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Resumo 

 

A Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto proporciona aos 

estudantes do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas a realização de 

um estágio curricular no último semestre do curso, com a duração de 6 meses. 

Este estágio proporciona o contacto com a realidade da profissão aos 

estudantes, antes de ingressarem no mundo do trabalho, em farmácia 

comunitária e hospitalar.  

Este relatório descreve a minha fase de estágio em farmácia 

comunitária, que decorreu na Farmácia da Cumieira, entre 1 de março e 14 de 

julho de 2018, sobre a orientação da Dr.ª Sónia Mendes. Encontra-se dividido 

em três partes distintas. A primeira parte relata o funcionamento interno de uma 

farmácia comunitária, bem como o enquadramento legal aplicável e o 

relacionamento entre o farmacêutico e o utente. Descrevo todas as atividades 

que tive a oportunidade de desenvolver, bem como as dificuldades com que me 

deparei ao longo do estágio. Na segunda parte deste relatório são abordados 

os dois projetos que desenvolvi com o objetivo de intervir diretamente com o 

utente, que têm como temas: Preparação Individualizada da Medicação e 

Desnutrição no Idoso. Tratam-se de assuntos pouco discutidos na nossa 

sociedade e dirigidos essencialmente ao idoso, a faixa etária mais dependente 

da farmácia. Por fim, inclui uma terceira parte no relatório, onde descrevo 

alguns trabalhos que fui realizando ao longo do estágio com o objetivo de 

melhorar a organização da farmácia e a tornar mais atrativa. 

Todas as atividades que fui desenvolvendo neste estágio na Farmácia 

da Cumieira permitiram-me perceber efetivamente que o farmacêutico, além do 

profissional de saúde do medicamento, desempenha um papel muito 

importante na sociedade. 
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PARTE I – Descrição das atividades 

desenvolvidas no estágio 

1. Introdução 

As farmácias comunitárias desempenham um papel essencial na 

sociedade, representando a “face mais visível” da profissão de farmacêutico. 

Os utentes reconhecem proximidade, disponibilidade, confiança, dedicação e 

competência por parte dos farmacêuticos, pelo que as suas funções, 

atualmente, ultrapassam o seu papel enquanto técnico do medicamento1, 2. 

O farmacêutico é o último profissional de saúde com o qual o utente 

contacta antes de iniciar uma terapêutica e, por vezes, é o primeiro a que 

recorre para pedir aconselhamento sobre um problema de saúde menor1. No 

exercício da sua atividade na farmácia, o farmacêutico deve:  

▪ Promover a utilização segura, eficaz e racional dos medicamentos;  

▪ Assegurar que, na dispensa do medicamento, o doente recebe 

informação correta sobre a sua utilização;  

▪ Dispensar ao doente o medicamento em cumprimento da prescrição 

médica ou o que melhor satisfaça as relações benefício/risco e 

benefício/custo, de acordo com os seus conhecimentos;  

▪ Assegurar, em todas as situações, a máxima qualidade nos serviços 

prestados, conforme as boas práticas da farmácia2. 

Além disso, o papel ativo do farmacêutico na área da saúde pública não 

só se manifesta na dispensação de medicamentos, mas também nos cuidados 

farmacêuticos que presta, como deteção precoce de doenças, gestão 

farmacoterapêutica, determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos e 

até na promoção de estilos de vida mais saudáveis1, 2. 

Assim, após nove semestres do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, foi-me dada a possibilidade de fazer um estágio curricular na 

Farmácia da Cumieira (FC), em Fafe, durante quatro meses. 

 

2. Farmácia da Cumieira 

2.1. Localização 

A FC localiza-se em Fafe, mais propriamente na rua da Cumieira, 

inserindo-se numa zona periférica da cidade, a cerca de 2 km do centro. 
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Encontra-se à beira da estrada nacional 311, que é uma das ruas de principal 

acesso a diversas freguesias do conselho de Fafe e arredores da cidade tendo, 

portanto, uma localização privilegiada. 

 

2.2. Horário de funcionamento 

A FC encontra-se aberta ao público de segunda-feira a sábado das 9 

horas às 20 horas, continuamente. Uma vez por semana, a farmácia realiza 

serviços permanentes em escalas de turnos definidos e inscritos no calendário 

das farmácias de serviço de Fafe. Os serviços permanentes referem-se a um 

funcionamento de 24 horas da farmácia, até às 9 horas do dia seguinte. O 

atendimento, durante estes serviços, é realizado através do FarmaDrive ou do 

postigo a partir das 23 horas. 

 

2.3. Estrutura 

De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia 

Comunitária (BPF), a farmácia comunitária é “um espaço que se caracteriza 

pela prestação de cuidados de saúde de elevada diferenciação técnico-

científica, que tenta servir a comunidade sempre com a maior qualidade”. 

Assim, para que o farmacêutico comunitário possa desempenhar as suas 

funções, tanto as dirigidas ao medicamento como ao doente, necessita que a 

estrutura da farmácia seja adequada3. 

O Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, estabelece as normas para 

as instalações das farmácias comunitárias, que devem garantir a segurança, 

conservação e preparação dos medicamentos, bem como a acessibilidade, 

comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal2. 

 

2.3.1.  Estrutura externa 

A estrutura externa da farmácia comunitária deve cumprir determinadas 

exigências, que estão estabelecidas tanto pelas BPF como pelo Decreto-Lei n.º 

307/2007, de 31 de agosto2, 3. O espaço exterior da farmácia deve assim ser 

“característico e profissional, facilmente visível e identificável”3. 

A FC situa-se no rés-do-chão de um edifício de dois andares (Anexo I), o 

que facilita o acesso a todo o tipo de utentes, incluindo a cidadãos com 
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deficiência motora. Encontra-se bem identificada para o público, com a 

inscrição “Farmácia da Cumieira” e com uma cruz verde, que se encontram 

iluminados quando a farmácia se encontra de serviço. Na parte exterior da 

farmácia, mais propriamente na entrada, encontra-se ainda o horário de 

funcionamento, a diretoria técnica pela Dr.ª Olga Baptista e a farmácia que se 

encontra de serviço permanente, com a indicação da devida localização. O 

espaço envidraçado do rés-do-chão encontra-se publicitado com diferentes 

produtos e campanhas disponíveis na FC.  

Além disto, a FC é provida de parque de estacionamento privado para 

vários carros (Anexo II) e ainda um serviço de FarmaDrive na parte lateral da 

farmácia (Anexo III). Este serviço possui uma campainha no local de 

atendimento e o postigo é o mesmo que se utiliza nos serviços noturnos. Estas 

características tornam o acesso à farmácia mais cómodo, facilitado e apelativo. 

Na parte traseira da farmácia, existe ainda uma porta de acesso privado, 

que é utilizada para movimentação dos colaboradores e para o serviço de 

entrega de encomendas, evitando a desordem no espaço de atendimento. 

 

2.3.2.  Estrutura interna 

A farmácia comunitária deve dispor, no mínimo, de quatro divisões: área 

de atendimento ao público, armazém, laboratório e instalações sanitárias2. A 

FC além destas áreas possui uma zona de receção e gestão de encomendas, 

uma sala para atendimento personalizado e/ou confidencial e um escritório. 

A área de atendimento ao público (Anexo IV) é um espaço amplo, bem 

iluminado, agradável e acolhedor, proporcionando assim um ambiente 

favorável ao contacto entre o utente e o farmacêutico. Possui quatro balcões 

de atendimento, devidamente informatizados com as respetivas caixas 

registadoras, leitores de códigos de barras, impressoras e dois terminais de 

multibanco. Um destes balcões é utilizado essencialmente para o serviço 

FarmaDrive ou nos serviços noturnos, uma vez que se encontra mais próximo 

do postigo de atendimento. Em cada balcão de atendimento existe uma área 

destinada à exposição de produtos não sujeitos a receita médica, normalmente 

de carácter sazonal. Na área de atendimento ao público estão também 

expostas as gamas disponíveis de Produtos de Dermofarmácia, Cosmética e 
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Higiene (PDCH), de emagrecimento, de puericultura, suplementos alimentares 

e ainda alguns produtos sazonais, nomeadamente solares. Atrás dos balcões 

estão expostos Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

variados, como antidiarreicos, anti-histamínicos, produtos de cuidado capilar, 

de higiene íntima, de higiene dentária e ainda produtos de veterinária e 

sazonais de elevada procura. Nesta área, sob os lineares existem também 

gavetas onde são armazenados produtos dispensados na farmácia, 

nomeadamente supositórios, produtos para o controlo da diabetes e de 

aplicação vaginal. Os produtos expostos e mesmo os expositores vão sendo 

alterados com regularidade para cativar a atenção dos utentes. Na zona de 

atendimento existem ainda duas cadeiras, para que os utentes esperem pela 

sua vez com maior comodidade, e uma zona dedicada às crianças. É 

importante referir que este espaço de atendimento é partilhado por uma ótica, 

em que se encontram expostos óculos graduados e de sol. 

A sala de atendimento personalizado e/ou confidencial (Anexo V) trata-

se de um local individualizado, independente da área de atendimento ao 

público, destinado à prestação de serviços, nomeadamente à determinação de 

parâmetros bioquímicos, à administração de injetáveis e vacinas que não se 

encontram no Plano Nacional de Vacinação (PNV), e a aconselhamento 

farmacêutico a utentes que necessitem de um atendimento mais personalizado. 

 A área de armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos 

encontra-se dividida em três zonas. A primeira, e mais próxima do balcão, 

possui os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) de marca e 

genéricos, em gavetas deslizantes, que se encontram separados consoante a 

via de administração (Anexo VI). A segunda zona de armazenamento contém 

os MNSRM, também separados consoante a forma farmacêutica, e alguns 

separados por classes, como os suplementos alimentares e os medicamentos 

apropriados para a obstipação (Anexo VII). Por fim, a terceira zona possui os 

excedentes, sejam eles de MNSRM, MSRM ou PDCH (Anexo VIII). No 

armazém encontra-se ainda um frigorífico para armazenar os medicamentos 

que necessitam de refrigeração entre 2ºC e 8ºC (Anexo IX). 

A área de receção e gestão de encomendas localiza-se junto ao armazém 

(Anexo X) e possui acesso direto ao exterior, através das traseiras da farmácia, 
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o que facilita a entrega das encomendas por parte dos transportadores. Este 

local está provido de todo o material necessário para a gestão de encomendas, 

como sistema informático, leitor de códigos de barras, impressora, impressora 

de etiquetas e telefone. 

O laboratório corresponde ao local onde se procede à preparação de 

medicamentos manipulados (Anexo XI). Na FC este local é constituído por uma 

bancada de superfície lisa e de fácil limpeza, um lavatório para lavagem do 

material utilizado na preparação dos manipulados, e armários para armazenar 

o material, as matérias-primas e os equipamentos necessários. Devido à falta 

de espaço, alguns dos armários do laboratório são utilizados para o 

armazenamento de produtos de veterinária, soluções desinfetantes de uso 

externo, soro fisiológico e dispositivos médicos.   

O escritório (Anexo XII) destina-se à realização de trabalhos de gestão 

farmacêutica e de reuniões com delegados médicos ou representantes dos 

laboratórios farmacêuticos. Neste espaço são armazenadas fontes de 

informação obrigatórias e essenciais à prática farmacêutica, como o Prontuário 

Terapêutico, a Farmacopeia Portuguesa, e ainda outra bibliografia que auxilia 

no aconselhamento farmacêutico, como o livro com o título “Medicamentos não 

prescritos - Aconselhamento Farmacêutico”. Visto que se trata do local mais 

condicionado da farmácia, o armário de armazenamento dos psicotrópicos e 

estupefacientes encontra-se no escritório. 

 

2.4. Recursos humanos 

As farmácias devem dispor, no mínimo, de dois farmacêuticos, um diretor 

técnico e outro farmacêutico, e, de acordo com o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 

31 de agosto, “os farmacêuticos devem, tendencialmente, constituir a maioria 

dos trabalhadores da farmácia”. 

A FC possui, neste momento, a seguinte equipa de trabalho:  

▪ Dr.ª Olga Baptista – Proprietária e diretora técnica 

▪ Dr.ª Sónia Mendes – Proprietária e farmacêutica substituta 

▪ Dr.ª Magda Gonçalves – Farmacêutica  

▪ Dr.ª Tânia Gonçalves – Farmacêutica  

▪ Tiago Freitas – Técnico de farmácia 
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▪ Helena Machado – Funcionária da limpeza  

 

2.5. Perfil dos utentes 

Devido à sua localização, os utentes que recorrem à FC são muito 

diversos, desde utentes ocasionais oriundos de variados locais, a utentes que 

residem nas redondezas da farmácia ou passam ali diariamente. A maior parte 

destes utentes estão fidelizados à farmácia, e muitos deles possuem mesmo 

acompanhamento farmacoterapêutico. 

 A população que mais frequenta a farmácia é a idosa, que na maior 

parte das vezes é polimedicada e faz medicação crónica, o que trás um enorme 

desafio à equipa de trabalho da FC. Com esta população é necessário utilizar 

uma linguagem mais acessível e ser um bom ouvinte, pois grande parte são 

pessoas solitárias que recorrem à farmácia para procurar um pouco de atenção. 

Além disso, como se tratam de utentes polimedicados, deve ter-se um maior 

cuidado no que diz respeito a interações medicamentosas e ao cumprimento 

do esquema terapêutico. 

 

3. Gestão da farmácia  

3.1. Sistema informático 

O sistema informático utilizado na FC é o Sifarma2000®, um programa 

desenvolvido pela Associação Nacional das Farmácias (ANF) em colaboração 

com a Glintt®. O Sifarma2000® é um programa completo, simples e seguro, o 

que o torna fundamental ao funcionamento da farmácia, desde a sua gestão 

até ao desempenho da atividade farmacêutica. 

Este sistema permite, no que diz respeito à gestão: a realização, 

verificação e receção de encomendas; a gestão de stocks; a realização de 

devoluções e regularização de notas de crédito; a gestão dos Prazos de 

Validade (PV) e etiquetagem; e ainda todo o processo relacionado com a 

faturação e gestão dos utentes. No que diz respeito ao atendimento, o 

Sifarma2000® tem um papel essencial, pois disponibiliza informação técnica e 

científica de forma simples e acessível sobre todos os medicamentos, desde a 

posologia, indicações terapêuticas, interações medicamentosas, 

contraindicações, até aconselhamentos ou alertas úteis a prestar ao doente.  
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Além disso, é possível fazer o acompanhamento farmacoterapêutico do utente, 

onde se pode adicionar informações, como resultados de testes bioquímicos, e 

registar os medicamentos que costuma fazer. Com este acompanhamento, são 

também adicionadas à ficha do utente, as suas patologias, o que gera alertas 

no caso de existirem contraindicações no uso de determinado medicamento. 

Durante o meu estágio fui aprendendo as várias funcionalidades do 

sistema, percebi que este é imprescindível na gestão da farmácia e que facilita 

muito o papel do farmacêutico no contacto com o utente. 

 

3.2. Gestão de stocks 

A gestão de stocks é uma das atividades mais importantes da farmácia, 

sendo essencial para o bom funcionamento e sustentabilidade da mesma, quer 

a nível financeiro, quer na satisfação dos utentes. Esta atividade requer uma 

análise cuidada de cada produto, desde informações do consumo médio do 

produto, sazonalidade, bonificações dos armazenistas ou promoções de 

laboratórios, espaço do armazém e ainda a disponibilidade de capital para 

adquirir o produto. 

Este processo de gestão é auxiliado pelo Sifarma2000®, que permite 

consultar o histórico de compras e vendas de cada produto, bem como o preço 

a que se adquire. Além disso, é possível determinar um stock mínimo e máximo 

para cada produto, criando automaticamente encomendas diárias para o 

fornecedor pré-estabelecido. 

 

3.3. Encomendas 

3.3.1.  Seleção de fornecedores 

Os produtos farmacêuticos existentes na farmácia podem ser adquiridos 

através da compra a distribuidores grossistas/armazenistas ou através da 

compra direta a laboratórios, ambos autorizados pela Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED)2. Os armazenistas fornecem 

os produtos num período curto, após a realização da encomenda, normalmente 

da manhã para a tarde, ou então de um dia para o outro, o que permite 

responder rapidamente às necessidades dos utentes. As encomendas feitas 

diretamente aos laboratórios, geralmente são de maior volume, 
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correspondendo geralmente a medicamentos genéricos, e conferem vantagem 

em termos económicos. 

A seleção dos fornecedores é da responsabilidade do diretor técnico e/ou 

responsável pelas compras, sendo que na FC esta função, normalmente, cabe 

à Dr. Sónia. O fornecedor é escolhido tendo em conta vários critérios como, 

qualidade do serviço, rapidez e cumprimento dos prazos de entrega, 

bonificações e descontos, flexibilidade, capacidade de aceitar devoluções e 

facilidade de pagamento. Na FC os fornecedores principais são a Cooperativa 

dos Proprietários de Farmácia® (COOPROFAR®) e a Alliance Healthcare®, 

seguidos da Medicanorte®. 

 

3.3.2.  Realização de encomendas 

As encomendas são realizadas diariamente ao final da manhã e da tarde, 

através do sistema Sifarma2000®. O sistema gera automaticamente as 

encomendas, baseado em stocks mínimos e máximos pré-estabelecidos que 

são associados a cada produto, e depois de verificadas são enviadas ao 

fornecedor devido. 

No entanto, ao longo dia pode surgir a necessidade de realização de 

encomendas adicionais para satisfazer os utentes. Estas encomendas são 

feitas por telefone, ou então através do Sifarma2000® de forma instantânea.  

A realização de encomendas diretas ao laboratório é feita consoante a 

necessidade, e geralmente ao representante que se desloca à farmácia. Nestas 

situações é gerada uma nota de encomenda, em que fica o duplicado arquivado 

na farmácia até a receção e verificação da mesma.  

Durante o meu estágio pude contactar com todas estas situações, e 

participar mesmo na realização de encomendas instantâneas ou por telefone.  

 

3.3.3.  Receção e verificação 

As encomendas são entregues na farmácia pela porta de acesso privado, 

localizada nas traseiras da farmácia, o que permite que a área de atendimento 

não seja incomodada. Quando a encomenda provém de um armazenista, os 

produtos encomendados encontram-se em contentores (ou balsas) específicos 

de cada fornecedor, identificados com o nome da farmácia, um código numérico 
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e ainda, um código de barras. Os produtos que exigem refrigeração estão 

acondicionados em sacos térmicos, ou malas térmicas, que são armazenados 

logo após a chegada à farmácia. Quando se trata de uma encomenda direta 

feita ao laboratório, esta encontra-se armazenada em caixas de cartão, 

devidamente identificadas com o nome da farmácia.  

Cada encomenda, seja qual for a origem, vem acompanhada de uma 

fatura em duplicado, que possui: o número da fatura; a identificação do 

fornecedor e da farmácia a que se destina; a data e hora; todos os produtos 

discriminados, acompanhados do seu Código Nacional do Produto (CNP), com 

a quantidade pedida e enviada; o Preço de Venda à Farmácia (PVF); o Preço 

de Venda ao Público (PVP), exceto nos produtos de venda livre; Imposto de 

Valor Acrescentado (IVA) a que cada produto está sujeito; o valor total da fatura 

e ainda, informação relativa aos produtos no caso de não serem enviados, 

como “esgotado”, “em falta”, “retirado do mercado”, “não comercializado”. Caso 

a encomenda possua medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, junto à 

fatura vem uma folha de requisição de psicotrópicos e estupefacientes.  

Após verificar se a encomenda é efetivamente para a FC, armazenam-se 

os produtos que exigem refrigeração e aponta-se no duplicado da fatura a 

quantidade recebida, o PV e o PVP. De seguida, dá-se entrada da encomenda 

no sistema informático Sifarma2000®, que possibilita a importação da 

encomenda recebida quando esta é realizada através do sistema. Caso seja 

uma encomenda feita pelo telefone ou uma encomenda direta é necessário 

proceder à criação da encomenda antes da receção. No sistema informático 

insere-se o número da fatura e o valor total da mesma, e depois dá-se entrada 

de cada produto individualmente através da leitura do CNP com o leitor ótico. 

No decorrer deste processo verifica-se o PV dos produtos recebidos e insere-

se no sistema caso o stock esteja a zero, ou se for anterior ao dos produtos 

existentes na farmácia. Após fazer a leitura ótica de todos os produtos, 

acrescentam-se os produtos de refrigeração que chegaram e de algum produto 

que não seja possível fazer a leitura ótica, com o recurso ao seu CNP. Por fim, 

verifica-se a quantidade recebida, o PVP e o PVF, a margem de 

comercialização e se o valor total da fatura corresponde ao valor indicado no 

sistema. 
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Depois de completar todos estes passos, pode terminar-se a receção da 

encomenda. Se algum produto foi encomendado, mas veio indicado na fatura 

como “esgotado” por exemplo, o próprio sistema indica que o produto não 

chegou, e por isso deve colocar-se a indicação que está esgotado. Após 

regularizar esta situação, o sistema imprime etiquetas, para alguns produtos 

que não possuem preço, com o código de barras, o CNP e o nome do produto. 

Finalmente, procede-se ao armazenamento dos produtos no devido local e ao 

arquivamento dos duplicados das faturas, sendo que os originais são 

encaminhados para a contabilidade. 

A receção e verificação de encomendas foi das primeiras tarefas que 

realizei durante o meu estágio, o que permitiu integrar-me em todas as 

atividades da farmácia e ter contacto com os medicamentos e os seus nomes 

comerciais. Quase todos os dias era responsável por dar entrada de uma das 

encomendas, da manhã ou da tarde, pelo que fui percecionando os produtos 

que eram mais vendidos e também os que estavam esgotados. 

 

3.3.4.  Armazenamento 

A zona de armazenamento deve garantir as condições ideais de 

iluminação, temperatura, humidade e ventilação dos medicamentos e de outros 

produtos farmacêuticos, devendo a farmácia dispor de um sistema de medição 

e registo da temperatura e humidade2, 3. A FC dispõe de três dispositivos de 

medição e registo da temperatura e da humidade, que permite monitorizar estes 

parâmetros periodicamente. 

Na FC os MSRM encontram-se armazenados em gavetas deslizantes, 

separados de acordo com a forma farmacêutica, em comprimidos/cápsulas, 

xaropes, medicamentos tópicos, dermocosméticos, granulados, ampolas, 

colírios, inaladores, pílulas, supositórios, pomadas/cremes e produtos vaginais. 

Os MNSRM estão organizados em prateleiras, bem como os produtos 

farmacêuticos que estão em excesso. Os medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes encontram-se armazenados num armário próprio no escritório. 

Todos os produtos são organizados de acordo com o alfabeto e segundo 

a regra “first expire, first out”, que consiste em arrumar os produtos com PV 
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mais curto à frente ou por cima, de modo a escoá-los primeiro, e assim evitar a 

expiração. 

Ao longo do meu estágio, percebi que o correto armazenamento dos 

produtos é fundamental, pois permite a realização de um atendimento mais 

rápido e eficaz, reduz o número de devoluções por expiração do PV e ainda 

uma melhor gestão dos stocks. 

 

3.3.5. Devolução de produtos 

A devolução de produtos pode ser feita por várias razões, 

nomeadamente, erro no pedido, prazo de validade expirado ou próximo de 

expirar, produto danificado, produto não faturado ou ainda produtos que devem 

ser recolhidos por indicação do INFARMED ou do laboratório.  

Para a realização da devolução procede-se à emissão de uma nota de 

devolução, através do Sifarma2000®, que deve ser impressa em triplicado. O 

original e o duplicado são assinados, carimbados e enviados ao fornecedor, 

arquivando-se o triplicado na farmácia até resolução da devolução. O 

fornecedor, posteriormente, envia uma nota de crédito, ou então procede à 

troca do produto, caso aceite a devolução. Se isso não se verificar, o produto 

retorna à farmácia e é feita quebra. 

Durante o meu estágio pude contactar com todo o tipo de devoluções, o 

que me permitiu conhecer esta realidade e perceber o contacto da farmácia 

com os fornecedores. 

 

3.4. Controlo de prazos de validade 

O controlo dos PV é feito de duas formas na FC, no momento da receção 

dos produtos e mensalmente, onde é emitido um documento que tem listados 

os produtos com PV a expirar nos três ou seis meses seguintes. Estes produtos 

são sinalizados com um elástico e uma indicação para se tentar escoar, ou são 

mesmo retirados do seu local de armazenamento para uma prateleira à parte 

para ficarem mais visíveis, principalmente no caos dos MNSRM. No início do 

mês anterior ao termino do PV os produtos são devolvidos ao armazenista ou 

ao laboratório. 
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No meu período de estágio na FC, pude participar nesta tarefa e além de 

sinalizar os produtos com PV a terminar, retirei-os do local de armazenamento 

para serem devolvidos.  

 

4. Dispensa de medicamentos 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os MSRM são medicamentos que podem constituir algum risco para a 

saúde do doente. O Estatuto do Medicamento (EM), legislado pelo Decreto-Lei 

n.º 176/2006, de 30 de agosto, considera MSRM os que preencham uma das 

seguintes condições: 

▪ Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso 

sejam utilizados sem vigilância médica; 

▪ Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando 

sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins 

diferentes daquele a que se destinam; 

▪ Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, 

cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

▪ Destinem-se a ser administrados por via parentérica4. 

 

4.1.1.  Receita médica 

O EM define receia médica como o “documento através do qual são 

prescritos, por um médico ou, nos casos previstos em legislação especial, por 

um médico dentista ou por um odontologista, um ou mais medicamentos 

determinados”4. A receita médica é prescrita pela indicação da Denominação 

Comum Internacional (DCI), seguida da dosagem, forma farmacêutica, 

apresentação e tamanho da embalagem e posologia, que codifica o 

medicamento através do CNPEM (Código Nacional para a Prescrição 

Eletrónica de Medicamentos)5. Excecionalmente, pode ser prescrito o 

medicamento por denominação comercial em vez da DCI, nomeadamente nas 

situações em que o medicamento não possua genérico comparticipado ou em 

caso de justificação técnica do prescritor quanto à insusceptibilidade de 

substituição do medicamento5, 6. As justificações que o prescritor pode alegar 
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são: a margem ou índice terapêutico estreito do medicamento, reação adversa 

ou intolerância a outro medicamento com a mesmo substância ativa, mas com 

denominação comercial diferente e continuidade de um tratamento com 

duração estimada superior a 28 dias6, 7. Atualmente, existem dois tipos de 

receitas médicas, a receita manual e a receita eletrónica.  

A receita manual trata-se de uma prescrição realizada num documento 

pré-impresso e apenas é permitida excecionalmente, nomeadamente, em 

casos de falência do sistema informático, inadaptação fundamentada do 

prescritor, prescrição ao domicílio, ou então outras situações até um máximo 

de 40 receitas médicas por mês. Com este tipo de receitas, apenas podem ser 

prescritos 4 medicamentos distintos por receita, não ultrapassando 2 

embalagens por medicamento, nem 4 embalagens no total5, 6. 

No que diz respeito à prescrição eletrónica, coexistem a receita eletrónica 

materializada e a receita eletrónica não materializada, também conhecida como 

Receita sem Papel5. Estas receitas são acessíveis e interpretáveis por 

equipamentos eletrónicos, pelo que no momento da prescrição e da dispensa, 

os softwares têm de validar e registar a receita no sistema central de 

prescrições5. Podem ainda ter carácter renovável, isto é, a validade da receita 

é de 6 meses, em vez 1 mês apenas. As receitas materializadas renováveis são 

constituídas por 3 vias, tendo a indicação na própria de 1ª via, 2ª via ou 3ª via5. 

  

4.1.2. Validação da prescrição médica e dispensa do 

medicamento 

A receita médica eletrónica desmaterializada é automaticamente validada 

pelo sistema informático, que indica a medicação que pode ou não ser 

dispensada e comparticipada. No caso das receitas materializadas e manuais 

é necessário verificar alguns parâmetros, nomeadamente, número da receita; 

local de prescrição ou respetivo código; identificação do médico prescritor, 

incluindo o número de célula profissional; identificação do utente, com nome e 

número de utente; entidade financeira responsável pela comparticipação da 

receita, Sistema Nacional de Saúde (SNS) ou outros subsistemas de saúde; se 

aplicável, referência ao regime especial de comparticipação, “R” em caso de 

pensionista ou “O” quando se trata de outro regime; identificação do 
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medicamento por DCI ou denominação comercial; dosagem, forma 

farmacêutica, dimensão da embalagem e número de embalagens; data da 

prescrição; assinatura autógrafa do prescritor; e vinhetas tanto do médico como 

do local de prescrição, sendo esta última, de cor azul, ou verde no caso de o 

utente ser pensionista5, 6. 

Antes de se proceder à dispensa dos medicamentos é necessário fazer a 

leitura ótica de todos os produtos para garantir que não ocorrem erros. Esta 

ação é muito importante, e pude realmente constatar isso durante o meu 

estágio, pois existem medicamentos com apresentações muito semelhantes 

que facilmente nos leva a dispensar o medicamento errado. 

 

4.1.3.  Informação ao utente 

Durante a dispensa do medicamento o farmacêutico deve informar o 

utente sobre o medicamento comercializado que seja similar ao prescrito e 

apresente o preço mais baixo. O utente deve ser informado ainda do seu direito 

de opção na escolha do medicamento, sempre que isso seja possível5, 7. 

   

4.1.4.  Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes  

Devido às suas características de depressão do Sistema Nervoso Central 

(SNC) os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes estão sujeitos a 

legislação especial. Nas receitas médicas eletrónicas materializadas e nas 

receitas manuais estes medicamentos têm de ser prescritos individualmente, e 

apenas têm validade de 30 dias seja qual for a receita médica.  

Nas receitas médicas com este tipo de medicamentos, durante o registo 

informático da venda, são pedidos os dados de identificação do doente e do 

adquirente com nome completo, número do cartão de cidadão ou bilhete de 

identidade, ou então passaporte, no caso de utentes estrangeiros, e morada. 

Além disso, é ainda pedida a identificação do médico prescritor e da farmácia. 

No final da dispensa é impressa toda esta informação num documento que deve 

ser arquivado na farmácia. No caso de prescrições materializadas e manuais 

tem de se arquivar juntamente com as cópias das receitas médicas, por um 

período de três anos.  

A farmácia deve também enviar mensalmente, até ao dia oito de cada 

mês, o registo de saídas dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, 
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bem como as cópias das receitas manuais ao INFARMED. Anualmente, envia-

se o balanço de entradas e saídas deste tipo de medicamentos e das 

benzodiazepinas. 

 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM são todos aqueles que não preenchem qualquer condição 

prevista mencionada nos artigos dos MSRM. Como o próprio nome indica, não 

necessitam de receita médica para ser efetuada a dispensa, no entanto podem 

ser indicados através de uma receita por aconselhamento médico. A farmácia 

é que determina o preço destes medicamentos, uma vez que não são 

comparticipáveis, salvo alguns casos previstos na legislação4. 

Os MNSRM podem ser vendidos fora das farmácias, em locais 

autorizados pelo INFARMED, desde que sejam dispensados por profissionais 

qualificados, nomeadamente farmacêuticos ou técnicos de farmácia. Mais 

recentemente, foi criada uma subcategoria dos MNSRM, os Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF). 

Estes medicamentos, embora possam ser dispensados sem prescrição médica, 

a respetiva dispensa é condicionada à intervenção do farmacêutico e aplicação 

de protocolos de dispensa8, 9. 

 

4.3. Medicamentos genéricos 

Os medicamentos genéricos são também designados por  

essencialmente similares, que consistem em “medicamentos com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma 

farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados”4. 

Os genéricos vieram revolucionar em parte a dispensa de medicamentos, 

uma vez que são bioequivalentes a medicamentos de referência ou de marca, 

mas com um preço inferior, o que permitiu aumentar o leque de opções para o 

utente e contribuir para a sustentabilidade do SNS. Os laboratórios apenas os 

podem desenvolver após terminar o período da patente do medicamento de 

referência, e na embalagem têm de identificar o medicamento com a DCI, 

seguida da dosagem, da forma farmacêutica e da sigla MG4. 
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4.4. Medicamentos manipulados 

Define-se medicamento manipulado como “qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico”10. Os medicamentos manipulados podem ser prescritos pelo 

médico, segundo uma lista predefinida, e 30% do PVP é comparticipado pelo 

SNS5, 11. A esta lista podem ainda ser acrescidos medicamentos manipulados 

que cumpram, cumulativamente, as seguintes condições: “inexistência no 

mercado de especialidade farmacêutica com igual substância ativa, na forma 

farmacêutica pretendida; existência de lacuna terapêutica a nível dos 

medicamentos preparados industrialmente; e necessidade de adaptação de 

dosagens ou formas farmacêuticas às carências terapêuticas de populações 

específicas, como é o caso da geriatria e da pediatria”11. 

Durante o meu estágio pude observar e participar na preparação de 

alguns medicamentos manipulados, nomeadamente de pomadas/cremes, em 

que apenas era necessário misturar preparações já comercializadas. Quando 

se tratavam de medicamentos que exigiam matérias-primas não 

comercializadas em farmácia, as receitas médicas eram encaminhadas para 

uma farmácia externa onde procediam à preparação. 

 

5. Dispensa de outros produtos farmacêuticos 

5.1. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Considera-se um medicamento veterinário “toda a substância, ou 

associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades 

curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas”. A 

autoridade competente pelos medicamentos e produtos de uso veterinário, 

enquanto autoridade sanitária veterinária nacional, é a Direção-Geral de 

Alimentação e Veterinária (DGAV)12. 

 Durante o meu estágio na FC senti bastante dificuldade na dispensa 

deste tipo de produtos, uma vez que durante o curso não se aborda este tema. 

Para colmatar essa minha dificuldade pedi ajuda aos meus colegas, que me 

deram uma pequena formação sobre os produtos mais vendidos, 

essencialmente os antiparasitários externos e internos. 
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5.2. Medicamentos fitoterapêuticos 

De acordo com a legislação, os medicamentos fitoterapêuticos 

classificam-se como medicamentos à base de plantas. Estes têm na sua 

constituição “exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais 

substâncias derivadas de plantas, uma ou mais preparações à base de plantas 

ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em associação com uma ou 

mais preparações à base de plantas”4. 

Os medicamentos à base de plantas são bastante conhecidos e de 

confiança por parte dos utentes e, por isso, muito requisitados para os mais 

diversos fins. Estes medicamentos são essencialmente na forma de cápsulas, 

mas também existem chás que os utentes apreciam. Na FC os mais 

comercializados são os utilizados para o cansaço, stress e dificuldades em 

dormir, bem como para problemas circulatórios e na prevenção de infeções 

urinárias.  

 

5.3. Suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares são “géneros alimentícios que se destinam 

a complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem 

fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com 

efeito nutricional ou fisiológico”. Estes produtos são também da competência da 

DGAV13. 

O consumo de suplementos alimentares tem aumentado 

significativamente devido à maior preocupação das pessoas com a sua saúde 

e bem-estar, pelo que o farmacêutico tem um papel muito importante no seu 

aconselhamento. Na FC os suplementos mais consumidos são os utilizados na 

prevenção de infeções urinárias, na gravidez, na amamentação, e para as 

dores ósseas e articulares. 

 

5.4. Nutrição específica 

Os produtos considerados de nutrição específica são definidos como 

“géneros alimentícios que, devido à sua composição especial ou a processos 

especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo 

corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e comercializados 

com a indicação de que correspondem a esse objetivo”. Estes produtos 
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destinam-se a pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se 

encontrem perturbados, pessoas que se encontram em condições fisiológicas 

especiais e lactentes ou crianças de pouca idade em bom estado de saúde. A 

responsabilidade dos produtos de nutrição específica é também da DGAV14. 

Na FC os produtos mais solicitados dentro desta categoria são os 

destinados à alimentação infantil, nomeadamente os leites. 

 

5.5. Produtos homeopáticos 

Os produtos homeopáticos são obtidos “a partir de substâncias 

denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um 

processo de fabrico específico, e que pode conter vários princípios”. Estes 

produtos estão sujeitos a um processo de registo simplificado, desde que, 

cumulativamente, sejam administrados por via oral ou externa e apresentem 

um grau de diluição que garanta a inocuidade do medicamento4.  

 No meu período de estágio na FC pude contactar com os produtos 

homeopáticos, no entanto o seu aconselhamento era esporádico. 

  

5.6. Dispositivos médicos 

Dispositivo médico é “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou combinado, cujo principal 

efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos”. Podem ser utilizados em seres 

humanos para fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou 

atenuação de uma doença; diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou 

compensação de uma lesão ou uma deficiência; estudo, substituição ou 

alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; e controlo da conceção15. 

 Na FC pude dispensar vários dispositivos médicos, nomeadamente, 

material de penso, compressas, soro fisiológico, seringas com e sem agulha, 

sacos coletores de urina, meias de compressão, material ortopédico, 

preservativos, entre outros. 

 

5.7. Produtos de dermofarmácia, cosmética e higiene 

Considera-se um produto cosmético “qualquer substância ou mistura 

destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo 
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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”16. 

A preocupação com o aspeto físico e com a saúde é cada vez maior nos 

dias de hoje, pelo que as pessoas recorrem mais à farmácia para terem um 

aconselhamento mais personalizado, seguro e profissional nesta área da 

cosmética. Na FC existem diversos PDCH, nomeadamente Vichy®, Avène®, La 

Roche Posay®, Elgydium®, Eludril®. Durante o meu estágio, os meus colegas 

deram-me alguma formação sobre estes produtos, o que me permitiu fazer um 

aconselhamento personalizado e com maior segurança. 

 

5.8. Puericultura 

De entre os produtos que as farmácias podem fornecer ao público estão 

os produtos de puericultura2. Na FC estão disponíveis vários produtos de 

puericultura, nomeadamente, biberões, chupetas, papas, leites, cremes, 

fraldas, que permitem o bem-estar, alimentação, relaxamento e higiene da 

criança. 

 

6. Cuidados e serviços farmacêuticos 

6.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

A farmácia comunitária, enquanto espaço de saúde, pode oferecer 

serviços de determinação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos, que 

permitem a monitorização do estado de saúde dos utentes3. Na FC pode 

determinar-se o peso, a altura e o índice de massa corporal (IMC), numa 

balança localizada na área de atendimento. A determinação da tensão arterial, 

glicemia capilar e colesterol total também é possível, na sala de atendimento 

personalizado e/ou confidencial. Durante o meu estágio realizei estas medições 

diversas vezes, onde percebi a importância deste serviço para o utente.  

  

6.1.1.  Peso, altura e índice de massa corporal 

A pré-obesidade e a obesidade são importantes problemas de saúde 

pública em Portugal, pelo que é essencial a promoção de hábitos alimentares 
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saudáveis e da prática de exercício físico17. O IMC é calculado pelo peso e 

altura da pessoa e permite, de uma forma rápida e simples, avaliar se ela possui 

o peso ideal ou não (Anexo XIII).  

 

6.1.2.  Tensão arterial 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em Portugal, 

sendo a Hipertensão Arterial (HTA) o fator de risco mais prevalente, apesar de 

ser simples o seu diagnóstico18. O diagnóstico da HTA faz-se pela medição da 

Tensão Arterial (TA), com recurso a um tensiómetro, e valores de referência 

(Anexo XIV).  

  

6.1.3.  Glicemia capilar 

O valor de glicemia permite diagnosticar a diabetes mellitus, uma doença 

silenciosa que pode levar a complicações graves, nomeadamente pé diabético, 

doença renal crónica, retinopatia diabética, enfarte agudo do miocárdio e 

acidente vascular cerebral. A glicemia capilar é uma forma rápida e simples de 

monitorizar a diabetes ou de identificar precocemente pessoas com esta 

patologia (Anexo XV)19, 20. 

 

6.1.4.  Colesterol 

O diagnóstico das dislipidemias realiza-se pela avaliação laboratorial, no 

sangue e em jejum, do colesterol total, triglicerídeos, colesterol das High 

Density Lipoprotein (HDL) e colesterol das Low Density Lipoprotein (LDL). Na 

FC apenas se determina o valor do colesterol total com recurso a uma punção 

capilar, que deve encontrar-se inferior a 190 mg/dL21, 22.  

 

6.2. Preparação individualizada da medicação 

A Preparação Individualizada da Medicação (PIM) é outro serviço 

disponibilizado ao utente na FC, apesar de se realizar essencialmente para os 

lares e centros de dia. Este serviço está implementado na FC há alguns anos, 

no entanto apenas este ano foi reconhecido legalmente como um serviço que 

pode ser prestado nas farmácias comunitárias23. 
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6.3. Outros serviços 

Além de todos os serviços mencionados anteriormente, a FC ainda tem à 

disposição do utente um serviço de administração de injetáveis, que inclui a 

administração de vacinas fora do PNV, consultas de podologia, nutrição, 

nutrição desportiva e optometria. Possui ainda por cima da farmácia, um centro 

clínico, que permite realizar análises clínicas, e um dentista.  

 

6.4. ValorMed® 

A ValorMed® é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a 

responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens de medicamentos de 

uso humano ou veterinário, contendo ou não restos de medicamentos, que 

estejam fora de uso ou PV24. Na farmácia, estes medicamentos são colocados 

num contentor, que quando se encontra cheio, é selado e se procede ao 

preenchimento da documentação necessária para o encaminhar para a 

ValorMed®. Na FC, os transportadores dos fornecedores Alliance® ou 

COOPROFAR® funcionam como intermediário na entrega dos contentores 

entre a farmácia e a ValorMed®. 

 

7. Conclusão 

Estes quatro meses de estágio na Farmácia da Cumieira permitiram-me 

por em prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo da minha formação 

na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, e preparar-me para a 

realidade profissional. 

Ao longo deste estágio tive a oportunidade de lidar com todas a tarefas 

inerentes à farmácia comunitária, mas a mais gratificante e indescritível foi o 

contacto direto com os utentes. Pude constatar que realmente o farmacêutico 

não é apenas o que dispensa o medicamento, mas sim o profissional de saúde 

ao qual os utentes recorrem para pedirem a primeira opinião e o último com que 

contactam antes de iniciar uma terapêutica. O farmacêutico tem, por isso, uma 

enorme responsabilidade no aconselhamento, pois interfere diretamente na 

sociedade. 
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PARTE II – Apresentação dos temas 

desenvolvidos no estágio 

 

Tema 1 – Preparação Individualizada da Medicação 

1. Introdução 

O envelhecimento populacional é um tema que rapidamente adquiriu 

extrema relevância em todos os países desenvolvidos25. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) prevê que o número de idosos, isto é, de pessoas 

com 60 anos ou mais, continue a aumentar como tem acontecido nos últimos 

anos26, 27. Em Portugal, de acordo com os dados mais recentes do Instituto 

Nacional de Estatística (INE), mais de 20% da população total possui 65 ou 

mais anos de idade28, o que representa cerca de 2 milhões de pessoas. 

O processo de envelhecimento está associado a alterações estruturais e 

funcionais, o que aumenta a vulnerabilidade ao surgimento de doença27, 29. Mais 

de 5 milhões de portugueses sofrem de, pelo menos, uma doença crónica, e 

mais de 2 milhões sofrem de duas ou mais doenças crónicas, o que é uma 

realidade preocupante, não só a nível económico, mas também social e 

humano. As doenças crónicas mais frequentes são as cardiovasculares, as 

respiratórias, a diabetes mellitus, a obesidade e o cancro, em que, apesar de 

serem doenças que afetem todas as faixas etárias, os idosos continuam a ser 

o grupo populacional mais afetado29.  

Para tentar controlar a coexistência de múltiplas doenças, geralmente, 

recorre-se ao uso de medicamentos27, 29, 30. É neste contexto que surge o termo 

polimedicação, que consiste no “uso simultâneo e de forma crónica de vários 

medicamentos” (normalmente mais de quatro, dependendo dos autores) pela 

mesma pessoa, uma situação comum entre os idosos27, 30. Estima-se que mais 

de 50% dos idosos são polimedicados, antes de uma admissão hospitalar, 

aumentando este valor no momento da alta. Como consequência, o risco do 

uso inadequado de medicamentos, a duração insuficiente de tratamentos 

eficazes, erros de medicação, reações adversas a medicamentos, interações 

entre medicamentos e a baixa adesão são situações de alta incidência entre os 

idosos25, 30.   
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 O cumprimento da posologia determina a eficácia terapêutica, sendo, 

por isso, importante a adesão à mesma por parte do doente30. O termo adesão 

pode ser definido como o comportamento do utente relativamente ao regime 

terapêutico proposto, perante as recomendações dos profissionais de saúde25, 

30. Apesar de ser essencial a adesão à terapêutica, a prevalência é bastante 

baixa, situando-se nos 50% para doenças crónicas sintomáticas, e apenas em 

30% para condições assintomáticas, o que representa um importante fator de 

risco para a saúde, principalmente nos idosos31, 32. Os fatores que levam a um 

comportamento não aderente por parte do utente são diversos, nomeadamente, 

a quantidade de medicamentos administrados, preocupações com a 

dependência aos mesmos, esquecimento, não existência de sintomatologia, 

não sentir melhorias dos sintomas, dificuldades de deglutição, efeitos adversos 

aos medicamentos, o desconhecimento da doença, a complexidade do 

esquema terapêutico, o estado depressivo e a situação económica25, 27, 30. 

 A não adesão à terapêutica é, por isso, um grave problema na 

sociedade, sendo mesmo considerada a principal causa para “o aumento da 

morbilidade e mortalidade, redução da qualidade de vida, aumento dos custos 

médicos e excesso da utilização de serviços de saúde”30. A falta de adesão, 

principalmente nos utentes com doenças crónicas, dificulta o controlo das 

patologias, e passa ainda uma ideia errada ao médico, levando este a alterar a 

dose diária, os medicamentos ou mesmo a adicionar outro medicamento à 

terapêutica27. Além disso, faz aumentar a despesa do estado, uma vez que 

sendo mais difícil controlar as doenças, os serviços de saúde necessários 

aumentam, como os internamentos. Estima-se que 33% a 69% dos 

internamentos nos Estados Unidos da América (EUA) estão relacionados com 

a má utilização dos medicamentos, e que poderiam ser economizados entre 

100 a 300 biliões de dólares por ano, melhorando apenas a adesão27, 33. 

 Tendo em conta tudo o exposto, torna-se essencial implementar 

medidas para melhorar a adesão à terapêutica e cabe aos profissionais de 

saúde, especialmente aos farmacêuticos, uma vez que são os mais próximos 

da população, sensibilizar os utentes para os riscos de não cumprirem a 

terapêutica30. A simplificação do esquema terapêutico, a opção por 

medicamentos mais económicos, como os genéricos, o aconselhamento 



Relatório de estágio em Farmácia Comunitária | 2017/2018 

Ana Catarina Ferreira Magalhães | 24 

farmacêutico ao doente com a devida explicação da função dos medicamentos 

e a utilização de dispositivos de PIM representam algumas das medidas que 

podem ser implementadas para aumentar a adesão à terapêutica27, 30, 32-34. 

 A PIM é um serviço farmacêutico, realizado na farmácia, que consiste 

na preparação dos medicamentos orais sólidos em dispositivos organizadores, 

de acordo com o esquema terapêutico estabelecido pelo médico27, 32, 33, 35. Os 

dispositivos organizadores mais utilizados são os blisters descartáveis 

semanais, que, como o nome indica, são descartáveis e fáceis de utilizar. 

Normalmente, além da identificação do utente e do farmacêutico que preparou, 

têm na vertical a indicação dos dias de semana e na horizontal os principais 

horários do dia, como pequeno-almoço, almoço, jantar e ceia. O serviço PIM 

destina-se essencialmente a doentes idosos e polimedicados, em que a 

medicação não sofre alterações por grandes períodos de tempo, e que não 

possuam comprometimento das funções cognitivas ou que tenham um 

cuidador, seja nas suas próprias casas ou em instituições. As farmácias 

procedem à preparação do blister semanalmente, quinzenalmente ou 

mensalmente, consoante as preferências do utente27. Em alguns países este 

serviço é remunerado, tanto pelas seguradoras como pelo SNS, 

nomeadamente no Japão, Holanda, Suíça, Dinamarca, Finlândia e Austrália33. 

Em Portugal, a PIM já está implementada há alguns anos, no entanto apenas 

no mês de abril do presente ano foi reconhecida legalmente como um serviço 

que pode ser prestado pela farmácia23. Porém, ainda não é um serviço 

remunerado pelo SNS, nem por seguradoras, pelo que o utente tem de suportar 

o seu custo. 

 O serviço da PIM apresenta vários benefícios para o utente, 

nomeadamente, maior adesão à terapêutica, e, por conseguinte, melhoria dos 

resultados clínicos; maior tranquilidade; maior segurança associada à 

terapêutica, uma vez que não ocorre dupla medicação por confusão de 

medicamentos; facilidade em verificar se a toma do medicamento foi efetiva e 

assim rastrear algum esquecimento; e ainda, menor desperdício dos 

medicamentos25, 33, 35. Efetivamente, existem alguns estudos que comprovam 

os benefícios do serviço PIM, ocorrendo no final menor número de 

internamentos associados aos medicamentos, menos reações adversas e 
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menos recorrências ao médico de família27, 33. Obviamente não existem apenas 

vantagens, a maior desvantagem da PIM é de não permitir a preparação de 

medicamentos que não sejam sólidos e de via oral, como pomadas, aerossóis, 

pós, xaropes, granulados, medicamentos transdérmicos, gotas, medicamentos 

de frio, entre outros27, 34. 

Assim, surgiu a ideia de fazer um projeto relacionado com o tema PIM, 

não só devido à sua atualidade, mas também devido à falta de estudos em 

Portugal, que impedem a demonstração dos seus benefícios ao SNS para 

puder ser um serviço farmacêutico comparticipado. Além disso, é um serviço 

ainda pouco difundido, especialmente em meios mais pequenos, como em 

Fafe, cidade onde se localiza a Farmácia da Cumieira, onde realizei o meu 

estágio. Na FC este serviço realiza-se para lares e centros de dia há alguns 

anos, no entanto não existe praticamente ninguém a fazê-lo ao balcão. 

 

2. Objetivos 

Este estudo teve como objetivos: 

▪ Avaliar a utilidade da PIM percecionada pelo utente; 

▪ Avaliar a adesão à terapêutica por parte do utente; 

▪ Determinar a vontade do utente para pagar por este serviço farmacêutico; 

▪ Determinar a adesão do utente ao balcão, após a experimentação. 

 

3. Metodologias 

O estudo foi realizado na FC, onde realizei o estágio curricular. 

Inicialmente, tentou-se recrutar utentes ao balcão que apresentassem uma 

receita com mais de quatro medicamentos, ou seja, um doente polimedicado. 

O serviço era explicado a estes utentes, com recurso a um folheto informativo 

(Anexo XVI), onde esclarecia o significado da PIM e indicava as vantagens do 

serviço, e a um blister semanal descartável da PIM (Anexo XVII). Este 

recrutamento foi realizado durante duas semanas, mais propriamente, entre 26 

de março e 6 de abril, em que se oferecia o serviço por um período de três 

meses, com preparações quinzenais e medições da glicemia e da tensão 

arterial a cada recolha dos medicamentos para preparação dos blisters. Apesar 

de se mencionar que o serviço seria gratuito durante o período de estudo, que 
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poderiam deixar de o fazer quando pretendessem, e ainda que era devido ao 

estágio para conseguir terminar curso da Universidade, não se conseguiu 

recrutar ninguém para participar neste estudo por esta via.  

Assim, tentou-se outra forma de recrutar utentes, recorrendo à visita de 

centros de dia e de uma junta de freguesia, através da ajuda dos Presidentes 

de Junta de três freguesias. Foram escolhidas três das freguesias de Fafe mais 

próximas da farmácia, Estorãos, Revelhe e Vinhós, e com o qual foi mais fácil 

contactar com os Presidentes de Junta para pedir autorização para ir aos 

centros de dia e à junta de freguesia. Numa primeira visita foi explicado em que 

consistia o estudo, recorrendo também ao folheto informativo e ao blister 

semanal descartável da PIM. Todas as visitas foram realizadas na presença de 

uma farmacêutica da FC e de uma assistente social da cruz vermelha, no caso 

dos centros de dia, ou de um enfermeiro, na junta de freguesia, que eram 

conhecidos dos utentes. Considerou-se como critérios de inclusão, o utente ter 

mais de 60 anos de idade, fazer mais do que dois medicamentos e demonstrar 

interesse em participar no estudo.  

Toda a informação recolhida, desde nome, idade, contacto, medicação 

diária, esquema terapêutico e problemas de saúde foram registados em folhas 

individuais (Anexo XVIII). Além disso, foi ainda assinado pelo doente e por mim 

um documento de autorização de utilização dos dados e de consentimento 

informado (Anexo XIX). Os blisters eram preparados para duas semanas como 

mencionado anteriormente, no entanto, devido à falta de tempo, o estudo 

apenas pôde ser realizado durantes dois meses. No final destes dois meses de 

experimentação, os utentes foram convidados a responder a um questionário 

(Anexo XX), de forma anónima. 

 

4. Resultados e Discussão 

Na segunda fase de recrutamento consegui a participação de sete 

utentes no estudo, cinco mulheres e dois homens, no entanto apenas dois se 

mantiveram durante os dois meses pretendidos, entre 20 de abril e 17 de junho. 

Os utentes que decidiram desistir apenas participaram no estudo por cerca de 

duas semanas, entre 9 de maio e 27 de maio, mencionando que nunca se 

esqueciam da medicação, que já fazia parte da vida delas, e por isso, não 
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necessitavam de nada daquilo. Daqui se depreende que os utentes não 

consideraram este serviço útil. As duas pessoas que se mantiveram até o final 

do estudo constituíam um casal, sendo que a esposa se encontrava acamada 

e era o marido que se encarregava da medicação de ambos. 

Todos os indivíduos que participaram no estudo possuíam entre 66 e 76 

anos de idade e tomavam em média quatro medicamentos diariamente. Torna-

-se importante mencionar que todos os utentes faziam medicação para a HTA. 

De entre os outros medicamentos destacam-se os utilizados no controlo da 

diabetes mellitus e da hipercolesterolemia. Estes dados sugerem que a faixa 

etária acima dos 65 anos além de polimedicada, possui as doenças crónicas 

que maior morbilidade e mortalidade causam. 

A determinação dos parâmetros bioquímicos glicemia e TA, no primeiro 

contacto com o utente, permitiram perceber se as doenças que possuíam 

estavam ou não controladas. No Anexo XXI estão representados os gráficos 

com os valores das determinações de glicemia e TA de todos os utentes que 

participaram no estudo. Facilmente se depreende que alguns indivíduos 

possuíam uma TA elevada (superior a 140 mmHg para a TA sistólica e 90 

mmHg para a TA diastólica) e glicemia elevada (superior a 110 mg/dL em 

jejum). Os valores apresentados para a glicemia não foram determinados em 

jejum, no entanto todos os utentes relataram que a última refeição tinha sido 

realizada à mais de três horas, pelo que os valores não devem diferir muito dos 

valores em jejum. Apesar de existirem doentes com valores superiores ao 

desejado não significa que não cumpram a terapêutica corretamente, para isso 

era necessário comparar com os valores obtidos após utilização da PIM. Como 

grande parte dos utentes desistiram após duas semanas de iniciar o estudo não 

foi possível avaliar a adesão à terapêutica em todos os utentes. 

Considerando agora apenas o casal que se manteve pelo período 

completo do estudo, os dois meses. Antes da implementação da PIM, percebi 

que o senhor era muito organizado e preocupado com a sua saúde e a da 

esposa, no entanto era notável a sobrecarga no dia-a-dia que a medicação lhe 

trazia. Assim, aceitou participar no estudo, sendo que eu me deslocava à sua 

casa a cada quinzena para determinar os valores de glicemia e TA, e recolher 

a medicação para preparação dos blisters organizadores da medicação. No dia 
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seguinte o senhor deslocava-se à farmácia para os recolher e entregava os 

vazios que tinha em casa. A partir destes blisters eu podia conferir se estavam 

a cumprir o esquema terapêutico, o que se verificou ao longo do tempo de 

estudo.  

No Anexo XXII estão representadas as variações das determinações de 

glicemia e TA ao longo dos dois meses de estudo. Facilmente se percebe que 

nas medições antes da implementação da PIM (primeira medição), tanto na 

senhora como no senhor, a glicemia e a TA se encontravam dentro dos valores 

de referência. Com a utilização da PIM, estes parâmetros mantiveram-se 

normalizados o que mostra que a terapêutica para estas patologias estava a 

ser efetiva. 

No final do estudo, como já foi referido, foi preenchido um questionário 

por forma a alcançar os objetivos pré-estabelecidos. Como se tratava de um 

casal e o marido era responsável pela medicação de ambos, apenas foi 

realizado um questionário. Pelas respostas ao mesmo (Anexo XXIII), o senhor 

reconhece a PIM como um serviço útil, prático/cómodo e seguro, além de estar 

disposto a pagar por ele e de achar que o SNS deveria comparticipá-lo. Apesar 

de ter respondido que gostaria de continuar a utilizar a PIM, confessou-me que 

não iria fazê-lo, uma vez que ainda se sentia com capacidade de cumprir com 

esta tarefa e que seria um encargo para mim ir lá todas as quinzenas. 

Visto isto, mesmo após insistência em arranjar utentes para participar no 

estudo e oferecer o serviço, não foi possível aumentar a adesão ao balcão. 

 

5. Conclusão 

Os objetivos estabelecidos não foram totalmente cumpridos, uma vez que 

não foi possível aumentar a adesão ao balcão, e mesmo com o resultado do 

questionário não é suficientemente estatístico para retirar conclusões efetivas. 

Além disso, o período de estudo foi curto, na minha perspetiva deveria ser de 

pelo menos 6 meses para os utentes se adaptarem. 

A dificuldade em recrutar pessoas para o estudo foi muito grande, talvez 

devido a se tratar de uma localidade pequena em que os utentes têm a sua 

farmácia de fidelização. Pelo que fui percebendo, eles ficavam muito reticentes 

em participar, por se tratar de uma farmácia que não frequentavam. A presença 
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de alguém da sua confiança, como a assistente social da cruz vermelha ou 

enfermeiro, ajudava a diminuir esse receio. Além disso, a sensação de perda 

de autonomia no controlo dos medicamentos era também um entrave à 

utilização da PIM. 

Assim, posso concluir que apesar de reconhecer a PIM uma mais valia 

para os idosos polimedicados, é muito difícil implementá-la e conseguir mostrar 

todas as suas vantagens. Considero, por isso, que este estudo não foi em vão, 

apesar dos resultados, uma vez que serve de base para estudos posteriores, 

que julgo essenciais. 

 

Tema 2 – Desnutrição do idoso 

1. Introdução 

Desnutrição é um termo abrangente, pode referir-se a subnutrição, 

supernutrição ou mesmo deficiências específicas em algum nutriente, não se 

refere apenas aos casos em que os indivíduos possuem peso inferior ao 

recomendado36. A desnutrição é assim definida como um desequilíbrio 

nutricional, entre o aporte de nutrientes e as necessidades do indivíduo, 

motivado por uma dieta inadequada, ou por situações que comprometem a 

ingestão, absorção e utilização dos nutrientes37, 38. Quando a nutrição se torna 

insuficiente é favorecido o aparecimento de doenças que, por sua vez, 

repercutem negativamente no estado nutricional da pessoa, instaurando-se, 

desta forma, um ciclo vicioso má nutrição/doença38.  

Ao longo da vida, as necessidades nutricionais vão-se modificando, e a 

nutrição tornou-se mesmo um importante determinante de saúde nos pacientes 

mais idosos36. A OMS considera idosos todas as pessoas com mais de 60 anos 

e prevê que, entre 2015 e 2050, a proporção desta população quase duplicará 

em todo o mundo, passando de 12% para 22%, o que irá representar mais de 

2 biliões de idosos no ano de 205026. Tendo em conta estes dados, é de 

extrema importância procurar cada vez mais um envelhecimento saudável26, 39. 

Neste contexto, surge o tema desnutrição no idoso, que pretende alertar todas 

as pessoas, mas em especial os idosos, para este problema, e tentar obter uma 

explicação e algumas soluções para que a desnutrição não surja. 
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Estima-se que entre 2% e 16% dos idosos da comunidade sejam 

nutricionalmente deficientes em proteínas e calorias. Se deficiências minerais 

e vitamínicas forem incluídas nessa estimativa, a desnutrição em pessoas com 

mais de 65 anos pode ser tão alta como 35%. A desnutrição no idoso é 

frequentemente causada por uma combinação de fatores físicos, sociais e 

psicológicos, associados às alterações nutricionais que se dão ao longo do 

processo natural do envelhecimento36, 40. 

 

2. Alterações fisiológicas 

2.1. Sistema muscular 

No processo de envelhecimento ocorre um aumento progressivo da 

gordura corporal e uma diminuição da massa muscular magra, que se deve 

principalmente à perda de músculo esquelético36, 40, 41. Este processo, 

conhecido como sarcopenia, leva a fragilidade, incapacidade e 

comprometimento funcional36, 40. 

O aumento da gordura corporal com o envelhecimento é de origem 

multifatorial, sendo a diminuição da atividade física uma das principais causas, 

que ainda contribui na redução da hormona de crescimento. A diminuição da 

ação das hormonas sexuais, a redução do metabolismo de repouso e do efeito 

térmico dos alimentos são outras possíveis causas. Este aumento da gordura 

corporal em pessoas idosas ocorre essencialmente a nível intra-hepático, 

intramuscular e intra-abdominal, que está associada ao aumento da resistência 

à insulina e, por isso, provavelmente a desfechos metabólicos adversos41.  

No que diz respeito à perda de massa muscular e consequentemente de 

músculo esquelético verifica-se mesmo em pessoas saudáveis, o que indica 

que o processo de envelhecimento está associado a deficiências metabólicas, 

fisiológicas e funcionais36, 41. Uma das principais causas da sarcopenia é a 

perda de inervação da fibra muscular pelos neurónios motores, devido à 

apoptose do neurónio motor espinal e à retração do axónio distal. Estas 

alterações iniciam-se gradualmente no início da vida, acelerando após os 60 

anos de idade42. A perda de massa muscular nos idosos leva também à redução 

do conteúdo total de água corporal36, o que pode trazer implicações na 

hidratação das pessoas de uma faixa etária mais elevada. 
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Todas estas mudanças no sistema muscular tornam os músculos mais 

fracos, mais lentos, menos potentes, menos estáveis e mais fatigáveis com o 

envelhecimento42. O desempenho motor nos idosos fica assim comprometido, 

reduzindo a capacidade de realizar as atividades da vida diária, o que aumenta 

a dependência36, 40.  

 

2.2. Sistema neurológico 

O declínio da função cerebral e o envelhecimento são processos 

conjuntos.  Este último está associado a um aumento generalizado e 

progressivo do estado inflamatório devido à deterioração da função imunológica 

na vida adulta, um fenómeno conhecido como envelhecimento inflamatório. 

Neste processo ocorre um aumento da expressão de citoquinas inflamatórias e 

do stress oxidativo, que podem ter um profundo efeito no sistema imunológico 

do cérebro. O aumento de Espécies Reativas de Oxigénio (ROS) e citoquinas 

inflamatórias na periferia pode induzir a quebra da barreira hematoencefálica, 

normalmente altamente seletiva, facilitando a infiltração de células imunes 

periféricas, além de ativar diretamente células da glia, como astrócitos e 

microglia. A glia ativada pode danificar diretamente os neurónios através da 

libertação de citoquinas inflamatórias e ROS43. Como consequência desses 

processos fisiopatológicos, a função neuronal normal torna-se prejudicada, 

geralmente caracterizada por mudanças na expressão e função dos recetores, 

nos níveis de neurotransmissores e até mesmo morte celular43.  

Além disto, a ingestão insuficiente de nutrientes pode afetar os processos 

cognitivos ao interromper os processos dependentes de nutrientes no 

organismo, que estão associados à manutenção da energia dos neurónios. 

Assim se depreende que o declínio cognitivo, devido ao envelhecimento, pode 

ser potenciando no caso de existir desnutrição36. 

 

2.3. Sistema gastrointestinal 

Com o envelhecimento, as pessoas podem adquirir morbilidades 

associadas ao intestino e com as bactérias do intestino. No entanto, a variação 

nos perfis da microbiota intestinal dos idosos é grande, pelo que não se 

consegue prever um fenótipo característico. Esta variabilidade pode ser 
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explicada por fatores externos que influenciam a microbiota, como a dieta, o 

exercício físico, a mobilidade, a medicação e os padrões de habitação44. 

 Ocorre a perda progressiva de papilas gustativas que detetam os bons 

sabores na língua, acumulando-se aquelas que detetam os sabores amargos e 

azedos. Aliado a esta alteração no paladar, está a utilização de dentaduras ou 

próteses dentárias mal ajustadas, que podem alterar, às vezes até 

inconscientemente, os padrões de alimentação. Assim, os idosos aumentam a 

ingestão de alimentos mais fáceis de mastigar e com pouca fibra, e diminuem 

o consumo de frutas e vegetais frescos, o que pode trazer problemas a nível 

nutricional36. 

 Ao nível do estômago, a secreção ácida diminui com o avançar da idade, 

o que pode dificultar a absorção de algumas vitaminas ou minerais, como a 

vitamina B12 e o ferro, respetivamente. O peristaltismo também se torna mais 

lento, devido à menor produção de saliva, o que leva a obstipação36. Além disto, 

com o passar dos anos, ainda ocorre um aumento na produção ou efeito das 

citoquinas saciantes, e uma redução significativa no olfato, que contribuiu na 

apreciação dos alimentos41.  

 

2.4. Sistema imune 

 Como já foi mencionado anteriormente, o envelhecimento está 

associado a um aumento progressivo do estado inflamatório, o que pode levar 

à disfunção da resposta imune. Existem fortes evidências que um sistema 

imunológico que funcione mal contribui para a diminuição da resistência a 

doenças e a redução da expetativa de vida dos idosos. Além da capacidade de 

resposta do sistema imune ser mais fraca, quando está presente uma infeção, 

a taxa metabólica aumenta, tornando mais difícil para as pessoas mais velhas 

suprirem todas as necessidades nutricionais36, 43. 

 

2.5. Sistema urinário 

A função renal é também prejudicada com o avançar da idade. Ocorre 

diminuição da massa renal, do fluxo sanguíneo, da taxa glomerular, da 

elasticidade, do tónus muscular e ainda da capacidade da bexiga36, 45. 

Felizmente a maior parte dos casos nos idosos possui baixa a moderada 
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gravidade, não causando sintomas, nem ocorre a evolução para insuficiência 

renal36. Apesar de não evoluir para consequências mais graves é necessário 

cuidado, uma vez que o metabolismo da vitamina D é feito a nível renal, e pode 

ficar comprometido36. 

 

2.6. Condição social e psicológica 

O envelhecimento está associado a um aumento da incidência de 

patologias crónicas, a um aumento no risco de ter mais que um distúrbio 

simultaneamente, e talvez o mais importante, a um aumento da prevalência de 

incapacidade e fragilidade39, 44, 46. Por este motivo, cerca de 15 a 35% das 

pessoas idosas residentes na Europa precisam de alguma forma de assistência 

para realizar as suas tarefas39. 

Além disso, as pessoas idosas estão mais propensas a viver sozinhas do 

que os adultos mais jovens, o que pode levar a isolamento social e solidão, 

principalmente quando não possuem apoio familiar. A falta deste apoio nos 

momentos de necessidade, juntamente com as restrições económicas, que são 

muito comuns nos idosos, são a causa de uma doença com elevada prevalência 

nesta faixa etária, a depressão. As pessoas perdem a vontade de viver, de 

comer, resultando em perda de peso e desnutrição36, 41. 

A atividade física contribui para uma boa saúde física e psicológica em 

todas as idades, no entanto são os idosos que menos exercício físico fazem, o 

que piora não só a capacidade de realizar as tarefas do dia-a-dia, como a 

depressão caso esteja presente36. 

 

3. Necessidades nutricionais 

3.1. Energia 

O metabolismo em repouso nos idosos é menor do que nos adultos 

jovens, devido à perda de massa muscular que se verifica com a idade, sendo 

assim menores as necessidades energéticas das pessoas idosas. Contudo, a 

energia necessária para esta faixa etária pode tornar-se muito baixa, ocorrendo 

o risco de a dieta não satisfazer os requisitos em micronutrientes. Sendo assim, 

é de primordial importância verificar a qualidade da dieta para que as 

deficiências nutricionais não se desenvolam36. 
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A quantidade de energia necessária depende de vários fatores, como a 

idade, o sexo, a composição corporal, o peso e os níveis de atividade física, 

pelo que não existe um valor padrão universal36. Contudo, sabe-se que após os 

60 anos de idade as necessidades energéticas diminuem cerca de 100kcal por 

dia, a cada década passada47. Deve ser, por isso, determinado junto de um 

nutricionista para suprir as necessidades de acordo com a personalidade de 

cada indivíduo. 

 

3.2. Proteína 

A proteína é necessária para fortalecer os músculos e repor o desgaste 

do corpo, além de participar nos processos metabólicos na forma de enzimas 

ou hormonas36. 

A ingestão insuficiente de proteína é um fator conhecido na patogénese 

das fraturas osteoporóticas em idosos, estando associada a um aumento do 

risco de lesão nestas pessoas. O stress metabólico da falta de proteína, bem 

como os efeitos de doenças hepáticas, renais ou intestinais, prejudica ainda 

mais o estado geral nutricional de um paciente idoso36.  

A dose dietética recomendada de proteína para os idosos é cerca de 

1.0g/Kg/dia. Estudos indicam que uma ingestão adequada de proteína por parte 

das pessoas idosas previne a perda de massa muscular quando aliado a 

exercício físico, e ajuda a reduzir os desfechos desfavoráveis após a ocorrência 

de uma lesão36, 40. 

As fontes alimentares com maior quantidade de proteína são o leite e 

produtos lácteos, ovos, carne, peixe e ainda leguminosas e nozes36, 40, 48. No 

entanto, a ingestão de ovos e carnes gordurosas deve ser feita com moderação, 

uma vez que são fontes ricas em colesterol e gordura. A suplementação com 

proteína pode ser também uma possibilidade para alcançar a dose 

recomendada diariamente36, 40. 

  

3.3. Hidratos de carbono 

Os hidratos de carbono são nutrientes que fornecem energia, e o corpo 

necessita deles, porque não os consegue autorregenerar de outros nutrientes. 

Devido às alterações no paladar, no olfato e na capacidade de mastigação dos 

idosos, estes alimentos tendem a ser mais consumidos. Isto acontece, porque 
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os hidratos de carbono exigem uma mastigação mínima, são facilmente 

digeridos, necessitam de pouco tempo de cozimento, podem ser armazenados 

por longos períodos e são mais baratos que alimentos ricos em proteína36.  

Apesar de serem os nutrientes que devem ser ingeridos em maior 

quantidade, cerca de 60%, deve-se preferir os hidratos de carbono complexos 

em vez dos simples. Os hidratos de carbono simples são essencialmente o 

açúcar e os cereais refinados, que são rapidamente metabolizados e saciam 

pouco, além de poder causar complicações aos idosos com diabetes mellitus. 

Deve, por isso, ser dada preferência a cereais integrais, leguminosas, e frutas 

ricas em fibra, que possuem maior quantidade de hidratos de carbono 

complexos36, 47. 

 

3.4. Fibra 

Além de hidratos de carbono digestíveis, como cereais e açúcar, vários 

alimentos contêm hidratos de carbono não digestíveis na forma de celulose, 

gomas e pectina. Como são nutrientes indigestíveis designam-se por fibra 

dietética. A fibra contribui para o volume das fezes e ajuda a aliviar a obstipação 

e a diminuir o nível de colesterol no sangue, o que é importante nos idosos36.  

Este nutriente pode ser encontrado em frutos, hortícolas e cereais 

integrais. A quantidade considerada benéfica para a saúde é de cerca de 25 g 

a 30 g de fibra por dia36, 49. 

 

3.5. Lípidos 

Os lípidos são uma fonte concentrada de energia que torna os alimentos 

apetecíveis e ajuda na absorção de vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas 

A, D, E e carotenos36. 

A quantidade recomendada de lípidos é de cerca de 30%, no entanto o 

consumo de gorduras saturadas deve ser minimizado, não excedendo os 8%, 

pois contribuem para a formação de ROS e inflamação. Deve dar-se 

preferência a alimentos ricos em ácidos gordos ómega 3, uma vez que são 

benéficas para a parte vascular36. 

Estes ácidos gordos podem encontrar-se no peixe, soja, linhaça e alguns 

vegetais de folhas verdes. Quanto a gorduras como a manteiga e óleos 
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refinados, bem como alimentos fritos e processados devem ser consumidos 

com moderação, uma vez que são ricos em gorduras saturadas36, 48. 

 

3.6. Vitaminas 

3.6.1. Vitamina D 

A deficiência em vitamina D pode causar osteomalacia, raquitismo e 

miopatia, e está ainda associada à redução da densidade óssea, diminuição da 

mobilidade e aumento de fraturas e quedas. Pensa-se também que esteja 

relacionada com o aumento do risco de desenvolver doenças cardiovasculares, 

diabetes mellitus tipo 1, artrite reumatoide e cancro41, 48. Grande parte dos 

efeitos estão também relacionados com o défice de cálcio, uma vez que a 

vitamina D é essencial para a absorção e utilização do cálcio41. 

O nosso organismo tem a capacidade de produzir vitamina D, no entanto 

é necessário os rins estarem funcionais para o seu metabolismo e depois a 

exposição à luz solar para a ativar36. Com o envelhecimento, a função renal 

diminuiu e a exposição à luz solar também, porque as pessoas ficam mais 

tempo dentro de casa, podendo assim desenvolver-se uma deficiência em 

vitamina D41, 48. 

Visto que o organismo humano tem a capacidade de produzir vitamina D, 

não existe uma quantidade estabelecida que se deva ingerir. Assim, caso haja 

falta desta vitamina é necessário recorrer a suplementos ou alimentos 

fortificados, estando indicado 700 UI a 800 UI por dia como uma dose eficaz na 

redução de fraturas41.   

 

3.6.2. Vitamina B12  

A vitamina B12 ou cobalamina, juntamente com o ácido fólico, é essencial 

para o metabolismo da homocisteína, verificando-se um aumento desta, caso 

haja deficiência em vitamina B12. Há evidências de que a homocisteína danifica 

as paredes dos vasos sanguíneos, e associa-se mesmo o aumento dos níveis 

plasmáticos de homocisteína a um aumento do risco de doença 

cardiovascular41. Além disto, existem estudos que associam o aumento da 

homocisteína a um sistema cognitivo prejudicado, depressão e outros 

transtornos neuropsiquiátricos, anemia megaloblástica e, mais recentemente, a 
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redução da densidade óssea e aumento da probabilidade de fraturas41, 48. 

Todos estes problemas surgem em maior número nos idosos, pelo que 

deficiência em vitamina B12 pode prejudicar ainda mais a saúde desta 

população. 

Visto que os sinais e sintomas da falta de vitamina B12 são subtis e se 

podem associar a outros problemas é necessária atenção principalmente nos 

idosos. A ingestão diária recomendada desta vitamina é de 2 mg a 5 mg nos 

idosos, no entanto se existir défice é recomendada cerca de 100 mg por dia, se 

for por via oral41. Esta vitamina pode ser encontrada em vísceras, carnes, 

marisco, ovos e alguns produtos lácteos41, 48. 

 

3.6.3. Ácido fólico 

A deficiência em ácido fólico pode levar a anemia megaloblástica, 

aumento das concentrações de homocisteína, comprometimento cognitivo, 

depressão e demência, e ainda está associada a maior probabilidade de 

desenvolver cancro41, 48. 

A dose diária recomendada para o ácido fólico é de 400 mg por dia, o que 

se torna muito difícil suprir apenas com a alimentação, principalmente nos 

idosos41. Esta vitamina encontra-se em fígado, vegetais de folha verde escura, 

gema do ovo, leguminosas e em alguns cereais36, 41, 48. 

 

3.7. Minerais 

3.7.1. Magnésio 

O envelhecimento é muitas vezes associado ao défice de magnésio, uma 

vez que é dos minerais mais abundantes no organismo e funciona como cofator 

de múltiplos processos biológicos. A depleção de magnésio em pessoas idosas 

está associada a inflamação, aumento do stress oxidativo e disfunção imune, o 

que resulta numa maior vulnerabilidade para doenças crónicas relacionadas à 

idade, particularmente a doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, 

fadiga crónica e distúrbios neuropsiquiátricos50. Além disso, alguns estudos 

indicam que o défice de magnésio altera a fisiologia celular com características 

de senescência, o que pode indicar que atua diretamente no processo de 

envelhecimento50, 51. 
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A deficiência em magnésio nos idosos deve-se essencialmente à falta 

dietética, o que indica que a dose diária recomendada de 320 mg a 420 mg é 

difícil de atingir50. Este mineral pode ser encontrado em cereais e derivados 

pouco refinados, leguminosas e em alguns frutos, como banana, figo e frutos 

secos48. 

   

3.7.2. Cálcio 

No processo de envelhecimento, ocorre desmineralização e perda da 

massa óssea, aumentando a fragilidade e as dores articulares. Nas pessoas 

idosas, a ingestão de cálcio na dieta é muito importante na prevenção e no 

atraso da progressão da osteoporose e de outras doenças, como a diabetes 

mellitus, doenças cardiovasculares e fragilidade do sistema imune41, 48. 

A quantidade de cálcio necessária diariamente é superior nas pessoas 

com mais de 60 anos, quando comparado com adultos mais jovens, devido à 

diminuição da densidade óssea. A dose diária recomendada para a ingestão de 

cálcio nos idosos é de 1200 mg, no entanto é muito difícil atingir estas 

quantidades apenas recorrendo à dieta41, 48. 

O cálcio encontra-se essencialmente no leite e seus derivados, mas as 

hortícolas de folha verde escura, como a couve ou os brócolos, os ovos e o 

peixe também possuem quantidades apreciáveis deste mineral36, 48. 

 

4. Farmacêutico – utente 

A educação em saúde e a sua promoção desempenham papéis muito 

importantes na manutenção de uma vida saudável, de uma boa mobilidade e 

de uma funcionalidade independente, principalmente nos utentes idosos36. O 

farmacêutico é dos profissionais de saúde que mais proximidade tem com os 

utentes, e estes reconhecem confiança e dedicação, principalmente os idosos, 

uma vez que são os que mais frequentam as farmácias. Assim sendo, será o 

farmacêutico que mais facilmente detetará algum problema nutricional nesta 

faixa etária, ou que primeiro poderá ajudar, uma vez que é também o primeiro 

profissional de saúde a que se recorre para pedir aconselhamento sobre um 

problema de saúde menor1. 

Como foi visto até aqui, é importante a manutenção do estado nutricional 

ótimo nos idosos para que as consequências do envelhecimento natural não 
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originem doença. Neste contexto, o farmacêutico pode orientar e sugerir 

alterações no estilo de vida, nomeadamente nos hábitos alimentares e na 

atividade física, até porque está comprovado que esta previne o aparecimento 

de doenças cardiovasculares52, 53. Para que o idoso consiga suprir as suas 

necessidades nutricionais, podem também ser aconselhados suplementos 

alimentares, em que deve participar uma equipa multidisciplinar, integrando um 

médico, um farmacêutico e um nutricionista. Os suplementos alimentares são 

“géneros alimentícios que se destinam a complementar e/ou suplementar o 

regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de 

determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou 

fisiológico, estremes ou combinada, comercializadas sob a forma pré-

embalada e doseada”13. 

Existem vários estudos que comprovam a eficácia da suplementação com 

vitaminas e minerais nos idosos41, 47. A ingestão de suplementos de proteína, 

em conjugação com o exercício físico, previne e compensa a sarcopenia que 

ocorre no processo de envelhecimento36, 40, 41. Suplementação com cálcio ou 

em conjugação com a vitamina D, reduz a taxa de fraturas e a perda de 

densidade óssea. A vitamina B12 não é bem absorvida devido a atrofia gástrica, 

o que é comum nos idosos, por isso, normalmente exige suplementação para 

toda a vida. Visto que a vitamina B12 e o ácido fólico têm efeitos aditivos na 

diminuição das concentrações plasmáticas de homocisteína, aconselha-se a 

sua conjugação41. Suplementos de magnésio são também aconselhados em 

casos de fraqueza, fadiga e presença de algum distúrbio neuropsiquiátrico50. 

Assim, durante o meu estágio na FC, distribui um folheto informativo, com 

o título Suplementos 60+ (Anexo XXIV), com ilustrações de alguns 

suplementos conhecidos e com que a farmácia trabalha. Encontram-se 

separados por categorias, consoante a função no organismo, e em cada uma 

estão enunciados os benefícios. Além disso, ressalvo ainda a importância do 

exercício físico e de uma alimentação saudável, com destaque na ingestão de 

água, que é muito importante nos idosos. Este folheto informativo teve como 

objetivo sensibilizar os mais velhos para a importância de uma vida saudável, 

e que alguns dos seus problemas podem ser facilmente resolvidos, pois apenas 

se tratam de carências nutricionais. 
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5. Conclusão  

O envelhecimento é um processo natural da vida que cada vez mais 

preocupa a população, não só pela alteração do aspeto físico que traz, mas 

também à ligação com o aparecimento de doenças. Isto leva as pessoas, 

nomeadamente os idosos, a procurarem ajuda junto dos profissionais de saúde 

para se manterem saudáveis. O recurso aos suplementos, tanto por iniciativa 

própria, como por aconselhamento médico ou farmacêutico é cada vez maior, 

para garantir que todas as necessidades nutricionais sejam alcançadas.  

Após distribuição aos utentes do folheto informativo na FC, no período do 

meu estágio, notou-se uma maior preocupação com estado nutricional. Vários 

utentes perguntaram se efetivamente a falta de nutrientes poderia afetar o seu 

corpo e se os suplementos conseguiam repor os níveis normais. 

 

Tema 3 – Outros trabalhos realizados 

 Durante o meu estágio realizei várias outras atividades além das 

descritas anteriormente, com o objetivo de melhorar a organização da farmácia 

e a tornar mais atrativa.  

Nos primeiros dias de estágio participei na contagem parcial do stock 

em conjunto com a Dr.ª Sónia, com o objetivo de diminuir os erros entre a 

quantidade disponível informaticamente e a existente fisicamente. Participei 

ainda ativamente na remodelação dos lineares (Anexo XXV), no 

desenvolvimento de campanhas no dia mundial da criança (Anexo XXVI) e de 

cartazes apelativos a algumas festividades e rastreios (Anexo XXVII). Além 

disso, fui integrada na equipa, tendo objetivos a cumprir, essencialmente no 

que dizia respeito ao Cartão Saúda e às campanhas que iam decorrendo ao 

longo do tempo. Semanalmente era ainda criado um quadro com as tarefas 

diárias de cada elemento da equipa, pelo que deveria cumprir o que estava 

estipulado. 
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Anexos 

 

Anexo I – Estrutura externa 

 

 

 

Anexo II – Parque de estacionamento privado 
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Anexo III – Serviço FarmaDrive 

 
 

 

Anexo IV – Área de atendimento ao público 
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Anexo V – Sala de atendimento personalizado e/ou confidencial 

 
 

 

Anexo VI – Área de armazenamento dos MSRM 
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Anexo VII – Área de armazenamento dos MNSRM 

 
 

 

Anexo VIII – Área de armazenamento dos excedentes 
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Anexo IX – Frigorífico 

 
 

Anexo X – Área de receção e gestão de encomendas 
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Anexo XI – Laboratório 

 
 
 
 

Anexo XII – Escritório 
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Anexo XIII – Classificação do grau de obesidade no adulto, baseada o IMC 

Classificação IMC (Kg/m2) 

Baixo peso < 18.5 

Variação normal 18.5 – 24.9 

Pré-obesidade 25.0 – 29.9 

Obesidade Classe I 30.0 – 34.9 

Obesidade Classe II 35.0 – 39.9 

Obesidade Classe III ≥ 40.0 

 

Anexo XIV – Classificação da hipertensão 

Classificação PA sistólica (mmHg) PA diastólica (mmHg) 

Ótima < 120 < 80 

Normal 120 – 129 80 – 84 

Normal – Alta  130 – 139  85 – 89 

HTA Grau I 140 – 159 90 – 99  

HTA Grau II 160 – 179 100 – 109 

HTA Grau III ≥ 180 ≥ 110 

Hipertensão sistólica isolada ≥ 140 < 90 

 
 

Anexo XV – Diagnóstico da diabetes, baseado os valores de glicemia 

Classificação Glicemia em jejum Glicemia 2horas pós-pandrial 

Diabetes ≥ 126 mg/dL ≥ 200 mg/dL 

Tolerância diminuída à glucose  ≥ 140 mg/dL e < 200 mg/dL 

Anomalia da glicemia em jejum ≥ 110 mg/dL e < 126 mg/dL  
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Anexo XVI – Folheto informativo no âmbito do projeto PIM (parte da frente: 

imagem da esquerda; parte de trás: imagem da direita)  

    
 

 

Anexo XVII – Blister semanal da PIM 
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Anexo XVIII – Folha individual da PIM 
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Anexo XIX – Documento de autorização e consentimento informado 
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Anexo XX – Questionário no âmbito do projeto da PIM 
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Anexo XXI – Valores das determinações de glicemia e tensão arterial dos 

utentes participantes no projeto PIM 
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Anexo XXII – Variações das determinações de glicemia e tensão arterial no 

casal que participou em todo o tempo de estudo 
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Anexo XXIII – Questionário preenchido pelo senhor participante na PIM 
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Anexo XXIV – Folheto informativo no âmbito do projeto Desnutrição no idoso  
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Anexo XXV – Remodelação e organização dos lineares 
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Anexo XXVI – Campanhas do dia mundial da criança 
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Anexo XXVII – Cartaz alusivo ao dia do pai e à realização de um rastreio 
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Resumo 

 

A Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto proporciona aos 

estudantes do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas a realização de 

um estágio curricular no último semestre do curso, com a duração de 6 meses. 

Este estágio proporciona o contacto com a realidade da profissão aos 

estudantes, antes de ingressarem no mundo do trabalho, em farmácia 

comunitária e hospitalar. 

Este relatório comtempla as atividades que desenvolvi durante o meu 

estágio em farmácia hospitalar, no Hospital Privado de Braga, entre 15 de 

janeiro e 28 de fevereiro de 2018, sobre a orientação da Dr.ª Patrícia Moura. 

O farmacêutico hospitalar integra uma vasta equipa multidisciplinar de 

saúde, sendo da sua responsabilidade uma boa gestão dos medicamentos no 

hospital. Todo o circuito do medicamento é controlado pelo farmacêutico, desde 

a seleção, aquisição, receção, armazenamento, passando pela farmacotecnia, 

até à distribuição e administração ao doente. 

As atividades desenvolvidas no decurso do estágio no Hospital Privado 

de Braga permitiram compreender efetivamente o funcionamento de um 

hospital e qual o papel do farmacêutico, o que me enriqueceram não só a nível 

profissional, mas também pessoal.    
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1. Introdução 

Segundo o estatuto da Ordem dos Farmacêuticos (OF), os serviços 

farmacêuticos (SF) hospitalares são parte integrante do conteúdo de ato 

farmacêutico1. Estes serviços são desempenhados na farmácia hospitalar, 

sendo o responsável um farmacêutico especialista pela OF2, 3.  

O farmacêutico hospitalar integra uma vasta equipa multidisciplinar de 

saúde que faz parte dos hospitais, estando a seu cargo uma boa gestão dos 

medicamentos3. Segundo o Decreto-Lei n.º 44204, de 2 de fevereiro de 1962, 

compete aos SF hospitalares: 

▪ Preparar, verificar analiticamente, armazenar e distribuir drogas e 

medicamentos; 

▪ Dar apoio técnico aos serviços de análises, de esterilização, de sangue 

ou outros que dele careçam; 

▪ Abastecer de produtos químicos e reagentes os laboratórios de análises 

clínicas ou outros; 

▪ Cooperar na ação médica e social, tanto curativa, como recuperadora ou 

preventiva, dos organismos a que estejam ligados; 

▪ Promover ou apoiar a investigação no campo das ciências e da técnica 

farmacêutica; 

▪ Colaborar na preparação e aperfeiçoamento de pessoal destinado a estes 

serviços e na educação farmacêutica de outros serviços com que estejam 

em ligação4. 

Assim, se depreende que a atividade do farmacêutico a nível hospitalar é 

essencial e indispensável para um bom funcionamento clínico dos hospitais. 

Neste sentido, após nove semestres do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, foi-me dada a possibilidade de fazer um estágio curricular no 

Hospital Privado de Braga (HPB), durante quase dois meses. 

 

2. Grupo Trofa Saúde 

O Grupo Trofa Saúde (GTS) assume-se como um projeto global de saúde 

que detém uma vasta rede de unidades hospitalares privadas, servindo cerca 

de 2,5 milhões de habitantes no norte do país5. Os hospitais pertencentes ao 

GTS são o Hospital Privado de Braga (HPB), o Hospital Privado de Braga 
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Centro (HPBC), o Hospital Privado da Trofa (HPT), o Hospital Privado de Alfena 

e Valongo (HPAV), o Hospital Privado de Gaia (HPG) e o Hospital Privado da 

Boa Nova (HPBN). Para além destes hospitais, existem ainda o Hospital de Dia 

da Maia, o Hospital de Dia de Famalicão e o Hospital de Dia de São João da 

Madeira, que também são parte integrante do GTS.  

Em cada unidade hospitalar do GTS, o utente dispõe de diversos 

serviços, nomeadamente Serviços de Urgência de Adultos e Pediátricos 24 

horas, Blocos Operatórios, Unidades de Neonatologia 24 horas, Maternidades 

com várias salas de parto, Medicina Física e Reabilitação, Consultas Externas 

com mais de 45 especialidades clínicas e diversos Meios Complementares de 

Diagnóstico5.  

 

2.1. Hospital Privado de Braga 

O HPB localiza-se em Braga Sul, mais propriamente no Lugar da Igreja, 

em Nogueira (Anexo I). Este hospital abrange mais de 800 mil pessoas na sua 

área de influência, colocando à disposição uma vasta equipa de qualidade 

liderada pelo Dr. Carlos Gomes (Diretor Clínico) e pelo Dr. Rui Correia 

(Administrador)6. 

Tem ao dispor dos cidadãos, diariamente, um Serviço de Urgência de 

Adultos e Pediátricos 24 horas, com várias especialidades médicas, 

nomeadamente Cirurgia Geral, Ortopedia, Medicina Interna, Pediatria, 

Medicina Geral e Familiar e Anestesiologia6.  

 

2.2. Serviços farmacêuticos 

Os serviços farmacêuticos ao nível do GTS são da responsabilidade da 

Dr.ª Patrícia Moura, sendo que no HPB a farmacêutica responsável, ou Diretora 

Técnica (DT), é a Dr.ª Rita Lima. Durante o meu estágio a Dr.ª Rita esteve um 

período de férias, sendo substituída pela Dr.ª Nádia Varela, que também faz 

parte do GTS. 

Tendo em conta as necessidades do HPB, foi criado um plano 

operacional (Anexo II) pelos SF deste hospital, onde se estabelecem as tarefas 

a realizar diariamente, por forma a garantir uma boa gestão de todos os 

medicamentos e produtos farmacêuticos necessários. 
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2.2.1.  Localização e horário de funcionamento 

Os SF no HPB localizam-se no piso -1, próximo de todas as áreas 

funcionais, incluindo perto dos elevadores, o que facilita o acesso do 

farmacêutico a todas as áreas do hospital e a todos os restantes profissionais 

de saúde.  

O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9 horas às 18 horas, 

com uma hora de intervalo para o almoço. Quando são necessários 

medicamentos ou produtos farmacêuticos fora deste horário de funcionamento, 

que não se encontram disponíveis nos respetivos serviços clínicos, o 

farmacêutico é contactado telefonicamente para autorizar o profissional de 

saúde a ter acesso à farmácia. O profissional de saúde deve fazer o registo do 

levantamento, onde indica o medicamento ou produto farmacêutico levantado, 

a quantidade, o paciente a que se destina e a data e hora de levantamento. 

Além disso, deve ainda assinar o documento de levantamento (Anexo III), que 

se encontra à entrada da farmácia. 

  

2.2.2.  Estrutura interna 

A farmácia possui uma área ampla, escrupulosamente organizada em 

várias zonas, que permite uma fácil gestão por parte do farmacêutico 

responsável (Anexo IV).  

Os SF do HPB podem ser divididas em 5 zonas principais: 

▪ Zona de gestão dos SF e atendimento;  

▪ Zona de distribuição dos medicamentos e produtos farmacêuticos, para a 

Distribuição Individualizada em Dose Unitária (DIDDU) e para satisfação 

de pedidos de reposição de stock dos diferentes serviços clínicos; 

▪ Zona de armazém; 

▪ Zona de medicamentos sujeitos a controlo especial, como psicotrópicos 

e estupefacientes, que se encontram no cofre, e medicamentos 

termolábeis, que se encontram no frigorífico;  

▪ Zona de receção, devolução e envio de encomendas. 

A zona de armazém encontra-se ainda dividida em 4 sub-zonas. Numa 

das partes estão os serviços clínicos, que se encontram distribuídos por 

oftalmologia, gastrenterologia, otorrinolaringologia, imagiologia, medicina 

dentária, métodos de diagnóstico, gases anestésicos, ambulatório e ainda um 
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local para as reservas de medicamentos para doentes que têm terapêutica 

marcada na consulta externa. Uma segunda parte inclui os medicamentos, que 

se encontram separados em comprimidos, ampolas, material de penso, 

pomadas, formulações orais e retais e nutrição parentérica, existindo ainda uma 

área com stock avançado. O stock avançado corresponde aos produtos 

excedentes que não cabem no seu devido lugar. Por fim, existe uma zona 

reservada aos soros e outra aos desinfetantes, detergentes e outros líquidos. 

Em todos os locais os medicamentos e produtos farmacêuticos 

encontram-se organizados por ordem alfabética, de acordo com a sua 

Denominação Comum Internacional (DCI), para uma melhor gestão. 

   

2.2.3.  Sistema informático 

O sistema informático utilizado em todas as unidades hospitalares do 

GTS é o CPC, desenvolvido pela Glintt® (Anexo V). Este sistema é essencial 

para uma boa gestão dos SF, não só ao nível do HPB, mas de todo o GTS, 

uma vez que permite a ligação informática entre todas as unidades.  

O CPC permite acompanhar o doente desde o momento da admissão, da 

prescrição, ao registo de medicamentos e atos realizados no hospital. Além 

disso, ainda são possíveis a aquisição e a gestão de stocks de medicamentos 

e produtos farmacêuticos dos vários serviços clínicos, e a sua posterior 

atualização automática, pedidos de encomenda, saída de medicamentos em 

DIDDU, validação de prescrições, entre outros. 

  

3. Gestão de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A gestão de medicamentos e produtos farmacêuticos define-se como “o 

conjunto de procedimentos realizados pelos SF hospitalares, que garantem o 

bom uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas condições aos doentes do 

hospital”. Desta forma, a gestão dos medicamentos engloba várias fases, desde 

a seleção, aquisição, armazenamento, passando pela distribuição, até à 

administração do medicamento ao doente7. 

De acordo com o Manual de Farmácia Hospitalar, todo o processo de 

gestão de stocks dos medicamentos e produtos farmacêuticos deve ser 

efetuado informaticamente, por forma a garantir uma atualização automática 

dos stocks7. 
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Ao nível do HPB, todo o processo é tratado por via informática, através 

do sistema informático já mencionado, onde todos os movimentos de entrada e 

saída de medicamentos e produtos farmacêuticos são atualizados 

automaticamente. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de contactar com todo o 

processo de gestão dos medicamentos e produtos farmacêuticos, o qual me foi 

explicado detalhadamente. 

 

3.1.  Seleção e aquisição 

A seleção dos medicamentos para o HPB, e para todos os hospitais 

pertencentes ao GTS, é feita a partir do Formulário Hospitalar do Grupo Trofa 

Saúde (FHGTS), que se baseia no Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos e nas necessidades terapêuticas dos doentes do hospital.  

No HPB, todas as semanas, durante a manhã de sexta-feira, de acordo 

com o plano operacional, a DT dos SF efetua o pedido de medicamentos à 

Farmácia Central (FAR), localizada no HPAV. Este processo é feito 

informaticamente e baseado em stocks ideais previamente estabelecidos, de 

acordo com as necessidades de cada serviço clínico do hospital. 

Posteriormente, em FAR, a Coordenadora dos SF (Dr.ª Patrícia Moura), reúne 

todos os pedidos das unidades hospitalares do GTS, faz o pedido ao 

departamento de compras, e este, por sua vez, faz a encomenda aos 

laboratórios. Os laboratórios fornecedores do GTS são escolhidos anualmente, 

através de um concurso, por forma a selecionar os fornecedores com as 

condições mais vantajosas. 

Caso seja necessário, a DT dos SF pode solicitar um empréstimo a outro 

hospital pertencente ao GTS, em que é feita a transferência via FAR, ou pode 

efetuar uma compra direta a uma farmácia exterior comunitária, dependendo 

da urgência do pedido. Ao nível do HPB, a farmácia exterior ao qual se efetua 

estes pedidos entrega as encomendas no hospital. 

Quando se verifica a necessidade de aquisição de medicamentos que não 

possuem Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal, deve 

solicitar-se à Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

(INFARMED) uma Autorização de Utilização Especial (AUE), para proceder à 
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sua importação. A maioria dos medicamentos que necessitam de AUE estão 

incluídos no Formulário Nacional de Medicamentos, uma vez que as instituições 

hospitalares necessitam de os adquirir de forma recorrente8. 

Alguns medicamentos ou produtos farmacêuticos apenas são 

encomendados quinzenalmente, como é o caso dos soros, ou mesmo 

mensalmente, como sendo os psicotrópicos e estupefacientes. Estes últimos, 

devido às suas características e por imposição legal, necessitam de um circuito 

especial de distribuição. 

 

3.2.  Receção 

Após a requisição dos medicamentos e produtos farmacêuticos por parte 

dos SF, estes são entregues em FAR. Em FAR devem ser conferidos 

qualitativamente e quantitativamente todos os produtos rececionados, bem 

como conferir a guia de remessa com a nota de encomenda. Além disso, devem 

ainda ser verificadas se as condições especiais de transporte foram garantidas, 

como a refrigeração7. 

De seguida, faz-se o registo da entrada dos produtos informaticamente e, 

posteriormente, satisfaz-se os pedidos das várias unidades hospitalares do 

GTS, que foram realizados pelos DT dos SF. A distribuição dos respetivos 

medicamentos e produtos farmacêuticos pelos hospitais é depois realizada pela 

unidade dos transportes. No caso dos soros e paracetamol endovenoso, estes 

são entregues diretamente em cada SF dos hospitais do GTS. 

 

3.3.  Armazenamento 

O armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos deve ser 

feito de modo a garantir as condições necessárias de espaço, luz, temperatura, 

humidade e segurança7. Após a receção dos produtos, a responsabilidade de 

garantir estas condições é do DT dos SF. 

No HPB, o armazém dos SF encontra-se organizado de forma a que os 

medicamentos e produtos farmacêuticos sejam encontrados de forma intuitiva 

e rápida. Assim, cada secção do armazém está distribuída por ordem alfabética 

segundo a DCI do medicamento ou produto farmacêutico e com o recurso a 

letras e números (Anexo VI). As letras e os números estão representados com 
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cores vivas e estão facilmente visíveis, o que permitem a organização dos 

produtos num arquivo (Anexo VII) e a sua localização rapidamente, mesmo aos 

profissionais de saúde que não conhecem bem a farmácia e necessitem de 

medicação, quando a farmácia se encontra encerrada. No armazenamento dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos é ainda cumprida a regra “first expire, 

first out”, que consiste em arrumar os produtos com Prazo de Validade (PV) 

mais curto à frente, de modo a escoá-los primeiro, e assim evitar a expiração. 

Além disso, os medicamentos e produtos farmacêuticos, que não 

necessitem de acondicionamento especial, são armazenados em gavetas e 

estantes deviamente identificadas. De forma a permitir a limpeza e inspeção do 

armazém, nenhum produto assenta diretamente no chão e a última prateleira 

está espaçada do mesmo (Anexo VIII). 

O armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos foi-me 

explicado no primeiro dia de estágio, e desde logo entendi que era muito 

importante esta organização. Ao longo do estágio fui percebendo que a 

sinalização com cores e letras ajudava imenso quando se procurava um 

produto. 

 

3.3.1.  Parâmetros físicos 

Os parâmetros de temperatura e humidade são monitorizados e 

registados continuamente, por forma a garantir as condições ambientais 

adequadas. Para os medicamentos e produtos farmacêuticos que não 

necessitem de armazenamento especial estas condições são: temperatura 

inferior a 25ºC, proteção da luz solar direta e humidade inferior a 60%7. 

Nos SF do HPB não existem janelas, pelo que toda a iluminação é 

garantida de forma artificial, não havendo o risco de incidência direta da luz 

solar. No que diz respeito à temperatura e à humidade, recorre-se à ventilação 

artificial para assegurar as condições adequadas. O registo gráfico destes 

parâmetros é enviado pela manutenção do HPB aos SF, no final de cada mês, 

e caso ocorra um aumento da temperatura acima dos 25ºC ou da humidade 

acima dos 60%, o DT dos SF tem de justificar essa alteração. 
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3.3.2.  Condições especiais 

Existem determinados medicamentos e produtos farmacêuticos que 

necessitam de condições especiais de armazenamento, como os 

fotossensíveis, termolábeis, psicotrópicos e estupefacientes e gases 

medicinais. Assim, nos SF existem locais adequados para o seu 

acondicionamento. 

 Os medicamentos ou produtos farmacêuticos fotossensíveis são 

armazenados em embalagem apropriada e em locais protegidos da luz. Os 

termolábeis são conservados em frigorífico (Anexo IX), a uma temperatura 

entre os 2ºC e os 8ºC, em estantes devidamente identificadas. O frigorífico está 

equipado com um sistema de controlo e registo da temperatura, bem como um 

sistema de alarme automático, para garantir a temperatura adequada. Já no 

que diz respeito aos psicotrópicos e estupefacientes, e ultimamente também às 

benzodiazepinas, devido às suas características, são acondicionados num 

cofre com fechadura de segurança (Anexo IX), separados em prateleiras 

identificadas devidamente. Por fim, os gases medicinais encontram-se num 

local individualizado, numa área separada do restante armazém (Anexo X). 

    

3.4. Controlo de prazos de validade e inventário 

No HPB, como já foi mencionado, os medicamentos e produtos 

farmacêuticos são armazenados de acordo com regra “first expire, first out”, 

para evitar a expiração do PV. Contudo, para prevenir potenciais 

consequências para a saúde do doente decorrente da toma de medicamentos 

fora do PV, e desperdícios por parte do hospital, é realizada a verificação dos 

mesmos com regularidade, tanto nos serviços clínicos do hospital, como na 

própria farmácia e nos carros de emergência. Ao nível dos serviços e da 

farmácia o responsável pelo controlo dos PV é o farmacêutico, enquanto que 

nos carros de emergência essa responsabilidade é de um enfermeiro nomeado 

pelo enfermeiro chefe, no entanto é o farmacêutico que procede à troca.  

Nos produtos cujo PV se encontre a expirar nos 3 meses seguintes, é 

colocada uma etiqueta vermelha como alerta (Anexo XI), ou com a indicação 

“utilizar primeiro”, por forma a tentar escoá-los. Pode-se ainda trocar estes 



Relatório de estágio em Farmácia Hospitalar | 2017/2018 

   Ana Catarina Ferreira Magalhães | 9 

produtos, por outros com PV superior, com outras unidades hospitalares do 

GTS, que estejam a necessitar para a DIDDU.  

Nos SF do HPB é também realizada a contagem do stock nos serviços 

clínicos e na farmácia regularmente, e procede-se ao seu registo num 

documento, com o respetivo PV para o devido controlo. Anualmente, é ainda 

feito um inventário para corrigir eventuais erros de stock e facilitar o processo 

de gestão, que é posteriormente inserido no sistema informático para que todas 

as unidades do GTS tenham acesso. 

Durante o meu estágio ajudei na verificação dos PV, bem como na 

contagem de stock dos vários serviços. Sinalizei ainda os medicamentos e 

produtos farmacêuticos que possuíam um PV inferior a 3 meses.  

 

4. Distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos é a atividade 

dos SF com mais visibilidade, e que permite um maior contacto com os vários 

serviços clínicos do hospital7. 

Esta tarefa tem como objetivo: 

▪ Garantir o cumprimento da prescrição; 

▪ Racionalizar a distribuição dos medicamentos; 

▪ Garantir a administração correta do medicamento; 

▪ Diminuir os erros relacionados com a medicação; 

▪ Monitorizar a terapêutica; 

▪ Reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e 

manipulação dos medicamentos; 

▪ Racionalizar os custos com a terapêutica7. 

Assim, no HPB, podem-se dividir em sistemas de distribuição a doentes 

em regime de internamento, que inclui a distribuição clássica ou tradicional e a 

DIDDU, e em distribuição de medicamentos a doentes em regime de 

ambulatório.  

 

4.1. Distribuição clássica ou tradicional 

O sistema de distribuição clássico ou tradicional consiste num pequeno 

armazém existente no próprio serviço clínico, onde se acondicionam os 
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medicamentos e produtos farmacêuticos necessários. Assim, é estabelecido 

um stock ideal, de acordo com as necessidades de cada serviço, pelo 

farmacêutico e pelo enfermeiro responsável. 

No HPB, o sistema de reposição de stocks é baseado em níveis, isto é, 

nas quantidades existentes nos serviços clínicos relativamente ao stock ideal 

pré-definido, e é realizado pelos SF, de acordo com o plano operacional 

estabelecido. Assim, é criado e gerado informaticamente o pedido de 

medicamentos e produtos farmacêuticos (soros e embalagens), pelo enfermeiro 

chefe do serviço ou pelos SF (Anexo XII). Posteriormente, o farmacêutico fica 

responsável pela gestão e satisfação do pedido de reposição de stock. A 

satisfação do pedido é também feita informaticamente, em que é gerado um 

documento onde indica a quantidade de medicamentos e produtos 

farmacêuticos que saem efetivamente da farmácia, pelo que deve acompanhar 

os produtos para posterior confirmação no serviço clínico (Anexo XIII).  

Para satisfação dos pedidos separam-se todos os medicamentos e 

produtos farmacêuticos necessários em caixas, tarefa que realizei várias vezes 

no período de estágio.  

 

4.2.  Distribuição individualizada diária em dose unitária 

O sistema de DIDDU deve ser o sistema imperativo, uma vez que 

apresenta vantagens quando comparado com os outros utilizados. Entre estas 

vantagens destacam-se o aumento da segurança no circuito do medicamento, 

um melhor conhecimento do perfil farmacoterapêutico dos doentes, diminuição 

dos riscos de interações e redução de desperdícios7.  

Este sistema consiste na distribuição diária dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos a cada indivíduo internado no hospital para um período de 24 

horas, após validação da prescrição médica informaticamente, por parte do 

farmacêutico. No HPB, a DIDDU é preparada das 15 horas do próprio dia até 

às 15 horas do dia seguinte. Uma vez que os SF do HPB se encontram 

encerrados durante os fins de semana, às sextas-feiras é preparada a DIDDU 

também para o fim de semana, ou seja, é feita a unidose para 72 horas. 

Esta tarefa realiza-se diariamente, durante o período da tarde, de forma 

a entregá-la nos internamentos o mais próximo das 15 horas. Para a 
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preparação da DIDDU é impresso o mapa de distribuição de medicamentos por 

cama (Anexo XIV), bem como a identificação das gavetas (Anexo XV) que é 

colocada nas malas de unidose. No final deste processo é debitada a 

medicação distribuída a cada doente, após a verificação de possíveis 

alterações às prescrições médicas. 

Após alguns dias de estágio no HPB, tive a oportunidade de preparar a 

DIDDU, praticamente diariamente, o qual era sempre verificada no final pela 

farmacêutica responsável, a Dr.ª Rita ou a Dr.ª Nádia. Foi durante este 

processo que constatei efetivamente que a organização do armazém era muito 

importante, para que a preparação fosse rápida e eficaz. 

 

4.3.  Distribuição a doentes em regime de ambulatório 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório 

surgiu devido à necessidade de maior controlo e vigilância em determinadas 

terapêuticas. Este tipo de distribuição permite assegurar a adesão dos doentes 

à terapêutica, o controlo dos efeitos secundários graves e a redução dos custos 

com o internamento hospitalar, bem como dos riscos inerentes a esse 

internamento7, 9. Assim, certos medicamentos apenas são totalmente 

comparticipados quando dispensados pelos SF hospitalares7, 10. 

No HPB, o farmacêutico valida a prescrição feita pelo médico e assegura 

o registo das quantidades dispensadas de cada medicamento e a data de 

dispensa, para a entrega da medicação atempadamente. Quando a medicação 

fica disponível na farmácia do HPB, o doente pode levantá-la na receção. 

Aquando da sua chegada, o farmacêutico é informado, procede ao registo da 

medicação na ficha do doente para que seja debitada, e faz a entrega na 

receção do hospital ao próprio doente. Para efetivar o registo é preenchido um 

documento de registo de entrega de medicamentos de ambulatório (Anexo 

XVI) que deve ser assinado pelo farmacêutico e pelo doente. 

 

5. Medicamentos sujeitos a controlo especial 

Existem alguns medicamentos, que devido às suas características, estão 

sujeitos um controlo mais restrito, e consequentemente a uma legislação 
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especial, sendo assim inseridos em circuitos especiais. Este processo não se 

refere apenas à aquisição, mas também ao armazenamento e dispensa. 

 

5.1. Psicotrópicos e estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos extremamente 

importantes para a medicina, mas devido aos efeitos de dependência, exigem 

um maior controlo na sua utilização. Os estupefacientes utilizados a nível 

hospitalar possuem essencialmente atividade analgésica potente, 

particularmente para dor de origem visceral. No que diz respeito aos 

psicotrópicos, os mais utilizados apresentam atividades ansiolíticas, sedativas 

e hipnóticas, uma vez que causam depressão do Sistema Nervoso Central11. 

A aquisição de psicotrópicos e estupefacientes exige uma requisição 

especial, mediante o preenchimento do Anexo VII, para os produtos indicados 

na Lei n.º 7/2017, de 2 de março12. Este documento deve estar devidamente 

assinado e autenticado, não só pelo farmacêutico responsável, mas também 

pelo fornecedor (laboratório ou hospital) (Anexo XVII).  

A distribuição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes no HPB 

é também especial, e realiza-se por reposição de stocks, nos serviços clínicos, 

bloco operatório e internamentos. A requisição deste tipo de medicação apenas 

é realizada mediante o preenchimento do Anexo X, onde consta informação 

sobre o fármaco, o doente, a quantidade administrada, bem como as 

assinaturas do médico e enfermeiro (Anexo XVIII). Nos SF, o farmacêutico 

valida a quantidade necessária ao serviço, assina o Anexo e fornece ao serviço 

clínico a mesma quantidade de medicamentos. O Anexo X acompanha os 

medicamentos até ao serviço, e o enfermeiro que os recebe assina também o 

documento, após confirmar a quantidade recebida, e envia o original para os 

SF. Por fim, os originais dos Anexos X são arquivados nos SF e é feito o seu 

registo informático, para controlo do INFARMED. 

  

5.2. Hemoderivados 

Os medicamentos hemoderivados, como são produtos derivados do 

plasma humano, podem ser responsáveis pela transmissão de doenças 

infetocontagiosas, por isso necessitam também de um controlo e registo 

especiais. Assim, e devido à variabilidade enquanto produtos de origem 
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biológica, cada lote deverá dispor de um Certificado Oficial Europeu de 

Libertação de Lote (COELL), reconhecido em qualquer país da Comunidade 

Europeia. Caso os hemoderivados possuam um COELL emitido por outro país, 

o INFARMED tem de emitir um novo Certificado, designado por Certificado de 

Autorização de Utilização de Lote (CAUL), que é posteriormente disponibilizado 

no Portal CAUL, no site do INFARMED13. 

Assim, todo o processo de requisição, distribuição e administração aos 

doentes de medicamentos derivados do plasma deve ser registado em 

documento próprio. Este documento apresenta duas vias, a “Via Farmácia” 

(Anexo XIX) e a “Via Serviço” (Anexo XX), e contém todas as instruções 

relativas ao preenchimento, circuito e arquivo14. É de salientar que cada 

requisição diz respeito apenas a um tipo de hemoderivado e destina-se 

exclusivamente a um doente, devendo ser preenchida por um médico, um 

farmacêutico e um enfermeiro. Assim, tal como acontece no HPB, o médico 

responsável faz a requisição, através do preenchimento do documento no local 

devido e com a devida justificação clínica, e posteriormente o farmacêutico, 

após validação, disponibiliza o medicamento no serviço. Ao receber a 

medicação no serviço, o enfermeiro assina o documento, para confirmar como 

recebeu o hemoderivado e devolve a “Via Farmácia” aos SF para ser arquivado. 

Quanto à “Via Serviço”, o enfermeiro acaba de preencher esta parte e arquiva 

no processo clínico do doente.  

 

5.3. Medicamentos de alto risco 

Os medicamentos de alto risco são medicamentos que possuem um risco 

acrescido de causar efeitos graves ou mesmo mortais nos doentes, quando 

utilizados incorretamente15. Estes medicamentos apresentam uma margem 

terapêutica mais estreita e, por isso, a probabilidade de administrar ao doente 

quantidades tóxicas é superior, além de os potenciais efeitos adversos serem 

mais graves. 

  Assim, apesar de não necessitarem de um circuito especial, são 

medicamentos que necessitam de uma atenção especial por parte de todos os 

profissionais de saúde. No HPB, todos os medicamentos pertencentes a esta 

categoria estão assinalados com um sinal de perigo (Anexo XXI), não só na 
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farmácia, mas também em todos os serviços clínicos. Além disso, existe ainda 

um quadro onde estão enumerados todos os medicamentos de alto risco, que 

pode ser consultada a qualquer momento (Anexo XXII). 

 

5.4. Medicamentos extra-formulário 

O GTS possui um Formulário Hospitalar interno, baseado no Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos, que inclui os medicamentos disponíveis 

em todas as unidades hospitalares do grupo. Este formulário foi elaborado pela 

Comissão de Farmácia e Terapêutica, de acordo com as necessidades do 

hospital, ao qual o médico tem acesso sempre que prescreve um medicamento 

para um doente. 

 No entanto, existem situações clínicas em que o médico opta por 

prescrever medicamentos não incluídos no FHGTS. Numa situação destas, o 

médico tem de justificar a prescrição do medicamento à Comissão de Farmácia 

e Terapêutica, através do preenchimento de um documento de justificação de 

receituário de medicamentos (Anexo XXIII), onde descreve a situação clínica 

que justifica este pedido. O documento é posteriormente enviado aos SF 

preenchido e devidamente assinado pelo diretor clínico do hospital. Caso se 

obtenha um parecer positivo por parte da Comissão de Farmácia e Terapêutica, 

o farmacêutico procede à dispensa do medicamento, recorrendo, normalmente, 

à farmácia comunitária exterior para o adquirir. 

 Cada documento de justificação de receituário de medicamentos 

apenas se refere a um doente e a um medicamento, pelo que após a dispensa 

do medicamento no serviço clínico, por parte dos SF, este medicamento é 

tratado como medicamento do domicílio. Um medicamento do domicílio, após 

ser debitado ao doente, significa que é pertence do doente, e assim é 

armazenado separadamente dos outros medicamentos e conjuntamente com 

outra medicação que ele tenha trazido de casa. 

  

5.5. Medicamentos de autorização de utilização especial 

A utilização de medicamentos em Portugal carece de que os mesmos 

disponham de uma AIM, a qual é concedida pelo INFARMED, após avaliação 

da sua segurança, qualidade e eficácia. No entanto, existem situações clínicas 

para as quais são necessários medicamentos que não possuem essa 
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autorização. Assim, caso o hospital necessite de um medicamento para o qual 

não existem alternativas terapêuticas disponíveis em Portugal e que não tenha 

AIM, deve ser feito um pedido de AUE ao INFARMED8. 

No GTS, é feito anualmente, durante o mês de setembro, pela DT dos SF, 

e por e-mail, um pedido de AUE por medicamento considerado de benefício 

clínico. O INFARMED, posteriormente, comunica se o pedido foi autorizado, e 

em caso positivo, a AUE concedida possui a validade de um ano, devendo ser 

devidamente arquivada nos SF por um período não inferior a cinco anos8, 16, 17. 

 

5.6. Gases medicinais 

Segundo o Estatuo do Medicamento, são considerados gases medicinais 

todos os gases ou mistura de gases, liquefeitos ou não, que desenvolvem uma 

atividade apropriada a um medicamento, quando em contacto direto com o 

organismo humano18. Este tipo de produtos, como já mencionado, possui um 

armazenamento especial, em que as instalações devem ser bem ventiladas e 

protegidas da luz solar direta, da chuva e da humidade7, 19.  

 No HPB, o gás medicinal disponível é o oxigénio medicinal utilizado 

essencialmente em oxigenoterapia aguda ou crónica, em garrafas do tipo B50. 

As garrafas de gás são armazenadas num armazém individual próximo da 

farmácia, e são organizadas isoladamente por rampas. Na sala de gases 

existem três rampas: a rampa esquerda com 7 garrafas, a direita também com 

7 garrafas e a de emergência com 2 garrafas, sendo que nunca funcionam em 

simultâneo. Quando há necessidade de substituir as garrafas de alguma das 

rampas, os técnicos da manutenção repõem-nas, e enviam um e-mail para os 

SF com as informações relativas à rampa em funcionamento e aos lotes e 

quantidades das garrafas substituídas. Posteriormente, entregam na farmácia 

as guias de remessa relativas às garrafas de oxigénio substituídas. O registo 

dos gases medicinais é feito depois pelo farmacêutico, num documento próprio 

(Anexo XXIV), onde indica a data de entrada, o lote, a quantidade, bem como 

a data de fim e de saída das garrafas de gás, que tive oportunidade de 

preencher durante o estágio. 
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5.7. Sugamadex – Bridion® 

O sugamadex – Bridion® é um medicamento utilizado para reverter o 

efeito dos relaxantes musculares rocurónio e vecurónio, ao nível do bloco 

operatório. Os fármacos que causam bloqueio muscular facilitam certo tipo de 

operações, pois obrigam os músculos a relaxar. Assim, o sugamadex é utilizado 

para acelerar a recuperação da função muscular, no final de uma operação20. 

No HPB, este medicamento possui um controlo rigoroso, devido ao custo 

de aquisição elevado, que acarreta não só despesas elevadas para o hospital 

como também para o doente. Assim, o médico anestesista antes da sua 

utilização necessita de preencher um documento de justificação de utilização 

(Anexo XXV). Posteriormente, este documento é entregue ao farmacêutico, 

que valida e disponibiliza no bloco operatório a quantidade pedida pelo médico, 

e arquiva em local próprio a justificação. 

 

6. Farmacotecnia 

Farmacotecnia é a área dos SF onde se efetua a preparação e controlo 

de preparações farmacêuticas. Atualmente, poucos medicamentos se 

preparam nos hospitais, e destinam-se essencialmente a doentes individuais e 

específicos, preparações asséticas, preparações estéreis ou citotóxicas 

individualizadas e reembalagem de doses unitárias sólidas7. 

Na preparação de medicamentos manipulados, o farmacêutico deve ter 

em conta as boas práticas a observar na preparação de medicamentos 

manipulados em farmácia de oficina e hospitalar7. Esta atividade é de exceção, 

uma vez que apenas se pode realizar se não existir no mercado especialidade 

farmacêutica com igual dosagem ou apresentada sob a forma farmacêutica 

pretendida, como medicamentos para aplicação cutânea, para adequação de 

uma dose pediátrica ou para doentes com condições de administração ou 

farmacocinética alteradas21. 

No GTS, os medicamentos são produzidos em FAR, e posteriormente são 

distribuídos para as unidades hospitalares do grupo, consoante a necessidade 

das mesmas. Visto isto, durante o estágio não tive oportunidade de contactar 

com este processo, apenas vi as instalações quando visitei o HPAV. 
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6.1. Preparação de formas farmacêuticas não estéreis 

A preparação de formas farmacêuticas não estéreis é realizada numa 

área própria (Anexo XXVI), separada do resto da farmácia, às segundas-feiras 

com base nos pedidos semanais de cada hospital. Estes produtos são 

preparados na hotte por um farmacêutico de FAR, que segue e preenche uma 

ficha de preparação. Após a preparação dos manipulados procede-se à sua 

rotulagem, que inclui o nome do manipulado, a quantidade, a data de 

preparação, o lote e o PV (Anexo XXVII). O PV das formas farmacêuticas não 

estéreis é, geralmente, de um mês após a data de preparação. 

 

6.2. Preparação de nutrição parentérica 

A preparação de bolsas de nutrição não é realizada em nenhuma das 

unidades hospitalares do GTS. No entanto, para colmatar as necessidades 

nutricionais dos doentes são utilizadas bolsas parentéricas pré-fabricadas, que 

são compostas por uma solução de glucose, uma emulsão lipídica e uma 

solução de aminoácidos. Estas preparações são ativadas pelo enfermeiro no 

momento da administração ao doente, e podem ser suplementadas por 

vitaminas e oligoelementos. 

 

6.3. Preparação de citotóxicos 

A preparação de medicamentos citotóxicos exige que sejam garantidos 

os padrões de qualidade, higiene e desinfeção. Assim, o pessoal que prepara 

os citotóxicos deverá estar equipado com vestuário protetor, luvas, touca, 

óculos de proteção e máscara. Além disso, o local de preparação deve ser uma 

câmara com fluxo de ar laminar vertical para proteção do manipulador7. 

A preparação de citotóxicos no GTS é realizada em FAR, de acordo com 

as necessidades de cada unidade hospitalar, em local próprio (Anexo XXVIII). 

No HPB não existe unidade de oncologia, pelo que não se fazem tratamentos 

de neoplasias malignas. 

    

6.4. Fracionamento e reembalagem em dose unitária  

O fracionamento, reembalagem e posterior rotulagem de medicamentos 

unidose deve ser efetuada de maneira a assegurar a segurança e qualidade do 

medicamento. Assim, os SF devem garantir a identificação do medicamento 
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reembalado individualmente com nome genérico, dose, lote e PV (Anexo 

XXIX), além da devida proteção do mesmo, por forma a permitir reduzir o tempo 

de enfermagem dedicado à preparação da medicação a administrar. Os 

medicamentos em dose unitária permitem ainda reduzir os riscos de 

contaminação do medicamento no momento da administração, bem como os 

erros de administração7. 

Os medicamentos rececionados no HPB, normalmente, já chegam 

preparados em unidose, sendo FAR a responsável pelo processo. Em FAR a 

reembalagem dos medicamentos é realizada a partir de um equipamento de 

embalamento automático (Anexo XXX) que, posteriormente, emite uma fita 

com os medicamentos devidamente embalados. De seguida, é feita rotulagem 

destes medicamentos manualmente, como indicado anteriormente. Por vezes 

chegam medicamentos de FAR por embalar, e por isso procede-se à sua 

reembalagem de forma manual no HPB (Anexo XXI).  

Nos casos em que são prescritas doses inferiores à dos comprimidos 

disponíveis na farmácia procede-se ao fracionamento dos mesmos. Este 

processo é feito manualmente ou com recurso de um aparelho próprio, numa 

bancada, que deve estar devidamente desinfetada, bem como as mãos do 

operador. Posteriormente, os comprimidos são reembalados em invólucros 

estéreis e devidamente etiquetados. Como se trata de um processo de 

manipulação de produtos acabados, em que os comprimidos são retirados dos 

blisters e são fracionados, o PV atribuído é de 6 meses a partir do dia de 

fracionamento. Durante o meu estágio no HPB, participei no reembalamento e 

no fracionamento dos medicamentos, que por vezes era uma tarefa realizada 

diariamente, para garantir a correta distribuição dos mesmos. 

 

7. Carros de emergência 

De acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), os carros de 

emergência (Anexo XXXII) são “uma estrutura móvel, ou em certos casos, 

transportável, que contém um conjunto de equipamentos, fármacos e outros 

materiais, indispensáveis para a reanimação cardio-respiratória”. Este tipo de 

equipamentos deve existir em todas as salas de emergência dos serviços de 
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urgência e em todas as unidades de saúde que lidam com doentes agudos ou 

com doenças crónicas que podem agudizar22. 

No HPB, os carros de emergências estão distribuídos estrategicamente 

por todos os pisos, em salas sinalizadas. Estes encontram-se selados, sendo 

necessário o preenchimento de um documento de justificação se forem abertos, 

seja devido a um caso de emergência ou para verificação dos PV dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos. A verificação dos PV é da 

responsabilidade de um enfermeiro nomeado pelo enfermeiro chefe, que 

comunica ao farmacêutico caso seja necessário a troca de algum medicamento. 

Posteriormente, o farmacêutico disponibiliza a medicação pedida para repor o 

carro de emergência. 

 

8. Medicamentos Look-Alike, Sound-Alike 

Os medicamentos Look-Alike, Sound-Alike (LASA), como são conhecidos 

na literatura internacional, tratam-se de medicamentos com nome ortográfico 

e/ou fonético e/ou aspeto semelhante. Este tipo de medicamentos é uma das 

principais causas associadas a efeitos adversos relacionados com a 

medicação, devido a troca de medicamentos, pois podem ser facilmente 

confundidos uns com os outros. Assim, é da responsabilidade dos profissionais 

de saúde, implementar medidas práticas seguras por forma a evitar estas 

situações23. 

No HPB, existe uma tabela nos SF, com todos os medicamentos LASA, 

que pode ser facilmente consultada (Anexo XXXIII), para evitar a troca destes 

medicamentos. Além disso, a identificação dos medicamentos LASA nos locais 

de armazenamento, é feita recorrendo a letras a negrito e com sublinhado, 

como recomendado pela DGS. 

 

9. Atividades complementares 

Durante o meu estágio no HPB tive a possibilidade de desenvolver 

algumas atividades, nomeadamente no que diz respeito à organização da 

farmácia. 

As benzodiazepinas são medicamentos que devem estar armazenados 

no cofre, no entanto diariamente é necessário retirá-las para a preparação da 
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DIDDU. Neste sentido, organizei todas as benzodiazepinas disponíveis na 

farmácia numa caixa (Anexo XXIV), por ordem alfabética, para ser mais fácil o 

seu transporte até ao local de preparação da DIDDU e para melhor 

organização. 

Organizei ainda a zona da farmácia onde se encontram as “ofertas”, isto 

é, os medicamentos deixados pelos doentes no hospital (Anexo XXXV). 

Grande parte destes medicamentos não fazem parte do FHGTS, pelo que não 

existem no stock da farmácia. No entanto, por vezes pode ser necessário algum 

medicamento extra-formulário que esteja presente nestas “ofertas” e assim o 

HPB não necessita de pedir à farmácia comunitária. Visto isto, torna-se 

essencial a organização destes medicamentos para uma melhor procura, em 

caso de necessidade.   

 

10. Conclusão 

Após os quase dois meses de estágio realizados no HPB, percebi que 

efetivamente o farmacêutico desempenha um papel essencial e indispensável 

no ambiente hospitalar. O farmacêutico hospitalar integra uma vasta equipa 

multidisciplinar de saúde, e contribui para uma aquisição racional e uma boa 

gestão dos medicamentos, fazendo a sua preparação com o máximo de rigor e 

segurança. 

Durante este estágio tive a oportunidade de desempenhar várias funções 

do farmacêutico hospitalar, dentro das existentes no HPB, e assim 

compreender realmente o funcionamento de um hospital e qual o papel do 

farmacêutico. Por fim, considero que esta experiência me enriqueceu não só a 

nível profissional, enquanto futura profissional de saúde, mas também pessoal. 
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Anexos 

 

Anexo I – Hospital Privado de Braga 

 

 

Anexo II – Plano operacional dos serviços farmacêuticos 
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Anexo III – Documento de registo de levantamento de medicação 
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Anexo IV – Estrutura interna 

 

 

Anexo V – Sistema informático CPC 
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Anexo VI – Organização dos medicamentos e produtos farmacêuticos 
 

 

 

Anexo VII – Livro de organização da farmácia 
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Anexo IX – Frigorífico (direita) e cofre com fechadura de segurança (esquerda) 

 

 

Anexo VIII – Armazenamento em gavetas (esquerda) e estantes (direita) 
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Anexo X – Área de armazenamento dos gases medicinais 

 
 
 
 

Anexo XI – Alerta vermelho de PV curto 
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Anexo XII – Pedido de reposição de stocks 
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Anexo XIII – Documento de saída de medicamentos 
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Anexo XIV – Mapa de distribuição de medicamentos por cama 
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Anexo XV – Identificação das gavetas para a unidose 
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Anexo XVI – Registo de entrega de medicamentos de ambulatório 
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Anexo XVII – Anexo VII necessário para a aquisição de psicotrópicos e 
estupefacientes 
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Anexo XVIII – Anexo X necessário à reposição de psicotrópicos e 
estupefacientes 
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Anexo XIX – Documento para medicamentos hemoderivados – "Via Farmácia" 
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Anexo XX – Documento para medicamentos hemoderivados – "Via Serviço" 
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Anexo XXI – Medicamentos de alto risco assinalados 
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Anexo XXII – Quadro com os medicamentos de alto risco 
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Anexo XXIII – Documento de justificação de receituário de medicamentos 
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Anexo XXIV– Registo dos gases medicinais 
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Anexo XXV – Folha de justificação de utilização do Sugamadex – Bridion®  
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Anexo XXVI – Local de preparação de medicamentos não estéreis em FAR 

 
 

 

Anexo XXVII – Exemplo de rótulo de identificação de manipulados 
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Anexo XXVIII – Câmara de fluxo laminar para preparação de citotóxicos 

 

 

Anexo XXIX – Exemplo de rótulo de identificação de medicamentos em unidose 
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Anexo XXX – Equipamento de reembalagem automática 

 

 

Anexo XXXI – Processo de reembalagem manual 
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Anexo XXXII – Carro de emergência 

 

 

Anexo XXXIII – Tabela com os medicamentos LASA 
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Anexo XXXIV – Caixa construída para armazenamento das benzodiazepinas 

 
 
 

Anexo XXXV – Organização dos medicamentos das “ofertas” (antes: imagem 
de cima; depois: imagem em baixo)  
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