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Resumo 

 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) é finalizado com um 

estágio profissionalizante, que optei por repartir, dedicando dois meses ao exercício da 

profissão em Farmácia Hospitalar e, quatro meses em Farmácia Comunitária. Esta 

etapa constitui um dos momentos das mais importantes e de maior responsabilidade do 

percurso académico, uma vez que permite a aplicação do conhecimento adquirido, bem 

como o contacto com a realidade da prática profissional. A farmácia comunitária constitui 

o ramo mais comum da profissão e, perante a população, é lhe reconhecida confiança, 

proximidade e aptidão.  

O presente documento diz respeito ao relatório de estágio no âmbito da farmácia 

comunitária e encontra-se dividido em duas partes. Na primeira, são abordadas noções 

que dizem respeito ao papel do Farmacêutico na gestão de uma farmácia, na dispensa 

de medicamentos e produtos farmacêuticos e nos serviços prestados ao utente. A 

segunda parte é dedicada às temáticas que decidi desenvolver no decorrer do estágio. 

O primeiro projeto consiste num panfleto acerca da problemática “Dores nas 

Articulações”. O segundo, acerca da nutrição em “Idosos e Adultos Fragilizados”, tem o 

intuito de melhorar a qualidade de vida destes utentes. Por último, o terceiro projeto 

reúne informação acerca da secura ocular sob a forma de folheto intitulado “O que 

precisa de saber sobre os olhos secos”. De um modo geral, os projetos tiveram como 

objetivo reforçar o papel do Farmacêutico na comunidade em que se insere, chamando 

a atenção dos utentes para alguns dos problemas frequentes na atualidade.  

Apesar do estágio ter uma duração de apenas quatro meses, tive o privilégio de 

ser acompanhada por profissionais exemplares, que me ajudaram a adquirir diversas 

competências, essenciais para o meu futuro como farmacêutica.  
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Parte I – Atividades concretizadas na Farmácia Beleza 

1. Introdução 

Após a grande bagagem de conhecimento adquirida ao longo de 5 anos na 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, chegou a altura de colocar em prática 

tudo o que nos foi transmitido, partindo para a realidade do mundo do trabalho. 

Para além da aprendizagem de competências técnicas e deontológicas da 

profissão, o estágio em Farmácia Comunitária promove o contacto com instituições 

relacionadas com a classe farmacêutica, outros profissionais de saúde e, o mais 

desafiante, o contacto com os utentes. A transmissão adequada de conhecimento e o 

esclarecimento dos utentes é, sem dúvida, de uma enorme responsabilidade, permitindo 

garantir o uso racional dos medicamentos perante a população. 

 Nesta vertente de estágio são aprendidas, ainda, noções relacionadas com a 

gestão e administração de uma farmácia, enriquecendo a nossa formação. Desta forma, 

o relatório encontra-se divido em duas partes: a primeira, onde serão descritas as 

atividades realizadas ao longo do estágio e a segunda, onde são apresentados os 

projetos que fui desenvolvendo durante o mesmo.  

O cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio encontra-se 

representado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio. 
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2. Apresentação da Farmácia Beleza 

 

2.1. Localização e horário de funcionamento 

A Farmácia Beleza (FB) situa-se na Rua Alberto Laura Moreira Júnior, nº 276, 

em Leça da Palmeira, no concelho de Matosinhos. Usufrui de uma excelente 

localização, estando inserida numa zona residencial, cercada de estabelecimentos 

comerciais e escolas e possui uma grande proximidade com o Centro de Saúde, fatores 

que contribuem para um enorme diversidade de utentes e movimento. 

A grande parte dos utentes que visitam a farmácia são clientes habituais, 

proporcionando um ambiente familiar, favorável a um acompanhamento contínuo e 

atento dos utentes por parte da equipa da farmácia.   

O horário de funcionamento é das 08:45h às 13:00h e das 14:00h às 20:00h de 

segunda a sexta-feira e das 09:00h às 13:00h ao sábado. Uma vez por mês, a farmácia 

fica de serviço permanente, mantendo-se aberta 24 horas de forma ininterrupta.  

 

 2.2 Organização da farmácia 

De acordo com a legislação em vigor, a farmácia Beleza obedece, não só às 

regras referentes à qualidade dos serviços prestados e à segurança e privacidade dos 

utentes e da equipa, mas também à adequada preparação e conservação do 

medicamento.  

No espaço exterior, está presente uma cruz verde identificadora da existência de 

uma farmácia. A entrada permite acessibilidade a qualquer utente, possuindo, para além 

das escadas, uma rampa destinada a pessoas com mobilidade reduzida. Na porta 

principal é visível o logótipo da farmácia, o nome da Diretora Técnica (DT), o horário de 

funcionamento e, ainda, o calendário das farmácias de serviço. Nas traseiras, existe 

uma porta destinada à receção de encomendas, facilitando este processo.  

No espaço interior, a farmácia divide-se em várias áreas, entre elas a zona de 

atendimento ao público, o gabinete de atendimento personalizado, o escritório da DT, o 

armazém, o laboratório, a zona de processamento de encomendas e as instalações 

sanitárias.  

A zona de atendimento ao público é ampla e possui bastante luminosidade, onde 

se situam os oito postos de atendimento, distanciados entre si, garantindo a privacidade 

do utente. Para que os utentes sejam atendidos de forma justa e organizada foi 

implementado um sistema de senhas. Desta forma, existe uma série de cadeiras onde 

os utentes podem aguardar pela sua vez, bem como uma área didática, onde as 

crianças se podem entreter. Ainda nesta zona, estão presentes uma balança eletrónica, 

um tensiómetro, lineares com medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), 
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produtos de higiene corporal e cosmética, suplementos alimentares e dispositivos 

médicos.  

Quanto à zona de armazenamento, esta possui dois armários com gavetas 

devidamente identificadas, reservadas a formas farmacêuticas sólidas, um com 

medicamentos genéricos e outro com medicamentos “de marca”, estando ambos 

organizados pela ordem alfabética da Denominação Comum Internacional (DCI). 

Algumas gavetas estão, ainda, destinadas a xaropes, contracetivos orais, 

medicamentos de aplicação tópica, vaginal, retal, auricular e nasal, colírios, ampolas 

bebíveis, antiasmáticos, medicamentos sob a forma de pó ou granulados, gotas para 

administração oral, supositórios, injetáveis e produtos do protocolo da diabetes. Ainda 

nesta zona, existe um grande espaço destinado aos reforços de stock e armazenamento 

de outro tipo de produtos.  

No gabinete de atendimento personalizado realizam-se testes bioquímicos, 

consultas de aconselhamento nutricional, rastreios e formações promovidas pela 

indústria farmacêutica. A preparação de medicamentos manipulados é efetuada no 

laboratório da farmácia, onde estão presentes todas as matérias-primas, material e 

documentação necessários à sua realização, tais como fichas de preparação e registo 

do movimento de matérias-primas.  

 

3. Recursos Humanos 

A equipa da Farmácia Beleza é constituída pela Diretora Técnica (Dra. Maria Manuel 

Beleza), quatro Farmacêuticos Substitutos (Dr. Rui Osório, Dra. Ágata Simões, Dra. 

Renata Ribeiro e Dr. Diogo), três Farmacêuticos (Dra. Ana Paula, Dr. Tiago e Dra. 

Catarina), uma Técnica de Farmácia (Lídia Ribeiro) e uma auxiliar de limpeza (D. 

Fernanda Barros Sol). 

 

4. Aspetos administrativos e gestão de stocks 

O sucesso de uma farmácia tem por base uma ótima gestão e organização da 

mesma. Grande parte desta gestão é realizada recorrendo a um sistema Informático, o 

Sifarma 2000, visto que permite a elaboração e receção de encomendas, o controlo dos 

prazos de validade, a elaboração de inventários, a realização de devoluções, o 

processamento do receituário e, ainda, o controlo do movimento de medicamentos, 

como psicotrópicos e benzodiazepinas. A farmácia Beleza constitui uma das poucas 

farmácias no país a trabalhar com o novo Módulo de Atendimento do Sifarma, tendo 

acolhido este projeto piloto com o intuito de o testar e poder ajudar a melhorá-lo. 
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O Sifarma é bastante importante no atendimento, pois permite a consulta de 

informação relevante à dispensa de medicamentos, em tempo útil (indicações 

terapêuticas, posologia, interações medicamentosas, contraindicações, efeitos 

adversos), assim como a automatização das comparticipações, despachos e portarias.  

 

4.1. Gestão de stocks 

A gestão de stock de medicamentos e de outros produtos de saúde deve ser 

garantida, de forma a suprir as necessidades dos utentes [1].  

Este é um processo dinâmico, variando consoante a farmácia, pois depende de 

vários fatores, como o tipo de utentes que a frequenta, a disponibilidade do produto por 

parte dos fornecedores, o espaço disponível para o armazenamento e até a época 

sazonal. O sistema informático permite definir um stock mínimo e máximo de cada 

produto, evitando a inexistência ou o excesso desse mesmo produto. Assim, quando 

determinado produto é escoado, fica automaticamente proposto para encomenda, de 

forma a garantir o stock mínimo. É, também, possível, através do sistema informático, 

consultar a rotatividade do produto, acedendo à informação de compra e venda do 

mesmo. A elaboração de inventários tem como objetivo verificar se o stock descrito no 

SI corresponde ao stock físico. Na Farmácia Beleza são realizados diversos inventários, 

com alguma frequência, de modo a verificar os stocks da farmácia. Caso exista alguma 

discrepância, a situação é analisada e devidamente corrigida.  

Numa fase inicial, esta tarefa ajudou-me bastante a familiarizar-me com os 

produtos da farmácia. Ao longo do estágio realizei vários tipos de inventários, 

nomeadamente inventários de produtos injetáveis, produtos de frio e produtos 

cosméticos de várias marcas como Vichy®, La Roche-Posay®, Avène®, MartiDerm®, 

entre outras. Normalmente, estas contagens eram efetuadas nos períodos em que o 

movimento da farmácia era menor. 

 

4.2. Seleção de fornecedores 

A seleção dos fornecedores adequados é determinante para uma gestão da 

farmácia e deve ter por base alguns critérios. O preço de compra dos produtos é, sem 

dúvida, um dos critérios com maior importância nesta seleção. No entanto, a 

abrangência de produtos disponibilizados, a garantia de um transporte adequado e a 

rapidez de entrega são também critérios a ter em conta.  

A Farmácia Beleza tem como principais fornecedores a OCP Portugal e a 

Cooprofar que realizam mais do que uma entrega por dia, colmatando as pequenas 

variações de stock e permitindo encomendas para o próprio dia. Estes fornecedores 
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apresentam um serviço de correio eletrónico que permite verificar, de forma imediata, a 

disponibilidade e o preço dos produtos. Desta forma, é possível informar o utente e 

assegurar o produto em tempo útil, através de encomenda instantânea.  

4.3. Elaboração de Encomendas 

As encomendas podem ser realizadas de diversas formas. As encomendas 

diárias dizem respeito aos produtos que vão sendo vendidos durante o dia e ficam 

abaixo do stock mínimo, perante as quais o SI faz uma proposta de encomenda, que 

depois é validada e transmitida. Quando existe falta de algum produto, este pode ser 

encomendado aos armazenistas por via telefónica ou através do sistema informático, 

satisfazendo o pedido do utente, tarefa essa que tive oportunidade de realizar inúmeras 

vezes durante o estágio. Os produtos podem, ainda, ser encomendados diretamente 

aos laboratórios que os comercializam, os quais oferecem vantagens em termos de 

preços, condições comerciais e packs promocionais. Embora com menos frequência, 

também tive oportunidade de efetuar encomendas diretas aos laboratórios, 

nomeadamente, o produto SkinCeuticals® Triple Lipid Restor ao laboratório L’Oréal. 

Assim, a elaboração de encomendas é um processo que requer uma análise 

constante, de forma a evitar a rutura ou o excesso de produtos em stock.  

 

4.4. Receção e Conferência de Encomendas 

Na FB as encomendas são entregues num local apropriado, com acesso direto 

ao exterior pela da porta das traseiras, de forma a não interferir com o atendimento aos 

utentes. 

No que diz respeito à receção de encomendas, o primeiro passo é verificar se 

estas se fazem acompanhar da fatura ou guia de remessa e respetivos duplicados e se 

os produtos se encontram em boas condições. Deve ser dada prioridade aos produtos 

de frio que devem ser colocados no frigorífico assim que a encomenda chegue à 

farmácia, de modo a não quebrar a cadeia de frio. De seguida, é importante certificar se 

os produtos faturados correspondem aos rececionados e se a quantidade é a correta, 

conferir os prazos de validade e verificar o Preço de Venda ao Público (PVP) e o Preço 

de Venda à Farmácia (PVF). Durante a primeira semana de estágio, pude dedicar 

grande parte do tempo a esta tarefa, o que constituiu uma mais-valia no conhecimento 

do vasto tipo de produtos com que a farmácia trabalha.  

 No Sifarma 2000, a partir da funcionalidade “Receção de Encomendas”, é 

introduzido o número de fatura, o número valor total da compra e o número total de 

embalagens. Posteriormente, procede-se à leitura ótica dos códigos de barras de cada 
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produto ou insere-se o Código Nacional de Produto (CNP), um a um, garantindo a 

correta receção da encomenda. Caso contenha benzodiazepinas ou medicamentos 

psicotrópicos, o sistema obriga a que seja feita a introdução do número de registo 

associado à fatura, de forma a garantir a rastreabilidade deste tipo de produtos. Quando 

validada a encomenda, o SI permite transferir os produtos esgotados para outro 

fornecedor, reportando esta informação à Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde (INFARMED). Estes procedimentos fizeram parte da minha de rotina 

do estágio durante o restante mês de Novembro.  

Por último, as faturas e respetivos duplicados são arquivados, separadamente, 

em capas correspondentes a cada um dos fornecedores. As guias das benzodiazepinas 

são carimbadas e assinadas por um farmacêutico responsável, sendo os originais 

guardados na farmácia durante três anos e os duplicados enviados para os 

fornecedores, como a OCP. No caso da Cooprofar, este processo já é realizado sem 

papel, tendo que ser efetuada uma validação a nível informático.  

 

4.5. Marcação de preços 

Tanto os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) como os MNSRM 

comparticipados devem apresentar o PVP na embalagem com a devida etiqueta ou 

carimbo impresso, condição obrigatória definida pelo INFARMED [2,3]. O valor do PVP 

contempla o Preço de Venda ao Armazenista (PVA), a margem de comercialização do 

distribuidor grossista, a margem de comercialização do retalhista, a taxa sobre a 

comercialização de medicamentos e o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) [4].  

Relativamente aos MNSRM não comparticipados e restantes produtos (“nett”), a 

farmácia define uma determinada margem de comercialização que é acrescida ao PFV. 

4.6. Armazenamento 

Após a receção de encomendas, procede-se ao correto armazenamento dos 

produtos, de forma a manter a sua estabilidade. Devido à sua importância e ao elevado 

fluxo de encomendas na FB, tive oportunidade de realizar esta tarefa durante todo o 

período de estágio, o que me permitiu contactar com todo o tipo de produtos, saber a 

sua localização na farmácia e, simultaneamente, conhecer as suas propriedades e quais 

os fins a que são destinados. 

Os produtos com condições especiais de conservação são prioritários, como os 

produtos de frio que devem ser armazenados a temperaturas entre 2º e 8º C [1]. Na FB 

é efetuado um controlo contínuo da temperatura do frigorífico, através de um 

termohigrómetro, de forma a garantir que as condições de temperatura se encontram 
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dentro do especificado. Três vezes por semana, os resultados obtidos são 

descarregados, impressos em papel e arquivados. O mesmo acontece com os restantes 

produtos, embora a impressão seja efetuada com menor frequência (normalmente, uma 

vez por semana). As condições de temperatura, humidade e iluminação, são verificadas 

de forma periódica, de modo a que a temperatura não ultrapasse 25º C, a humidade 

não seja superior a 60% e os produtos não se encontrem expostos ao sol de forma 

direta.  

O armazenamento dos produtos é realizado consoante o seu prazo de validade, 

seguindo o sistema first expired, first out (FEFO), de modo a que os de menor prazo de 

validade sejam cedidos em primeiro lugar, sendo colocados à frente ou no topo das 

prateleiras. Para os produtos que não apresentem prazo de validade, deve seguir-se o 

princípio First in, First out (FIFO). Sempre que procedia ao armazenamento de produtos, 

eu tinha em atenção estes princípios, de forma a evitar o término dos prazos de validade.  

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são armazenados no 

laboratório, dentro de uma gaveta fechada à chave. 

 

4.7. Verificação dos prazos de validade 

O controlo do prazo de validade dos produtos é de extrema importância para 

garantir as condições de qualidade, eficácia e segurança desejadas. Este controlo é 

facilitado através do Sifarma 2000, que permite a impressão de uma lista para 

verificação de prazos. Quando os produtos se aproximam do fim da validade são 

separados e, posteriormente, devolvidos ao fornecedor. 

No decorrer do estágio, efetuei o controlo de prazos de validade de diversos 

produtos, tal como produtos de frio, injetáveis, produtos cosméticos de marcas como a  

Bioderma®, Uriage® e Vichy®, entre outros produtos.  

4.8. Devoluções 

Algumas circunstâncias implicam a devolução de produtos por parte da farmácia, 

como, por exemplo, produtos com validade curta ou fora do prazo de validade, produtos 

encomendados por engano ou não encomendados, produtos danificados e, ainda, 

produtos de recolha obrigatória ordenada pelo INFARMED ou pelo respetivo laboratório. 

Perante estas situações, é possível recorrer ao menu “Gestão de Devoluções” 

do SI, emitindo uma nota de devolução que deve conter a identificação do produto a 

devolver, assim como o respetivo preço, o número da fatura original, a quantidade, o 

motivo da devolução, a data e a identificação da farmácia. A nota de devolução, após 

transmissão a AT, é impressa em triplicado para que o original e o duplicado sejam 
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enviados para o fornecedor juntamente com o produto e o triplicado fique arquivado na 

farmácia. Por sua vez, o fornecedor emite a nota de crédito ou substitui o produto. Caso 

a devolução não seja aceite, o produto é novamente enviado para a farmácia, a qual faz 

quebra do mesmo, informando a Autoridade Tributária. 

Durante o período dedicado à receção de encomendas, tive oportunidade de 

realizar algumas devoluções, quer em situações em que os produtos vinham 

danificados, quer por terem sido pedidos por engano ou ter havido cancelamento do 

pedido por parte dos utentes.  

 

5. Dispensa de Medicamentos 

Após um mês a consolidar conhecimentos acerca da receção, gestão e 

armazenamento de encomendas, chegou a altura de iniciar uma nova etapa. A dispensa 

de medicamentos e o contacto com o utente é uma tarefa de grande responsabilidade 

e, na minha opinião, a mais empolgante. Devido a essa mesma responsabilidade, 

durante a primeira semana de Dezembro tive o privilégio de ser acompanhada por 

alguns dos elementos da equipa da FB durante o atendimento aos utentes, o que me 

permitiu estar devidamente preparada e ter a confiança necessária para desempenhar 

esta tarefa de forma independente durante os restantes três meses de estágio. 

 A cedência de medicamentos é definida como o ato profissional no qual o 

farmacêutico, após avaliação da medicação, dispensa medicamentos ao utente, 

mediante prescrição médica, regime de automedicação ou indicação farmacêutica, 

acompanhada de toda a informação indispensável para o uso correto e seguro do 

medicamento [1]. Embora seja grata por todas as tarefas realizadas durante o estágio, 

esta foi, sem dúvida, das que mais me deu satisfação de realizar.  

5.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

De acordo com a legislação portuguesa, estão sujeitos a receita médica todos 

os medicamentos que preencham uma das seguintes condições:  

o Possam constituir um risco para a saúde do doente, de forma direta ou indireta, 

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, quando utilizados sem 

vigilância médica; 

 

o Contenham substâncias cuja atividade ou reações adversas seja importante 

aprofundar; 

 

o Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 
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Desta forma, qualquer medicamento que se enquadre nas condições referidas, só 

pode ser dispensado nas Farmácias, mediante apresentação de receita médica por 

parte do utente [2].  

 5.1.1. Medicamentos Comparticipados 

 Medicamentos comparticipados são todos aqueles cujo Estado paga uma 

determinada percentagem do seu valor. Estes medicamentos são sempre sujeitos a 

receita médica, o que não significa que todos os MSRM sejam comparticipados [2].  

 A comparticipação pelo Estado pode ser realizada através de um regime geral 

ou de um regime especial, designado pela letra “R” que é fixada tendo em consideração 

quatro diferentes escalões [5]: 

1) Escalão A – percentagem de comparticipação: 90% 

2) Escalão B – percentagem de comparticipação: 69% 

3) Escalão C – percentagem de comparticipação: 37% 

4) Escalão D – percentagem de comparticipação: 15%  

Segundo o nº 1 do artigo 19º do Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio, para 

os pensionistas a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos integrados 

no escalão A é acrescida de 5% e nos escalões B, C, e D é acrescida de 15% [5].  

 Na receita deve vir especificada a entidade responsável pela comparticipação, 

como por exemplo, o Sistema Nacional de Saúde (SNS), para que a comparticipação 

possa ser realizada. Para além disso, existem vários sistemas de complementaridade 

que permitem ao utente beneficiar, não só da comparticipação do SNS, mas também da 

comparticipação de outra entidade, como o Serviço de Assistência Médico-Social do 

Sindicato dos Bancários (SAMS) ou a Administração dos Portos do Douro e Leixões, 

SA (APDL), o que acontece de forma bastante recorrente na Farmácia Beleza [5].  

 Existem, ainda, regimes especiais de comparticipação de medicamentos em 

função de determinadas patologias, como lúpus, paramiloidose, doença de alzheimer, 

entre outros. As condições de acesso por parte destes doentes aos medicamentos 

comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde são definidas por despacho do 

membro do Governo responsável pela área da saúde. O preço dos medicamentos que 

sejam considerados imprescindíveis em termos de sustentação de vida é inteiramente 

suportado pelo estado [5].  

 

 5.1.2. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

 Os medicamentos contendo substâncias psicotrópicas ou estupefacientes são 

submetidos a um controlo rigoroso por parte do INFARMED, uma vez que são passíveis 
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de provocar dependência física e/ou psíquica quando utilizados de forma irracional, 

embora apresentem benefícios terapêuticos para inúmeras doenças [2]. Devido à sua 

elevada utilização para fins ilícitos, estes medicamentos apenas podem ser dispensados 

mediante receita médica especial, sendo obrigatório o preenchimento de algumas 

informações no SI, como o nome do médico prescritor, nome e morada do utente e, por 

último, nome, morada, idade, número de identificação do adquirente e validade do 

respetivo documento de identificação. Desta forma, é imprescindível que o utente se 

faça acompanhar do seu cartão de cidadão [6].  

 No final da venda, o talão de faturação é impresso em duplicado, sendo 

arquivado na farmácia durante três anos. Até ao dia 8 de cada mês, é enviado ao 

INFARMED uma cópia das receitas manuais e o registo de saídas dos medicamentos 

psicotrópicos. Anualmente, até ao dia 31 de Janeiro do ano seguinte, é enviado o 

balanço com o registo completo de entradas e saídas, quer de medicamentos 

psicotrópicos, quer de benzodiazepinas. 

É necessário ter uma especial atenção com este tipo de medicamentos no 

momento de atendimento ao utente, não só pelas diferenças no processo de dispensa, 

como pelo controlo a que estes são sujeitos. Durante estes últimos meses, consegui 

ganhar prática com este tipo de dispensa, dada a recorrência destes casos.  

 

 5.1.3. Processamento do receituário 

 A validação e o processamento do receituário devem ser realizados de forma 

atenta e responsável por parte do farmacêutico, salvaguardando a segurança do doente. 

Desta forma, antes de validar qualquer receita, deve avaliar o seu conteúdo e verificar 

se a posologia é apropriada (dose, frequência e duração do tratamento), estar atento a 

contraindicações e interações farmacológicas e, ainda, considerar alguns aspetos legais 

e socioeconómicos. Como tal, por vezes é necessário entrar em contacto com o médico 

prescritor, de modo a esclarecer alguma dúvida que possa surgir.  

 Recentemente, foi estipulado que a prescrição de qualquer medicamento de uso 

humano (incluindo manipulados, estupefacientes ou psicotrópicos, dispositivos 

médicos, produtos alimentícios destinados a uma alimentação especial, sacos de 

ostomia e outros) deve ser feita por via eletrónica, independentemente de serem ou não 

comparticipados [7, 8, 9]. A prescrição eletrónica tem como objetivo a desmaterialização 

do processo de prescrição e dispensa, conferindo uma maior autenticidade, fiabilidade 

e segurança, promovendo a implementação de práticas ambientalmente sustentáveis 

no SNS. Não obstante, as receitas manuais e as receitas eletrónicas materializadas 

continuam a existir [8,9].  
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 5.1.3.1. Prescrição eletrónica de medicamentos 

 Embora o objetivo seja a total desmaterialização da prescrição, atualmente 

coexistem duas formas de prescrição eletrónica: a receita eletrónica materializada e a 

receita eletrónica desmaterializada. 

 A receita eletrónica materializada corresponde à receita impressa e apresenta, 

normalmente uma validade de 30 dias após a sua emissão. No entanto, caso contenha 

medicamentos destinados a tratamentos de longa duração, as receitas podem ser 

renováveis até três vias com validade de seis meses. As receitas eletrónicas 

materializadas restritas são destinadas a medicamentos utilizados em patologias cujo 

diagnóstico é realizado apenas em hospitais [7]. Este tipo de prescrição apresenta 

vantagens relativamente à prescrição manual, nomeadamente, a ausência de 

problemas de ilegibilidade da caligrafia do médico prescritor e a possibilidade de separar 

a receita da guia, permitindo ao utente ficar com a informação importante acerca da 

posologia.  

 A receita eletrónica desmaterializada, ou receita sem papel, é a forma mais 

recente de prescrição em Portugal e a mais comum na FB. Para que o utente tenha 

acesso à receita necessita apenas de três códigos correspondentes ao número da 

receita, ao código de acesso e ao código de direito de opção. Desta forma, o utente 

pode optar por receber a guia de tratamento em suporte de papel, por correio eletrónico 

ou, ainda, através de uma mensagem para o telemóvel. Este tipo de receita permite, 

ainda, a prescrição simultânea de medicamentos comparticipados e não 

comparticipados. Para além disso, no ato da dispensa, o utente pode optar por levantar 

todos os produtos prescritos ou apenas parte deles, havendo a possibilidade de aviar 

os restantes até à data de validade que consta na receita, no mesmo ou noutro 

estabelecimento.  

 5.1.3.2. Prescrição manual 

De forma excecional e nos casos previstos no artigo 8.º da Portaria nº 224/2015, 

de 27 de julho, a prescrição pode ser feita por via manual. As exceções legais são [7,8]: 

a) Falência informática; 

b) Inadaptação fundamentada do prescritor; 

c) Prescrição no domicílio; 

d) Outras situações, até um máximo de quarenta receitas por mês.  
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Estas receitas são preenchidas manualmente pelo médico e contêm o número 

da receita, o local de prescrição, a identificação do médico prescritor (nome, 

especialidade e telefone), a identificação do utente (número de utente, nome, telefone, 

entidade responsável, número de beneficiário), a identificação da exceção legal, 

validade e assinatura do prescritor. As receitas manuais apresentam ainda a sigla “R”, 

quando o utente apresenta um regime especial de comparticipação e a sigla “RO” se for 

abrangido por um regime especial de comparticipação em função de determinada 

patologia. Este tipo de receitas pode ter até quatro linhas de medicamentos com 

indicação da DCI da substância ativa, forma farmacêutica, dosagem, dimensão da 

embalagem e número de embalagens a dispensar [7].  

As receitas manuais apresentam algumas desvantagens face às eletrónicas, 

uma vez que requerem uma atenção redobrada por parte do farmacêutico, quer na 

interpretação da caligrafia do médico prescritor, quer na dispensa dos medicamentos, 

de forma a não cometer erros. Para além disso, o utente é obrigado a deixar a receita 

na farmácia, não tendo acesso a informações como a posologia dos medicamentos.  

Apesar de menos frequentes, tive a oportunidade de contactar com estas 

receitas e perceber o seu funcionamento. 

 

5.1.4. Regras de prescrição 

Os medicamentos devem ser prescritos por DCI da substância ativa, seguidos 

da dosagem, forma farmacêutica, quantidade e posologia. O utente tem o direito de 

optar por qualquer medicamento que se enquadre nestes padrões. Contudo, a 

prescrição pode integrar o nome comercial do medicamento ou titular de AIM, caso não 

existam genéricos similares comparticipados, caso só exista o medicamento de marca 

ou mediante justificação técnica do médico prescritor. Desta forma, as justificações 

possíveis são: 

o Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreitos, mencionados na 

lista definida pelo INFARMED; 

o Reação adversa prévia ou intolerância, reportada ao INFARMED; 

o Medicamento destinado a assegurar uma continuidade de tratamento superior a 

28 dias.  

 

No caso das alíneas a) e b) a substituição não é possível. Na alínea c) pode ser 

cedido o medicamento prescrito ou outro que pertença ao mesmo grupo homogéneo, 

mas de preço inferior [7].  
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No que diz respeito às receitas manuais ou eletrónicas materializadas, estas 

podem incluir, no máximo, quatro medicamentos ou produtos de saúde distintos, até 

duas embalagens de cada, num total de quatro embalagens. Quando se trata de 

medicamentos de embalagem unitária, podem ser prescritas quatro unidades. Quanto 

aos estupefacientes e psicotrópicos, tal como acontece com os medicamentos 

manipulados, não podem ser prescritos juntamente com outro tipo de produtos na 

mesma receita [7].  

As receitas eletrónicas desmaterializadas podem conter medicamentos ou 

produtos de saúde distintos, em diferentes linhas de prescrição até um máximo de duas 

embalagens cada. Contudo, se um medicamento for classificado como sendo de 

tratamento de uso prolongado, podem ser prescritas até seis embalagens [7].  

 

5.1.5. Validação da prescrição 

A validação das prescrições exige uma análise rigorosa e atenta por parte do 

farmacêutico. Uma receita só é considerada válida se incluir uma série de elementos 

obrigatórios: número da receita; local de prescrição; identificação do médico prescritor 

(nome, especialidade, cédula profissional); nome e número do utente; entidade 

financeira responsável, número de beneficiário, acordo internacional e sigla do país, se 

aplicável; regime de comparticipação; DCI da substância ativa (ou denominação 

comercial do medicamento, se aplicável); forma farmacêutica, dosagem, dimensão e 

número de embalagens; código nacional de prescrição eletrónica de medicamentos 

(CNPEM) ou outro código oficial que identifique o produto e data de prescrição [7,8].  

No caso das prescrições manuais, existem, ainda, outros aspetos a ter em conta:  

vinheta identificativa do médico prescritor; vinheta identificativa do local de prescrição; 

vinheta azul, no caso de regime geral; vinheta de cor verde, no caso de pensionistas 

por regime especial; identificação da exceção que justifica a prescrição manual; 

assinatura do prescritor [7].  

 Tanto nas receitas manuais como nas eletrónicas materializadas, após a 

validação, é impresso o documento de faturação no verso da receita, o qual deve ser 

assinado pelo utente de forma legível, de forma a comprovar a dispensa efetuada. Se 

existirem complementaridades na comparticipação, é impressa uma fotocópia do cartão 

de beneficiário do utente no verso da fotocópia da receita. Posteriormente, o 

farmacêutico que realizou o atendimento deve assinar, datar e carimbar o verso da 

receita. Antes de enviar as receitas à entidade da respetiva comparticipação, é 

necessário proceder correção nas mesmas. Na FB a revisão das receitas é realizada 

três vezes, de forma a garantir a deteção de possíveis erros. Depois de conferidas, as 
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receitas são agrupadas em lotes de trinta, tendo em conta o regime de comparticipação 

a que estão associadas. De seguida, é emitido um verbete de identificação do lote e 

uma fatura para cada uma das entidades e, todos os meses, as receitas são enviadas 

às respetivas entidades. Todos os lotes são enviados para a Associação Nacional do 

Medicamento (ANF), que tem a responsabilidade de os distribuir pelos organismos 

correspondentes, à exceção dos lotes de receitas comparticipadas pelo SNS que são 

encaminhados para o Centro de Conferência de Faturas. Caso sejam detetados erros, 

por parte das entidades comparticipantes, que invalidem as receitas, estas são 

devolvidas à farmácia juntamente com um documento que justifica a devolução. Por 

último, a farmácia emite uma nota de crédito ou débito.  

 Quanto às receitas eletrónicas desmaterializadas, estas são automaticamente 

validadas pelo SI, facilitando o papel do farmacêutico. Neste caso, para o SNS e alguns 

subsistemas não é emitido verbete de lote, sendo apenas necessário a fatura.  

 

5.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Tal como o nome indica, os MNSRM são medicamentos passíveis de serem 

adquiridos sem receita médica, não sendo, por isso, comparticipados [2]. Estes podem 

ser dispensados por indicação do farmacêutico ou solicitados pelo próprio utente, com 

o objetivo de solucionar situações autolimitadas e de curta duração, que não necessitem 

de consulta médica. Esta prática é desaconselhada em bebés, grávidas e lactantes.  

No decorrer do estágio, deparei-me com inúmeras situações de pedidos de 

MNSRM por parte dos utentes, dizendo que foram aconselhados por amigos ou 

familiares. Desta forma, é importante que o consumidor tome consciência de que a 

automedicação é sempre suscetível de gerar riscos, podendo mascarar sintomas, 

dificultar ou atrasar diagnósticos e respetivas soluções terapêuticas, assim como 

favorecer a ocorrência de reações adversas ou interações medicamentosas. Assim, é 

imprescindível o papel do farmacêutico como profissional de saúde responsável, capaz 

de intervir nos problemas do utente de forma segura e racional.  

5.3. Medicamentos de Uso Veterinário 

Define-se como medicamento de uso veterinário toda a substância ou mistura 

de substâncias destinadas ao tratamento ou prevenção de doenças em animais ou dos 

seus sintomas, promoção do bem-estar e estado higiénico-sanitário e que possa ser 

utilizada no animal com o intuito de exercer uma ação farmacológica ou restaurar 

funções fisiológicas [10].  
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São vários os utentes que se dirigem à FB pedindo esclarecimentos acerca de 

medicamentos de uso veterinário e determinadas patologias, tendo sido uma das áreas 

onde senti mais dificuldade no aconselhamento ao utente, já que, durante a formação 

académica, esta abordagem é muito restrita. No entanto, com a experiência e o 

conhecimento que fui adquirindo por parte da equipa da farmácia, consegui melhorar as 

minhas aptidões neste âmbito, garantindo uma dispensa deste tipo de medicamentos 

mais segura e assertiva.  

 

5.4. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

Um produto cosmético trata-se de qualquer substância com a finalidade de ser 

colocada em contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas 

piloso e capilar, unhas, lábios), dentes e mucosas bucais, com o intuito de limpar, 

perfumar, proteger ou modificar o aspeto. Os produtos destinados a serem ingeridos, 

injetados ou implantados no corpo humano não são considerados cosméticos [11].  

Os cosméticos abrangem um variado leque de produtos, nomeadamente 

produtos de higiene corporal e produtos de beleza [11]. Este é um mercado que se 

encontra em constante crescimento, obrigando o farmacêutico a procurar estar sempre 

informado e atualizado acerca das tendências que vão surgindo.  

Dada a sua diversidade, surgiram algumas dúvidas durante o aconselhamento 

deste tipo de produtos no decorrer do estágio. Contudo, tive a oportunidade de participar 

em diferentes formações (como da Uriage®, Vichy®, etc.) que serviram como suporte de 

conhecimento nesta área, sendo uma grande ajuda na altura do atendimento.  

 

5.5. Produtos Dietéticos para Alimentação Especial 

Os produtos dietéticos para alimentação especial apresentam uma composição 

e processo de fabrico diferentes dos restantes alimentos. O principal objetivo da 

utilização destes produtos é responder às necessidades de pessoas cujo processo de 

absorção ou metabolismo se encontrem alterados, pessoas com condições fisiológicas 

especiais que necessitem de uma ingestão controlada de determinadas substâncias e, 

ainda, idosos ou acamados e crianças ou lactentes [12].  

A maior parte destes produtos apresenta-se sob a forma de suplementos 

nutricionais. Estes podem ser hipercalóricos e/ou hiperproteicos quando se trata de 

pessoas com necessidades aumentadas, hipo ou normocalóricos para diabéticos ou 

controlo de peso, entre outras especificidades abordadas num dos meus projetos. Para 

além disso, existem vários tipos de leite adequados às diferentes fases de crescimento 

ou adaptados a condições específicas, como os hipoalergénicos. 
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No período de estágio, vários utentes se dirigiam à FB com prescrições deste 

tipo de produtos. Contudo, o aconselhamento da nossa parte era também uma 

realidade, de forma a responder às necessidades de alguns utentes como, por exemplo, 

idosos malnutridos.  

 

5.6. Fitoterapia e suplementos nutricionais 

Os produtos fitoterapêuticos baseiam-se nas propriedades de prevenção e 

tratamento das plantas [2]. Estes produtos são bastante procurados na FB para 

prevenção de infeções urinárias, regimes de emagrecimento, como indutores de sono 

e, ainda, como estimulantes cerebrais. Na maioria da população, prevalece a ideia de 

que os produtos naturais são inofensivos, não apresentando efeitos adversos. Desta 

forma, é da responsabilidade do farmacêutico alertar os utentes dos possíveis riscos e 

interações associadas a estes produtos e salientar que estes não substituem uma 

alimentação equilibrada, sendo importante um estilo de vida saudável.  

5.7. Dispositivos médicos 

O termo “dispositivo médico” engloba qualquer produto com finalidade comum à 

dos medicamentos, como prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana, 

distinguindo-se destes por atuarem através de mecanismos que não se traduzam em 

ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas [3].  

Os dispositivos médicos dividem-se em diferentes classes de risco atendendo 

aos potenciais perigos que decorrem do seu fabrico e à vulnerabilidade do corpo 

humano. Esta classificação é atribuída pelo seu fabricante [14]: 

 Dispositivos médicos de classe I – baixo risco (meias de compressão, fraldas 

para incontinência);  

 Dispositivos médicos de classe IIa – risco médio (compressas, seringas com 

agulha);  

 Dispositivos médicos de classe IIb – risco médio (preservativos);  

 Dispositivos médicos de classe III – alto risco (preservativos com espermicida, 

dispositivos intrauterinos)  

 

5.8. Medicamentos manipulados 

Designa-se por medicamento manipulado qualquer fórmula magistral 

(preparação segundo uma receita médica) ou preparado oficinal (preparação segundo 
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formulário ou farmacopeia) que seja efetuado e dispensado sob a responsabilidade de 

um farmacêutico [15]. Na Farmácia Beleza, a maioria dos medicamentos manipulados 

correspondem a fórmulas magistrais. Durante o estágio, tive a oportunidade de preparar 

um manipulado de vaselina salicilada a 2%, utilizada no tratamento da psoríase, assim 

como um manipulado com vaselina e enxofre a 6%, destinado ao tratamento de sarna. 

Após a elaboração do manipulado, é necessário o preenchimento da ficha de 

preparação que contém o procedimento laboratorial, informação relativa às matérias-

primas (nome, lote, origem, quantidade), à embalagem de acondicionamento, prazo de 

validade, condições de conservação e controlo das características organoléticas. 

Posteriormente, é rubricada, tanto pelo operador, como pelo supervisor e o diretor 

técnico e arquivada numa pasta na farmácia. Por último, o procede-se à rotulagem do 

manipulado e o seu preço é calculado conforme a legislação.  

O controlo das matérias-primas usadas na elaboração do manipulado é, 

também, importante. Como tal, existem fichas de registo de matérias-primas. Para além 

disso, é importante verificar o boletim de análises, de forma a garantir que os parâmetros 

estabelecidos na Farmacopeia Portuguesa foram respeitados.  

 

6. Outros serviços prestados na Farmácia Beleza 

O farmacêutico está devidamente qualificado a prestar outros cuidados, para além 

do aconselhamento e dispensa de medicamentos. A Farmácia Beleza preza bastante 

todos os serviços que promovam a saúde e o bem-estar de qualquer utente.  

 

6.1. Determinação da pressão arterial 

Na FB existe um tensiómetro automático que permite a determinação da pressão 

arterial sistólica e diastólica e o número de batimentos cardíacos. Embora não seja 

obrigatória a ajuda do Farmacêutico, vários utentes pediam-me para auxiliar no 

processo da medição. Este tipo de ajuda é importante, não só para garantir que o utente 

está a realizar a medição de forma correta, mas também para analisar os valores 

obtidos, aconselhando-o sempre que necessário. 

6.2. Determinação da glicémia capilar 

A determinação da glicémia capilar é realizada no gabinete de atendimento 

personalizado, sendo um serviço bastante requisitado pelos utentes, recorrente durante 

o meu período de estágio. Trata-se de um procedimento simples que, após punção 

capilar, apenas necessita de uma pequena porção de sangue na tira reativa, a qual é 

colocada no aparelho de determinação da glicémia. Contudo, deve ter alguns cuidados, 
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como o uso de luvas de proteção por parte do farmacêutico e a desinfeção do dedo do 

utente antes da determinação. Por fim, o resultado é apresentado no ecrã do aparelho 

da marca FreeStyle®, após alguns segundos, o qual deve ser registado e analisado pelo 

farmacêutico.  

6.3. Determinação dos triglicerídeos e colesterol total 

Esta determinação é, também, bastante requisitada pelos utentes e tem um 

procedimento semelhante ao anterior, diferindo apenas no tipo de tiras reativas e no 

aparelho de leitura, o qual é da marca Accutrend® Plus. Para além disso, é necessária 

uma maior quantidade de sangue e o tempo de espera é superior. Os resultados deste 

tipo de determinação requerem uma especial atenção, uma vez que se tratam de 

importantes marcadores de risco cardiovascular. No final de cada determinação, 

analisava os resultados de forma cuidadosa e alertava o utente caso estivessem 

alterados.  

 

6.4. Determinação do peso corporal, altura e índice de massa corporal 

Estes parâmetros são determinados através de uma balança automática 

presente na zona de atendimento. O farmacêutico é, muitas vezes, solicitado para 

auxiliar no funcionamento do equipamento e interpretação dos resultados obtidos, tendo 

acontecido várias vezes durante o meu período de estágio. 

6.5. Aconselhamento nutricional 

Todas as segundas-feiras, os utentes da FB têm, ao seu dispor, aconselhamento 

nutricional, realizado por uma nutricionista, no gabinete de atendimento personalizado. 

Durante o aconselhamento, é efetuada uma análise pormenorizada da alimentação e 

estilo de vida do utente, seguida da elaboração de um plano alimentar personalizado e, 

quando necessário, do aconselhamento de suplementos alimentares.  

Este serviço é cada vez mais procurado pelos utentes, visto que há uma 

crescente preocupação, não só com a adoção de um estilo de vida saudável, mas 

também com a aparência. O aconselhamento por parte de um profissional de saúde 

especializado nesta área é importante na manutenção da saúde do utente, bem como 

na minimização do uso indiscriminado de suplementos.  

 

6.6. Rastreios 
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Na Farmácia Beleza, são realizados, pontualmente, rastreios direcionados para 

diversos problemas de saúde, no sentido de melhorar a qualidade de vida e promover 

a saúde dos utentes, como rastreios cardiovasculares, rastreios da saúde da pele, entre 

outros. 

6.7. VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade, sem fins lucrativos, responsável pela gestão 

dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. A sua criação teve 

como objetivo a implementação de um sistema autónomo e seguro de recolha e 

tratamento dos resíduos de medicamentos. Desta forma, é possível preservar a saúde 

pública, evitando que estes resíduos se encontrem acessíveis, como qualquer outro 

resíduo [16].  

Na Farmácia Beleza é viável a entrega de embalagens vazias e medicamentos 

fora do prazo de validade, ou fora de uso, os quais são colocados no contentor de cartão 

VALORMED. Quando completo, este é devidamente selado e efetua-se o respetivo 

registo informático, o qual tive oportunidade de realizar, mais do que uma vez. 

Posteriormente, o contentor é recolhido, seguindo para a estação de incineração. 

Durante o estágio, apercebi-me que os utentes se mostram bastante recetivos a esta 

prática, estando conscientes do impacto negativo destes resíduos no ambiente.  

 

6.8. Recolha de Radiografias 

Anualmente, a ANF organiza uma campanha de reciclagem de radiografias, as 

quais são recolhidas nas farmácias e entregues à Assistência Médica Internacional 

(AMI). Desta forma, ao longo do ano, a população pode deixar as suas radiografias, com 

mais de 5 anos ou sem valor de diagnóstico, nos sacos disponíveis nas farmácias, 

minimizando a contaminação do ambiente [17].  

 

7. Formação complementar 

 

Um dos deveres do Farmacêutico é a constante atualização de conhecimentos, de 

forma a garantir a qualidade dos serviços prestados, devendo, por isso, interessar-se 

pelos diversos assuntos relacionados com a sua atividade. Assim, a participação em 

ações de qualificação promovidas pelas marcas e laboratórios de produção é 

fundamental. 
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Ao longo do estágio tive a sorte de me terem proporcionado a participação em várias 

formações (Tabela 2; Anexo II), as quais representaram uma mais-valia para o meu 

crescimento profissional. 

Tabela 2 – Formações frequentadas durante o período de estágio.  
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Parte II – Projetos desenvolvidos na Farmácia Beleza 

 

1. Tema 1 – Dores nas Articulações 

 

1.1. Enquadramento 

No decorrer do estágio, verifiquei que grande parte dos utentes que se dirigiam 

à Farmácia Beleza se queixavam de dores articulares e que isso tinha implicações no 

seu quotidiano. Na maior parte das vezes, estes utentes solicitavam anti-inflamatórios, 

com a esperança de aliviar a dor e a inflamação de forma imediata, sem refletir sobre 

as consequências da sua utilização. A recorrência destes casos despertou a minha 

atenção e fez com que sentisse necessidade de intervir, de alguma forma, neste âmbito. 

Assim, achei pertinente reunir alguma informação importante sob a forma de um panfleto 

(Anexo III), na expectativa de captar o interesse dos utentes e contribuir para a melhoria 

da sua qualidade de vida.  

   

 

1.2. Introdução  

As dores articulares são, regularmente, provocadas por alterações nas 

articulações sinoviais, englobando um grande número de patologias distintas, as quais 

apresentam como característica proeminente a destruição da cartilagem articular, 

responsável pela dor e perda de mobilidade.  

As patologias relacionadas com as articulações são a principal causa de 

incapacidade motora a nível mundial. Embora as designações “artrite” e “artrose” sejam, 

muitas vezes, utilizadas como sinónimos, estas traduzem características distintas. A 

primeira implica a presença de processo inflamatório, sendo a artrite reumatoide, a mais 

comum deste tipo de patologias. Embora a etiologia seja, ainda, desconhecida, parece 

ser de natureza autoimune e é caracterizada pela inflamação crónica e proliferação do 

conteúdo sinovial, que invade e destrói a cartilagem. A segunda envolve alterações 

degenerativas associadas ao envelhecimento, características da osteoartrite. Esta 

forma de artrite caracteriza-se, principalmente, pela degradação da cartilagem e do osso 

subjacente, provocando rigidez, dor e perda de mobilidade articular, sendo bastante 

incapacitante. Contudo, a componente inflamatória está presente em todos os 

problemas articulares, ainda que, clinicamente, possa não ser evidente [18].  
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Apesar deste tipo de doenças ser mais frequente em idades avançadas, pode 

também afetar crianças e jovens adultos. Desta forma, a importância socioeconómica e 

o impacto destas doenças em termos de saúde-públicas são enormes.  

 

1.3. Estrutura e função da articulação 

A superfície articular óssea é revestida por uma camada de cartilagem articular. 

Esta é composta por tecido conjuntivo altamente especializado, bastante resistente e, 

ao mesmo, tempo, elástico e flexível, sendo capaz de suportar as forças compressivas 

a que as extremidades dos ossos são submetidas. A cartilagem articular é desprovida 

de vascularização, sendo composta por um único tipo de célula, o condrócito, 

responsável pela síntese dos seus elementos constitutivos. Para além disso, é 

composta por água (70 a 80%) e por enormes aglomerados de proteoglicanos 

(glucosamina e condroitina), colagéneo e ácido hialurónico, que permitem que funcione 

como uma esponja que absorve os choques e confere elasticidade, importante no 

momento da compressão [18]. 

 Entre duas extremidades ósseas opostas, no espaço intra-articular, encontra-se 

o líquido sinovial, capaz de lubrificar as superfícies articulares, diminuindo a fricção, e 

permitir a difusão de nutrientes desde a membrana sinovial até à cartilagem articular, 

como representado na Figura 1 [18].  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fig. 1 – Ilustração dos componentes da articulação. Adaptada de [18]. 
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1.4. Prevenção da dor articular 

Uma vez que a cartilagem é desprovida de vasos sanguíneos, os nutrientes 

entram por difusão. Com o movimento das articulações ocorre a compressão da 

cartilagem, havendo troca de nutrientes e resíduos [18]. Assim, o exercício físico regular, 

de forma não excessiva, é essencial para manter a cartilagem forte e elástica, 

prevenindo a deterioração das articulações. Para além disso, o excesso de peso 

prejudica as articulações, sobretudo do joelho, uma vez que suportam o peso de todo o 

corpo [19].  

 

1.5. Tratamentos e intervenção Farmacêutica 

Embora os mecanismos de ação não estejam totalmente esclarecidos, 

atualmente, os fármacos utlizados neste tipo de patologias dirigem-se, sobretudo, às 

manifestações do processo inflamatório, sem atuarem, verdadeiramente, nas suas 

causas, já que o objetivo seria manter ou produzir cartilagem funcional e estruturalmente 

eficaz. 

1.5.1. Anti-inflamatórios 

Os anti-inflamatórios são os medicamentos mais utilizados para combater as 

dores articulares, aliviando momentaneamente a dor e a inflamação. Estes são seguros 

quando ingeridos de forma esporádica e consciente. Contudo, quando tomados de 

forma repetida, podem provocar diversos problemas na saúde de quem os utiliza, 

nomeadamente problemas digestivos, complicações cardiovasculares, reações 

cutâneas, lesões renais e, ainda, alterações da pressão arterial [20,21].  

Desta forma, é da responsabilidade do farmacêutico alertar os utentes para este 

tipo de efeitos adversos, principalmente os que sofrem de alguns dos problemas acima 

referidos, assim como apresentar as alternativas existentes a este tipo de fármacos.  

 

1.5.2. Suplementos alimentares  

Existem, atualmente, suplementos alimentares bastante vantajosos para as 

articulações, uma vez que não só contribuem para a melhoria da sintomatologia da dor 

e da inflamação, mas também para a lubrificação, nutrição e proteção articular, atraso 

do processo degenerativo e redução dos processos inflamatórios articulares. Para além 

disso, não apresentam os efeitos secundários dos anti-inflamatórios [22]. 

Este tipo de suplementos têm na sua composição substâncias como colagénio, 

glucosamina, condroitina e ácido hialurónico responsáveis por manter as articulações 
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saudáveis e íntegras. Algumas formulações apresentam, ainda, componentes com 

atividade anti-inflamatória como o Enxofre e o Extrato de Harpagófito [23,24]. 

 

1.5.2.1. Glucosamina  

A glucosamina está envolvida na síntese de proteoglicanos, moléculas que 

contribuem para a construção da cartilagem. Assim, esta tem uma ação regenerativa, 

evitando a degradação articular [25]. A suplementação com glucosamina é bastante 

importante, uma vez que esta não é passível de ser obtida através da alimentação. A 

sua extração provém do exosqueleto de crustáceos, tais como cascas de camarão, não 

sendo, por isso, aconselhada a sua ingestão a quem é alérgico [23]. 

1.5.2.2. Condroitina 

A condroitina é um dos constituintes da cartilagem, participando, também na 

construção dos proteoglicanos. Devido à sua grande capacidade de retenção de água, 

permite manter a hidratação da cartilagem [26]. A única forma de repor os seus níveis de 

forma rápida é através da suplementação.  

1.5.2.3. Colagénio 

O colagénio é uma proteína do tecido humano, de sequência repetitiva e 

periódica. Conhecem-se vários tipos de colagénio, sendo o tipo II o mais abundante na 

cartilagem articular, o qual é formado por três cadeias α1 que se organizam em fibrilhas. 

A manutenção da estrutura fibrilhar do colagénio é fundamental para a integridade 

funcional da cartilagem e a sua rutura parece ocorrer precocemente no desenvolvimento 

de patologias relacionadas com as articulações [18]. O colagénio contribui, assim, para a 

elasticidade, resistência e tração de diversos tecidos do corpo, incluindo as articulações, 

pele e vasos sanguíneos [27].  

1.5.2.4. Ácido Hialurónico 

O ácido hialurónico é um glicosaminoglicano que se encontra, particularmente, 

concentrado no líquido sinovial. Este desempenha um papel essencial no 

desenvolvimento de cartilagem, na manutenção do líquido sinovial e na regeneração 

tecidual. Em virtude da sua viscosidade e elasticidade, o ácido hialurónico apresenta 

propriedades amortecedoras e lubrificantes das articulações, bem como alguma 

atividade anti-inflamatória [28,29] 
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1.6. Caso Clínico 

Uma utente com cerca de 65 anos, outrora operada a um joelho, tinha como 

hábito matinal a execução de alguns exercícios simples que lhe foram ensinados 

aquando da recuperação da operação. No entanto, ao contrário do que antigamente 

acontecia, dizia sentir dor nas articulações quando executava esses exercícios e, como 

não queria deixar de os fazer, questionou se poderia utilizar um anti-inflamatório de ação 

tópica ou se existiria uma solução mais eficaz, mostrando-se bastante recetiva a 

sugestões. 

Comecei por explicar-lhe que poderia utilizar um anti-inflamatório tópico, de 

forma esporádica, mas que este só iria resolver a dor e inflamação do momento, 

esclarecendo também os efeitos secundários que dele poderiam advir. De seguida, 

sugeri um suplemento alimentar - Condotril® (MyPharma) - constituído por sulfato de 

glucosamina, sulfato de condroitina, colagénio, harpagófito, entre outros constituintes, 

eficaz, não só no alívio da dor e inflamação, mas também na prevenção do processo 

degenerativo.  

A utente decidiu experimentar e, no mês seguinte, dirigiu-se à farmácia para 

comprar outra embalagem, afirmando que não sentia tantas dores articulares.  

 

1.7. Considerações finais 

O projeto foi bem recebido pela comunidade da farmácia. Após a disponibilização 

dos panfletos, os utentes mostraram-se bastante interessados com o tema, os quais 

partilhavam os seus próprios casos e procuravam saber mais, não só acerca da 

problemática das dores nas articulações, mas também sobre os benefícios dos 

suplementos alimentares. Por outro lado, creio que terá ficado claro para os utentes, 

que o uso de anti-inflamatórios, apesar de benéfico em determinadas situações, pode 

ser prejudicial quando utilizado de forma continuada ou em pessoas com determinadas 

patologias.  

 

2. Tema 2 – Nutrição em Idosos e Adultos Fragilizados 

 

2.1. Enquadramento 

Ao longo do meu percurso na Farmácia Beleza, apercebi-me doutro aspeto que 

tinha uma grande influência na população, a alimentação em idosos e em adultos 
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fragilizados. A maior parte dos utentes idosos, principalmente os que moravam 

sozinhos, afirmavam não ter motivação ou força suficiente para realizar uma refeição 

saudável, acabando, muitas vezes, por saltar refeições. Muitos destes utentes 

apresentavam sintomas de fraqueza e malnutrição, o que me preocupava enquanto 

profissional de saúde.  

No entanto, foi o caso de um jovem adulto, descrito mais à frente, que me 

suscitou mais curiosidade, o qual tive oportunidade de acompanhar de perto, fazendo 

com que quisesse aprofundar mais este tema. Nesta altura, foi introduzida na FB uma 

nova linha de produtos da marca Fresubin® do laboratório Fresenius Kabi. Para um 

melhor esclarecimento acerca desta linha, tive a oportunidade de assistir a uma 

formação sobre nutrição clínica organizada pelo laboratório referido. Além disso, 

recebemos, na farmácia, a visita da respetiva delegada, que deu a conhecer a gama de 

produtos a toda a equipa.  

Tendo já demonstrado o interesse em abordar este assunto, e dada a 

importância desta temática, a FB dedicou uma tarde à nutrição clínica, reunindo alguns 

utentes previamente contactados pela farmácia, para os quais a suplementação seria 

benéfica. Desta forma, a tarde de dia 12 de Fevereiro iniciou com uma apresentação 

(Anexo IV), realizada por mim, acerca da importância dos suplementos nutricionais, 

uma vez que a sua existência é, ainda, desconhecida pela população, podendo 

constituir uma forma de melhorar a sua qualidade de vida. A apresentação teve a 

duração de, aproximadamente, 45 minutos e, de seguida, os utentes tiveram a 

oportunidade de participar numa sessão de aconselhamento, de forma individual, com 

uma das nutricionistas do laboratório Fresenius Kabi, que analisou caso a caso, 

aconselhando o suplemento nutricional que melhor se adaptava a cada utente.  

 

2.2. Introdução  

O termo malnutrição aplica-se quando existe subnutrição, desnutrição ou 

desequilíbrio de energia, proteínas e outros nutrientes, resultando em efeitos 

indesejados a nível corporal, funcional e clínico. Este é um problema comum em toda a 

Europa, estimando-se que cerca de 33 milhões de indivíduos se encontrem em risco [30].  

A causa primária da malnutrição caracteriza-se pela ingestão alimentar 

insuficiente devido a diversos fatores, tais como, falta de apetite, dificuldade na 

mastigação e deglutição dos alimentos, alteração do metabolismo dos nutrientes e 

efeitos secundários da farmacoterapia. A malnutrição pode acarretar consequências 

físicas e psicossociais a longo prazo, tais como, diminuição da resposta imunitária, 
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dificuldades de cicatrização, fadiga e redução da força muscular, inatividade, apatia, 

depressão e autonegligência, condicionando a qualidade de vida [30.31].  

Os doentes que apresentam maior risco de malnutrição são pessoas idosas e 

adultos fragilizados, doentes oncológicos, pessoas com disfagia e doentes com 

diabetes. Os utentes com doenças metabólicas crónicas, doenças gastrointestinais e 

doença renal apresentam também um elevado risco. 

 

2.2.1. Idosos 

O envelhecimento é um processo complexo, natural e dinâmico, acompanhado 

por um conjunto de alterações morfológicas, psicológicas e funcionais e que aumentam 

o risco de défices nutricionais [31]. 

A perda de peso involuntária no idoso é um problema bastante comum, seguido 

de perda de massa muscular e consequente perda de autonomia. Assim, é importante 

supervisionar o peso do idoso de forma regular, de modo a intervir atempadamente. A 

pessoa idosa, comparando com o adulto saudável, carece de um aporte superior de 

proteína e energia, quer pela perda de massa muscular, quer pela presença de doenças 

crónicas e alterações características do envelhecimento [32]. 

 

2.2.2. Doentes Oncológicos 

A perda de peso é um dos primeiros sintomas do doente oncológico, resultando 

em consequências graves, como a suspensão ou adiamento dos ciclos de tratamento. 

No entanto, esta pode ser prevenida com um suporte nutricional personalizado, desde 

o diagnóstico da doença. A suplementação nutricional é essencial, não só na prevenção 

da desnutrição, como também na redução dos efeitos adversos das terapias anti 

tumorais. Para auxiliar na adesão à terapêutica, existe uma variedade de sabores 

adaptados para doentes oncológicos com modificações no paladar [33]. 

 

2.2.3. Disfagia 

A disfagia consiste na dificuldade de deglutição, afetando grande parte dos 

doentes que sofrem episódios de AVC, devido a um mau funcionamento dos músculos 

da garganta e do esófago [34]. Nos idosos, a disfagia pode dever-se a outras causas, 

como a fragilidade ou a produção de saliva diminuída. 

Esta condição clínica ser reversível, pelo que deve ser precocemente rastreada 

e controlada, de modo a evitar complicações associadas, como a malnutrição, perda de 

peso, desidratação e pneumonia de aspiração (infeção resultante do transporte de 

alimentos para as vias respiratórias) [34]. 
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2.2.4. Diabetes 

A diabetes mellitus é uma doença metabólica crónica caracterizada por 

alterações no metabolismo da glicose, resultantes de perturbações na secreção ou ação 

da insulina. Esta disfunção do metabolismo da glicose provoca um aumento ou 

diminuição das concentrações de glicose no sangue, bem como alterações ao nível dos 

lípidos e proteínas, tendo implicações prejudiciais [35]. 

A terapêutica nutricional tem como principal objetivo garantir uma concentração 

estável de glicose no sangue, evitando complicações agudas e a longo prazo [35]. 

 

2.2.5. Doenças metabólicas crónicas  

A fenilcetonúria (PKU) é uma doença metabólica hereditária decorrente de uma 

alteração no metabolismo das proteínas. A PKU resulta da acumulação de fenilalanina 

no sangue, devido ao défice hepático da enzima responsável pela sua metabolização 

(hidroxílase da fenilalanina) [36]. 

Embora seja considerado um aminoácido essencial, importante para o 

crescimento e desenvolvimento saudáveis, quando em excesso, a fenilalanina pode ser 

bastante prejudicial nas pessoas com PKU. Assim, a suplementação nutricional é 

imprescindível nestes casos, devido à restrição alimentar a que estas pessoas estão 

sujeitas [36]. 

 

2.2.6. Doenças gastrointestinais 

Normalmente, as doenças gastrointestinais são acompanhadas de maldigestão 

e malaborção dos nutrientes, resultando em malnutrição. A síndrome do intestino curto, 

a síndrome do cólon irritável e as doenças inflamatórias intestinais são algumas destas 

patologias. Nestes casos, os processos que conduzem à malnutrição incluem a 

diminuição da ingestão alimentar, devido a restrições alimentares, desconforto e 

diarreia; o aumento de necessidades nutricionais; as interações entre fármacos e 

nutrientes [37]. 

 

2.2.7. Doença Renal  

A principal função dos rins diz respeito à eliminação de resíduos provenientes da 

metabolização proteica, nomeadamente resíduos de ureia. Nos casos de insuficiência 

renal, esta eliminação não acontece, resultando numa acumulação de ureia no sangue. 

Desta forma, a ingestão moderada de proteínas e aminoácidos é de extrema 

importância [38]. 
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2.3. Diagnóstico de Malnutrição 

É possível identificar, por parte do farmacêutico, se os utentes estão malnutridos, 

prestando atenção a pormenores como perda de peso de forma não intencional, 

diminuição da ingestão alimentar habitual, presença de doença ou determinada 

condição que afete a ingestão nutricional, fraqueza, fadiga e alteração de humor [30]. 

 

2.4. Benefício dos Suplementos Nutricionais Orais 

Os suplementos nutricionais orais representam uma solução clínica eficaz no 

combate à malnutrição. O aumento da ingestão de calorias, proteínas, vitaminas e 

oligoelementos, presentes neste tipo de suplementos conduz ao aumento de peso e 

massa muscular, melhorando o estado nutricional. Consequentemente, existe uma 

melhoria da capacidade funcional e clínica, uma vez que se verifica um aumento da 

força e mobilidade, que se reflete numa melhor qualidade de vida. Desta forma, o 

número de reinternamentos diminui, assim como os custos por parte dos serviços de 

saúde [30].  

2.5. Tipos de Suplementos Nutricionais  

Existem vários tipos de suplementos, adaptados à terapêutica nutricional de 

cada utente. É de extrema importância realizar uma análise cuidadosa do estado de 

saúde de cada utente, antes de aconselhar qualquer tipo de suplemento, de forma a 

garantir o sucesso e segurança da terapêutica. 

2.5.1. Suplementos Hipercalóricos 

Os suplementos hipercalóricos estão indicados para utentes com necessidades 

energéticas aumentadas, malnutridos, com falta de apetite, com sistema imunitário 

enfraquecido e utentes que saltam refeições. Para além disso, podem ser úteis para os 

utentes que realizam colonoscopias, no período de restrição alimentar. Tal como o nome 

indica, estes suplementos contêm um teor elevado de calorias, sendo isentos de fibras, 

lactose e resíduos [37,39,40]. 

2.5.2. Suplementos Hiperproteicos  

Os suplementos hiperproteicos são apropriados para utentes com necessidades 

proteicas aumentadas ou com uma insuficiente ingestão proteica, doentes com perda 
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de peso e massa muscular, pessoas sujeitas a cuidados intensivos e cirurgias e, ainda, 

utentes com diabetes mellitus [37,39,40].  

Este tipo de suplementos contêm uma quantidade elevada de proteínas e, os 

direcionados para utentes diabéticos, apresentam um elevado teor em ácidos gordos 

monoinsaturados (MUFA) e triglicerídeos de cadeia média (TCM), assim como um baixo 

teor em sódio e colesterol, sendo isentos de açúcar. Quanto aos suplementos adaptados 

para utentes sujeitos a cuidados intensivos e cirurgias, estes contêm, ainda, TCM e um 

elevado teor em DHA e EPA (ação oxidante e anti-inflamatória) [37,39,40].  

 

 

2.5.3. Suplementos Hipercalóricos e Hiperproteicos 

Os suplementos hipercalóricos e hiperproteicos estão direcionados para utentes 

com fadiga física e mental, falta de força e vitalidade, com doenças metabólicas 

crónicas, caquexia e doenças oncológicas [37,39,40].  

Aos suplementos indicados para utentes com fadiga física e mental, podem ser 

adicionadas substâncias como magnésio e potássio, de forma a melhorar o tónus 

muscular, assim como vitaminas, selénio e zinco, de modo a fortalecer o sistema 

imunitário e potenciar a ação antioxidante. Já os suplementos para doentes oncológicos, 

podem conter, para além de um elevado teor em EPA e DHA, um alto teor lipídico, de 

forma a conferir proteção celular, bem como hidrolisado de colagénio e vitamina D 

[37,39,40].  

 

2.5.4. Outro tipo de suplementos 

Existem, ainda, suplementos direcionados para situações clínicas específicas. 

2.5.4.1. Disfagia 

Regularmente, as pessoas com disfagia evitam ingerir alimentos, com receio de 

que estes possam ser aspirados para as vias respiratórias. A terapêutica nutricional para 

estes casos consiste em espessar todos os alimentos líquidos e semi-sólidos, 

garantindo uma deglutição segura. Os espessantes alimentares são resistentes à 

amílase salivar, permitindo preservar a consistência dos alimentos espessados. [39,40] 

 

2.5.4.2. Feridas crónicas 

Por outro lado, existem, também, suplementos especiais para utentes com 

úlceras ou feridas crónicas, uma vez que, para a formação de novas células e tecidos, 

é fundamental garantir uma ingestão adequada de energia e nutrientes. Estes 
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suplementos apresentam na sua constituição L-arginina ou proteínas do soro de leite e 

são enriquecidos com vitamina A, C e E, zinco, ferro e selénio, importantes no processo 

de cicatrização [41]. 

 

2.5.4.3. Doenças metabólicas crónicas  

No caso da PKU, a terapêutica clínica baseia-se numa suplementação isenta em 

proteínas e fenilalanina, contudo rica nos restantes aminoácidos, assegurando o normal 

crescimento e desenvolvimento cognitivo [36]. Este tipo de suplementos existe quer em 

fórmulas líquidas, quer em pó, adaptadas às várias etapas do crescimento. 

 

2.5.4.4. Doenças gastrointestinais 

Devido às dificuldades de ingestão e absorção de nutrientes nestas patologias, 

a suplementação tem por base uma dieta oligomérica, de forma a facilitar a digestão. 

Normalmente, apresentam, ainda, na sua constituição proteínas do soro de leite 

hidrolisadas, ajudando a travar a diarreia [37]. 

2.5.4.5. Doença Renal 

No caso da doença renal, os suplementos apresentam uma quantidade 

adequada de proteínas e um perfil em hidratos de carbono adaptados, evitando a 

malnutrição, sem sobrecarregar os rins com resíduos [37]. 

 

 

2.6. Intervenção Farmacêutica 

A desnutrição da pessoa idosa é, muitas vezes, confundida com sinais de 

envelhecimento, pelo que o seu reconhecimento precoce é fundamental para uma 

intervenção adequada e atempada. Desta forma, o farmacêutico deve ser capaz de 

diagnosticar e procurar soluções perante idosos malnutridos, bem como aconselhar os 

familiares e cuidadores dos mesmos. No entanto, a malnutrição também pode ocorrer 

em jovens adultos ou adultos fragilizados, podendo afetar gravemente o normal 

funcionamento do seu organismo, assim como a sua mobilidade e independência. 

Assim, o farmacêutico deve, também, intervir, melhorando a qualidade de vida destas 

pessoas. [30,31] 

 

 

 

2.7. Casos clínicos 
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2.7.1. Caso clínico 1 

 

Um jovem adulto de 17 anos queixava-se, há vários meses, de dores 

abdominais, perda de peso e vómitos, sem perceber o que se passava, realmente. 

Depois de vários exames, foi descoberto que o rapaz apresentava doença de Crohn e 

várias úlceras no estômago, ficando sujeito a restrição de alimentos sólidos durante, 

pelo menos, três meses. Desta forma, o rapaz foi aconselhado pelo médico a 

experimentar o suplemento nutricional Fresubin®  Energy, um suplemento hipercalórico, 

isento de fibras e lactose. 

O utente teve uma ótima adaptação ao suplemento, embora, passado algum 

tempo, tivesse enjoado o sabor a morango, inicialmente escolhido pelo mesmo. Assim, 

pedimos amostras ao laboratório e encomendamos o sabor a frutos tropicais, elegido 

pelo jovem. Após algumas semanas, foi possível verificar melhorias no estado de saúde 

do utente.  

Ter a oportunidade de acompanhar, de perto, este caso foi bastante cativante e, 

sentir que ajudamos a melhorar a sua qualidade de vida, foi extremamente satisfatório, 

despertando em mim a vontade de saber mais acerca deste tipo de suplementos e 

ajudar, de igual forma, outros utentes.  

 

2.7.2. Caso clínico 2 

Em conversa com uma utente, esta referiu sentir-se preocupada com a filha, que 

apresentava algum grau de deficiência e dependência. A senhora dizia que, 

ultimamente, quando a filha bebia água ou comia sopa se engasgava, ficando 

atrapalhada. Assim, sugeri-lhe que experimentasse o produto Thick & Easy, um 

espessante alimentar da Fresubin® usado em casos de disfagia.  

A utente decidiu experimentar e, mais tarde, disse ter dado resultado. 

 

 

2.8. Considerações finais 

Toda a intervenção relacionada com este projeto foi recebida com agrado, tendo 

conseguido sensibilizar os utentes para uma realidade que, muitas vezes, passa 

despercebida e à qual é essencial estar atento. A todos os que se identificaram com o 

problema, foram dirigidas recomendações, no sentido de os encorajar a melhorar o seu 

estilo de vida e ajudar na promoção da saúde. Por último, foi bastante reconfortante 

verificar o impacto positivo demonstrado pelos utentes.  
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3. Tema 3 – Olhos Secos 

 

3.1. Enquadramento 

Durante a minha experiência ao balcão na Farmácia Beleza, era raro o dia em 

que algum utente não solicitasse um determinado colírio referindo desconforto, 

vermelhidão e secura ocular. Quando questionados acerca do motivo desses sintomas, 

a maior parte dos utentes afirmava utilizar aparelhos tecnológicos durante um tempo 

excessivo ou admitia usar lentes de contacto, durante um período superior ao 

recomendado.   

O elevado de número de utentes com este problema e a maneira como interferia 

no seu quotidiano captou o meu interesse acerca desta problemática, tornando-se 

evidente, para mim, qual seria o tema do meu último projeto. Dada a complexidade desta 

temática, percebi que a melhor forma de intervir na população seria elaborar um 

documento informativo, na tentativa de ajudar a preservar a saúde ocular dos utentes. 

Assim, realizei outro panfleto (Anexo V), intitulado “O que precisa de saber sobre os 

olhos secos”. 

 

3.2. Introdução 

A principal função da lágrima é lubrificar o globo ocular. Desta forma, protege-o 

das agressões externas, uniformiza a córnea, permitindo uma visão mais clara, e 

confere uma sensação de conforto ocular. Ao longo do dia, cada vez que fechamos e 

abrimos os olhos a produção de lágrima é estimulada. Quando a sua produção está 

comprometida, as condições de humidade e lubrificação do olho ficam prejudicadas [37]. 

O filme lacrimal saudável apresenta na sua composição substâncias de natureza 

lipídica, que previnem a evaporação, uma componente aquosa, cuja função é nutrir e 

oxigenar a córnea, bem como remover resíduos metabólicos e, por último, mucina, 

responsável pela lubrificação do tecido da córnea. Apesar de, outrora, se acreditar que 

estes constituintes se encontravam divididos em três camadas individualizadas, 

atualmente, o filme lacrimal é descrito como um gel interativo formado por mucina 

hidratada, com a componente lipídica presente, não só na superfície mucosa, como 

também associado a proteínas distribuídas ao longo do gel (Figura 2) [43,44]. 

O comprometimento do filme lacrimal pode resultar em danos no epitélio da 

córnea, com o aparecimento de sintomas associados à síndrome do olho seco. De uma 

forma geral, os fatores de risco que conduzem ao aparecimento desta patologia 

destabilizam o filme lacrimal, quer pela alteração da sua estrutura, quer pela modificação 

das funções dos seus constituintes [44].   
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      Fig. 2 – Representação da composição do filme lacrimal. Adaptada de [44].  

 

3.3. Síndrome do Olho Seco 

A síndrome do olho seco é uma doença oftalmológica bastante frequente na 

população adulta portuguesa. Esta é provocada pela produção insuficiente da lágrima 

ou pela sua evaporação excessiva, causando sintomas que limitam, significativamente, 

o desempenho de tarefas do dia-a-dia dos utentes, assim como a sua qualidade de vida 

[45].  

 

3.3.1. Etiologia 

Os componentes das lágrimas são produzidos pelas glândulas lacrimais e pelas 

glândulas acessórias, espalhadas pela mucosa do olho e pálpebras, pelo que a 

existência de fatores que interfiram no seu normal funcionamento causa perturbações 

na lubrificação ocular [43]. Independentemente dos fatores predisponentes, a maioria dos 

casos advém de uma inflamação localizada mediada pelo sistema imunitário, afetando 

tanto as glândulas lacrimais como a superfície ocular [46].  

A irritação crónica da superfície ocular e das glândulas lacrimais leva à ativação 

de células T, estimulando a secreção de citocinas e outros mediadores pró-inflamatórios 

no conteúdo lacrimal, provocando danos na superfície ocular. Desta forma, os sinais 

sensoriais da superfície do olho são interrompidos e, consequentemente, os estímulos 

responsáveis pela secreção lacrimal são diminuídos (Figura 3) [45]. 

 



 

35 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Representação esquemática do processo inflamatório mediado pelo sistema imunitário 

Adaptada de [46]. 

 

À medida que os estímulos sensoriais diminuem, verifica-se uma redução na 

qualidade e quantidade de lágrimas produzidas, favorecendo, cada vez mais, a irritação 

da superfície ocular, tornando-se num ciclo constante (Figura 4) [46].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Etapas do ciclo de inflamação na síndrome do olho seco. Adaptada de [46].  

3.3.2. Causas e fatores de risco 

Os principais fatores de risco associados à secura ocular estão relacionados com 

vários aspetos, tal como [42,44]: 
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a) Idade avançada: Utentes do sexo feminino apresentam um risco mais elevado 

devido à menopausa. As hormonas sexuais influenciam as condições da 

superfície ocular, provocando alterações no processo de secreção lacrimal, 

assim como na densidade de células presentes no saco conjuntival.  

 

b) Défice de Vitamina A e ómega 3: Alimentos que contenham Vitamina A e ómega 

3 ajudam a melhorar a estabilidade do filme lacrimal e a diminuir a inflamação 

associada à secura ocular. Assim, estes elementos devem ser adicionados à 

dieta de quem sofre desta patologia.  

 

c) Doenças sistémicas: Já que a inflamação provocada pelo sistema imunitário está 

na base da maior parte dos casos de secura ocular, as doenças autoimunes 

como Artrite reumatoide, Doença de Sjögren e Lúpus são fatores de risco 

evidentes; 

A Síndrome de Sjögren é uma doença crónica autoimune que se caracteriza por 

modificações funcionais e histológicas das glândulas lacrimais e salivares. Esta 

síndrome pode ocorrer de forma independente ou como uma doença secundária 

associada a outras patologias autoimunes como a Artrite reumatoide e o Lúpus 

[47].  

 

d) Doenças locais: Blefarite e Rosácea.  

No caso da Blefarite, um tipo de inflamação palpebral, os sintomas são mais 

evidentes ao despertar, devido ao maior tempo de contacto da região inflamada 

com a superfície ocular. 

 

e) Fármacos: Alguns medicamentos sistémicos, como antidepressivos e anti-

histamínicos apresentam efeitos colaterais que podem originar ou exacerbar a 

secura ocular;  

 

f) Uso prolongado de lentes de contacto: A secura resultante do uso prolongado 

de lentes de contacto advém da dessensibilização da córnea, que ocorre após 

um longo período de estimulação provocado pelas mesmas; 

 

g) Fatores ambientais: Tanto os sistemas de aquecimento ou ar condicionado como 

a poluição e o fumo de tabaco são fatores que podem desencadear secura 

ocular. Alguns autores defendem que existe uma maior estabilidade do filme 
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lacrimal aquando da diminuição da temperatura ambiente e do aumento da 

humidade relativa; 

 

h) Pestanejo insuficiente: Ocorre de forma frequente durante atividades que 

requerem bastante atenção, como leitura ou utilização de aparelhos tecnológicos 

durante um período de tempo alargado. 

 

3.3.3. Sinais e sintomas 

A síndrome do olho seco é caracterizada pela secura, desconforto, ardor e 

vermelhidão ocular. A visão desfocada e o lacrimejo são, também, sintomas frequentes, 

uma vez que é estimulada a produção de lágrimas para tentar combater a secura 

instalada. Para além disso, outros indícios comuns são a sensação de areia ou corpo 

estranho, a fotofobia e a intolerância às lentes de contacto [48]. 

 

3.4. Tratamento e Intervenção Farmacêutica 

Os sintomas derivados da secura ocular podem ser atenuados modificando 

alguns dos comportamentos dos utentes. Desta forma, o farmacêutico deve informar o 

utente acerca da importância de piscar os olhos regularmente, da ingestão de uma 

grande quantidade de água, da realização de pausas durante o uso prolongado de 

aparelhos tecnológicos, da utilização de lentes de contacto durante o tempo 

recomendado e, por último, da importância da consulta oftalmológica regular.  

As lágrimas artificiais, sob a forma de colírio, substituem o filme lacrimal, 

lubrificando e protegendo os olhos. Estas são fisiologicamente compatíveis com a 

superfície ocular, de forma a aliviar os sintomas do distúrbio e a repor os componentes 

da lágrima natural. Normalmente, são soluções tamponadas, que contêm eletrólitos, 

agentes surfactantes e substâncias que conferem viscosidade, de forma a aumentar a 

durabilidade das lágrimas. Algumas formulações possuem, ainda, conservantes [44]. 

Além do colírio, o farmacêutico deve aconselhar a otimização da higiene 

palpebral, visto que é um fator importante para a saúde ocular. Quanto aos tratamentos 

cirúrgicos ou terapêuticas com ciclosporinas, estes estão destinados para os casos em 

que as medidas de prevenção e a utilização de lágrimas artificias não são suficientes 

[44]. Nestes casos, deve ser aconselhado ao utente a visita a um médico oftalmologista. 

 

3.4.1 Terapêutica anti-inflamatória 
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Uma estratégia emergente para o tratamento da síndrome do olho seco é a 

terapêutica com moduladores do sistema imunitário que atuam na inflamação local 

provocada por citocinas [44].  

 

3.4.1.1. Ciclosporina 

A ciclosporina é um polipéptido cíclico com propriedades imunossupressoras e 

anti-inflamatórias. Em ensaios clínicos, foi verificado que a ciclosporina tópica era capaz 

de aumentar a produção aquosa de lágrimas e reduzir os sintomas de irritação ocular 

no tratamento do olho seco [49].  

Recentemente, a eficácia da ciclosporina foi testada e comprovada por 

oftalmologistas, que a experimentaram em pacientes com síndrome de olho seco 

acentuada. A sua utilização tem como objetivo impedir a ativação e a translocação 

nuclear dos fatores de transcrição citoplasmáticos, necessários tanto na ativação das 

células T, como na produção de citocinas inflamatórias [44].  

Atualmente, esta é numa solução eficaz em pacientes com síndrome de olho 

seco severa, resistente ao tratamento com substitutos lacrimais [50].  

 

 

3.5. Caso clínico 

No dia em que os panfletos foram colocados nos balcões de atendimento, uma 

utente colocou uma questão que achei bastante pertinente. Tratava-se de uma senhora 

de, aproximadamente, 40 anos que trabalhava todo o dia em frente ao computador e 

dizia ter sintomas constantes de desconforto e vermelhidão. Contudo, não pensava na 

possibilidade de tratar-se de secura ocular, uma vez que lacrimejava constantemente, 

levando-a a creditar que tinha uma normal hidratação e lubrificação ocular. No entanto 

ao ler a informação contida no panfleto, identificou-se com os sintomas descritos e 

decidiu esclarecer essa questão.  

Tive a oportunidade de explicar-lhe que uma das formas do olho combater a 

secura instalada passa pela estimulação da produção de lágrimas, havendo, por isso, a 

possibilidade de tratar-se deste tipo de patologia. Terminei o atendimento com o 

aconselhamento de um colírio (Hidrocil®) e alertei para a importância de consultar um 

oftalmologista, caso os sintomas persistissem. Quando voltou novamente à farmácia, a 

utente afirmou que, embora sentisse melhorias significativas, decidiu consultar um 

oftalmologista, o qual confirmou que os sintomas se deviam à secura ocular.  

São estes casos que nos fazem sentir gratos pela profissão que escolhemos.   
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3.6. Considerações finais 

Efetivamente, considero que a divulgação da informação acerca da secura ocular foi 

bem-sucedida, na medida em que sensibilizou alguns utentes, que, de imediato, se 

identificaram com o tema.  

Creio que a exposição resumida da informação foi ao encontro da necessidade do 

utente, ajudando-o no esclarecimento de dúvidas.  

 

 

Conclusão 

Após 4 meses de estágio, concluo este ciclo com o sentimento de dever 

cumprido e uma enorme gratidão pela oportunidade de aprendizagem e crescimento 

que a Farmácia Beleza me proporcionou. A minha passagem por esta farmácia muniu-

me de competências de comunicação, trabalho de equipa, espírito crítico e capacidade 

de resposta face a situações inesperadas.  

A proximidade e o cuidado com o utente foi um dos aspetos que mais me 

surpreendeu ao longo do estágio. A FB tem como prioridade a saúde, segurança e 

satisfação de quem a frequenta, recebendo cada utente com boa disposição, simpatia 

e extrema competência. Por estas razões, a farmácia apresenta um elevado número de 

utentes fidelizados, que contribuem para o seu sucesso.  

É gratificante sentir que, de alguma forma, contribuí para melhorar a qualidade 

de vida dos utentes e pude intervir, positivamente, na sociedade, percebendo o quão 

honrosa e altruísta é a profissão de Farmacêutico.  

Despeço-me desta etapa com a certeza de que investi bastante na procura diária 

de mais conhecimento e novas formas de me superar. Resta-me agradecer pelos bons 

momentos que me proporcionaram, nesta que é a ultima fase do meu percurso de 

estudante. 
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Resumo 

O estágio Hospitalar decorreu ao longo de dois meses, no Hospital da Boa Nova 

pertencente ao Grupo Trofa Saúde. Teve início no dia 3 de Setembro e fim a 31 de 

Outubro 2018, o que corresponde a um total de 43 dias úteis. 

Neste relatório estão descritas todas as atividades realizadas pelo farmacêutico 

no Hospital Privado da Boa Nova, bem como todas as realidades com que tive 

oportunidade de contactar, quer neste hospital, quer na visita ao Hospital Privado de 

Alfena.  

A realização deste estágio teve como objetivo principal o contacto com o ato 

farmacêutico no contexto hospitalar. Apesar de opcional, foi, na minha opinião, uma 

aprendizagem imprescindível ao crescimento profissional, permitindo vivenciar uma das 

áreas onde o ato farmacêutico é essencial. Esta experiência foi, para mim, um enorme 
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O Hospital Privado da Boa Nova e os Serviços Farmacêuticos 

 

1. O papel dos Serviços Farmacêuticos e do Farmacêutico Hospitalar 

Segundo o Manual de Procedimentos da Farmácia Hospitalar, “Os Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares são o serviço que, nos hospitais, assegura a terapêutica 

medicamentosa a doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, 

integra as equipas de cuidados de saúde e promove ações de investigação científica e 

de ensino.” [1]  

 

2. Objetivo do estágio curricular em Farmácia Hospitalar 

O estágio realizado nos Serviços Farmacêuticos (SF) do Hospital Privado da Boa 

Nova (HPBN) insere-se no âmbito da unidade curricular Estágio do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.  

Este tem como objetivo dar a conhecer as funções que um farmacêutico 

hospitalar realiza diariamente, através do acompanhamento de um profissional durante 

o seu período laboral, permitindo a aquisição de conhecimentos, competências e 

postura requeridos no âmbito da Farmácia Hospitalar. Além disso, promove a aptidão 

do futuro farmacêutico para responder às necessidades da sociedade em relação à 

preparação, controlo e dispensa de medicamentos, bem como para o aconselhamento 

aos doentes. Desta forma, poderá intervir na prevenção de doenças e na manutenção 

da saúde, melhorando a qualidade de vida.  

 

3. Trofa Saúde Hospital 

O Trofa Saúde Hospital (TSH) apresenta-se como um projeto global de saúde, 

integrando uma vasta rede de Unidades Hospitalares, entre as quais o Hospital Privado 

de Alfena e Valongo (HPAV), onde se encontra a Farmácia Central (FC) e o Armazém, 

o Hospital Privado da Boa Nova, o Hospital Privado da Trofa, o Hospital Privado de 

Braga, o Hospital Privado de Braga Centro, o Hospital Privado de Gaia, o Hospital de 

dia da Maia, o Hospital de dia de Famalicão, o Hospital de dia de São João da Madeira 

e, recentemente, o Hospital Privado de Vila Real. [2] 

Atualmente, o TSH serve uma população superior a 2,5 milhões de habitantes, 

com particular enfoque no norte do país e tem como principal objetivo tornar-se uma 

referência nacional, alastrando os seus horizontes para o centro e sul do país. [2] 

Cada Unidade de Saúde do Trofa Saúde Hospital oferece uma panóplia de 

serviços, nomeadamente Serviços de Urgência de Adultos e Pediátrica 24 horas, 

Blocos Operatórios, Unidades de Neonatologia 24 horas, Maternidades com 
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várias salas de parto, Medicina Física e Reabilitação, Consultas Externas com 

mais de 45 especialidades clínicas e um conjunto de diversos Meios 

Complementares de Diagnóstico. Os Serviços Farmacêuticos apresentam-se 

também como um serviço importante em cada Unidade de Saúde, estando em 

constante colaboração com os médicos e enfermeiros (Intervenção Farmacêutica) e 

prestando ajuda ao doente, quer de forma direta através da Farmácia de Ambulatório, 

quer indiretamente através da Reconciliação Terapêutica. 

O TSH tem todos os seus Hospitais certificados pela APCER (ISO 9001-2008) e 

dispõe de um dos melhores corpos clínicos a nível nacional. [2] 

 

3.1 Hospital Privado da Boa Nova 

O HPBN existe desde 2009, e encontra-se na Rua Armando Vaz, 225 - Perafita, 

Matosinhos. Usufrui de uma excelente localização, distante do trânsito cosmopolita e 

com fácil acesso à A28, assim como à cidade do Porto e arredores.  

O seu serviço de Urgência encontra-se disponível 24h/365 dias e o Hospital 

conta com 9 especialidades integradas, sendo um dos seus maiores destaques as 

cirurgias. O HPBN é liderado pelo Dr. Ricardo Rodrigues (Administrador) e o Dr. Bento 

Bonifácio (Diretor Clínico). [3] 

 

3.1.1 Organização dos Serviços Farmacêuticos 

3.1.1.1. Localização  

No HPBN, os serviços farmacêuticos localizam-se no Piso -1, próximo dos 

serviços de Oftalmologia, Bloco Operatório, Endoscopia, Esterilização, Bloco de Partos 

e Fisioterapia. A proximidade com o Bloco Operatório é vantajosa, visto que é um dos 

sítios que necessita de uma maior quantidade de carga, sendo maioritariamente soros. 

 A baixa proximidade com o internamento poderia causar um maior 

distanciamento do farmacêutico face aos médicos e enfermeiros, no entanto isso não 

se verifica, uma vez que existe um esforço maior para integração da equipa.  

 

 

3.1.1.2. Horário 

Os Serviços Farmacêuticos funcionam desde as 9h às 18h, com uma hora de 

pausa para almoço, de segunda a sexta-feira. Fora deste horário, os enfermeiros estão 

autorizados a levantar a medicação dos serviços farmacêuticos, registando num 

documento específico (Registo de Levantamento de Medicação). Caso surja alguma 

questão, esta deve ser colocada à responsável pelos Serviços Farmacêuticos (Drª 

Patrícia Moura).   
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3.1.1.3. Recursos Humanos 

O Farmacêutico Responsável pela Farmácia do HPBN é o Dr. André Azevedo, 

sendo o único nos serviços Farmacêuticos. A coordenadora dos farmacêuticos do grupo 

é a Dr.ª Patrícia Moura. 

O farmacêutico hospitalar é parte integrante de uma equipa multidisciplinar, pelo 

que todas as sextas-feiras, pelas 9h, este reúne com os restantes chefes dos 

departamentos constituintes do HPBN. Assim, o farmacêutico tem o dever de se 

familiarizar com os restantes setores para que a gestão da aquisição e dispensa dos 

medicamentos assegure o sucesso dos diversos serviços.  

Cabe, ainda, ao farmacêutico ser capaz de esclarecer qualquer questão 

relacionada com a medicação, o que implica manter-se o mais informado e atualizado 

possível para que possa prestar o devido auxílio à restante esquipa. 

 

3.1.1.4. Sistema Informático 

 O sistema informático mais utilizado no TSH é o CPC/HS da Glintt. Este é 

bastante útil no pedido de medicação por parte dos serviços, na validação de 

prescrições, na reposição de stocks e nas listagens de unidose. O programa PHC 2014 

é também utilizado, embora com menos frequência, para emissão de guias de 

transporte para o fornecimento do Hospital de Dia da Maia e empréstimos a outros 

Hospitais do Grupo. 

 

3.1.1.5. Espaço Físico  

Os serviços Farmacêuticos são constituídos por 3 salas distintas.  

A primeira (figura 1) contém o local de entrega e recolha de encomendas, os 

arquivos e registos necessários na farmácia e a secretária onde o Dr. André trata de 

todos as operações informáticas. A segunda sala é a maior, contendo toda a medicação 

armazenada na FH e o balcão de apoio usado na receção de encomendas e preparação 

da distribuição unidose e clássica. (figura 2) A terceira (figura 3) é um pequeno espaço 

onde se encontram os soros. 

A Limpeza dos Serviços Farmacêuticos é assegurada diariamente, com registo 

em modelo próprio. 
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           Fig. 1 – Sala 1        Fig. 2 – Sala 2         Fig. 3 – Sala 3 

 

4. Circuito do Medicamento 

O uso racional e eficaz do medicamento é a base primordial da correta gestão de 

stocks de medicamentos e produtos farmacêuticos que servem a saúde dos utentes.  

A seleção de medicamentos para o hospital deve ter em conta o Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), publicação oficial elaborada pela 

comissão técnica especializada do INFARMED, assim como as necessidades 

terapêuticas dos doentes do hospital. [1] 

 

4.1 Gestão de Stocks e Aquisição de medicamentos 

No HPBN o Dr. André Azevedo faz um pedido semanal à quinta-feira, em CPC, 

baseado em stocks ideais pré-definidos para 1 semana. Estes pedidos são 

rececionados e analisados pela farmacêutica coordenadora que faz um único pedido, 

sendo este rececionado pelo departamento de compras, que despoleta a encomenda 

diretamente aos laboratórios num prazo de 24h.  

Todo o material é rececionado na FC, que analisa os pedidos de cada uma das 

unidades e distribui os produtos segundo as necessidades de cada uma. 

Excecionalmente, os soros são entregues diretamente pelos laboratórios a cada uma 

das unidades, quinzenalmente. [1] 

Cabe ao farmacêutico gerir o orçamento para a compra de medicamentos, o que 

acresce a responsabilidade em construir um stock seguro, capaz de suprir todas as 

necessidades do hospital. No entanto, é de igual importância que não exista stock em 

excesso, de forma a evitar perdas significativas para o hospital causadas por 

medicamentos fora do Prazo de Validade (PV). [1] 

 Para aquisição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, é necessário 

enviar o pedido para o laboratório onde conste o Anexo VII (Anexo I) devidamente 
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preenchido. Uma vez por mês, o Dr. André faz a requisição à Dra. Patrícia Moura, que 

o reencaminha para o respetivo laboratório. A entrega destes medicamentos só é 

realizada depois do laboratório verificar que está tudo em conformidade. O original é 

devolvido à FC, depois de assinado pelo responsável do laboratório, e arquivado 

durante 5 anos. [1] 

 

4.2 Receção de medicamentos 

 As encomendas são entregues pelos motoristas do TSH e, de seguida, verifica-

se se a mercadoria corresponde à respetiva guia e nota de encomenda. Depois da 

validação dos medicamentos, ou seja, da verificação da quantidade, integridade, 

número de lote e PV dos mesmos, procede-se à arrumação nos respetivos sítios, 

devidamente identificados, e o stock é, assim, atualizado. Aquando da receção da 

encomenda dá-se prioridade aos produtos que necessitem de refrigeração, de forma a 

evitar que as suas propriedades sejam alteradas. [1] 

Existem exceções para alguns grupos que necessitam de ser cumpridas como é 

o caso dos medicamentos hemoderivados e das matérias-primas, em que ambos devem 

ser acompanhados pelos respetivos impressos ou certificados de autorização. Os 

hemoderivados devem ser acompanhados de um Certificado de Autorização de 

Utilização do Lote (CAUL) emitido pelo INFARMED (Anexo II) e as matérias-primas 

devem possuir um Boletim de Análise que comprove a qualidade do lote. [1] 

  Caso falte algum medicamento, o Dr. André recorre às restantes farmácias do 

grupo ou, em último caso, faz a compra a uma outra farmácia.  

 

 

4.3  Armazenamento de Medicamentos 

Depois de rececionada a encomenda é da responsabilidade dos SF garantir a 

qualidade, segurança e viabilidade dos produtos farmacêuticos, em obediência aos 

requisitos legais e recomendações dos fabricantes. Desta forma, o seu armazenamento 

representa um passo bastante importante na preservação dos mesmos. [1] 

Os medicamentos são armazenados segundo as suas condições ótimas de 

conservação de humidade, luminosidade e temperatura, sendo as últimas controladas 

por um sistema contínuo e de registo automático. [1] 

 No HPBN os medicamentos e produtos farmacêuticos encontram-se 

armazenados em local apropriado e de fácil acesso, sendo separados por ordem 

alfabética de acordo com a sua forma farmacêutica e seguindo as normas da 

Denominação Comum Internacional (DCI). [1] 
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 No espaço dos SF, encontra-se um carrinho com gavetas que contém 

comprimidos e cápsulas (figura 4), uma estante de ampolas (figura 5), o cofre com os 

estupefacientes e psicotrópicos, o frigorífico, prateleiras com solutos e detergentes, 

cremes e pomadas, soluções orais, oftalmologia e anestesia, material de penso, e uma 

estante com especialidades (dentária, imagiologia e fisioterapia) cuja medicação é 

específica, facilitando a preparação da distribuição clássica desses serviços. 

 O armazenamento dos medicamentos e demais produtos farmacêuticos é 

realizado respeitando a regra de rotação First Expired, First Out (FEFO), isto é, os 

fármacos com menor prazo de validade são colocados à frente, de forma a serem os 

primeiros a ser dispensados. [1] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 4 – Gavetas de comprimidos  Fig. 5 – Estante de ampolas 

 

4.3.1 Condições Especiais de Armazenamento 

Para produtos cujas especificações técnicas ou regulamentares o imponham 

devem ser tidos em conta procedimentos específicos.  

Os medicamentos termolábeis devem ser armazenados em frigoríficos próprios, 

com sistema de controlo e registo diário de temperaturas. Os medicamentos 

fotossensíveis apresentam-se em embalagens apropriadas e devem ser colocados em 

locais protegidos da luz. Quanto aos estupefacientes, estes são guardados num cofre 

com fechadura de segurança e prateleiras que facilitam a arrumação dos mesmos de 

forma organizada. Os carros com medicação de emergência estão selados e sempre 

que algum produto é retirado, é reposto antes que o carro volte a ser selado. [1] 

 

 

4.4  Formulário Hospitalar 

O Formulário Hospitalar baseia-se numa lista onde constam os medicamentos 

disponíveis no TSH. Foi criado pela coordenadora do SF e pelos diretores clínicos de 

cada um dos hospitais pertencentes ao grupo. No entanto, devido ao crescimento 
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exponencial do TSH, existem situações em que são necessários medicamentos que não 

se encontram no formulário. Nestes casos é necessário recorrer ao extra-formulário que 

consiste numa folha de justificação de receituário de medicamentos preenchida pelo 

médico solicitador da medicação e analisada pelo farmacêutico e pelo diretor clínico de 

cada unidade hospitalar, partindo destes a decisão de compra.  

 

5. Farmacotecnia 

Entende-se por farmacotecnia a preparação de medicamentos necessários em meio 

hospitalar que não se encontrem disponíveis comercialmente nas doses desejadas ou 

em que a sua preparação seja mais vantajosa. [4] 

A preparação de medicamentos manipulados citotóxicos e a maioria da 

reembalagem de medicamentos no TSH é feita no HPAV, na FC do grupo. Assim é 

possível a preparação de medicamentos de forma individualizada e nas quantidades e 

dosagens necessárias, adaptando determinadas características a grupos populacionais 

específicos e fornecendo resposta à falta de alternativas produzidas industrialmente. 

Todas as fichas de preparação são suportadas pelo Formulário Galénico Português. 

Durante o meu estágio no HPBN não contactei diretamente com a preparação de 

manipulados citotóxicos. No entanto, tive a oportunidade de assistir à preparação de 

mitomicina.  

 

5.1 Reembalagem 

Os passos de reembalagem, rotulagem e fracionamento em dose unitária, cumprem 

sempre as BPF e permitem a obtenção de medicamentos que não são embalados por 

unidade, medicamentos sem identificação da substância ativa, do lote ou do PV por 

unidade e, ainda, medicamentos fracionados. [1] 

A reembalagem é bastante comum em produtos cuja proteção da unidose não seja 

garantida, sendo os comprimidos orodispersíveis de acetilcisteína o exemplo mais 

comum. Para a sua distribuição estes são embrulhados em papel de prata (para 

proteção da luz e humidade), reembalados e devidamente etiquetados.  

O fracionamento de medicamentos ocorre quando as dosagens existentes no 

mercado não são equivalentes à janela terapêutica esperada no paciente. Para tal, é 

utilizada uma ferramenta de corte própria e, de seguida, é necessário reembalar e 

etiquetar. [1] 

No HPAV existe um equipamento automatizado para facilitar a reembalagem dos 

comprimidos, sendo depois impressas etiquetas para rotular as novas embalagens. No 

HPBN a quantidade de comprimidos a reembalar é bastante menor e, como tal, não se 

justifica a existência de equipamento sendo o processo realizado manualmente 
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Os medicamentos enviados para os serviços de urgência e bloco operatório, com 

exceção dos de pequena dimensão, são etiquetados por um elemento dos Serviços 

Farmacêuticos, tendo em atenção para não tapar a informação relativa ao lote e prazo 

de validade. 

Cada reembalagem (figura 6) ou fracionamento (figura 7) realizado deve ser 

registado e armazenado num dossier próprio. (Anexos III e IV) 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

     Fig. 6 – Reembalagem       Fig. 7 – Fracionamento 

 

 

5.2  Manipulados não-estéreis 

As preparações não-estéreis realizadas no HPAV destinam-se essencialmente 

a doentes individuais e específicos (fórmulas pediátricas, por exemplo) e passam por 

preparações asséticas (soluções e diluições de desinfetantes) como o ácido acético 5%, 

ácido cítrico 10%, entre outros.  

As fichas de preparação de medicamentos manipulados, bem como os 

respetivos rótulos, estão arquivados num dossier que se encontra na FC. No momento 

da manipulação procede-se ao preenchimento da ficha de preparação que deverá 

descrever a composição qualitativa e quantitativa, a dosagem, a forma farmacêutica, a 

técnica de preparação e o número de unidades a preparar.  

A cada produto preparado é atribuído um número de lote, correspondente à data 

e numeração relativa à ordem de preparação, para que seja passível de ser rastreado. 

Os rótulos devem conter esse mesmo lote, a data de preparação, a composição 

qualitativa e quantitativa, as condições de conservação e o PV. (figura 8) 

Depois de todos os requisitos estarem cumpridos, os manipulados seguem para 

as farmácias dos hospitais que os requisitaram. 
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     Fig. 8 – Manipulado não estéril 

 

 

5.3 Citotóxicos (preparações estéreis) 

A preparação de citotóxicos e outros medicamentos estéreis no TSH é realizada 

no HPAV, na FC.  

Para a realização de preparações estéreis é necessário equipamento específico, 

nomeadamente uma câmara de fluxo laminar (no TSH, vertical de Classe II B). Em 

termos de instalações são obrigatórios 3 espaços distintos: a antecâmara, a sala 

cinzenta e a câmara de preparação. Na primeira ocorre a higienização e mudança de 

roupa e a última encontra-se a pressão negativa. [5] 

Quando nem a cirurgia nem a radioterapia são possíveis ou eficazes o suficiente 

para tratar neoplasias malignas, recorre-se aos fármacos citotóxicos. Estes podem 

também ser utilizados como coadjuvantes da cirurgia e da radioterapia em tratamentos 

iniciais. [6] 

Cada doente oncológico possui um protocolo com toda a sua informação pessoal 

(peso, superfície corporal e área sob a curva), com a medicação a preparar (citotóxicos 

prescritos por DCI, via de administração, dose padrão e dose ajustada ao doente) e, 

ainda, com a identificação do serviço clínico, patologia, médico responsável, protocolo 

de quimioterapia e data de realização do ciclo.  

A manipulação de citotóxicos pode apresentar graves consequência para a 

saúde do farmacêutico que a executa, desde um elevado risco teratogénico, mutagénico 

ou carcinogénico, pelo que este deve seguir um conjunto de normas previamente 

estabelecidas pela instituição. Os indivíduos responsáveis pela preparação dos 

citotóxicos devem estar equipados com vestuário protetor, luvas, touca, óculos de 

proteção e máscara. A câmara de fluxo laminar deve ser ligada 30 minutos antes da 

manipulação, a fim de estabilizar o fluxo. [5] 
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6. Medicamentos de Autorização de Utilização Especial 

Os medicamentos de Autorização de Utilização Especial (AUE) são aqueles que, 

por algum motivo válido, não detêm de Autorização de Introdução no Mercado (AIM), a 

qual é obrigatória para qualquer medicamento comercializado em Portugal. Desta 

forma, é necessário solicitar uma AUE ao INFARMED. 

Estes medicamentos são selecionados com base em evidências clínicas, eficácia, 

segurança e qualidade, tendo especial atenção à relação custo/benefício, sendo os SF 

responsáveis por requerer a autorização para a importação. Os pedidos de AUE são 

realizados anualmente pela Drª Patrícia Moura, onde descreve o produto, os dados do 

fabricante e do distribuidor e a quantidade pedida. 

Para cada AUE requerida, o INFARMED comunica o seu parecer ao TSH e, 

finalmente, o pedido pode ser feito ao laboratório. Caso haja necessidade de importar 

mais algum medicamento durante o ano, realiza-se um novo pedido AUE.  

A documentação deve ser arquivada por um período de 5 anos e facultada à 

entidade sempre que solicitada. O impresso de autorização de medicamentos de 

utilização especial segue no Anexo V. [1] 

 

 

7. Sistema de Distribuição de Medicamentos 

Os Serviços Farmacêuticos asseguram a Medicação Unidose para os serviços de 

Internamento assim como toda a Distribuição Clássica de medicamentos, soros, 

antissépticos, meios de contraste, testes de diagnóstico e os demais produtos 

farmacêuticos a todos os serviços e consultas do Hospital. 

 

 

7.1 Distribuição Clássica 

A Distribuição Clássica consiste no fornecimento de medicamentos para 

reposição de stock existente no Internamento, Blocos, Urgência, Imagiologia, 

Fisioterapia e Consultas, em quantidade previamente estabelecida e por um 

determinado período de tempo. Baseado nas necessidades semanais, foi estabelecido, 

pelo farmacêutico e o enfermeiro responsável, um stock fixo para cada serviço. [1] 

Os dias de reposição de stock de cada serviço são fixos, otimizando ao máximo 

as idas a cada serviço. Na necessidade urgente de uma medicação esta é requisitada 

por telefone aos serviços farmacêuticos que a entregam e transferem para o serviço. [1] 
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A nível informático o primeiro passo é conferir se o stock consegue satisfazer o 

pedido e só então dar seguimento ao pedido e à transferência direta dos medicamentos 

e demais produtos farmacêuticos para os serviços. [1] 

 

 

7.2 Distribuição Individual Diária 

A Distribuição Individual Diária consiste na medicação que é separada para cada 

doente em regime de internamento por um período de 24h, segundo prescrição médica. 

Esta é realizada diariamente, ao fim do dia. 

A interpretação e validação da prescrição, assim como a elaboração do perfil 

farmacoterapêutico e a preparação individual da terapêutica, é da responsabilidade do 

farmacêutico. [1] 

Após a validação das prescrições é necessário o débito da medicação ao doente 

(no CPC) e impressão do mapa de distribuição, que contém o nome, idade, e cama do 

doente assim como a medicação por DCI com dosagens, forma farmacêutica, posologia 

e quantidade. (Anexo VI) A medicação é organizada por serviço, sendo que cada 

serviço tem a sua mala e cada doente tem a sua gaveta, identificada pelo nome e quarto. 

(figura 9) Os soros, estupefacientes e medicação habitual do doente não são levados 

por já se encontrarem no internamento.  

Às sextas-feiras a unidose é realizada em triplicado para cada doente (72 horas), 

de forma a assegurar o fim-de-semana, altura em que os serviços farmacêuticos do 

hospital encerrados. A medicação referente ao fim de semana é debitada na segunda 

de manhã.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 – Mala da dose unitária 

 

7.3 Distribuição em Ambulatório 

A Distribuição em Ambulatório consiste na dispensa de medicação não acessível 

nas farmácias comunitárias, que necessite de maior controlo na adesão à terapêutica 

ou efeitos secundários, a utentes que não se encontrem internados. Este tipo de 

distribuição apresenta vantagens tanto para o hospital, pois é menos dispendioso, como 
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para o utente, permitindo a sua estadia em casa e junto dos seus. O HPBN tem serviço 

de ambulatório em número muito reduzido, normalmente para oncologia (cancro da 

próstata, cancro da mama, cancro do pulmão e fibrose quística). [1] 

O médico prescreve a medicação e o farmacêutico valida e requisita o envio. 

Quando o medicamento chega ao hospital, o farmacêutico contacta o doente que se 

desloca ao hospital para a sua dispensa e, por vezes, administração. No HPBN, o Dr. 

André criou um documento com as datas em que cada doente do ambulatório voltará a 

precisar da medicação, de forma a garantir que esta esteja disponível sempre que 

necessário. 

Este é, talvez, o momento em que o farmacêutico hospitalar tem maior contacto 

com o seu doente. É da sua inteira responsabilidade tratar da saúde do mesmo e 

esclarecer qualquer dúvida acerca da medicação ou da sua posologia, realçando 

sempre a importância do respeito pela mesma. Este tipo de distribuição permite ao 

farmacêutico controlar e vigiar os regimes terapêuticos estabelecidos. 

  

 

7.4 Circuitos Especiais 

 7.4.1 Distribuição de Estupefacientes e Psicotrópicos 

Sempre que um estupefaciente é administrado a um doente, segundo prescrição 

médica, é registado em impresso próprio de uso nacional, elaborado pela Casa da 

Moeda (anexo VII, modelo nº 1509). Este modelo é constituído por um original e um 

duplicado sendo preenchido com a identificação do serviço, medicamento (DCI), forma 

farmacêutica e dosagem, nome do doente, cama/processo/TSH e quantidade 

administrada. Por último, é assinada e rubricada pelo enfermeiro que administrou e 

enviada aos Serviços Farmacêuticos. O farmacêutico verifica se o modelo está 

corretamente preenchido e assinado pelo Diretor de Serviço ou legal substituto. [1] 

De seguida, o farmacêutico valida a quantidade administrada, numerando 

sequencialmente as requisições e regista a quantidade a fornecer, que deve ser escrita 

por extenso e numerário. Este modelo é assinado pelo farmacêutico, por quem faz a 

entrega nos Serviços e por quem receciona, com data e número mecanográfico. [1] 

Todo o circuito de distribuição/movimentos de estupefacientes e psicotrópicos é 

registado pelo Farmacêutico, em folha de Excel para controlo do Infarmed. 

Em CPC, faz-se a transferência do stock da Farmácia para o serviço requisitante 

e imprime-se em duplicado. Uma das folhas fica na farmácia em pasta de arquivo 

destinada a estupefacientes, e a outra segue com os estupefacientes. Estes devem ser 

transportados em saco plástico agrafado, com a guia de transporte e as requisições. 
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Quando rececionadas no serviço pelo enfermeiro responsável de turno, este assina a 

receção e envia o original para a farmácia, ficando com o duplicado. [1] 

 

 7.4.2 Distribuição de Hemoderivados 

Os hemoderivados são produtos derivados do plasma e, como tal, considerados 

medicamentos que exigem um circuito especial, uma vez que são passíveis de 

constituírem veículos responsáveis pela transmissão via sanguínea de certas doenças. 

A requisição é feita em modelo nº 1804, preenchido pelo médico, onde consta o 

serviço requisitante, nome, nº mecanográfico, identificação do doente, hemoderivado, 

diagnóstico/justificação clínica, dose/frequência e duração de tratamento. [1] (Anexo VIII)  

O farmacêutico valida, numerando o registo de distribuição sequencialmente, 

identifica o hemoderivado dispensado, quantidade, respetivo lote, laboratório e número 

de certificado de Infarmed, assina e data. 

Esta requisição acompanha o derivado e guia de transferência ao serviço 

requisitante, onde o enfermeiro assina no local de receção. O original (via farmácia) é 

devolvido aos serviços farmacêuticos, onde fica arquivado, em pasta própria, por um 

período de 5 anos. 

 

 7.4.3 Medicamentos de Alto Risco 

 Designam-se por medicamentos de alto risco aqueles que podem causar danos 

graves, e por vezes fatais, no utente quando utilizados de forma irresponsável ou 

inadequada, já que apresentam uma janela terapêutica estreita, o que aumenta o risco 

de administração de doses tóxicas. [1] 

 Como estes medicamentos necessitam de especial cuidado, os SF do TSH 

criaram uma lista onde constam os medicamentos de alto risco que se utilizam no 

mesmo. (Anexo IX) A realização desta lista teve como objetivo a diminuição dos erros 

de administração relacionados com a referida medicação, salvaguardando quer o 

profissional, quer a saúde do utente.  

 Tanto na farmácia como nos restantes serviços em que se encontrem, os locais 

de armazenamento destes medicamentos estão devidamente identificados com o 

símbolo de perigo.  

 

 7.4.4 Sugamadex 

O Sugamadex é um fármaco utilizado na reversão do bloqueio neuromuscular 

provocado pelos fármacos rocurónio e vecurónio (relaxantes musculares) usados em 

anestesia geral. 
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As vantagens deste fármaco face à atropina e à neostigmina refletem-se na 

maior rapidez de atuação (1 a 5 minutos por parte do sugamadex ao invés de 15 a 50 

minutos da neostigmina) e na presença de menos efeitos secundários. [7] 

De forma a evitar o seu uso indiscriminado e os elevados custos a ele associados 

foi criada uma folha de justificação da sua utilização (Anexo X), a qual é preenchida e 

assinada pelo anestesista e arquivada nos SF. Deste modo, o Sugamadex só pode ser 

utlizado em doentes com obesidade mórbida, dificuldade em intubar e ventilar, 

patologias que limitam o uso de atropina e neostigmina ou com episódio respiratório 

crítico pós-operatório.  

 

  

7.4.5 Mala cardíaca 

A mala cardíaca permite o acesso rápido a medicação de emergência, em casos 

de cirurgia cardíaca. Esta encontra-se guardada na farmácia e, quando necessário, os 

medicamentos que dela fazem parte são colocados em gavetas devidamente 

identificadas, em quantidades pré-definidas.  

Quando há cirurgias cardíacas a mala é preparada e levada ao bloco operatório 

24 horas antes das cirurgias. (figura 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fig. 10 – Mala cardíaca 

 

 7.4.6 Gases Medicinais 

Os Gases Medicinais (GM) são medicamentos utilizados para oxigenar, ventilar 

ou anestesiar um paciente, tratar infeções respiratórias agudas ou, ainda, aliviar a dor. 

Alguns gases utilizados em atos médicos no HPBN, como o dióxido de carbono 

e o azoto líquido medicinais, são considerados dispositivos médicos, não sendo, assim, 

controlados por parte dos SF.  

O laboratório que fabrica e distribui os gases medicinais ao TSH é o Air Liquide 

Medicinal, sendo também responsável pela instalação e manutenção dos 
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equipamentos, bem como pela apresentação de todas as informações imprescindíveis 

à sua correta utilização. [1] 

Os serviços do HPBN que possuem carro de emergência (urgência, bloco 

operatório e internamentos) são suportados por estes gases. São utilizados por 

intermédio de tomadas que equipam os diferentes serviços ou a partir da ligação direta 

de uma garrafa sobre pressão. Estes estão armazenados na parte exterior do hospital, 

garantindo todas as normas e condições de segurança de acordo com as BPF. [1] 

É importante garantir a pureza permanente dos GM, assim como a sua 

disponibilidade a qualquer momento. Quando uma das garrafas termina, soa um alarme 

que indica a necessidade de substituição da mesma. É necessário registar o lote, PV e 

data de início e fim das garrafas numa folha destinada para esse efeito. (Anexo XI) 

 

8. Controlo de Qualidade 

 

8.1 Prazos de validade 

O controlo dos prazos de validade é essencial para o bom funcionamento da 

farmácia e garante a otimização da qualidade e segurança do medicamento, assim 

como a diminuição de perdas financeiras por parte do hospital. Os prazos de validade 

são verificados uma vez por mês, de forma a garantir a validade dos medicamentos para 

o mês seguinte. De forma a facilitar este controlo, foi criado um documento em excel 

com o registo dos PV de todos os produtos, bem como os serviços onde se encontram. 

Os produtos cujos prazos estejam a terminar retornam para a farmácia, podendo ser 

usados na distribuição unidose (utilizados em 24h) ou emprestados a outros hospitais 

que os gastem. 

 

 

8.2 Contagem de Stocks 

A contagem física de stocks é um fator crucial para a correta gestão dos mesmos, 

evitando o máximo de perdas físicas e monetárias.  

No HPBN a contagem de stocks é realizada semanalmente no Internamento 1 e 2, 

Urgência e Bloco Operatório, pois são serviços mais propícios a erros de contagem 

devido à urgência na dispensa de medicação por parte dos enfermeiros, esquecendo-

se de realizar o respetivo débito. Nos serviços de Endoscopia, Hemodinâmica, Bloco de 

Partos e Neonatologia, Consultas Externas e Unidade de Cuidados Intensivos, a 

contagem é efetuada trimestralmente. 

Todos os medicamentos e soros em falta são anotados e entregues ao 

enfermeiro responsável por cada serviço para posterior correção dos erros.  
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8.3 Controlo de humidade e temperatura 

 Para um correto armazenamento dos produtos é necessário garantir 

determinadas condições de humidade e temperatura. A humidade relativa tem de ser 

inferior a 60%, temperatura abaixo de 25ºC e proteção da luz solar são condições 

suficientes para a maioria dos produtos. [1] 

Para os produtos de frio, existe um controlo mais rigoroso, sendo o intervalo, de 

2 a 8ºC, caso os valores de temperatura saiam deste intervalo é ativado um alarme 

sonoro de modo a corrigir a situação. Uma vez por semana são impressos os registos 

de temperatura (registada de hora a hora continuamente) e arquivados na farmácia. 

(Anexos XII) Na eventualidade da existência de picos, estes devem ser devidamente 

justificados. 

 

Conclusão 

O estágio é uma das etapas mais importantes no percurso de um estudante do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Os dois meses de estágio no Hospital 

Privado da Boa Nova permitiram-me contactar, pela primeira vez, com a realidade 

hospitalar, através do acompanhamento das atividades do farmacêutico durante todo o 

período laboral e da dinâmica dos demais funcionários, o que contribuiu para consolidar 

e pôr em prática os meus conhecimentos e aptidões como futura profissional de saúde.  

 Tive oportunidade de acompanhar todo o circuito do medicamento, 

compreendendo a sua complexidade, e verificar a enorme responsabilidade do 

Farmacêutico em todas as etapas. Desta forma, percebi que o seu papel é crucial para 

que haja, não só uma boa gestão dos SF do hospital, mas também para garantir aos 

doentes tratamentos mais seguros, eficazes e de maior qualidade. Sem dúvida alguma 

que o Farmacêutico tem um papel imprescindível na promoção da Saúde Pública. 

 Termino salientando o impacto extremamente positivo desta etapa, quer a nível 

profissional, como a nível pessoal, uma vez que adquiri experiência no contexto 

Hospitalar e aprendi muito com o Dr. André, sobretudo como ser um excelente 

profissional, mantendo um ótimo ambiente de trabalho e espírito de entreajuda.  
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Anexos: 

 

Anexo I – Anexo VII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
  

ANEXO II - CAUL 
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Anexos III e IV – Registo de fracionamento e reembalagem de comprimidos 
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Anexo V - Impresso de Autorização de Medicamentos de Utilização Especial 
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Anexo VI – Mapa de distribuição (Dose Unitária) 
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Anexo VII – Estupefacientes e Psicotrópicos 
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Anexo VIII – Requisição de Hemoderivados 
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Anexo IX – Medicamentos de Alto Risco 
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Anexo X – Folha de Justificação de Utilização de Sugamadex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XI – Folha de Registo dos Gases Medicinais 
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Anexo XI – Folha de Registo dos Gases Medicinais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XII – Registo do Controlo da Temperatura 
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