduras, legumes, cereais integrais e frutos secos; que reduzam a ingestão 

de açúcares refinados e que reduzam o consumo de sal. Em troca deste último recomenda as 

ervas aromáticas, as especiarias, o alho, o louro e o limão.65 

Cereais e derivados, tubérculos: 28% (6 porções)

Hortícolas: 23% (3 a 5 porções)

Fruta: 20% (2 a 3 porções)

Lacticínios: 18% (3 porções)

Carnes, pescado e ovos: 5 % (1,5 a 4,5 porções)

Leguminosas : 4% (1 a 2 porções)

Gorduras e óleos : 2% (1 a 3 porções)

Figura 2 – Grupos constituintes da Nova Roda dos Alimentos e respetivas recomendações alimentares para a Pessoa 
Idosa. Adaptado de 62,63 
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Para além de uma alimentação saudável, o idoso deve praticar exercício físico pelo 

menos 30 minutos por dia. A atividade física é importante para manter o peso e o Índice de Massa 

Corporal (IMC) dentro dos limites saudáveis.63 

 

1.4.2.1 Além das recomendações da Nova Roda dos Alimentos e Implementação de Soluções43 

 

1. Não omitir refeições, evitando estar mais de 3h30 sem comer. 

2. As refeições devem ser pouco volumosas e facilmente digeríveis. 

3. Em casos de dificuldade de mastigação e digestibilidade optar por misturar os 

cereais com líquidos, integrar os hortícolas na sopa, optar por fruta mais madura, 

cozida ou assada, ou substitui-la por sumos naturais ou batidos. No entanto salienta-

se a importância da mastigação de alimentos de consistência dura na atividade 

estimulante do hipocampo cerebral na manutenção das funções de memória e 

aprendizagem. 

4. Confecionar bem os alimentos (ovos, carne, peixe e marisco) para evitar toxiinfeções 

alimentares. 

5. Cozinhar os alimentos para mais do que uma refeição (é mais económico), sendo 

depois repartidos em pequenas porções que podem ser congeladas. 

6. Acompanhar o idoso durante a refeição, conversando com ele, lembrando-lhe 

assuntos que lhe interessem, trocando impressões, para que ele associe o momento 

da refeição a uma situação agradável, não querendo abdicar dela. 

7. Preferir mercearias de bairro a supermercados pela localização que geralmente é 

mais próxima do local de residência, o que permite ao idoso transportar menos peso 

e voltar com mais frequência, e pela relação preço/qualidade que as mercearias 

apresentam face às grandes superfícies. 

8. Ao comprar produtos hortícolas juntar uns de maior durabilidade com outros mais 

facilmente perecíveis, que serão consumidos em primeiro lugar. Fazer o mesmo com 

a fruta. Diferentes graus de maturação permitirão um consumo diferenciado ao longo 

de vários dias. 

9. Comprar alimentos o mais variados possível. A variedade é essencial para a 

ingestão de todos os nutrientes essenciais. 

10. Estar atento às modificações involuntárias do apetite ou do peso. 

 

1.5 Desnutrição Geriátrica 

 

A desnutrição é um problema frequentemente observado na população geriátrica 

associada a diversos problemas que influenciam a saúde e qualidade de vida dos idosos.66 

O fator chave para um envelhecimento saudável reside no estado nutricional do idoso 

que pode ser afetado por alterações na ingestão, absorção, transporte, utilização, excreção e 

reserva de nutrientes, resultando num desequilíbrio nutricional que pode levar, em casos mais 

extremos, à desnutrição.51 
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Existe uma série de problemas que interferem com a alimentação da pessoa idosa, como 

são exemplo a diminuição dos recursos económicos, a dificuldade na aquisição dos alimentos, o 

défice de conhecimentos nutricionais e do padrão alimentar adequado à sua faixa etária, a 

dificuldade na confeção dos alimentos e sua ingestão, o isolamento social e as deficiências 

fisiológicas características da idade e, por fim, a polimedicação muito característica desta idade 

e que merece especial atenção pelas possíveis interações entre os fármacos e entre os fármacos 

e os alimentos, o que dificulta o processo de absorção, metabolismo e excreção de diversos 

nutrientes.67 

De entre as mudanças fisiológicas que podem afetar a ingestão e o prazer dos idosos 

pela comida destacam-se:66 

• O sentido do olfato e do paladar, que diminuem pela diminuição do número de papilas 

gustativas e de glândulas salivares, o que impede a absorção adequada dos nutrientes; 

• A dentição e a redução na força de mastigação que limitam a quantidade e variedade 

de alimentos consumidos; 

• A digestão que tende a ser mais lenta devido à diminuição da produção de ácido 

clorídrico e às modificações intestinais que impedem a correta absorção dos nutrientes, bem 

como a redução da motilidade intestinal que potencia o aparecimento da obstipação, agravada 

pelo baixo consumo de líquidos e fibras.68 

Contudo, a desnutrição raramente é reconhecida e diagnosticada, mas sim confundida 

com os sinais de envelhecimento normais desta faixa etária, o que leva ao insucesso e 

incapacidade para fazer face às necessidades nutricionais do idoso.67 

Deste modo, a má nutrição do idoso acarreta elevados custos de saúde. A sua 

investigação tem incidido sobretudo em ambiente hospitalar mas é, sobretudo, a nível familiar ou 

da comunidade que reside o seu principal foco, pelo que uma intervenção precoce seria muito 

benéfica para a prevenção de males futuros. 

 

1.6 Importância da Avaliação do Estado Nutricional do Idoso 

 

A avaliação do estado nutricional do idoso tem como principais objetivos:60,69 

• Determinar a adequação da ingestão alimentar/nutricional às necessidades individuais; 

• Identificar fatores de risco de desnutrição; 

• Diagnosticar situações de malnutrição; 

• Identificar a etiologia dos défices nutricionais; 

• Elaborar e aplicar estratégias terapêuticas; 

• Avaliar a efetividade da estratégia aplicada. 

A avaliação do estado nutricional pode ser feita em quatro níveis:60,67 

• Avaliação clínica e funcional; 

• Avaliação da ingestão alimentar; 

• Avaliação antropométrica e da composição corporal; 

• Avaliação bioquímica e imunológica. 
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A escolha do método mais adequado para a avaliação do estado nutricional deve 

considerar a população a que se destina, o contexto em que decorre a avaliação (comunidade, 

instituição, hospital) e os recursos disponíveis.70 

De todos os métodos acima mencionados, a avaliação antropométrica é a mais utilizada. 

Baseia-se na identificação de parâmetros como altura, peso, IMC, perímetro braquial, da barriga 

da perna e de cintura (indicador da gordura visceral), dobras ou pregas cutâneas e largura óssea. 

Tem como objetivo determinar e controlar o peso, a composição corporal e a distribuição da 

massa gorda, identificando assim o risco de aparecimento de doenças.72 É um método 

extremamente fácil de aplicar e de baixo custo e tem boa conexão entre os resultados obtidos e 

a composição corporal do idoso.71 

A avaliação bioquímica e imunológica é bastante relevante na avaliação do estado 

nutricional uma vez que esta permite identificar défices nutricionais antes do aparecimento de 

sinais ou sintomas ou de qualquer alteração antropométrica. Contudo, estes parâmetros 

apresentam como desvantagem a exigência de equipamentos adequados e o facto de serem 

mais caros que os restantes.59,67 

Relativamente à avaliação da ingestão alimentar esta é o indicador indireto mais utilizado 

e consiste na elaboração da história alimentar do idoso, através do autorrelato ou do relato do 

seu cuidador, onde se registam os alimentos e as porções ingeridas num dia.59 

Por fim existe a avaliação clínica e funcional que engloba a história clínica do utente 

(antecedentes familiares, atividades rotineiras, atividade física, medicação, alterações de peso), 

o exame físico e a força muscular.59 

Todos estes parâmetros acima mencionados permitem avaliar o estado nutricional da 

pessoa idosa, determinando riscos nutricionais e promovendo uma vigilância nutricional, fatores 

esses que são fundamentais para um processo de envelhecimento sem intercorrências. Neste 

sentido surgiu a necessidade de elaborar instrumentos simples, objetivos e eficientes que não 

tornassem o processo moroso ou dispendioso para o utente.73 

 

1.7 Diagnóstico 

 
O estado nutricional é rastreado através de vários parâmetros como são exemplo o IMC 

e o Mini Nutricional Assessment (MNA). O IMC, indicador de adiposidade geral, apresenta boa 

relação com a morbilidade e mortalidade e com o percentual de gordura.74 

O MNA foi desenvolvido pela Nestlé Nutrition Institute (NNI) e posteriormente validado 

em estudos internacionais, independentemente da situação clínica do utente (hospitalizado, 

institucionalizado, independente ou regime de ambulatório),73,75 e baseia-se num questionário 

(Anexo III) especialmente desenvolvido para a população idosa (idade igual ou superior a 65 

anos).76 É a ferramenta mais utilizada na avaliação de populações geriátricas e trata-se de um 

teste simples, económico e não invasivo que deteta o risco de desnutrição, bem como as 

características do estilo de vida que a potenciam.75 

Apresenta-se com um cabeçalho sobre os dados demográficos do idoso, ou seja, sexo, 

idade, peso, altura e a data. A determinação da composição corporal (peso e altura) é feita com 
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o auxílio de uma balança de bioimpedância que avalia nove componentes: gordura corporal em 

percentagem (%), peso em quilograma (kg), metabolismo energético em calorias (kcal), idade 

metabólica em anos, gasto energético diário em quilojoule (kJ), água corporal em %, nível de 

gordura visceral, massa óssea em kg e massa muscular também em kg77, e está dividido em 

duas partes: a triagem e a avaliação global. Na parte da triagem, que corresponde ao Mini 

Nutricional Assessment-ShortForm (MNA-SF), são avaliados vários critérios como a perda de 

apetite, a dificuldade em deglutir, a perda de peso e o estado psicológico nos últimos 3 meses, 

a mobilidade, problemas neurológicos e o IMC. A pontuação varia entre os 0 e 14 pontos, onde 

de 0 a 7 significa que o individuo está desnutrido, de 8 a 11 indica que o individuo está sob risco 

de desnutrição e de 12 a 14 representa um estado nutricional normal. Só no caso de o idoso 

obter uma pontuação igual ou inferior a 11 pontos na componente da triagem é que se realiza o 

MNA completo, já que há a possibilidade de desnutrição.77 

 

1.8 Rastreio de Avaliação do Estado Nutricional do Idoso Não Institucionalizado 

 
Com o objetivo de caracterizar a população idosa relativamente ao seu estado 

nutricional, pensei em realizar um Rastreio de Avaliação do Estado Nutricional do Idoso Não 

Institucionalizado na FFS. 

Após uma enorme variedade de referências bibliográficas consultadas para este tema 

verifiquei que são escassas as de nacionalidade portuguesa, bem como são escassos os 

trabalhos de avaliação da composição corporal através da bioimpedância. O presente rastreio 

acabou por não decorrer na FFS por motivos de avaria do material necessário, nomeadamente 

a balança de bioimpedância, e posterior impossibilidade de nova data para o evento, já que a 

FFS oferece consultas de nutrição aos seus utentes e o material suplente esteve sempre 

ocupada pela nutricionista de serviço. 

Contudo, passo a explicar resumidamente no que iria consistir este rastreio. Numa das 

tardes de Receção e Conferência de Encomendas e Marcação de Preços do meu estágio 

curricular chegara à FFS uma encomenda bastante reforçada de um suplemento alimentar 

rotulado por Meritene®. Desconhecendo o produto decidi ler sobre o tema e, achando-o uma 

solução muito interessante para os idosos menos nutridos juntamente com o facto desta faixa 

etária ser menos promovida que as restantes na FFS, decidi que esta seria uma forma 

interessante de abordar o Estado Nutricional junto dos idosos. Assim, sob supervisão da minha 

orientadora de estágio contactei o delegado comercial responsável pela marca na FFS acerca 

da possibilidade de disponibilizar amostras para que pudesse ser feita uma apresentação do 

suplemento alimentar Meritene® e prova de degustação dos vários sabores existentes no 

mercado. A proposta foi muito bem aceite e as amostras foram enviadas para a FFS. 

Durante 3 dias não consecutivos da mesma semana decorreu, então, a apresentação do 

suplemento alimentar Meritene ® e degustação dos mais variados sabores existentes no 

mercado na FFS. Em conversa com a classe sénior que ia entrando na farmácia explicava em 

que consistia o suplemento, qual a posologia adequada e como deveria ser tomado, onde inseri-

lo na alimentação e qual o preço que custava cada uma dessas doses, já que o total por vezes 
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pode ser mal interpretado uma vez que se trata de um suplemento que não é obrigatório ser 

tomado todos os dias, pelo que o utente pode apenas adquiri-lo nos dias em que se sentir mais 

cansado ou com menos apetite. Esta atividade decorreu com bastante sucesso, já que muitos 

utentes desconheciam o produto e adquiriram-no depois deste momento de elucidação e 

degustação do mesmo. 

Relativamente à Avaliação do Estado Nutricional do Idoso Não Institucionalizado o 

pensado seria convidar cerca de 10 a 15 idosos daqueles com quem tinha conversado para 

participar no rastreio nos restantes dois dias dessa mesma semana em que não houvesse 

campanha de promoção e degustação do Meritene®, agendando com eles uma hora para não 

fazê-los esperar desnecessariamente. O rastreio teria por base o formulário do MNA-SF (Anexo 

III) e os dados demográficos do utente para posterior avaliação do estado nutricional do utente 

sénior e encaminhamento, em caso de desnutrição ou risco da mesma, para uma consulta de 

nutrição, a fim de obter um plano alimentar adequado às suas necessidades nutricionais (Anexo 

IV). Consoante os resultados obtidos e em conversa com o utente daria dicas de receitas de 

determinados alimentos imprescindíveis no controlo dos valores nutricionais desta faixa etária, 

bem como do modo de preparação e confeção dos mesmos consoante os gostos pessoais, 

esclarecendo qualquer dúvida que o utente pudesse ter (Anexo V). 

 

1.9 Suplementação no Idoso. Um caso específico: Meritene® 

 

Com o avançar da idade há um aumento das necessidades proteicas e de alguns 

micronutrientes, apesar de haver uma redução, muitas vezes inconsciente, do consumo das 

mesmas. A falta de apetite, o cansaço e a fraqueza são os principais motivos apontados pelas 

pessoas idosas no contra-argumento da sua alimentação desequilibrada, pelo que o suplemento 

alimentar Meritene® veio dar um Plus+ em força e vitalidade. 

O Meritene® é uma agradável bebida enriquecida com proteínas, vitaminas e minerais 

indicada como solução nutricional para séniores com falta de apetite, cansaço ou fraqueza. Trata-

se de um suplemento nutricional em pó comercializado em embalagens de 15 saquetas, sendo 

que cada saqueta representa uma porção. Pode preparar-se diluindo o conteúdo de cada 

saqueta em 200mL de água, leite ou bebidas alternativas (bebida de soja, bebida de arroz, 

bebida de aveia), pelo eu estas últimas são mais vantajosas já que suplementam a quantidade 

proteica já presente no produto de saúde. O Meritene® apresenta 4 sabores distintos: 

descafeinado, chocolate, morango e baunilha.78 

Como se trata de um complemento proteico, vitamínico e mineral não é exclusivo para o 

sénior, podendo ser tomado por desportistas, estudantes em época de exames, qualquer 

indivíduo que omita refeições ou qualquer pessoa com queixas de falta de apetite, cansaço ou 

fraqueza.78 

O seu alto teor em proteína contribui para o crescimento e manutenção da massa 

muscular e para a manutenção de ossos normais. 

As vitaminas do complexo B (B2, B6 e B12) contribuem  para a redução do cansaço e 

da fadiga e as vitaminas A e C, juntamente com o selénio, para o normal funcionamento do 
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sistema imunitário. A vitamina D é necessário para a manutenção de ossos e dentes normais, 

contribuindo também para o normal funcionamento dos músculos, ajudando a aumentar a massa 

muscular.78 

 Mas porquê o Meritene®? Este suplemento é o único disponível no mercado que alia o 

aporte multivitamínico e proteico, tratando-se de um suplemento bastante económico, cerca de 

2€ por dose. Note-se que sendo o Meritene® um suplemento alimentar este não deve substituir 

refeições, sendo apenas um complemento interessante para juntar, por exemplo, ao pequeno-

almoço ou ao lanche, substituindo o habitual chá, café ou leite. 
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Projeto II 

 

2 Medicamentos Manipulados produzidos na Farmácia Ferreira da Silva 

 

2.1 Contextualização do tema 

 

Os Medicamentos Manipulados (MM) são medicamentos preparados segundo fórmulas 

magistrais ou oficinais, cuja preparação compete às farmácias ou serviços farmacêuticos 

hospitalares, sob a direta responsabilidade do farmacêutico.24 Estes podem apresentar-se sob a 

forma de fórmula magistral, quando a receita médica é específica para o doente a que se destina, 

ou sob a forma de preparado oficinal, sempre que preparado segundo as indicações de uma 

farmacopeia ou de um formulário para ser dispensado a qualquer tipo de utente, sem 

especificidade.79 

É muito importante que o médico ao prescrever uma fórmula magistral tenha o cuidado 

de se certificar da segurança e eficácia das matérias-primas que escolhe, para que não ocorra 

qualquer tipo de interação entre elas e que em momento algum seja ameaçada a saúde do 

utente.24 Assim, deve certificar-se de que as matérias-primas que utiliza na prescrição do 

manipulado estão inscritas ou na Farmacopeia Portuguesa, ou nas Farmacopeias de outros 

Estados Partes na Convenção Relativa à Elaboração de Uma Farmacopeia Europeia, ou, ainda, 

na documentação científica compendial. Consequentemente, não podem ser prescritos MM que 

incluam na sua composição qualquer das substâncias descritas na Deliberação nº 1985/2015, 

de 2 de novembro.80,81 

A FFS está, tal como já referi no ponto 1.2. Instalações, Equipamentos e Serviços, 

equipada com um Laboratório e, por mais que pareça oportuno, a realidade é que quase pelo 

menos três vezes por semana do meu tempo de estágio tive a sorte e o prazer de preparar um 

MM. Preparei um total de 33 MM ao longo dos 4 meses de estágio na FFS, dos quais se 

destacam o Coaltar Saponificado, a Pomada Hidrófila de Ácido Salicílico a 15%, a Solução 

Alcoólica 60% de Ácido Bórico, a Suspensão Oral de Trimetoprim a 1%, a Solução de Minoxidil 

5% e a Tretinoína 0,05g em Ioox.  
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O Anexo VI mostra todos os MM vendidos na FFS, pelo que os sublinhados a verde são 

os mais vendidos. Com estes valores fui percebendo e notando a crescente procura deste tipo 

de medicamentos, o que traduz a confiança não só da comunidade mas também médico-

farmacêutica nestes produtos, sendo a Solução de Minoxidil um exemplo disso já que ao 

contrário do que acontece com os restantes MM que não têm alternativa no mercado, os utentes 

mesmo assim têm preferência pelo manipulado no lugar do medicamento de marca 

convencional. 

De facto, após análise atenta sobre o assunto verifiquei que são várias as vantagens da 

utilização destes medicamentos, como passo a citar:82,83 

• Natureza económica: cada caso é um caso sendo apenas preparada a quantidade de 

manipulado necessária ao tratamento, evitando perdas e gastos desnecessários, apesar de 

serem um tipo de medicação cara; 

• Associação de substâncias: nestes casos é possível associar substâncias ativas (SA), 

quando devidamente justificadas e suportadas farmacologicamente e a nível da terapêutica, de 

outra forma ainda impossível de acontecer já que muito poucas combinações estão disponíveis 

no mercado; 

• Medicamentos indisponíveis: utilizam SA comprovadas mas que por motivos diversos 

de conservação e durabilidade não foram introduzidas no mercado, entre outras razões, como a 

componente económica por exemplo; 

• Individualização das dosagens: há especialidades médicas, como são exemplo a 

pediatria, geriatria, oncologia, pacientes com insuficiência renal ou hepática, em que é 

necessário adequar a dose a cada individuo consoante a idade, peso e altura, ou até mesmo 

excipientes específicos em casos de dieta cetogénica; 

• Forma Farmacêutica (FF): apesar da indústria farmacêutica apresentar FF diferentes, 

em patologias do tipo pediátrico, geriátrico ou oncológico relacionadas com problemas de 

deglutição nem sempre é possível optar pelos comprimidos maioritariamente disponíveis no 

mercado como forma de administração oral, substituindo-os por MM em forma de suspensão. 

Figura 4 - Acondicionamento do 
MM Coaltar Saponificado. 

Figura 3 - Preparação do MM 
Coaltar Saponificado. 
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Deste modo, e por todas estas vantagens acima mencionadas, assimilei de que seria 

importante interiorizar-me e familiarizar-me com este tipo de realidade para a minha formação 

profissional, quebrando qualquer tipo de preconceito que o utente pudesse ter em relação a este 

tipo de medicamentos. 

 

2.2 Conceito de Matéria-Prima  

  

Entende-se por matéria-prima toda a SA, ou não, que se emprega na produção de um 

medicamento, quer esta permaneça inalterável quer se modifique ou desapareça no decurso do 

processo.84 

Tal como foi referido no ponto precedente a este, todas as matérias-primas usadas na 

preparação de MM devem estar inscritas ou na Farmacopeia Portuguesa, ou nas Farmacopeias 

de outros Estados Partes na Convenção Relativa à Elaboração de Uma Farmacopeia Europeia, 

ou na Farmacopeia Europeia ou, por fim, na documentação científica compendial. É necessário, 

ainda, que os medicamentos que as contenham não tenham sido objeto de qualquer decisão de 

suspensão ou revogação da respetiva autorização, adotada por uma autoridade competente para 

o efeito.81,85 Para além disso, existe um conjunto de substâncias que não podem ser usadas na 

prescrição e preparação de MM, nomeadamente substâncias estimulantes e depressoras do 

SNC.84 É da responsabilidade do INFARMED definir as condições exigidas aos fornecedores de 

matérias-primas, pelo que estas devem ser apenas adquiridas aos fabricantes, importadores, 

reembaladores e distribuidores previamente autorizados pelo mesmo.85 

Todas as matérias-primas devem chegar à farmácia acompanhadas do respetivo Boletim 

de Análise (Anexo VII). Caso essa situação não se verifique, o farmacêutico deve solicitá-lo e 

apenas dar entrada da matéria-prima no stock da farmácia após possuir tal documento. 

O Laboratório da FFS também recorre ao PHC para a gestão de stock das matérias-

primas que utiliza. Sempre que chega uma matéria-prima à farmácia nunca antes utilizada, ou já 

utilizada mas com um número de lote diferente do da matéria-prima já existente, é necessário 

criar a respetiva ficha de produto. Nessa ficha constam informações como a data de receção, o 

nome do fornecedor, a quantidade e número total de contentores recebidos, o número de lote e 

as características analíticas.  

Todas as matérias-primas devem estar devidamente armazenadas e acondicionadas 

(ambiente seco, fresco e em recipientes adequados).80,86 

 

2.3 Material de Laboratório 

 

De acordo com as BPF para a Farmácia Comunitária, material como balanças, material 

de vidro, qualquer outro equipamento de laboratório, farmacopeias, formulários e documentação 

oficial, devem estar de acordo com a legislação vigente e outras normas.2 

De acordo com a legislação em vigor, o equipamento mínimo de existência obrigatória 

para as operações de preparação, acondicionamento e controlo de MM inclui:80 
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Tabela 3 - Equipamento mínimo de existência obrigatória numa Farmácia Comunitária.80 

Alcoómetro Papel de filtro 

Almofarizes de vidro e porcelana Papel indicador pH universal 

Balança de precisão sensível ao miligrama Pedra para preparação de pomadas 

Banho de água termostatizado Pipetas graduadas de várias capacidades 

Cápsulas de porcelana Provetas graduadas de várias capacidades 

Copo de várias capacidades 

 

Tamises com abertura de malha 180 mcm e 335 mcm 

(com fundo e tampa) 

Espátulas metálicas e não metálicas Termómetros (escala mínima até 100 °C) 

Funis de vidro Vidros de relógio 

Matrazes de várias capacidades  

 

Para além do material acima descrito, a FFS possui ainda uma balança de precisão com 

pesos e um agitador mecânico. 

Contudo, para as operações de preparação, acondicionamento e controlo deverá apenas 

existir o equipamento adequado, podendo o conselho de administração do INFARMED, por 

deliberação, estabelecer listas de equipamentos de existência obrigatória particulares.80 

 

2.4 Regras de Manipulação 

 

As BPF a observar na preparação de MM são definidas pela Portaria n.º 594/2004, de 2 

de junho.80 

A preparação de fórmulas magistrais ou de preparados oficinais, bem como o 

acondicionamento, rotulagem e controlo, devem ter lugar num espaço próprio, designado de 

Laboratório. Qualquer uma destas manobras deve ser realizada pelo farmacêutico diretor 

técnico, ou sob sua supervisão, e as operações de preparação devem ficar registadas e 

arquivadas na farmácia por um período mínimo de 3 anos.80 

Os registos mínimos que deverão existir na farmácia são registos do controlo e 

calibração dos aparelhos de medida, as fichas de preparação dos MM preparados na mesma e 

os boletins de análise de todas as matérias-primas presentes no laboratório.80 

As fichas de preparação de MM disponíveis no laboratório da FFS (Anexo VIII) foram 

elaboradas com base na Farmacopeia Portuguesa e/ou Formulário Galénico Português. Sempre 

que é necessário preparar um MM cuja metodologia de preparação não se encontra em nenhuma 

destas fontes bibliográficas torna-se necessário contactar o Laboratório de Estudos 

Farmacêuticos (LEF). 

Por fim, o medicamento é acondicionado num recipiente adequado à sua conservação 

no que respeita à estanquicidade e proteção da luz e/ou do ar. As embalagens primárias (que 

contactam com o manipulado) devem ser selecionadas de acordo com as exigências do 

medicamento. O rótulo deve conter toda a informação necessária ao doente.80 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | 2016/2017 

Cláudia Margarida Soares Ramos | 43 

 

2.5 Determinação do Prazo de Validade 

 

É característica integrante do MM um PV relativamente curto mesmo que tenham sido 

respeitadas todas as normas estabelecidas pelas BPF. O principal motivo pelo qual isto acontece 

deve-se ao facto de estes medicamentos raramente terem conservantes ou estabilizantes na sua 

constituição. 

O PV de um medicamento está diretamente relacionado com a sua FF. Assim, o PV das 

preparações líquidas não aquosas e das preparações sólidas não pode ultrapassar 25% do 

tempo correspondente ao PV do produto industrializado, sendo no máximo de 6 meses. No caso 

de preparações líquidas aquosas o PV não deve ultrapassar os 14 dias, devendo estas ser 

armazenadas no frigorífico. Para as restantes preparações, o PV deverá corresponder à duração 

do tratamento, sendo no máximo de 30 dias.86 

 

2.6 Cálculo do Preço de Venda ao Público 

 

O cálculo do PVP tem por base os honorários da preparação e o custo das matérias-

primas e dos materiais de embalagem utilizados, resultando da aplicação da seguinte fórmula:86 

PVP = (Honorários + Matérias-primas + Materiais de embalagem) x 1,3 + IVA em vigor 

(6%) (O valor 1,3 refere-se à margem de lucro de 30% para a farmácia) 

Os honorários baseiam-se num fator (F) que é atualizado anualmente (4,92 para o ano 

de 2017) e que depende da FF do MM. O preço das matérias-primas é determinado pelo valor 

da sua aquisição, sem o IVA, multiplicado por fatores que dependem das unidades de matéria-

prima utilizada. O valor dos materiais de embalagem depende do preço de aquisição, sem IVA, 

multiplicado por um fator de 1,2.87 Por fim é importante referir que o Decreto-Lei n.º106-A/2010, 

de 1 de outubro, estabelece uma comparticipação de 30% aos MM que constem na lista incluída 

no Despacho n.º 18694/2010, de 18 de novembro, desde que estes sejam prescritos mediante 

indicação na receita da substância ou SA e respetiva concentração, excipiente ou excipientes 

aprovados e FF, sem nunca esquecer a sigla ‘fsa’ (faça segundo a arte) ou a palavra 

manipulado.88,89 A esta lista podem ainda ser acrescidos MM que cumpram, cumulativamente, 

as seguintes condições: inexistência no mercado de especialidade farmacêutica com igual SA 

na FF pretendida; existência de lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados 

industrialmente; ou necessidade de adaptação de dosagens ou FF às carências terapêuticas de 

populações específicas, como é o caso da geriatria e da pediatria.79 

Na FFS existe uma tabela de preços para os MM mais requisitados no atendimento 

(Anexo V), que também ela foi parte deste projeto que desenvolvi durante o meu estágio 

curricular, em diferentes dosagens e concentrações para o mesmo princípio ativo. 
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2.7 Enquadramento Teórico 

 

Como já referi anteriormente, a preparação de tão variados MM, muitos deles pouco 

familiares até então, levou-me a conhecer o propósito da utilização de cada um deles. Como 

seria maçudo falar sobre todos os MM preparados na FFS, decidi aprofundar os três MM que 

mais concretizei durante o meu estágio curricular na mesma. 

 

2.7.1 Creme de Tretinoína em Ioox Basics® 

 

A tretinoína, ou ácido retinóico, é um metabolito ativo da vitamina A que possui recetores 

específicos nas células, o que torna uma formulação que a contenha potente na dosagem 

adequada. No fundo, o ácido retinóico é a forma biologicamente ativa da vitamina A que atua 

pela inibição da síntese de lípidos e queratina nas células das glândulas sebáceas, impedindo a 

formação de novas lesões de acne e melhorando a textura da pele, auxiliando no tratamento das 

cicatrizes secundárias à acne. Estimula, ainda, a proliferação e diferenciação dos queratinócitos 

da camada basal e destabiliza a coesão entre os corneócitos, promovendo uma esfoliação 

química e diminuindo a espessura da pele.90 

A tretinoína está indicada, principalmente, em três situações distintas: no tratamento 

tópico de acne vulgaris quando são predominantes os comedões, pápulas e pústulas, variando 

as suas concentrações entre 0,01 e 0,1%; em casos de hiperpigmentação, onde as 

concentrações variam entre 0,02 e 0,05%; e, ainda, no tratamento de casos particulares de 

ictiose, psoríase, hiperqueratose, verrugas, papilomas e estrias recentes. Em concentrações 

mais elevadas, que podem variar entre 1 e 5%, é utilizada como peeling com o objetivo de 

promover uma esfoliação superficial, ou seja, a nível epidérmico. 91 

A concentração habitual para o ácido retinóico é de 0,05% quando incorporado em base 

semi-sólida (creme, pomada ou gel) e de 0,1% quando incorporado em solução.91 Geralmente é 

nas condições do primeiro caso que este MM é preparado na FFS, utilizado no combate aos 

sinais de envelhecimento. 

O creme Ioox Basics®92 utilizado como base dominante neste tipo de formulações é um 

creme hidratante e nutritivo de uso diário formulado com ácido hialurónico a 2%. Este creme é 

produzido pelo Laboratório Promoenvas, S.A. e comercializado em Portugal através da 

Kosmocausa, Produtos Farmacêuticos e Cosméticos, Lda..91  

Apesar da grande utilização deste MM por parte da população não é possível assegurar, 

através de estudos publicados, a estabilidade, características e prazo de utilização do 

medicamento em questão, quer utilizando o Ketrel® quer utilizando a matéria-prima ácido 

retinóico como fonte de SA. Recomenda-se, portanto, que o utente esteja atento a possíveis 

alterações de consistência, textura e coloração, mesmo que tenha sido usado um antioxidante 

como o α-tocoferol na formulação para evitar tais situações.93 

  Durante o meu tempo de atendimento ao balcão percebi que muitas vezes os utentes 

confundem ácido retinóico com retinol. O retinol, também ele derivado da vitamina A, tem de ser 

convertido em ácido retinóico para ter os efeitos acima mencionados. Esta conversão dá-se em 
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duas fases pelo que primeiro o retinol converte-se em retinal, numa reação reversível que pode 

não prosseguir, e este em ácido retinóico. Para além de ser um processo moroso, o retinol é 

fotossensível pelo que na maioria das preparações cosméticas este é utilizado como palmitato 

de retinol, visto que tem maior estabilidade mas menos permeabilidade na pele. Deste modo, a 

incorporação de retinol nas preparações também tem como principal objetivo a renovação da 

pele, só que de uma forma menos rápida mas também com menos consequências e reações 

adversas. Outros cosméticos optam pelo retinaldeído para evitar reações de hipersensibilidade, 

como é exemplo o Ystheal da Avène®.96 

Note-se que o ácido retinóico por ser uma SA é regulado pelo INFARMED, ao contrário 

do que acontece com o retinol que se encontra presente numa enorme variedade de 

cosméticos.94 

 Na Tabela 4 é referida a FF, quantidade, uso, modo de aplicação e contra-indicações 

que o creme de tretinoína em Ioox Basics® apresenta. 

 

Tabela 4 - Resumo das características que o creme de tretinoína em Ioox Basics® preparado na FFS apresenta. 

Forma Farmacêutica Creme  

Quantidade 50 ou 100mL 

Uso Anti-envelhecimento 

Modo de Aplicação  Consoante médico prescritor 

Contra-indicações Gravidez e amamentação 

 

 É da responsabilidade do farmacêutico que no momento da dispensa do MM alerte o 

utente para que guarde a embalagem num local seco e sem exposição ao ar nem à luz, já que a 

tretinoína é termo e fotossensível (o que justifica a presença de um antioxidante nesta 

preparação). Para além disso é importante que caso o utente note mudança de textura, 

consistência ou coloração da preparação (que já é naturalmente amarelada) suspenda a 

terapêutica e contacte imediatamente a farmácia. Por último, graças à diminuição da espessura 

da pele provocada pela esfoliação química, o utente deve utilizar sempre protetor solar com alto 

SPF (50+ de preferência) aquando deste tipo de tratamento, de forma a prevenir manchas 

cutâneas já que o retinol deixa a pele muito mais sensível.91,93 

 

2.7.2 Soluções de Minoxidil a 2 e 5% 

 

O minoxidil é um agente vasodilatador periférico e, como tal, usado como anti-hipertensor 

por via oral. Mas não é neste contexto que o utilizamos em forma de solução. Aproveitando a 

ação secundária de hipertricose utiliza-se em formulações destinadas ao couro cabeludo. Assim, 

quando aplicado em determinada zona sob a forma de solução, estimula o crescimento capilar 

desse mesmo local. Este modo de atuação ainda não é totalmente conhecido, mas desconfia-se 

que seja pela atuação direta no folículo capilar, estimulando o seu crescimento. 

As soluções de minoxidil a 2 e 5% são usadas no tratamento da alopécia androgénica94, 

da alopécia areata e como adjuvantes no transplante de cabelo. 
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A alopécia androgénica incide sobretudo na parte superior do couro cabeludo, poupando 

mais as áreas de trás e de lado (isto deve-se a diferentes recetores hormonais nos cabelos 

dessas áreas), e afeta homens e mulheres, embora de forma diversa. 

A alopécia areata, vulgarmente conhecida como ‘pelada’, é uma doença autoimune da 

pele que leva à perda de pêlo no couro cabeludo ou noutras áreas pilosas do corpo. É uma 

doença imunológica que envolve os linfócitos CD8 que atuam sobre os antigénios foliculares e 

que levam à produção de citoquinas (IL-1 α e β, TNF) que inibem a proliferação das células do 

folículo piloso, interrompendo a síntese do pêlo. Contudo, a alopécia areata é uma patologia 

reversível já que os folículos pilosos permanecem ativos, retomando a sua atividade normal a 

qualquer momento. Além dos fatores imunológicos, também podem estar envolvidos nesta 

patologia fatores psicológicos, genéticos e ambientais.95 

Relativamente ao transplante de cabelo este consiste em remover cabelos das áreas 

não afetadas pela queda geneticamente determinada (de lado e atrás), sob a forma de 

pequeníssimos pedaços de pele (micro-enxertos) e implantá-los na área com menos cabelo.96 

 A solução de minoxidil 2% apresenta-se como tratamento de primeira linha para a 

alopécia androgénica e os primeiros resultados tornam-se visíveis após 4 meses 

aproximadamente. Nos casos em que se inicia com a solução de minoxidil 5%, os primeiros 

resultados surgem após 2 meses, apesar de ser necessário utilizar este MM até 4 meses de 

tratamento, passando para a solução de minoxidil 2% até completar os 12 meses de 

tratamento.91 

 No tratamento da alopécia areata são usadas concentrações variadas entre 1 e 5%, 

embora a de 5% seja sempre a mais eficaz. A interrupção do tratamento leva a que haja a perda 

substancial dos novos cabelos num período de apenas um mês.91 

Ao longo do meu estágio na FFS preparei um total de 17 MM deste tipo, o que me 

consciencializou de que o cabelo constitui uma preocupação para grande parte da população, 

estando demonstrado de que há um impacto negativo notório na autoestima sempre que 

problemas destes se cruzam nos nossos caminhos e que a população confia neste tipo de 

medicamentos e na equipa que os disponibiliza. 

Na Tabela 5 é apresentada a FF, quantidade, uso, modo de aplicação e contra-

indicações que as soluções de minoxidil 2 ou 5% apresentam. 

 

Tabela 5 - Resumo das características que as soluções de minoxidil 2 e 5% preparadas na FFS apresentam. 

Forma Farmacêutica Solução 

Quantidade 100 ou 200mL 

Uso Alopécia androgénica (2%), alopécia areata (5%) e como 

adjuvante no transplante de cabelo 

Modo de Aplicação  Com o auxílio de um aplicador (spray ou conta-gotas) que 

dispense 1mL de solução sobre o centro da área afetada, 

massajando para espalhar em camada fina sobre toda a 

área afetada. Máximo de 2mL por dia. 

Contra-indicações Gravidez e amamentação. Hipotensos. 
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 Neste caso penso que cabe ao farmacêutico responsabilizar-se por encorajar o doente 

a não desistir do tratamento, alertando-o de que os primeiros sinais só serão visíveis após os 

primeiros meses de tratamento e que qualquer desistência levará à reversão do processo até 

então concretizado. É importante também salientar que os primeiros pêlos serão 

despigmentados mas que a situação se reverterá. No caso das senhoras e das jovens com 

quedas sazonais que estão habituadas a pintar o cabelo podem continuar a fazê-lo sem qualquer 

problema, tendo apenas o cuidado de não ser seguidamente à aplicação do produto no couro 

cabeludo. O produto deve estar no mínimo 30 minutos sem contactar com nada que não seja o 

couro cabeludo. 

 

 

2.7.3 Suspensão Oral de Trimetoprim a 1% 

 

O trimetoprim é um agente antibacteriano usado com frequência no tratamento de 

infeções comuns, em associação com o sulfametoxazol, nomeadamente gastroenterites, 

infeções do trato respiratório (otite média aguda) e, particularmente, para profilaxia e tratamento 

de infeções urinárias.97 O seu mecanismo de ação relaciona-se com o bloqueio de etapas 

metabólicas essenciais à vida dos microrganismos em que atua, nomeadamente da síntese de 

ácidos nucleicos e proteínas essenciais.86 

Em Portugal, o trimetoprim apenas se encontra disponível no mercado quando associado 

ao sulfametoxazol, outro antibiótico muito utilizado no tratamento de infeções. Daí surge a 

necessidade de se criar uma suspensão líquida que apenas contenha o princípio ativo 

trimetoprim, principalmente no que diz respeito ao uso pediátrico, já que apresenta menos efeitos 

secundários do que quando em associação e uma eficácia terapêutica sobreponível a essa 

mesma associação. Deste modo, é necessário criá-la em ambiente de farmácia segundo as BPF 

sob a forma de MM.99 

A suspensão mais comum é a que contém a SA na concentração de 1%, utilizada 

especialmente em pediatria, já que permite a administração rigorosa das diferentes doses 

habitualmente prescritas nas diferentes idades desta faixa etária. Como o trimetoprim é 

Figura 5 – Apresentação final em frasco conta-gotas da 
Solução de Minoxidil 5%. 
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extremamente pouco solúvel em água, estas suspensões são preparadas com soluções aquosas 

de sacarose próximas da saturação, correntemente conhecidas como xarope comum ou simples. 

Este veículo reúne um conjunto de propriedades que garantem a obtenção de um produto 

acabado com qualidade e com todas as características necessárias para administração por via 

oral. A sua viscosidade, proveniente da sacarose, permite manter a suspensão homogénea, 

garantindo o rigor posológico, devendo alertar sempre o utente para agitar bem o frasco antes 

de medir. Nas concentrações utilizadas, a sacarose também funciona como conservante. Por 

este mesmo motivo é essencial que o farmacêutico no momento da dispensa alerte o utente para 

conservar a preparação no frigorífico, sempre muito bem fechada, para que não haja qualquer 

tipo de contaminação microbiológica.97,98 

Trata-se de uma suspensão pensada, maioritariamente, para o uso pediátrico já que na 

classe adulta se torna mais apropriada a administração de FF sólidas, o que não impede de se 

usar este tipo em geriatria, uma vez que muitas vezes com o avançar da idade surgem problemas 

de deglutição.97 

 

Tabela 6 - Resumo das características que a suspensão oral de trimetoprim 1% preparada na FFS apresenta. 

Forma Farmacêutica Suspensão  

Quantidade 30, 60 ou 100mL 

Uso Tratamento de gastroenterites, infeções do trato 

respiratório e profilaxia e tratamento de infeções urinárias 

Modo de Aplicação  Após refeições ou juntamente com leite 

Contra-indicações Gravidez e amamentação. Diabéticos. 

 

 

  

Figura 6 – Apresentação final, em frasco de vidro âmbar, a 
Suspensão Oral de Trimetoprim 1%. 
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2.8 Intervenção na Farmácia Ferreira da Silva 

 

Foram poucos os dias do meu estágio curricular na FFS em que não tive de preparar um 

MM ou realizar uma tarefa no laboratório da mesma. E que sorte a minha! Tudo o que o MICF 

da FFUP me instruiu, a FFS deu-me a oportunidade de pôr em prática, em situações reais que 

não permitem a minha falha. 

Num total de 33 MM preparados por mim ao longo destes 4 meses de estágio percebi 

que o laboratório da FFS é uma parte fundamental da mesma, não tanto pela faturação que 

apenas representa 0,2% da mesma, mas pela grande procura e dispensa deste tipo de 

medicamentos, o que mostra que a comunidade em si, bem como a comunidade médico-

farmacêutica, confiam no trabalho que aqui acontece, achando por bem investir algum tempo do 

meu estágio curricular neste espaço. 

Quando cheguei à FFS tinham decorrido obras recentes no laboratório pelo que ainda 

havia tarefas por terminar. Voluntariei-me a organizar o laboratório. Comecei por colocar todo o 

material de laboratório devidamente lavado no respetivo lugar, bem como os recipientes e 

embalagens de dispensa de MM, sempre em local próprio e de fácil acesso. Procedi à 

confirmação de todos os documentos e despachos importantes, como são exemplo a ficha de 

segurança de cada matéria-prima, a lista do material de laboratório obrigatório e os certificados 

de calibração, verificando se se encontravam todos impressos e arquivados no devido lugar, 

procedendo ao seu arquivo nos casos em que havia falha de algum documento. Tal como fiz 

para todas as matérias-primas existentes no laboratório da FFS, confirmando a presença do 

respetivo boletim de análise de cada uma delas. Nos casos em que isto não se verificou acedi 

ao site do fornecedor da respetiva matéria-prima e imprimi o respetivo boletim de análise. 

Quando o boletim não se encontrava disponível de forma online, contactei a empresa via telefone 

e eles enviaram o respetivo documento para o meu e-mail. Atualizei igualmente a lista de 

matérias-primas e respetivas validades. 

As fichas de preparação de preenchimento obrigatório aquando da preparação de 

manipulados já se encontram no laboratório da FFS pelo que não contactei com nenhum MM 

durante o meu estágio que me obrigasse a criar uma nova.  

Por fim, sob a supervisão do Dr. Fillipe Machado, criei uma folha de cálculo em excel 

onde se atualizei o PVP de cada MM que é vendido na FFS, para as diferentes dosagens, 

referente ao ano de 2017 (Anexo VI). A tabela de preços está afixada na FFS para consulta de 

toda a equipa. 

Não pode dizer-se que esta minha tarefa desenvolvida esteja diretamente relacionada 

com o público-alvo, mas indiretamente está porque todo este trabalho desenvolvido em 

BackOffice é pela preservação da saúde dos nossos utentes. Aprendi muito na preparação de 

todos estes manipulados já que sempre que procedi à preparação de um novo MM recorri à 

Farmacopeia Portuguesa ou Formulário Galénico Português para pesquisa do seu uso 

terapêutico. Isso refletiu-se nos meus atendimentos ao balcão já que sempre que o tema do 

aconselhamento incidia sobre um dos MM existentes na FFS pude alertar o utente da presença 
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do mesmo, explicando-lhe as diferenças relativamente aos medicamentos ditos convencionais, 

anulando por vezes alguns preconceitos que os utentes traziam consigo. 
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Considerações Finais 

 

 O Estágio Profissionalizante na Farmácia Ferreira da Silva marca o fim da minha 

formação académica na FFUP e o meu primeiro contacto, juntamente com o Estágio 

Profissionalizante já realizado no Hospital Privado da Boa Nova, com o mundo profissional. 

Confesso que não poderia estar mais feliz! 

 A FFS permitiu-me aprender tudo o que havia para aprender no que diz respeito aos 

cuidados farmacêuticos e à importância do farmacêutico na educação para a saúde e à gestão 

da farmácia. Confesso que estou igualmente grata por todas as oportunidades que me foram 

dadas de participar ativamente em dezenas de formações que me fizeram crescer, muito, a nível 

profissional. Ambas as situações permitiram que consolidasse os conhecimentos científicos e 

não científicos que o MICF da FFUP me proporcionou ao longo destes últimos anos, tendo hoje 

uma visão diferente sobre alguns dos temas abordados após contactar com eles no contexto 

real. 

Numa farmácia como é o caso da FFS quase todos os projetos seriam possíveis de 

serem concretizados, não fossem as adversidades incontroláveis das ‘máquinas’ que nos 

auxiliam na execução da profissão farmacêutica. Contudo, é preciso bom senso e respeito pelo 

imenso trabalho que todos os dias aqui acontece para não destabilizar o bom funcionamento 

deste espaço. O primeiro projeto que me comprometi a desenvolver ‘Avaliação do Estado 

Nutricional do Idoso Não Institucionalizado’ (embora inacabado e sem resultados de valores 

concretos para apresentar) foi escolhido pelo peso crescente dos idosos na estrutura 

populacional do nosso país e por algumas vezes durante o meu estágio curricular ter sentido que 

esta faixa etária é um pouco mais silenciosa que as restantes. Isto deve-se, muitas vezes, ao 

baixo poder de compra destes utentes associado às despesas relacionadas com a polimedicação 

muito característica desta idade e por nem sempre lidarem bem com o envelhecimento, não 

querendo mostrar que precisam de auxilio. Penso que este rastreio teria sido bastante vantajoso 

para FFS no sentido de se afirmar ainda mais no que respeita a educação para a saúde, para o 

utente no sentido de auxilia-lo e mantê-lo atento para os sinais de desnutrição geriátrica, 

intervindo atempadamente, e para mim que me permitiu desenvolver uma outra vertente não 

muito explorada ao longo do MICF na FFUP. 

Relativamente ao segundo projeto confesso que a escolha incidiu maioritariamente pelo 

tempo que dispensei do meu estágio na preparação de MM, sentindo que deveria agarrar a 

oportunidade de conhecer o propósito da utilização de cada um desses MM, assimilando 

conhecimentos e competências importantes para a conquista da confiança dos meus utentes. 

Por fim, estes projetos permitiram-me desenvolver ainda mais as minhas competências 

de pesquisa e análise de informação, interpretação de normas, tratamento e interpretação de 

dados, contacto com o doente, educação para a saúde e organização e gestão. 

O mais humano que levo desta experiência é o carinho e a confiança conquistadas aos 

meus utentes, percebendo o quão valorizam o nosso trabalho e dedicação, e que muitas vezes 

somos a primeira escolha da solução dos seus problemas. Muito obrigada ao MICF da FFUP e 
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à Comissão de Estágios da mesma pela oportunidade deste plano de estudos multidisciplinar 

que nos permite enfrentar os mais diversos desafias nas mais diversas áreas da atividade 

farmacêutica. Estou pronta! 
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Anexo I – Panfleto (frente e verso) do Cartão de Registo da Tensão Arterial do Utente 
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Anexo II – Tabela explicativa do que equivale a 1 porção em cada setor da Nova Roda dos 

Alimentos. Adaptado de 59 

Grupo de alimentos Porções recomendadas Uma porção 

Cereais, derivados e 

tubérculos 

4-11 porções - 1 pão (50g) 

- 1 fatia fina de broa (70g) 

- 1 e ½ batata - tamanho médio (125g) 

- 5 colheres de sopa de cereais de pequeno-almoço 

(35g) 

- 6 bolachas - tipo Maria/água e sal (35g) 

- 2 colheres de sopa de arroz/massa crus (35g) 

- 4 colheres de sopa de arroz/massa cozinhados (110g) 

Hortícolas 3-5 porções - 2 chávenas almoçadeiras de hortícolas crus (180g) 

- 1 chávena almoçadeira de hortícolas cozinhados 

(140g) 

Fruta 3-5 porções - 1 peça de fruta - tamanho médio (160g) 

Lacticínios 2-3 porções - 1 chávena almoçadeira de leite (250mL) 

- 1 iogurte líquido ou 1 e ½ iogurte sólido (200g) 

- 2 fatias finas de queijo (40g) 

- 1/4 de queijo fresco - tamanho médio (50g) 

- ½ requeijão - tamanho médio (100g) 

Carne, peixe e ovos 1,5-4,5 porções - Carne/peixe crus (30g) 

- Carne/peixe cozinhados (25g) 

- 1 ovo - tamanho médio (55g) 

Leguminosas 1-2 porções - 1 colher de sopa de leguminosas secas cruas (grão 

de bico, feijão, lentilhas) (25g) 

- 3 colheres de sopa de leguminosas frescas cruas 

(ervilhas, favas) (80g) 

- 3 colheres de sopa de leguminosas secas/frescas 

cozinhadas (80g) 

Gorduras 1-2 porções - 1 colher de sopa de azeite / óleo (10g) 

- 1 colher de chá de banha (10g) 

- 4 colheres de sopa de nata (30mL) 

- 1 colher de sobremesa de manteiga/margarina (15g) 

Água 1,5 a 3L - 8 copos 
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Anexo III - Mini Nutricional Assessment (MNA)77 
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Anexo IV – Recomendações de Intervenção após obtenção da Pontuação obtida no formulário 

de MNA-SF77 
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Anexo V – Apresentação de exemplos das Necessidades Nutricionais da Pessoa Idosa78 
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Anexo VI – Tabela de Preços para os MM vendidos na FFS 
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Anexo VII – Exemplo do Boletim de Análise da Tretinoína 
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Anexo VIII – Exemplo da Ficha de Preparação da Tretinoína em Ioox Basics® utilizada na FFS 
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Resumo 
 

 O Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar é uma oportunidade única de 

experienciarmos outra área de atividade do farmacêutico. Este assinala o culminar de um ciclo 

de estudos conducente ao grau de Mestre em Ciências Farmacêuticas e representa o primeiro 

contacto dos alunos com a realidade da profissão. 

Representando a Farmácia Hospitalar a segunda maior fatia de atividade dos 

farmacêuticos em Portugal, logo se percebe a importância que esta experiência pode vir a ter na 

vida do futuro farmacêutico. 

O presente relatório descreve todas as atividades realizadas de setembro a novembro 

de 2016, durante o estágio curricular, nos Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado da Boa 

Nova. Começa por abordar o Hospital Privado da Boa Nova, os seus Serviços Farmacêuticos e 

o papel do Farmacêutico no contexto hospitalar. Aborda e detalha os diferentes setores do 

Circuito do Medicamento, focando as tarefas onde o farmacêutico hospitalar tem especial 

intervenção. E, por fim, já numa segunda parte mais direcionada ao utente hospitalar, 

exemplificam-se casos de Intervenção Farmacêutica na comunidade hospitalar, nomeadamente 

do Hospital Privado da Boa Nova. Também se reforça a importância da atualização constante de 

informação e posterior organização e gestão da mesma por parte do farmacêutico responsável 

pelos Serviços Farmacêuticos. 

Termina com uma reflexão atenta e cuidada sobre as competências adquiridas ao longo 

do estágio, bem como da importância do farmacêutico no contexto hospitalar. 
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1 Papel do Farmacêutico em Farmácia Hospitalar 

 

“Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são o serviço que, nos hospitais, assegura a 

terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, 

integra as equipas de cuidados de saúde e promove ações de investigação científica e de 

ensino”.1 

Consequentemente, segundo o Decreto-lei n.º 44 204 de 2 de fevereiro de 1962, e ainda 

de acordo com as Boas Práticas da Farmácia Hospitalar (BPFH), é da responsabilidade dos 

Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) os pontos que passo a mencionar: 

• a gestão (seleção, aquisição, armazenamento e distribuição) do medicamento; 

• a gestão de outros produtos farmacêuticos (reagentes, soros, entre outros); 

• a implementação e monitorização da política de medicamentos definida no Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos e pela Comissão de Farmácia e Terapêutica; 

• a gestão dos medicamentos experimentais e dos dispositivos utilizados para a sua 

administração bem como dos demais medicamentos já autorizados eventualmente necessários 

ou complementares à realização dos ensaios; 

• a gestão da segunda maior rúbrica do orçamento dos hospitais. 

Os pontos acima mencionados traduzem a importância do Farmacêutico nos Serviços 

Hospitalares pelo que é da sua inteira responsabilidade a correta gestão de stocks, a resposta 

às necessidades dos seus utentes, a relação eficaz com os mesmos e a resolução de situações 

de que o sistema carece. Assim, a presença do Farmacêutico torna-se indispensável uma vez 

que ele é parte integrante de todo o Fluxo do Medicamento e um pilar fundamental no 

acompanhamento dos doentes tanto para os que se encontram internados como para os doentes 

de ambulatório. 

 

2 Grupo Trofa Saúde 

 

 
Figura 1 - Logótipo do Grupo Trofa Saúde. 

 

O Grupo Trofa Saúde (GTS) assume-se como um projeto global de saúde que integra 

uma vasta rede de Unidades Hospitalares como são exemplo o Hospital Privado da Trofa, o 

Hospital Privado de Alfena e Valongo (HPAV), onde se encontram a Farmácia Central (FC) e o 

Armazém, o Hospital Privado da Boa Nova (HPBN), o Hospital Privado de Braga, o Hospital 

Privado de Braga Centro, o Hospital Privado de Gaia, o Hospital de dia da Maia e o Hospital de 

dia de Famalicão. 
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Atualmente, o GTS serve cerca de 2,5 milhões de habitantes na zona norte do país e 

tem como principal objetivo tornar-se numa referência nacional, alastrando os seus horizontes 

para o centro e sul do país.2 

Dispõe de um dos melhores corpos clínicos a nível nacional capazes de garantir um 

serviço de acordo com os padrões mais atuais da medicina moderna.3 

Vários são os serviços oferecidos pelo GTS. Constam na lista os serviços de urgência 

para adultos e pediatria 24 horas, os blocos operatórios, as unidades de cuidados intensivos e 

intermédios, a neonatologia, as maternidades com salas de parto, a hemodinâmica, a 

imagiologia, a fisioterapia, os internamentos, as consultas externas com mais de 45 

especialidades clínicas diferentes e um conjunto de diversos meios complementares de 

diagnóstico e, não menos importante, os serviços farmacêuticos que estão em constante 

colaboração com os médicos (Intervenção Farmacêutica) e enfermeiros, para além de 

disponibilizarem diretamente ajuda ao doente através da Farmácia de Ambulatório e mais 

indiretamente através da Reconciliação Terapêutica.2 

Deste modo, o parâmetro ‘confiança’ é um dos fundamentos mais importantes no que diz 

respeito à saúde sendo assim exigidos elevados padrões de qualidade tanto a nível técnico como 

humano. 

 

2.1 Hospital Privado da Boa Nova 

 

O HPBN foi fundado a 30 de março de 2009 e tem lugar na zona de Perafita (Matosinhos) 

perto da saída da A28. É, portanto, um local de fácil acesso e possui estacionamento próprio 

gratuito. 

O seu serviço de urgência funcional 24h por dia, 365 dias por ano, com 9 especialidades 

integradas juntamente com a oferta permanente de cuidados intensivos neonatais e adultos e o 

serviço de hemodinâmica constituem um fator único e diferenciador no panorama da saúde 

privada na região norte do país.4  

 

2.1.1 Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado da Boa Nova 

 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do HPBN são assegurados por um farmacêutico 

igualmente diretor técnico, o Dr. André Azevedo, à semelhança do que acontece nas outras 

unidades hospitalares do GTS, com a exceção do HPAV que são assegurados por dois 

farmacêuticos e uma técnica auxiliar de farmácia uma vez que é aqui que se localiza a FC e o 

Armazém. 

A gestão dos SF do HPBN é da inteira responsabilidade do farmacêutico sendo 

necessário respeitar sempre as exigências legais de produção, verificação e vigilância da 

conservação, armazenamento, distribuição e consumo dos respetivos medicamentos. Só assim 

é possível assegurar a segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos e respetivas 

terapêuticas. Deste modo, cada diretor técnico responsável por cada uma das unidades 

hospitalares do GTS criou um plano operacional (Anexo I) a fim de evitar que alguma das tarefas 
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acima mencionadas caísse no esquecimento ou em caso de substituição do respetivo 

farmacêutico haja sempre um suporte de ajuda. 

Ao longo do meu estágio no HPBN esta foi talvez a ferramenta que mais me 

acompanhou uma vez que todos os dias quando chegava ao hospital recorria à mesma 

para saber o que o mesmo e os utentes esperavam de mim e da minha função como 

farmacêutica nesse dia. 

O horário de funcionamento dos SF foi previamente definido pela comissão executiva do 

GTS sendo que este é, normalmente, de segunda a sexta-feira entre as 9h e as 18h com pausa 

para almoço de uma hora entre as 12h e as 14h30. Este encontra-se afixado à porta do local de 

trabalho para que seja do conhecimento de toda a equipa o horário em que o farmacêutico se 

encontra disponível nos SF. Nas restantes horas, a coordenadora dos serviços farmacêuticas, a 

Dr.ª Patrícia Moura, encontra-se disponível via telemóvel já que não usufrui de horário fixo como 

os restantes colegas. 

 

2.1.2 Recursos Humanos e Farmacêuticos em Contexto Hospitalar 

 

O farmacêutico hospitalar é parte integrante de uma equipa multidisciplinar pelo que 

todas as quartas-feiras pelas 9h este reúne com os restantes chefes dos departamentos 

constituintes do HPBN onde se debatem diferentes temáticas e formas de otimizar os seus 

serviços. 

É, assim, da responsabilidade do farmacêutico familiarizar-se com os restantes setores 

para que a gestão da aquisição e dispensa dos medicamentos não acarrete consequências 

negativas nem para o HPBN nem para a saúde dos seus utentes, assegurando o sucesso dos 

diversos serviços.5 É igualmente da sua responsabilidade assegurar a medicação em unidos e 

para os serviços de internamento, bem como de toda a distribuição clássica de medicamentos, 

soros, antissépticos, meios de contraste e testes de diagnóstico que servem os serviços e 

consultas do hospital. 

Por fim, e não menos importante, cabe ao farmacêutico ser capaz de esclarecer qualquer 

dúvida relacionada com medicação pelo que este deve manter-se o mais informado e atualizado 

possível para que possa prestar sempre o devido auxílio à restante esquipa. 

 

2.1.3 Programas Informáticos 

 

Por mais competente e eficaz que o farmacêutico se torne em contexto hospitalar a 

enorme quantidade de informação com que ele tem de lidar e servir todos os dias obriga à 

informatização da mesma para que esta possa ser gerida da melhor forma. 

O desenvolvimento de programas informáticos adaptados ao funcionamento das 

unidades hospitalares permite centralizar numa única plataforma todos os processos associados 

ao uso do medicamento. 
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Todos os hospitais do GTS utilizam os mesmos programas informáticos para que a 

linguagem seja prática e universal entre as diferentes equipas e para que todos acompanhem 

igualmente o circuito do medicamento. 

Os programas informáticos utilizados são três: 

• CPCHS (Companhia Portuguesa de Computadores - Healthcare Solutions) 

desenvolvido pela Glintt®: utilizado na aquisição e gestão de stocks e sua posterior atualização 

automática, nos pedidos semanais, na satisfação dos pedidos, a gerar o mapa da dose unitária, 

na consulta de débitos, na emissão de listagens, entre outros. 

• Intranet: utilizado apenas na FC pela Dra. Patrícia Moura (farmacêutica coordenadora 

dos SF) na compra de medicamentos e material de escritório como canetas, folhas, rolos de 

etiquetas, capas arquivadoras, entre outros. 

• PHC CS: utilizado na FC na receção de encomendas e nos SF na emissão de guias de 

transporte. Quando os motoristas transportam medicamentos entre as farmácias do GTS 

necessitam, legalmente, de uma guia de transporte. No HPBN esta entrega/receção dá-se entre 

as 10h e as 11h. 

 Estes programas informáticos tornam-se de extrema importância na correta gestão do 

circuito do medicamento rentabilizando tempo e efetivando a qualidade do serviço prestado pelos 

hospitais do GTS aos seus utentes.6  

 

3 Circuito do Medicamento 

 

A FC funciona como Armazém e destina-se a satisfazer os pedidos das encomendas 

semanais de todos os hospitais que constituem o GTS a fim de repor os stocks ideais das 

farmácias satélite realizando para isso as encomendas diretamente aos laboratórios. É também 

da sua responsabilidade a distribuição das encomendas pelas respetivas farmácias do grupo 

com exceção dos soros e do paracetamol que são entregues diretamente pelos laboratórios a 

cada uma das farmácias.  

Cada unidade faz assim o pedido no CPCHS sendo este rececionado e analisado pela 

coordenadora que posteriormente faz o pedido através do Intranet. 

 

3.1 Gestão de stocks e Aquisição de Medicamentos 

 

O uso racional e eficaz do medicamento é a base primordial da correta gestão de stocks 

de medicamentos e produtos farmacêuticos que servem a saúde dos utentes. 

A seleção de medicamentos para o hospital deve ter por base o Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM), publicação oficial elaborada pela comissão técnica 

especializada do INFARMED, e as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital. 

O orçamento do HPBN apresenta uma percentagem relevante para a compra de 

medicamentos, o que acresce a responsabilidade do farmacêutico em construir um stock seguro, 

capaz de suprir todas as necessidades do hospital. Contudo, é igualmente importante que não 
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exista stock em excesso, correndo o risco de haver perdas significativas para o hospital já que 

os medicamentos quando requisitados já podem estar fora do Prazo de Validade (PV).7 

No HPBN, o Dr. André Azevedo definiu stocks ideais para a farmácia e para cada um 

dos serviços do hospital juntamente com os enfermeiros responsáveis por cada um deles. Estes 

foram idealizados para permanecerem, em média, cerca de uma semana na farmácia e 3 a 4 

dias em cada um dos serviços. Semanalmente, todas as farmácias do GTS enviam à FC um 

pedido baseado nas necessidades de cada hospital. Seguidamente, esta envia o pedido total ao 

Departamento de Compras do grupo que efetua a encomenda diretamente aos laboratórios 

fornecedores.8 

Para aquisição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes é necessário enviar 

uma carta registada para o laboratório onde conste o Anexo VII (Anexo II) devidamente 

preenchido. Só depois do laboratório verificar que está tudo em conformidade é que procede à 

entrega dos referidos medicamentos. O original é devolvido à FC depois de assinado pelo 

responsável do laboratório e arquivado durante 5 anos. Esta requisição de estupefacientes e 

psicotrópicos é realizada uma vez por mês. 

 

3.2 Receção de Medicamentos 

 

A receção de medicamentos é da inteira responsabilidade da FC já que é esta quem 

realiza as encomendas. 

As encomendas chegam todas pelo transportador. Numa primeira fase verifica-se se a 

mercadoria corresponde à nota de encomenda e à guia de remessa e dá-se a validação dos 

medicamentos onde se confirmam a quantidade, a integridade das embalagens, o número de 

lote e o PV. Seguidamente dá-se a respetiva entrada da encomenda no sistema e o stock é 

atualizado automaticamente. 

Para satisfazer as encomendas das diferentes farmácias do GTS utiliza-se o CPCHS 

que informa acerca da necessidade e quantidade dos diversos medicamentos. Estes separam-

se por hospital para facilitar o trabalho dos motoristas e evitar qualquer tipo de erro. Aquando da 

receção destas encomendas dá-se prioridade aos produtos que necessitem de refrigeração já 

que as suas propriedades podem ser facilmente alteradas.9 

Existem algumas outras exceções para alguns grupos que necessitam de ser cumpridas 

como é o caso dos medicamentos hemoderivados e das matérias-primas. Tanto os 

medicamentos hemoderivados como as matérias-primas devem ser acompanhados pelos 

respetivos impressos ou certificados de autorização. Os hemoderivados devem ser 

acompanhados de um Certificado de Autorização de Utilização do Lote (CAUL) (Anexo III) 

emitido pelo INFARMED, documento esse que deve ser digitalizado e arquivado 

informaticamente, enquanto que as matérias-primas devem possuir um Boletim de Análise que 

comprove a qualidade do lote. 

Cabe ao farmacêutico verificar se a encomenda chegou em conformidade com as 

normas das Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) e só depois aceitá-la e inseri-la no sistema. 
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3.3 Armazenamento de Medicamentos 

 

Depois de rececionada a encomenda é da responsabilidade dos SF do HPBN garantir a 

qualidade, segurança e viabilidade dos medicamentos e demais produtos de saúde, sendo o seu 

armazenamento um pilar importantíssimo na preservação dos mesmos. 

Os medicamentos são armazenados segundo as suas condições ótimas de conservação 

de humidade, luminosidade e temperatura, sendo estas últimas controladas por um sistema 

contínuo e de registo automático. 

No HPBN os medicamentos e produtos farmacêuticos encontram-se armazenados em 

local apropriado (Tabela 1) e de fácil acesso, sendo separados por ordem alfabética de acordo 

com a sua forma farmacêutica e seguindo as normas da Denominação Comum Internacional 

(DCI). 

 

Tabela 1 - Condições especiais de armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos. 

Produto 

 

Condições de armazenamento 

Medicamentos termolábeis Conservação em frigorífico a uma temperatura entre 2ºC e 8ºC 

Medicamentos fotossensíveis Proteção da luz com embalagem apropriada 

Estupefacientes Cofre com fechadura de segurança 

Gases Medicinais Área separada do armazém, exterior ao hospital 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do meu estágio no HPBN verifiquei que o armazenamento dos 

medicamentos e demais produtos de saúde respeitava o método de rotação First Expired, 

First Out (FEFO) para evitar a expiração do PV. Ou seja, os medicamentos e demais 

produtos de saúde com PV inferior eram colocados à frente para que fossem os primeiros 

a ser dispensados, evitando perdas.10 

Outra situação com que me deparei foi que, quando o HPBN não era portador de 

determinado medicamento ou produto de saúde por diversas razões que passam pela 

gestão inteligente dos seus stocks solicitava-os a hospitais públicos da área 

Figura 3 – Cofre. Figura 2 – Frigorífico. 
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metropolitana do Porto. O hospital era contactado para emprestar o medicamento ou 

produto em causa durante 2/3 dias, enquanto a FC encomendava o mesmo ao laboratório 

em quantidade suficiente para devolver ao hospital fornecedor e, caso necessário, para o 

doente continuar o tratamento. Não é conhecido nenhum entrave a este ritual pelo 

profissionalismo e competência que caracterizam o HPBN. 

 

3.4 Formulário Hospitalar 

 

O Formulário Hospitalar (FH) baseia-se numa lista onde constam os medicamentos 

disponíveis no GTS. Foi criado pela coordenadora do SF e pelos diretores clínicos de cada um 

dos hospitais pertencentes ao grupo. Contudo, devido ao crescimento exponencial do GTS 

existem, regularmente, situações que necessitam de medicamentos que não se encontram 

contemplados no formulário. Nestes casos é necessário recorrer ao extra-formulário. Este extra-

formulário consiste numa folha de justificação de receituário de medicamentos preenchida pelo 

médico solicitador da medicação e analisada pelo farmacêutico e pelo diretor clínico de cada 

unidade hospitalar partindo destes a decisão de compra.11 

 

4 Farmacotecnia 

 

Entende-se por farmacotecnia a preparação de medicamentos necessários em contexto 

hospitalar que não se encontrem disponíveis comercialmente nas doses desejadas ou em que a 

sua preparação seja mais vantajosa.  

A preparação de medicamentos manipulados é um destes exemplos e obedece às Boas 

Práticas de Fabrico de Medicamentos Manipulados que constam na Portaria nº 594/2004 de 2 

de junho.12 A existência deste setor no HPAV (apenas) permite a preparação, todas as terças-

feiras, de medicamentos de forma individualizada e nas quantidades e dosagens necessárias, 

adaptando as características a grupos populacionais específicos e fornecendo resposta à falta 

de alternativas produzidas industrialmente. Todas as fichas de preparação são suportadas pelo 

Formulário Galénico Português.13 

Por outro lado temos também no HPAV a reembalagem, rotulagem e fracionamento em 

dose unitária, cumprindo sempre as BPF. Utilizam-se na obtenção de medicamentos que não 

são embalados por unidade, medicamentos sem identificação da substância ativa, do lote ou do 

PV por unidade e, ainda, quando é necessário fracionar os mesmos.14 Estas tarefas acabam por 

ser extremamente vantajosas do ponto de vista terapêutico e económico na medida em que 

permitem otimizar a distribuição unitária. 

Durante o meu estágio no HPBN não tive a oportunidade de contactar 

constantemente com estas duas realidades já que apenas no HPAV se preparam 

medicamentos manipulados estéreis e não-estéreis e se procede à reembalagem e 

rotulagem em dose unitária. 
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Deste modo, na penúltima terça-feira do mês de novembro, eu e as restantes 

colegas estagiárias do GTS fomos convidadas a conhecer as instalações do HPAV, 

observando como se procedia a reembalagem e rotulagem em dose unitária e a 

preparação de manipulados estéreis acompanhadas pela Dr.ª Patrícia Moura. Por fim 

concretizamos a encomenda de manipulados não-estéreis que havia para esse dia, 

participando ativamente na mesma como passo a expor no ponto 4.1. e seguindo sempre 

as BPF de que fomos incutidas. 

 

4.1 Manipulados não-estéreis 

 

As preparações não-estéreis que se fazem atualmente no HPAV destinam-se 

essencialmente a doentes individuais e específicos (fórmulas pediátricas, por exemplo) e passam 

principalmente pelas preparações asséticas (soluções e diluições de desinfetantes) descritas na 

Tabela 2.13 

As fichas de preparação de medicamentos manipulados bem como os rótulos referentes 

a cada uma das preparações estão contidos num dossier que se encontra armazenado na FC. 

No momento da manipulação procede-se ao preenchimento da respetiva ficha de preparação 

(Anexo IV) que deverá especificar a composição qualitativa e quantitativa, a dosagem, a forma 

farmacêutica, a técnica de preparação e o número de unidades a preparar. 

Para que cada produto preparado seja passível de ser rastreado é-lhe atribuído um 

número de lote que corresponde à data (ano, mês e dia) e à numeração relativa à ordem de 

preparação (exemplo: 2016102501). 

Por fim, dá-se a impressão dos rótulos onde consta a composição qualitativa e 

quantitativa, as condições de conservação, o PV, o número de lote atribuído e a data de 

preparação. Os manipulados estão prontos para seguir para as farmácias dos hospitais que os 

requisitaram. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse dia em que tive o prazer de conhecer o HPAV tive a oportunidade de preparar 

um manipulado não-estéril, nomeadamente o Ácido Acético 5%, utilizado nas consultas 

de ginecologia como mostra a Tabela 2. Seguindo todos os passos acima mencionados e 

Figura 4 - Exemplo de um rótulo. Figura 5 - Hotte do Laboratório 
da FC. 
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respeitando sempre as BPF, no dia seguinte o mesmo seguiu para a farmácia do GTS que 

o requisitara. 

 

Tabela 2 - Manipulados não-estéreis preparados na FC do GTS. 

Manipulado Serviço Requisitante 

  

Ácido Acético 5% Consulta ginecologia 

Ácido Cítrico 10% Dentária 

Ácido Tricloroacético 50% Consulta ginecologia 

Álcool 20% Oftalmologia 

Álcool 50% Urologia 

Álcool 60% saturado com Ácido Bórico Otorrinolaringologia 

Cloreto de Cálcio 2% Fisioterapia 

Hipoclorito 1% Dentária 

Hipoclorito 3% Dentária 

Iodeto de Potássio 1% Fisioterapia 

Salicilato de Sódio 2% Fisioterapia 

Tetracaína 2% + Adrenalina Consulta 

  

 

 

4.2 Citotóxicos 

 

Nem sempre a cirurgia ou a radioterapia são possíveis ou eficazes o suficiente para tratar 

neoplasias malignas e, nesses casos, recorre-se aos fármacos citotóxicos. Também são 

utilizados como coadjuvantes da cirurgia e da radioterapia em tratamentos iniciais.15 

Cada doente oncológico ostenta um protocolo com toda a sua informação pessoal (peso, 

superfície corporal e área sob a curva), com a medicação a preparar (citotóxicos prescritos por 

DCI, via de administração, dose padrão e dose ajustada ao doente) e, ainda, com a identificação 

do serviço clínico, médico responsável, patologia, protocolo de quimioterapia e data de 

realização do ciclo (Anexo V). 

A manipulação destes medicamentos acarreta graves consequência para a saúde do 

farmacêutico que a executa, desde um elevado risco teratogénico, mutagénico ou carcinogénico, 

pelo que este deve seguir um conjunto de normas previamente estabelecidas pela instituição. 

Os indivíduos responsáveis pela preparação dos citotóxicos devem estar equipados com 

vestuário protetor, luvas, touca, óculos de proteção e máscara. Existe um espaço próprio, 

também ele restrito mas separado da Câmara de Fluxo Laminar Vertical onde se dá a 

manipulação, onde o farmacêutico se pode equipar a rigor.15,16,17 Esta câmara deve ser ligada 30 

minutos antes da manipulação a fim de estabilizar o fluxo. 
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Tal como referi no ponto 4., a Dr.ª Patrícia Moura possibilitou-nos assistir à 

preparação, pela mesma, de um citotóxico requisitado por uma das farmácias do GTS. Foi 

explicando sucintamente cada passo que seguia segundo as normas estabelecidas e 

realçou, sempre, que a saúde do farmacêutico é o fator mais importante deste tipo de 

manipulação. 

 

5 Medicamentos de Autorização de Utilização Especial 

 

Numa linguagem simples, os medicamentos de autorização de utilização especial são 

aqueles que por algum motivo válido não possuem Autorização de Introdução no Mercado (AIM), 

obrigatória para qualquer medicamento comercializado em Portugal. Deste modo é necessário 

pedir uma Autorização de Utilização Especial (AUE) ao INFARMED. A seleção destes 

medicamentos é baseada em evidências clínicas, eficácia, segurança e qualidade, tendo sempre 

em consideração a relação custo/benefício, sendo da responsabilidade dos SF requerer a 

autorização para proceder à sua importação. Este pedido é realizado anualmente pela 

coordenadora dos serviços farmacêuticos onde é descrito com precisão a quantidade de produto 

a ser utilizada. O INFARMED comunica o seu parecer por e-mail ao GTS e só após esta resposta 

o pedido pode ser feito ao laboratório. Caso esta quantidade não satisfaça as necessidades 

durante esse mesmo ano outro pedido AUE terá de ser realizado à mesma entidade. A 

documentação deve ser arquivada por um período de 5 anos e facultada a esta entidade sempre 

que solicitada. O impresso de autorização de medicamentos de utilização especial segue no 

Anexo VI.18 

 

6 Sistema de Distribuição de Medicamentos 

 

6.1 Distribuição Clássica 

 

A distribuição clássica passa pela reposição dos serviços do HPBN (Internamento 1 e 2, 

Bloco, Urgência, UCI, Imagiologia, Fisioterapia, Hemodinâmica, Dentária e Consultas Externas) 

segundo um stock ideal de medicamentos, soros e embalagens vazias previamente estabelecido 

entre o enfermeiro chefe e o farmacêutico. Assim sendo, a farmácia está encarregue de repor os 

produtos farmacêuticos e de gerar e satisfazer o pedido dos medicamentos e demais produtos 

de saúde dos diferentes serviços. 

Quando algo de urgente é necessário o pedido é feito via telefone tendo o farmacêutico 

a responsabilidade de fazer a transferência direta entre a farmácia e o serviço requisitante. 

A nível informático o primeiro passo é conferir se o stock consegue satisfazer o pedido e 

só então dar seguimento ao pedido e à transferência direta dos medicamentos e demais produtos 

farmacêuticos para os serviços.19 
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É de extrema importância que o farmacêutico seja cuidadoso na gestão dos stocks ideais 

bem como na atualização dos mesmos aquando das reposições, para que nunca falhe 

medicação em nenhum dos serviços do HPBN. 

Assisti algumas vezes ao longo do meu estágio curricular a falhas por parte da 

restante equipa na ‘baixa’ da medicação a nível informático aquando da sua utilização, 

pelo que o Dr. André Azevedo, sempre atento, alertava logo o enfermeiro chefe do serviço 

em questão para que acertassem os valores a fim de não se confundirem os stocks ideais. 

 

6.2 Distribuição Individual Diária 

 

A distribuição individual diária é a medicação que é separada para os utentes em regime 

de internamento para as 24 horas seguintes, segundo prescrição médica. Este sistema tem como 

objetivo aumentar a segurança no circuito do medicamento, identificar o perfil farmacoterapêutico 

dos doentes, diminuir o risco de interações, racionalizar a terapêutica, gerir os recursos 

disponíveis da forma mais adequada e reduzir os desperdícios.14 

O farmacêutico começa por verificar no sistema informático se houve entrada de novos 

doentes ou alterações na medicação dos utentes já internados para proceder à sua validação. 

Para que uma prescrição médica possa ser validada é necessário que as características do 

doente e do medicamento prescrito, as condições de administração, a duração do tratamento e 

as interações medicamentosas estejam atenciosamente de acordo com as normas. 

Certos tipos de medicamentos, como os antimicrobianos, necessitam de justificação por 

parte do médico para os poder prescrever. Consoante a interpretação feita pelo farmacêutico as 

doses podem ser alteradas. Se a terapêutica não estiver conforme ou o farmacêutico detetar um 

possível erro poderá entrar em contacto com o médico prescritor a fim de chegarem ao melhor 

consenso. 

Todos os dias por volta da mesma hora, pelas 16h aproximadamente, é emitido o mapa 

da dose individual diária que nos informa sobre os doentes internados, o seu quarto e qual a 

medicação que necessitam para as próximas 24 horas (Anexo VII). Os soros, estupefacientes e 

medicação habitual do doente não são levados por já se encontrarem no internamento.20 

Depois de retirado o mapa é feita a identificação das gavetas e separada a medicação, 

seguindo-se o débito da mesma na conta de cada paciente. A mala com a medicação é entregue 

em cada serviço e é recolhida a do dia anterior. No final faz-se a revertência dos medicamentos 

não utilizados. 

À sexta-feira a unidose é feita em triplicado para assegurar o fim-de-semana. Na 

segunda-feira de manhã procede-se ao débito das doses de sábado e domingo consoante o que 

foi administrado ou não ao doente e se ele teve ou não alta. 

Todos os dias do meu estágio participei ativamente nesta atividade. Tirei diversas 

vezes a dose individual unitária e fiz a separação dos fármacos nas diferentes gavetas, 

devidamente identificadas, ora com a ajuda do Dr. André Azevedo ora apenas com a sua 

supervisão, aproveitando sempre para ir esclarecendo as minhas dúvidas acerca dos 

medicamentos e demais produtos de saúde e interiorizando a sua finalidade. Duas a três 
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semanas depois o Dr. André Azevedo já me colocava questões orais e analisávamos 

detalhadamente as prescrições médicas que nos iam chegando a fim de concretizar um 

possível diagnóstico ou se aquele seria o melhor meio de tratamento, o que achei uma 

forma interessantíssima e dinâmica de interiorizar estes conceitos e a importância desta 

realidade. 

 

6.3 Distribuição em Ambulatório 

 

A distribuição em ambulatório é outro dos sucessos do HPBN já que permite a 

distribuição de medicamentos a utentes que não se encontrem internados, evitando assim estes 

custos e permitindo que eles se mantenham em casa com a família.  

A principal procura passa pela medicação para o cancro da próstata, o cancro da mama, 

o cancro do pulmão e a fibrose quística.21 

O médico prescreve o medicamento e faz chegar ao farmacêutico a respetiva receita. Já 

na posse da receita, o farmacêutico é incumbido de encomendar o fármaco. Quando o 

medicamento chega ao hospital, o farmacêutico liga para o doente de modo a avisá-lo que pode 

ir levantá-lo. Este processo é repetido mensalmente já que cada embalagem só dá para 30 dias 

de tratamento. 

Infelizmente, os doentes estão em constante mudança pelo facto de o subsistema de 

saúde ou seguro não poderem mais comparticipar no privado tendo então que ser transferidos 

para o público. 

Este último ponto foi o principal motivo que me levou a intervir mais 

atenciosamente neste parte como passo a explicar mais sucintamente na segunda parte 

deste relatório, já que me deparei com a inexistência de panfletos para todos os 

medicamentos distribuídos em ambulatório no HPBN. Deste modo, listei as falhas e 

realizei os panfletos para os restantes medicamentos em conformidade com o modelo já 

pré-estabelecido pelo HPBN. 

Durante o meu estágio tive algumas oportunidades de contactar o doente e 

entregar-lhe a medicação. Esta é, talvez, a maior oportunidade do farmacêutico hospitalar 

contactar com o seu doente. É da sua inteira responsabilidade tratar da saúde do mesmo 

e esclarecer qualquer dúvida acerca da medicação ou da sua posologia, realçando sempre 

a importância do respeito pela mesma. Isto permite ainda ao farmacêutico controlar e 

vigiar os regimes terapêuticos estabelecidos. 

 

6.4 Circuitos Especiais 

 

Alguns grupos farmacoterapêuticos devido às suas características estão sujeitos a um 

controlo mais restrito e a uma legislação especial sendo, por isso, inseridos em circuitos 

especiais do medicamento. 
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6.4.1 Distribuição de Estupefacientes e Psicotrópicos 

 

Os estupefacientes e psicotrópicos são substâncias extremamente importantes para a 

medicina e as suas propriedades, desde que usadas conscientemente, podem trazer benefícios 

terapêuticos a inúmeras situações de doença. Infelizmente estes produtos de saúde estão muito 

associados a atos ilícitos, uma vez que atuam a nível do sistema nervoso central sendo por isso 

alvo de muita atenção por parte das autoridades competentes.22 

Atualmente, o HPBN possui o seguinte stock de estupefacientes e psicotrópicos: 

fentanilo, remifentanilo, alfentanilo, morfina, pasta de cocaína, sufentanilo e petidina. Este stock 

foi pré-estabelecido entre o farmacêutico e os enfermeiros responsáveis pelos serviços. Sempre 

que é utilizado um dos medicamentos acima mencionados é necessário preencher um registo 

em impresso próprio designado por Anexo X (Anexo VIII).23 Neste anexo constam dados como 

identificação do serviço requisitante, DCI do medicamento, forma farmacêutica, dosagem, nome 

do utente, número identificativo do doente e quantidade administrada e rubrica e assinatura do 

enfermeiro responsável pela administração. 

É obrigação do farmacêutico responsável pelos SF verificar se o preenchimento do 

documento se encontra em conformidade com as normas e se a quantidade administrada ao 

doente é real. Caso tudo esteja dentro dos conformes, o farmacêutico procede à validação da 

quantidade administrada, numerando sequencialmente as requisições e registando a quantidade 

a fornecer aos respetivos serviços, escrito de preferência por extenso e numerário. O documento 

só se encontra pronto a ser armazenado após assinatura do farmacêutico, do responsável pela 

entrega do medicamento nos SF e do profissional de saúde que receciona o pedido, com data e 

número mecanográfico.  

Em CPCHC faz-se a transferência do stock da farmácia para o serviço requisitante e 

imprime-se um duplicado. Uma das folhas fica em arquivo na farmácia num dossier próprio e a 

outra segue para o serviço requisitante juntamente com os estupefacientes e psicotrópicos em 

saco plástico agrafado. 

De modo a haver um controlo mais apertado deste tipo de medicação também existe um 

ficheiro excel onde estão descritas todas as movimentações destes medicamentos para posterior 

verificação pelo INFARMED. 

  

6.4.2 Distribuição de Hemoderivados 

 

Tal como o próprio nome indica, os medicamentos hemoderivados são medicamentos 

derivados do plasma humano e, como tal, apresentam um veículo à transmissão de doenças 

infetocontagiosas. 

Todos os lotes produzidos de hemoderivados são analisados pelo Instituto Português do 

Sangue (IPS) que envia os seus resultados para o INFARMED a fim de obter o certificado de 

aprovação de utilização, designado por Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote 

(COELL), dos respetivos lotes. A receção destes produtos vem acompanhada da guia de 

remessa e/ou fatura e do respetivo certificado de aprovação pelo INFARMED. 
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No HPBN os hemoderivados utilizados são a albumina, a fibrina humana e a 

imunoglobulina anti-D (Rh). Sempre que são prescritos estes medicamentos é necessário 

preencher o Modelo nº1804 (Anexo IX) com o nome do hemoderivado, o nome do serviço 

requisitante, o número mecanográfico, a identificação do doente, a dose, a duração do 

tratamento e a justificação clinica para a sua utilização. O original, depois de assinado pelo 

enfermeiro que recebe o medicamento no serviço, é devolvido à farmácia onde é arquivado 

durante 5 anos.24 

Ao longo do meu estágio no HPBN observei que o hemoderivado mais prescrito 

era a Imunoglobulina Anti-D (Rh). 

Quando a grávida é Rh negativo e o seu companheiro é Rh positivo pode haver um 

problema de compatibilidade entre o sangue da mãe e o sangue do bebé. Isto porque é 

muito provável que o bebé herde o tipo de sangue Rh positivo do pai. Neste caso, quando 

o sangue do bebé entra na corrente sanguínea da grávida as defesas desta vão encará-lo 

como um invasor e produzir anticorpos contra o mesmo. Estes anticorpos atravessam a 

placenta, podendo trazer complicações extremas para o bebé. Numa próxima gravidez a 

mãe pode rejeitar o seu filho. Deste modo, utiliza-se a imunoglobulina anti-D (Rh) que é 

um produto que pode evitar a formação desses anticorpos. É obtido a partir do sangue de 

outra pessoa que já tem anticorpos anti-Rh e é administrado intravenosamente.25 

 

6.4.3 Medicamentos de Alto Risco 

 

Os medicamentos de alto risco são aqueles que podem causar danos graves ou até 

mesmo fatais no utente quando utilizados irresponsavelmente ou não adequadamente já que 

apresentam uma margem terapêutica estreita e a probabilidade de administrar doses tóxicas é 

maior.26 

Segundo pesquisa bibliográfica efetuada pelos farmacêuticos do GTS (Otero, MJ. 

(2007). Prácticas para Mejorar la Seguridad de los Medicamentos de Alto Riesgo. Ministerio de 

Sanidad y Consumo, Gobierno de Espanã) foi criada uma lista com os medicamentos de alto 

risco que se utilizam no mesmo (Anexo X). O objetivo desta lista é eliminar ou diminuir os erros 

de administração relacionados com este tipo de medicação precavendo sempre o profissional e 

a saúde do utente. 

O local onde se encontram armazenados estes medicamentos, tanto na farmácia como 

nos restantes serviços em que se encontrem, encontram-se devidamente identificado com o 

símbolo de perigo. 

 

6.4.4 Sugamadex® 

 

O Sugamadex® é um fármaco utilizado na reversão do bloqueio neuromuscular 

provocado pelos fármacos rocurónio e vecurónio (relaxantes musculares) usados em anestesia 

geral. 
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Devido ao seu uso indiscriminado e aos elevados custos a ele associados foi criada uma 

folha de justificação da sua utilização (Anexo XI). Deste modo, o Sugamadex® só pode ser 

utlizado em doentes com obesidade mórbida, dificuldade em intubar e ventilar, patologias que 

limitam o uso de atropina e neostigmina ou com episódio respiratório crítico pós-operatório. A 

atropina e a neostigmina possuem ação similar à do Sugamadex® mas com um tempo de 

atuação superior (1,4 a 4,2 minutos, dependendo da dose, comparado com os 17 a 49 minutos 

da neostigmina), daí o seu abuso por parte dos profissionais de saúde. 

 

6.4.5 Mala Cardíaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esporadicamente realizam-se cirurgias cardíacas no HPBN. Este tipo de cirurgia exige a 

adoção de determinados cuidados particulares e de medicação especial, transformando a 

unidade de cuidados intermédios em unidade de cuidados intensivos. 

A mala cardíaca está guardada na farmácia e os medicamentos que a constituem, 

previamente estipulados pela equipa de enfermagem da especialidade, complementam o stock 

ideal do bloco operatório. 

Quando há cirurgias cardíacas a mala é preparada e levada ao bloco operatório no dia 

anterior. Os fármacos que constituem a mala são o ácido aminocapróico, a adenosina, a 

adrenalina, a aminofilina, a amiodarona, o gluconato de cálcio 10%, o cloreto de potássio 7,5%, 

o cloridrato de labetalol, a digoxina, o dinitrato de isossorbito, a dobutamina, a dopamina, a 

efedrina, a heparina, a lidocaina 1%, a fenileferina, o metoprolol, o nitroprussiato de sódio, a 

noradrenalina, a papaverina, o propofol 2%, a protamina e o sulfato de magnésio 20%. Também 

são enviados os soros de ringer e lactato 1000mL, ringer e lactato 500mL e bicarbonato de sódio 

200mL. 

Durante o meu estágio no HPBN tive o prazer de contactar com duas cirurgias 

cardíacas, participando apenas na preparação da mala cardíaca de uma delas, já que a 

outra decorreu no meu primeiro dia de estágio. Esta primeira cirurgia teve algumas 

complicações inesperadas na saúde do utente pelo que os SF foram extremamente 

solicitados nos dias seguintes à mesma, tanto para esclarecimento de dúvidas de qual 

seria a melhor forma de reverter a situação como na colaboração da aquisição de 

Figura 6 - Mala Cardíaca. 
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medicação que não faz parte do stock do HPBN ou que faz mas em quantidades 

insuficientes. Claro que não intervi tanto quanto o Dr. André Azevedo, mas agradeço-lhe 

a humildade e dedicação com que me integrou neste processo, ouvindo a minha opinião, 

esclarecendo as minhas dúvidas e explicando-me os melhores caminhos a adotar nestas 

situações. 

 

6.4.6 Gases Medicinais 

 

Os Gases Medicinais (GM) ou terapêuticos são medicamentos utilizados para ventilar, 

oxigenar ou anestesiar um paciente, aliviar a dor aquando um ato doloroso ou, ainda, tratar as 

infeções respiratórias agudas.28 Outros gases também utilizados em alguns atos médicos no 

HPBN, como é o caso do dióxido de carbono medicinal e do azoto medicinal líquido, são 

considerados dispositivos médicos não sendo, por isso, alvo de controlo por parte dos SF do 

hospital. 

Air Liquide Medicinal é o laboratório que fabrica e distribui os gases medicinais ao GTS. 

É igualmente responsável pela instalação e manutenção dos equipamentos bem como pela 

apresentação de todas as informações indispensáveis à sua correta utilização. 

Todos os serviços do HPBN que possuem carro de emergência são suportados por estes 

gases (urgência, bloco operatório e internamentos). Utilizam-se através de tomadas que equipam 

os diferentes serviços ou a partir de uma ligação direta de uma garrafa sobre pressão. O 

armazém destes encontra-se na parte exterior do hospital, garantindo todas as normas e 

condições de segurança de acordo com as BPF. 

Os GM devem conservar a sua pureza e estar disponíveis em qualquer momento. 

Quando uma destas garrafas termina, um alarme dispara no serviço de urgência para proceder 

à substituição das mesmas. É necessário registar o lote, prazo de validade, data de fim das balas, 

data de entrada das novas balas e data de início das balas numa folha destinada para esse efeito 

(Anexo XII). 

Também durante o meu estágio tive a oportunidade de preencher os dados 

solicitados no Anexo XIII acima mencionado, bem como de apresentá-los ao INFARMED 

aquando da inspeção pelo mesmo nas instalações do HPBN. Estava tudo em 

conformidade com as normas e BPF. 

 

7 Contagem de stocks 

 

Como em qualquer outra entidade, a contagem de stocks é um fator crucial para a correta 

gestão da mesma, evitando o máximo de perdas físicas e monetárias. 

No HPBN a contagem de stocks está organizada da seguinte forma: 

• Internamento 1 e 2, Urgência e Bloco Operatório: semanalmente; 

• Endoscopia, Hemodinâmica, Bloco de Partos, Neonatologia, Consultas Externas e 

Unidade de Cuidados Intensivos: trimestralmente. 
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Todos os medicamentos e soros em falta são anotados e entregues ao enfermeiro 

responsável por cada serviço para posterior correção dos erros. 

O stock da farmácia do HPBN é avaliado de 4 em 4 meses. Se houver stock em falta o 

farmacêutico contacta os restantes farmacêuticos do GTS a fim de perceber se ocorreu algum 

erro na distribuição dos medicamentos e, caso isso se verifique, a medicação possa ser 

reencaminhada para o hospital em falta, acertando os stocks de todos os hospitais do GTS. Caso 

não seja este o problema contacta-se novamente o enfermeiro chefe do serviço com a lista dos 

medicamentos em falta para que ele verifique se não houve falhas na ‘baixa’ de alguns desses 

medicamentos.29 

 

8 Controlo dos Prazos de Validade 

 

Também o controlo dos PV consta na lista das tarefas de maior responsabilidade do 

farmacêutico, não só para evitar perdas financeiras para o hospital mas também para não colocar 

em risco a saúde dos seus utentes. 

O controlo dos PV é realizado numa lista em excel onde se encontram registados todos 

os produtos existentes no HPBN, os serviços onde eles se encontram e os respetivos PV. 

Todos os meses faz-se um levantamento dos produtos que vão expirar no mês seguinte 

reencaminhando-os para a FC. Na FC o farmacêutico responsável tenta que os medicamentos 

e demais produtos de saúde devolvidos ainda sejam utilizados na distribuição em dose unitária 

antes de expirarem. Quando tal não é possível procede-se à devolução dos mesmos aos 

laboratórios de origem, esperando que sejam aceites para que não haja perdas significativas 

para o hospital. 

O ficheiro excel é então atualizado com a indicação ‘retirado’ nesses mesmos produtos.30 

Esta foi outra das atividades em que pude participar no me estágio em farmácia 

hospitalar, auxiliando o Dr. André Azevedo no controlo e atualização dos PV dos demais 

produtos de saúde que constituem o stock do HPBN e retirando os produtos com data de 

expiração nos 30 dias seguintes.
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1 Índice Ambulatório 

 

 Tal como já referi no ponto 6.3. Distribuição em Ambulatório, o SNS (Sistema Nacional 

de Saúde) assegura a dispensa de medicamentos gratuitamente em regime de ambulatório nos 

serviços hospitalares em casos devidamente regulamentados.31 

 Ao longo do meu estágio verifiquei que o HPBN recebia alguns utentes nestas condições 

e que cada vez mais eram aqueles que se dirigiam a esta instituição para iniciar este processo. 

Esta era a forma mais realista de o farmacêutico hospitalar contactar com a saúde do seu utente, 

tendo a oportunidade de assegurar a terapêutica dos mesmos, esclarecendo as suas dúvidas e 

assegurando o respeito pelo tratamento. 

 Depois de uma conversa com o Dr. André Azevedo sobre o assunto, e após o 

acompanhar em algumas destas entregas, verifiquei que aquando da primeira vez o HPBN 

distribuía um panfleto com todas as questões e dúvidas pertinentes relacionadas com a patologia 

e respetiva terapêutica. Contudo, com a chegada de novos utentes, algumas patologias também 

eram novas e ainda não estavam criados panfletos para as mesmas. Voluntariei-me a realizar 

os mesmos, sempre com a supervisão do Dr. André Azevedo. 

 O Anexo XIII mostra o trabalho que realizei para este efeito. 

 

2 Intervenção Farmacêutica 

 

A Intervenção Farmacêutica (IF) é um processo no qual o farmacêutico durante a 

validação da prescrição médica identifica potenciais problemas relacionados com a medicação. 

De seguida, contacta o médico prescritor que pode ou não aprovar a intervenção. 

Esta tarefa de ‘backstage’ do farmacêutico hospital que poucos conhecem é talvez a 

forma mais peculiar do mesmo interagir e cuidar da saúde do seu utente. 

Na IF o farmacêutico avalia quatro parâmetros farmacoterapêuticos: a necessidade, a 

adequabilidade, a posologia e as condições do doente usar o medicamento, parâmetros esses 

que podem ser analisados no Anexo XIV referente aos problemas relacionados com a 

medicação (PRM). Não menos importante é a possibilidade de interação com outros fármacos. 

Caso exista um resultado negativo associado à medicação (RNM), o farmacêutico analisa a 

necessidade, a efetividade e a segurança da medicação para que de seguida possa classificar o 

grau de IF (Anexo XV). 

Todos os dias do meu estágio no HPBN assisti à validação das prescrições médicas que 

chegavam aos SF, pelo que nas últimas semanas fui eu mesma que realizei autonomamente 

esta tarefa, sempre com a supervisão do Dr. André Azevedo. Apenas um caso se tornou 

alarmante e com necessidade de IF. O Sugamadex® disponível no stock dos Internamentos 1 e 

2 não supriu as necessidades dos mesmos durante alguns dias consecutivos, o que suscitou 

dúvidas no Dr. André Azevedo e na restante equipa dos internamentos acerca da sua correta 

utilização. Contudo, as requisições eram preenchidas em conformidade com a norma e, como 

tal, o Dr. André Azevedo dispensava o medicamento. Mas a situação prolongou-se e ele decidiu 
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intervir, reunindo com a equipa que constituía os Internamentos 1 e 2, inclusive com o médico 

prescritor. A situação resolveu-se em reunião e o stock pré-estabelecido voltou a ser suficiente 

para as necessidades do HPBN. 

Outros casos com que me deparei ao longo do meu estágio apresento na tabela 

seguinte: 

 

Tabela 3 - IF na Validação de Prescrições Médicas no HPBN. 

Medicamento Descrição da 
IF 

Classificação 
da IF 

Resultado da 
IF 

PRM RNM Grau 

       
Piperaciclina + Tazobactam Doente 

alérgico à 

Penicilina 

Aprovado Alteração 

para 

Levofloxacina 

ampola 

2 b) 3 b) I 

Ferro trivalente injetável Dose 

excessiva de 

ferro 

Aprovado Suspensão 

da toma 

3 e) 3 b) I 

Cianocobolamina ampola Prescrito 1 

ampola por 

dia 

Dose 

recomendada 

1 ampola por 

semana 

Reprovado Doente 

encontrava-

se com 

carência 

excessiva 

3 f) 1 a) II 
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Conclusão 
 

 A oportunidade de estagiar no Hospital Privado da Boa Nova durante estes dois meses 

foi gratificante. 

 Apesar de Farmácia Hospitalar abranger o segundo maior setor de farmacêuticos em 

Portugal, esta é uma realidade ainda um pouco desconhecida para a maioria dos estudantes que 

terminam o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Falo, também, por experiência 

própria. 

Deste modo, a possibilidade de contactar com os diversos setores de atividade dos 

Serviços Farmacêuticos ao longo do Circuito do Medicamento permitiu-me adquirir competências 

extremamente úteis para a minha vida profissional. A Gestão de stocks e a Distribuição Individual 

Diária em Dose Unitária foram importantes no sentido da familiarização com determinadas 

medicações e formulações que apenas se encontram em meios hospitalares e por realçarem a 

importância que o farmacêutico exerce no Circuito do Medicamento e no esclarecimento de 

qualquer dúvida perante a restante equipa. Experienciei, ainda, a validação de prescrições 

médicas, a emissão de listas de aviamento, a prescrição de Medicamentos Psicotrópicos e 

Estupefacientes e Hemoderivados. 

Relativamente à Distribuição em Ambulatório esta é oportunidade mais próxima do 

farmacêutico hospitalar contactar com o seu utente, devendo aproveitar para conversar com ele 

e esclarecê-lo sobre qualquer dúvida que tenha relativamente ao medicamento. No setor da 

produção acompanhei, mesmo que apenas durante um dia, a preparação de medicamentos 

estéreis e não estéreis, bem como o procedimento a efetuar desde a sua requisição até à 

distribuição aos diferentes setores. 

Despeço-me salientando o impacto extremamente positivo na consolidação dos 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso e no desenvolvimento de novas competências, fruto 

da experiência vivida no contexto hospitalar. Não restam dúvidas da importância do farmacêutico 

na promoção da Saúde Pública. 
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Anexo I – Plano Operacional dos Serviços Farmacêuticos do HPBN 

Diário 

Manhã 

 Verificar se houve levantamento de 
medicação na farmácia e debitar  

 Validar prescrições médicas  

Tarde 

 Validar prescrições médicas e 
preparar malas unidose para 
internamento 

 Reverter medicação do dia anterior e 
debitar unidose 

 Conferência de faltas de débito no 
internamento  

Segunda-feira 

Manhã  

 Debitar medicação unidose do fim-
de-semana de acordo com altas 
clínicas 

 Fazer encomenda semanal à 
Farmácia Central 

 Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos, soros/embalagens 
vazias da Urgência 

Tarde 

 Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos/soros ao 
Internamento 1 e 2 

 Satisfazer o pedido da Consulta 
Externa 

 Gerar e satisfazer pedido de Bloco de 
Partos e Neonatologia 

 Gerar e satisfazer pedido de 
embalagens vazias/soros do Bloco 

Terça-feira 

Manhã 

 Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos do Internamento 

 Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos do Bloco 

 Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos da Endoscopia 

Tarde  

 Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos do Hospital de Dia da 
Maia 

Quarta-feira 

Manhã 

 Reunião de alinhamento operacional 

 Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos do Internamento 

 Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos da Hemodinâmica 

Tarde  

 Inventário de serviços e controlo de 
prazos de validade 

 Satisfazer pedido de Esterilização 

 Satisfazer pedido de Imagiologia 

 Satisfazer pedido de Dentária 

Quinta-feira 

Manhã  

 Receber e guardar soros Baxter 

 Satisfazer pedido de medicamentos e 
soros/embalagens vazias da 
Urgência 

Tarde  

 Satisfazer pedido de medicamentos e 
soros/embalagens vazias do 
Internamento 1 e 2 

Sexta-feira 

Manhã  

 Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos do Internamento 

 Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos do Bloco 

Tarde  

 Preparar malas unidose para sexta-
feira, sábado e domingo 

 Debitar medicação unidose apenas 
deste dia 
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Anexo II – Anexo VII 

 

  

 Gerar e satisfazer pedido da 
Endoscopia 

 Repor estupefacientes do Bloco 
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Anexo III – Exemplo de um Certificado de Autorização de Utilização do Lote (CAUL) 
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Anexo IV – Exemplo de uma Ficha de Preparação de um Manipulado 
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Anexo V – Protocolo de Citotóxicos 
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Anexo VI – Impresso de Autorização de Utilização de Medicamentos de Uso Especial 
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Anexo VII – Mapa de Distribuição de Medicamentos 
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Anexo VIII – Anexo X 
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Anexo IX – Modelo nº 1804 – Medicamentos Hemoderivados 
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Anexo X – Lista de Medicamentos de Alto Risco 

 

Anexo XI – Modelo de justificação de utilização de Sugamadex® 
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Anexo XII – Registo dos Gases Medicinais 
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Anexo XIII – Panfletos de Informação ao Doente 
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Anexo XIV - Problemas Relacionados com a Medicação (PRM) 

 

 

Anexo XV - Resultado Negativo associado à Medicação (RNM) e Classificação do Grau de 

Intervenção Farmacêutica 
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