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RESUMO 

 O principal objetivo do estágio curricular é promover o contacto dos alunos com a realidade 

da Farmácia Comunitária, proporcionando oportunidade de integração dos conhecimentos obtidos 

durante o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e a prática de todas as tarefas relacionadas 

com a atividade profissional enquanto jovem farmacêutico. 

 A Farmácia Comunitária é a primeira porta de acesso ao sistema nacional de saúde. Durante o 

estágio, especialmente através dos serviços farmacêuticos prestados pela farmácia (medição de 

colesterol, hipertensão, glicose), como posteriormente na fase de observação de atendimento ao 

balcão, pude constatar que embora muitos utentes façam o tratamento farmacológico, nem sempre 

estão devidamente informados sobre a doença, das complicações desta, bem como de terapêuticas não 

farmacológicas que aliadas à terapêutica farmacológica ajudariam num maior controlo da patologia. É 

o farmacêutico que tem o papel vital na transmissão destas informações. Visando principalmente o 

utente idoso, cada vez mais prevalente no concelho de Bragança, elaborei uns panfletos informativos 

sobre pressão arterial e colesterol (anexo IV,V), tendo em conta, que a hipertensão e 

hipercolesterolemia são as doenças mais prevalentes nos utentes fidelizados na Farmácia Bem Saúde. 

De forma a garantir, que o utente tem, não só a informação oral transmitidas pelas farmacêuticas, 

durante o atendimento, mas também tem em suporte papel a informação, que posteriormente pode 

inclusivamente partilhar com familiares, cuidadores e conhecidos. 

 No decorrer do estágio adquiri novos conhecimentos sobre temas, essencialmente de saúde 

materno infantil (amamentação, fórmulas para lactentes, necessidades energéticas do bebé, pele 

atópica), nos quais carecia de informação, o que me permitiu uma melhor preparação como futura 

farmacêutica sobre estas temáticas. Assim para auxiliar os pais e ajudar a farmácia na prestação de 

cuidados redigi um panfleto sobre alimentação no primeiro ano de vida (anexo III), que juntamente 

com o do aleitamento materno (anexo I) reforçaram a informação cedida pela farmácia aos pais, para 

que estes consigam garantir adequadamente as necessidades do bebé. 

Em suma foram quatro meses de aprendizagem que contribuíram para o enriquecimento de 

conhecimentos como futura farmacêutica. 

  



RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE 

 
 

 IV 

 

ÍNDICE 

 

Pág. 

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE………………………………………..……………...….. I 

AGRADECIMENTOS ………………………………………………………...………………… II 

RESUMO………………………………………………………………………………………… III 

INDICE GERAL………………………………………………………………………………… IV 

INDICE DE FIGURAS ……………...………………………………………………………….. VIII 

INDICE DE TABELAS ………………..……………………………………………………….. IX 

CAPÍTULO 1- RELATÓRIO DE ESTÁGIO NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA…….….. 1 

INTRODUÇÃO ……………………………….………………………………………………... 1 

1. ORGANIZAÇÃODA FARMÁCIA………………..…………………………………….….. 2 

1.1.  Caraterização do Quadro Legal em Vigor para o Setor das Farmácias…..………….… 2 

1.2.  Composição e Funções dos Recursos Humanos…….……………………………....….. 3 

2. FONTES DE INFORMAÇÃO…………………………….……………..…………….……. 4 

3. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO……………… 4 

3.1.  Receção de Encomendas e Aprovisionamento……………………………...…………..  4 

3.2. Prazos de Validade……………………………………………………………………… 6 

3.3. Receituário………………………………………………………………………………...  6 

3.4. Medicamentos Manipulados……………………………………………………………… 8 

3.5. Serviços Prestados na Farmácia………………………………………………………….. 9 

3.6. Observação e Dispensa de Medicamentos……………………………………………….. 10 

CAPÍTULO 2- TRABALHOS ADICIONAIS………………………………………………… 1 

TEMA 1- AMAMENTÇÃO……………………………………………………………………. 1 

1.1 Leite Materno…………………………………………………………………………….. 1 

          1.1.1Colostro ……………………………………………………………………………… 2 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE 

 
 

 V 

 

          1.1.2 Leite materno maduro……………………………………...………………………... 2 

1.2. Vantagens do Aleitamento Materno……………………………………………………… 3 

1.3. Contra-Indicações do Aleitamento Materno……………………………………………... 4 

1.4. Preparação da Amamentação…………………………………………………………….. 4 

          1.4.1. Anatomia da mama………………………………………………………………….. 4 

          1.4.2. Fatores de sucesso na amamentação…………………………………………........... 5 

          1.4.3. Preparação da mama………………………………………………………………… 6 

1.5. Nascimento do Bebé……………………………………………………………………… 8 

          1.5.1. Como amamentar…………………………………………………………………… 9 

          1.5.2. Pega correta da mama………………………………………………………………. 10 

          1.5.3. O bebé recebe leite materno suficiente? …………………………………………… 10 

1.6. Rotina Diária da Mãe…………………………………………………………………….. 11 

          1.6.1. Alimentação………………………………………………………………………… 11 

          1.6.2. Prática de exercício físico…………………………………………………………... 12 

          1.6.3. Regresso ao trabalho………………………………………………………………... 12 

          1.6.4. Conservação do leite materno após extração……………………………………….. 12 

1.7. Mitos e Verdades que Afetam a Amamentação………………………………………….. 13 

1.8. Substitutos do Leite Materno…………………………………………………………….. 14 

         1.8.1. Condições fisiológicas do bebé……………………………………………………… 14 

         1.8.2. Imaturidade digestiva………………………………………………………………... 15 

         1.8.3. Imaturidade renal……………………………………………………………………. 15 

          1.8.4. Stress oxidativo……………………………………………………………………... 15 

1.9. Necessidades Nutricionais do Bebé……………………………………………………… 16 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE 

 
 

 VI 

 

          1.9.1. Energia……………………………………………………………………………… 16 

          1.9.2. Água ………………………………………………………………………………... 16 

          1.9.3. Proteínas…………………………………………………………………………….. 16 

          1.9.4. Gorduras……………...……………………………………………………………... 17 

          1.9.5. Hidratos de carbono………………………………………………………………… 17 

          1.9.6. Sais minerais………………………………………………………………………... 18 

          1.9.7. Vitaminas…………………………………………………………………………… 19 

1.10. Leite de Vaca como Substituto do Leite Materno………………………………………... 20 

1.11. Fórmulas de Leite para Lactentes………………………………………………………… 21 

          1.11.1. Classificação das fórmulas para lactentes…………………………………………. 22 

          1.11.2. Riscos das fórmulas de leite infantil………………………………………………. 23 

TEMA 2- ECZEMA ATÓPICO……………………………………………………………….. 24 

2.1. Fases do Eczema Atópico………………………………………………………………… 25 

          2.1.1. Fase lactente………………………………………………………………………… 25 

         2.1.2. Fase infantil………………………………………………………………………….. 25 

          2.1.3. Fase adulto…………………………………………………………………………... 25 

2.2. Tratamento do Eczema Atópico………………………………………………………….. 26 

          2.2.1. Tratamento não farmacológico……………………………………………………… 26 

CONSIDERAÇÕES FINAIS…………………………………………………………………... 28 

REFERÊNCIAS………………………………………………………………………………… 29 

ANEXOS  

ANEXO I- Panfleto informativo sobre “Amamentação”  

ANEXO II- Panfleto informativo sobre “Eczema Atópico Guia para pais”  



RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE 

 
 

 VII 

 

ANEXO III- Panfleto informativo sobre “Alimentação no Primeiro ano de Vida”  

ANEXO IV- Panfleto informativo “Pressão Arterial”  

ANEXO V- Panfleto informativo “Colesterol”   

  



RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE 

 
 

 VIII 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Pág. 

Figura 1. Anatomia da mama, com particularização da constituição dos alvéolos mamários 4 

Figura 2. Massagem da mama………………………………………………………………... 6 

Figura 3. Extração manual de leite…………………………………………………………. 7 

Figura 4. Posições de amamentação………………………………………………………….. 9 

Figura 5. Pega correta da mama adaptada…………………………………………………….. 10 

Figura 6. Composição g/100Kcal do leite de vaca e do leite materno………………………... 20 

Figura 7. Diferença do teor proteico entre o leite materno e o leite de vaca…………………. 21 

Figura 8. Ilustração das diferentes áreas corporais afetadas na fase lactente………………… 25 

Figura 9. Ilustração das diferentes áreas corporais afetadas na fase infantil…………………. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE 

 
 

 IX 

 

INDICE DE TABELAS 

 

Pág. 

Tabela 1. Possíveis erros na receção dos produtos farmacêuticos…………………….…….. 5 

Tabela 2. Composição média por 100 ml de leite materno………………………………… 2 

Tabela 3. Alimentos que alteram o sabor do leite materno………………………………….. 11 

Tabela 4. Principais funções e complicações associadas às carências de minerais no bebé... 18 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE 

 
 

 - 1 - 

 

CAPÍTULO 1- RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

INTRODUÇÃO 

  Os relatórios de estágio são documentos formais que tem como finalidade a apresentação 

descritiva do local do estágio, destacando-se as atividades realizadas, o período de tempo do estágio e 

os conhecimentos envolvidos.  

O meu estágio decorreu na Farmácia Bem Saúde, em Bragança, durante o período de 1 de 

Dezembro 2014 a 3 de Abril de 2015, com uma carga horária média de quarenta e cinco horas 

semanais, distribuídas segunda a sexta-feira. O estágio ocorreu sob a orientação da Dr.ª Eugénia 

Batista, Diretora Técnica da Farmácia Bem Saúde. 

A realização deste relatório permitiu-me reconhecer a Farmácia como entidade prestadora de 

cuidados de saúde; caraterizar o circuito do medicamento, matérias-primas e outros produtos; 

interpretar as prescrições médicas e analisar o papel fulcral do farmacêutico na aplicação 

conhecimentos teóricos e teórico-práticos, como um dos primeiros intervenientes no sistema de saúde 

da comunidade. 
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1. ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA  

 

1.1. Caraterização do Quadro Legal em Vigor para o Setor das Farmácias. 

A Farmácia Bem Saúde funciona desde 1968 e está localizada na principal avenida de 

Bragança. É portanto uma farmácia com elevada afluência diária, abrangendo uma grande variedade 

de utentes. Deste modo, apresenta um grande leque de produtos para garantir as necessidades da 

população, em áreas como a dermocosmética, higiene bucal, produtos infantis e puericultura, sem 

obviamente negligenciar os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) ou medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM). 

Com um horário de funcionamento semanal das 8h30 à 20h00 e sábados, das 8h30 às 13h00. 

A farmácia é facilmente identificada através do letreiro “FARMÁCIA BEM SAÚDE” e símbolo da 

cruz verde. De acordos com as Boas Práticas de Farmácia dispõe de uma rampa de acesso para 

portadores de deficiência ou mobilidade reduzida. 

O espaço interior é calmo, limpo dividido por áreas: 

 Zona de atendimento ao público- Ampla, ventilada e iluminada, com 5 balcões de 

atendimento e expositores com uma grande variedade de produtos que vão variando 

consoante a sazonalidade de alguns e as necessidades dos utentes. É importante salientar que 

nesta zona o utente não tem acesso a MSRM.  

 Zona de armazenamento de produtos farmacêuticos- Bloco de diversas gavetas divididos 

em várias categorias: Xaropes; Vitaminas Infantis; Formas de aplicação tópica semissólidas; 

Carteiras; Ampolas bebíveis; Medicamentos de aplicação no âmbito da Otorrinolaringologia e 

foro respiratório; Medicamentos genéricos; Psicotrópicos e estupefacientes; Medicamentos 

usados na disfunção eréctil; Testes de Gravidez; Produtos do protocolo da diabetes; Líquidos 

Cutâneos; Pós; Supositórios e enemas; Pomadas oftálmicas; Colírios; Medicamentos de 

marca comercial; Xaropes Mucolíticos e Antitússicos. Todos os medicamentos estão 

organizados por ordem alfabética por denominação comum internacional (DCI) no caso do 

módulo dos medicamentos genéricos, ou por marca comercial nos restantes. Os psicotrópicos 

e estupefacientes estão localizados numa gaveta com fechadura, o que permite um acesso 

restrito aos mesmos, de acordo com a legislação em vigor. Também possui uma câmara 

frigorífica para o armazenamento dos produtos de frio, cuja temperatura se deve situar entre 

os 2°C e 8°C. Existe ainda outros espaços com armários/prateleiras para o armazenamento de 

outros produtos: produtos excedentes de cosmética e puericultura, medicamentos veterinários, 

material de penso, repelentes de insetos, produtos de higiene íntima, produtos usados na 
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prevenção e tratamento da pediculose, laxantes, material para ostomizados, e outros produtos 

diversos. 

 Zona de Receção de Encomendas - Acoplado ao armazém é o local onde são rececionadas 

todas as encomendas e arquivada temporariamente a documentação referente. Esta zona tem 

acesso direto à rua permitindo a descarga das encomendas de uma forma mais rápida, 

evitando a passagem das encomendas na área de circulação dos utentes. 

 Laboratório- Destina-se à produção de medicamentos manipulados não estéreis e 

armazenamento de matérias-primas devidamente acondicionadas e rotuladas, bem como a 

bibliografia e documentação relacionada como Formulário Galénico, Farmacopeia 

Portuguesa. 

 Gabinete de atendimento ao utente- Este espaço isolado permite um diálogo em total 

privacidade com o utente. É uma área usada para a prestação de cuidados farmacêuticos, 

como a determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, administração de injetáveis, 

consultas de nutrição e de podologia. 

 Escritório- Usado diariamente pelos proprietários da Farmácia para a realização de funções 

de administração e gestão. É também local de arquivo de bibliografia como o Simposium 

Terapêutico, Index Merck, Índice Nacional Terapêutico, entre outros.  

 Instalações sanitárias- São compostas por duas divisões independentes, uma exclusivamente 

para uso dos funcionários e outra para os utentes. 

 

1.2. Composição e Funções dos Recursos Humanos 

A Farmácia Bem Saúde é constituída por uma equipa de trabalho com qualidade a diversos 

níveis, nomeadamente humano e de conhecimentos, sendo que estes, acoplados a um bom ambiente de 

trabalho, resultam no sucesso da prestação de serviços à qual tive oportunidade de constatar. 

A Diretora Técnica Dr.ª Eugénia Baptista assume a responsabilidade dos atos farmacêuticos 

praticados na farmácia, supervisiona, lidera e delega funções, procede à gestão de “stocks” e 

encomendas; ao controlo de psicotrópicos e estupefacientes; fecho do mês/faturação, controlo do 

termohigrómetro e atendimento. A Farmacêutica Adjunta Dr.ª Lígia Ferro substitui a Diretora Técnica 

nas suas competências aquando da sua ausência, confere o receituário. Tal como as restantes 

Farmacêuticas Dr.ª Cristiana Pires e Dr.ª Filipa Castro são responsáveis pelo atendimento, preparação 

e controlo de manipulados, controlo dos prazos de validade e determinação dos parâmetros 

bioquímicos realizados nos serviços prestados pela farmácia.  

Também fazem parte da equipa as Técnicas de Diagnóstico e Terapêutica: Ana Anes e Sónia 

Mariz responsáveis pela receção de encomendas, arrumação e reposição de “stocks” e atendimento. 
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Durante o período de estágio tive a oportunidade de estagiar com mais estagiários, Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica Rafael, Emanuel, Ricardo e Cláudia e com a futura colega Raquel Roxo da 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. 

 

2. FONTES DE INFORMAÇÃO 

A farmácia deve dispor de fontes de informação credíveis e atualizadas para conseguir dar 

resposta a eventuais dúvidas que surjam durante o aconselhamento farmacêutico. 

No caso da Farmácia Bem Saúde, esta dispõe de várias fontes de informação como: Prontuário 

Terapêutico, Farmacopeia Portuguesa VIII e respetivos suplementos, The Index Merck, Índice 

Nacional Terapêutico, Simposium Terapêutico, Boas Práticas em Farmácia (BPF), Formulário 

Galénico. Além destes, existem fontes online que permitem um acesso rápido e cómodo, 

nomeadamente o Infomed – base de dados de medicamentos do Infarmed; o drugs.com, o próprio 

Sifarma 2000 que oferece bastante informação e a ferramenta da Associação Nacional de Farmácia, o 

ANFOnline. 

 

3. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO  

 

3.1. Receção de Encomendas e Aprovisionamento.  

A Farmácia Bem Saúde realiza duas vezes por dia o pedido de encomenda aos distribuidores 

grossitas OCP e Cooprofar (encomenda diária). Contudo sempre que há necessidade de um 

medicamento inexistente em stock, é feita uma encomenda manual, através de um pedido por telefone 

ao armazenista, numa tentativa de satisfazer as necessidades do utente num relativo curto espaço de 

tempo. 

Na receção da encomenda diária devia: 

 Verificar se o destinatário correspondia ou não à farmácia;  

 Verificar se continha produtos de acondicionamento especial, nomeadamente produtos 

termolábeis, no sentido de assegurar o seu bom estado de conservação;  

  Dar entrada dos medicamentos/produtos de saúde no Sinfarma 2000 em “Receção de 

Encomendas” através da leitura ótica dos códigos de barras, verificando se estavam 

efetivamente faturados e conferindo a integridade das embalagens, os preços, os prazos de 
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validade (PV), as substâncias ativas, formas farmacêuticas, dosagens, a quantidade pedida e a 

quantidade faturada.   

 Verificar se o preço total da encomenda calculado pelo Sifarma 2000 é igual ao faturado pelo 

fornecedor. 

 

 Na receção de encomendas manuais, era necessário gerar inicialmente no Sifarma 2000, na 

opção “Gestão de Encomendas” a encomenda do(s) produto(s) indicando o fornecedor e o(s) 

produto(s), após este passo  os demais procedimentos eram semelhantes à receção de encomendas 

normais. 

 Os MSRM têm uma margem de comercialização estipulada por lei, com o preço de venda ao 

público (PVP) inscrito na embalagem. Relativamente aos MNSRM, produtos de dermocosmética, 

higiene corporal, produtos dietéticos, produtos de puericultura e medicamentos veterinários, os PVP 

são definidos a partir do preço de compra, acrescido de IVA, sendo necessário proceder à impressão 

da etiqueta dos produtos. 

Tabela 1. Possíveis erros na receção dos produtos farmacêuticos 

Erro Motivo Procedimento 

Produto em Falta Esgotado no 

laboratório” 

“Retirado do 

mercado” 

“Não 

comercializado” 

Envio do relatório de faltas ao 

INFARMED 

Retirar do sistema o produto 

encomendado, para surgir na próxima 

encomenda 

Quantidade enviada inferior à 

encomendada, mas debitada  

Erro do 

distribuidor 

Notificar o fornecedor, que enviará o 

produto numa próxima encomenda ou 

emitirá uma nota de crédito  

Quantidade enviada superior à 

encomendada  

Erro do 

distribuidor 

Devolver o produto e notificar o 

fornecedor 

Bónus Dar entrada no “stock” como bónus 

Produto enviado diferente do 

encomendado  

Erro do 

distribuidor 

Devolver o produto, acompanhado da 

respetiva nota devolução e notificar o 

fornecedor para envio de nota de 

crédito ou envio do produto correto 
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Produto em não conformidade 

(cartonagem estragada, derrame do 

produto, embolo de segurança 

danificado) 

Erro do 

distribuidor 

Devolver o produto, acompanhado da 

respetiva nota devolução e notificar o 

fornecedor para envio de nota de 

crédito ou envio de novo produto 

Concluída a receção da encomenda, procedia ao armazenamento dos produtos nos seus 

respetivos locais tendo em conta o princípio FEFO (First In First Out). O correto armazenamento 

permitia a venda dos produtos com prazo de validade inferior e um melhor atendimento por parte das 

profissionais da farmácia, uma vez que perdiam menos tempo à procura do produto estando mais 

disponível para o diálogo com o utente.  

A receção e armazenamento de medicamentos possibilitaram que tivesse um contato mais 

próximo com a medicação e permitiu-me começar a associar o nome comercial à substância ativa, 

tendo atenção às diferentes formas farmacêuticas de um mesmo medicamento o que me ajudou na 

preparação para um futuro atendimento ao público. 

 

3.2. Prazos de Validade 

O controlo dos prazos de validade é essencial para a garantia de dispensa de produtos nas 

condições ideais. Este controlo é feito mensalmente através da impressão de uma listagem dos 

medicamentos que acabam a validade nos próximos três meses, exceto suplementos alimentares e 

leites. 

No mês de dezembro fui responsável por este processo, procedendo à recolha de todos os 

produtos cuja validade estava a expirar atualizando a data de validade dos restantes produtos. Nos 

restantes meses auxiliava sempre que necessário os estagiários de Técnico de Diagnóstico e 

Terapêutica, Rafael e Emanuel. 

 

3.3. Receituário  

De acordo com o Estatuto do Medicamento define-se receita médica como: “documento 

através do qual são prescritos, por um médico ou, nos casos previstos em legislação especial, por um 

médico dentista ou por um odontologista, um ou mais medicamentos determinados” O modelo de 

receita médica atual foi aprovado pelo Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro. As receitas 

podem ser do tipo não renovável (com validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de 

prescrição) e renovável (constituída por três vias com validade de 6 meses a partir da data de 

prescrição). 
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A prescrição eletrónica de medicamentos é obrigatória, salvo exceções devidamente 

justificadas na receita e esta deve seguir o modelo aprovado pelo Despacho n.º 15700/2012, de 30 de 

novembro. 

Para que uma receita seja considerada válida deve ter: número da receita; identificação do 

prescritor com respetivos dados e aposição de vinhetas ou código de barras impresso; dados do utente, 

nomeadamente, a identificação da entidade financeira responsável e do regime especial de 

comparticipação; identificação do medicamento por designação comum internacional (DCI), com a 

dosagem, forma farmacêutica, e dimensão da embalagem e respetivo código de barras CNPEM, 

posologia, e número de embalagens; data de prescrição; assinatura do prescritor. (Normas Técnicas 

relativas à Prescrição de Medicamentos e Produtos de Saúde, 2012)  

A prescrição por nome comercial só está autorizada em casos que os medicamentos não 

disponham de medicamentos genéricos similares comparticipados; os medicamentos não tenham 

marcas similares e na justificação técnica do médico, nas seguintes situações:  

 Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito – constantes da lista definida 

pelo Infarmed, a receita deve conter a menção “Exceção a) “ Neste caso o Farmacêutico no 

momento da dispensa só pode dispensar o medicamento que consta da receita. 

  Reação Adversa Prévia. Com suspeita, previamente reportada ao Infarmed, de intolerância 

ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por 

outra denominação comercial; a receita deve conter a inscrição “Exceção b). O farmacêutico 

apenas pode dispensar o medicamento que consta na receita médica. 

  Medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada 

superior a 28 dias, tal que a receita deve conter a menção “Exceção c)- Continuidade de 

tratamento superior a 28 dias. No momento da dispensa o Farmacêutico pode informar o 

utente, que pode optar por um medicamento do mesmo grupo homólogo, desde que seja de 

preço inferior ao medicamento prescrito, assinando a receita no local apropriado. 

 

 Após a dispensa do medicamento sujeito a receita medica MSRM é impresso no verso na 

receita um conjunto de informações relativas à venda, como os medicamentos comparticipados, 

quantidades, organismo de comparticipação, entre outras. Diariamente as Farmacêuticas responsáveis 

conferem duplamente as receitas faturadas de modo a assegurar que o procedimento de dispensa foi 

executado sem erros. Se algum erro for detetado é rapidamente retificado. Nos casos em que o erro 

envolve o produto ou o seu valor, faz-se a edição da venda e contacta-se de imediato o utente, 

especialmente se implicar algum risco para a sua saúde. Depois de feita a revisão das receitas 

faturadas, são divididas segundo o organismo comparticipante (01, 48 são os principais organismos), 
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agrupadas e ordenadas em lotes, tendo cada um deles 30 receitas organizadas de forma sequencial. 

Quando o lote está completo emite-se o respetivo verbete de identificação do lote.  

 As receitas cujos medicamentos são comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde são 

enviadas para o centro de Conferência único. Por outro lado, as receitas correspondentes a outros 

sistemas ou subsistemas são enviadas à Associação Nacional de Farmácia. Este envio tem de ser feito 

até ao dia 10 de cada mês. Por vezes, apesar do rigor utilizado na conferência do receituário, há 

receitas médicas que são recusadas pelas entidades que as comparticipam, sendo devolvidas à 

farmácia, o que resulta no não pagamento do valor comparticipado pela entidade, havendo prejuízo 

monetário. 

 Numa fase inicial do estágio juntamente com os meus colegas estagiários, era responsável pela 

ordenação das receitas por lotes. Posteriormente sob supervisão superior passei a conferir diariamente 

as receitas, verificando: data (validade da receita médica), assinatura do médico prescritor, vinhetas, 

entidade financeira responsável, assinatura do utente e do responsável pela venda, carimbo da 

farmácia, data da venda, medicação (quantidade e medicamentos corretos) e se fosse o caso verificar 

se a exceção tinha sido ou não aplicada. Isto permitiu-me familiarizar-me com os organismos de 

comparticipação, perceber melhor quais as regras de prescrição e dispensa de receitas, o que se 

traduziu num maior à vontade no atendimento.  

 

3.4. Medicamentos Manipulados 

Um dos muitos serviços que a farmácia comunitária pode oferecer aos seus utentes é a 

preparação de medicamentos manipulados adaptados às necessidades individuais de cada um deles. A 

preparação de manipulados (“qualquer fórmula farmacêutica magistral ou preparado oficial e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”) pode ser feita por pedido do utente, por 

aconselhamento farmacêutico recorrendo ao Formulário Galénico Nacional ou então por prescrição 

médica fórmula magistral (“o medicamento preparado em farmácia de oficina ou hospitalar segundo 

receita médica”). No caso de se tratar de uma fórmula magistral, o modelo de receita médica é idêntico 

ao apresentado anteriormente para os restantes medicamentos mas deverá ter a indicação expressa da 

palavra “Manipulado”, não sendo permitida a prescrição de mais nenhum medicamento na mesma 

receita. 

O manipulado deve ser preparado segundo as boas práticas de manipulação de modo a garantir 

a boa qualidade final do medicamento manipulado. Por fim, procede-se ao condicionamento do 

manipulado, emissão do rótulo e preenchimento da ficha de preparação do mesmo, onde se descrevem 

os procedimentos laboratoriais utilizados, anexa-se o documento com cálculo do preço do manipulado 
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e também outros cálculos que tenham sido necessários para a elaboração do manipulado. Além da 

preparação que me foi dada ao longo do curso na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 

nomeadamente nas disciplinas de Tecnologia Farmacêutica I-IV, pude colmatar os meus 

conhecimentos através da elaboração de medicamentos manipulados na Farmácia Bem Saúde sempre 

com supervisão superior da Dr.ª Cristiana e posteriormente da Diretora Técnica. Na sua maioria 

preparei pomadas para o tratamento da psoríase, eczemas, de vaselina salicilada, suspensão oral de 

trimetropin e solução para peladas. 

 

3.5. Serviços Prestados na Farmácia 

Atualmente a Farmácia Comunitária é vista pela comunidade, como um espaço de saúde e 

bem-estar e não apenas um local de dispensa de medicamentos. Além do aconselhamento 

farmacêutico no ato de dispensa de medicamentos e/ou produtos farmacêuticos, a determinação de 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos é dos serviços mais solicitados na Farmácia. Com o constante 

aumento da incidência das doenças cardiovasculares, hipercolesterolemias e de diabetes Mellitus estes 

serviços assumem uma importância primordial quer seja na deteção precoce de indivíduos em risco, 

quer seja na monitorização de utentes já identificados e eventualmente com terapêutica farmacológica 

ou não farmacológica instituída.  

A determinação do Colesterol Total, Triglicerídeos, da Glicémia e da Pressão Arterial foram 

procedimentos com os quais contactei diariamente durante o estágio, permitindo-me aplicar os 

conhecimentos obtidos ao longo do curso, aconselhando sempre medidas não farmacológicas (estilo 

de vida saudável, alimentação equilibrada, prática de exercício físico, importância da hidratação e 

proteção solar) bem como a importância da adesão ao regime terapêutico.  

Outro serviço da Farmácia Bem Saúde no qual participei ao longo do estágio foi na 

distribuição de medicamentos nos domicílios quando solicitado. Este serviço é útil numa região cada 

vez mais envelhecida e com carência em meios de transporte, como é a realidade brigantina. Tive a 

oportunidade de fazer a distribuição de medicamentos com a Dr.ª Eugénia Baptista e Dr.ª. Lígia Ferro 

em várias aldeias do concelho de Bragança, sendo uma experiencia bastante enriquecedora, pois 

ambas as profissionais demonstraram a importância do aconselhamento farmacêutico, ao explicarem a 

terapêutica adaptando a linguagem a cada utente e em alguns casos familiares inclusive, incentivando 

adesão terapêutica do utente, bem como monitorizar a terapêutica feita por este. Atualmente ainda não 

é uma realidade, mas começa a surgir o conceito de prestação de cuidados farmacêuticos 

domiciliários. Esta é uma oportunidade de crescimento da área de intervenção farmacêutica, 

contribuindo para a melhoria da saúde e bem-estar da população em geral.  
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3.6. Observação e Dispensa de Medicamento  

A dispensa de medicamentos constitui uma das funções mais importantes e de maior 

responsabilidade do “ser Farmacêutico”. A função do Farmacêutico não é apenas analisar os aspetos 

formais da receita médica. Este tem por obrigação interpretar e avaliar questões farmacoterapêuticas, 

tais como: se os medicamentos prescritos são adequados ao utente; dosagem, via de administração, 

frequência de administração, possíveis interações medicamentosas e/ou com alimentos e se a duração 

do tratamento é adequada.  

A dispensa de medicamentos é um processo complexo na medida em que se processa em 

varias etapas e que se deve esclarecer o utente sobre posologia e modo de administração, possíveis 

reações adversas a que deve estar atento, condições de conservação do produto, precauções que deve 

adotar enquanto da toma. Essa informação deve ser oral e escrita quando necessária de modo a 

garantir a perceção clara pelo utente. 

De acordo com a classe em que os medicamentos se enquadram, podem existir vários tipos de vendas:  

 Sem receita médica (RM): caso de medicamentos de venda livre; (F2 no Sifarma 2000) 

 Com RM sem comparticipação: o utente paga o custo total da medicação; (F2 no Sifarma 

2000) 

 Com RM com comparticipação: o que o utente paga depende da entidade comparticipante 

assim como do tipo de doença que é descrita na RM. (F3 no Sifarma 2000) 

 Venda suspensa do medicamento: o utente adquire a medicação com o compromisso de 

posteriormente entregar a RM (F5 no Sifarma 2000) 

 

 Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

  De acordo com o disposto no artigo 114º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, estão 

sujeitos a receita médica os medicamentos que preencham uma das seguintes premissas:  

 “Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando 

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica;  

 Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam;  

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações 

adversas seja indispensável aprofundar;  

 Destinem-se a ser administrados por via parentérica.”  
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 De modo a assegurar o cumprimento da lei e a salvaguardar o dever ético da sua profissão, o 

Farmacêutico deve verificar durante a dispensa, se a receita apresenta todas as premissas acima 

enunciadas. Em caso de não conformidade como por exemplo, ausência assinatura do médico 

prescritor, rasura ou data expirada da RM, o Farmacêutico tem o dever de orientar o utente para a sua 

resolução. Uma outra situação a que o Farmacêutico deve estar particularmente atento é ao 

cumprimento da prescrição de apenas quatro medicamentos diferentes em cada receita médica, com o 

limite de duas embalagens por medicamento, excetuando-se os medicamentos de embalagem unitária 

(que podem ser 4 embalagens), sob pena de não ser comparticipado. 

 Quando se trata de um medicamento de marca sem similar ou sem genérico similar 

comparticipado, o Farmacêutico apenas pode dispensar o medicamento que consta na receita. Quando 

existe grupo homogéneo, o Farmacêutico tem que dispensar o medicamento que cumpra a prescrição e 

o utente pode optar por qualquer medicamento com o mesmo CNPEM, independentemente do seu 

preço (salvo em casos com exceção c), sendo que para tal assume a diferença do preço e assina a 

receita no local apropriado (Normas relativas à Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde, 

2012). 

 Dispensa de Psicotrópicos e ou Estupefacientes 

 Os medicamentos cuja composição contenha substâncias consideradas psicotrópicas ou 

estupefacientes compreendidas nas tabelas I e II anexas ao Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro, ou 

qualquer substância mencionada no nº1 do artigo 86º do Decreto-Regulamentar nº 61/94, de 12 de 

outubro estão sujeitos a medidas de controlo rigorosas. Isto deve-se ao facto de estas substâncias 

serem passíveis de uso abusivo e ilícito levando à dependência psíquica e física. Estas substâncias são 

usadas em várias situações clínicas como tratamento de dependência de opiáceos, alívio da dor 

moderada a intensa apenas controlada com analgésicos estupefacientes, do foro oncológico e não 

oncológico, no tratamento da perturbação de hiperatividade com défice de atenção.  

 Estes medicamentos têm que ser prescritos isoladamente na receita e esta deve ser identificada 

com Receita Especial (RE). No restante, a prescrição destes medicamentos obedece às mesmas regras 

que os restantes, nomeadamente à quantidade de embalagens.  

 A dispensa destes medicamentos requere alguns procedimentos extra dos demais 

medicamentos. Desde logo, é necessário avaliar a receita e perceber se a prescrição obedece às regras. 

No ato da dispensa o utente ou adquirente são obrigados a apresentar um documento de identificação 

com fotografia. O Farmacêutico tira uma fotocópia da receita original juntamente com o documento de 

identificação. Aquando da dispensa destas receitas, o Sifarma 2000 abre uma janela para registo de 

toda a informação do médico prescritor, do utente e caso não seja o próprio a levantar a medicação, 
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também são registados os dados do adquirente. No fim, além da impressão no verso da receita original 

dos dados correspondentes à venda e respetiva assinatura do adquirente, é impresso um Documento de 

Psicotrópicos/Estupefacientes que é anexado à fotocópia da receita.  

 Na Farmácia Bem Saúde, além de todos os procedimentos acima referidos é conferido o stock 

do medicamento em questão cada vez que se dispensa. Este simples ato permite controlar os stocks e 

identificar facilmente algum eventual problema nos mesmos. 

 

 Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 Apesar de não serem sujeitos a receita médica, estes medicamentos não são inócuos, portanto 

deve-se igualmente promover o uso racional deste tipo de medicamentos e prestar aconselhamento 

farmacêutico ao utente. O diálogo com o utente e respetiva avaliação é fundamental para que o 

Farmacêutico proceda e conclua com a dispensa de um MNSRM ou se verifica que existem critérios 

de referenciação para o médico, aconselhando o utente a uma consulta médica. 

  Durante o estágio foram frequentes os casos em que utentes se dirigiram à farmácia ao 

encontro de aconselhamento farmacêutico e em muitos casos a questão foi solucionada com a 

indicação de MNSRM. Os mais frequentes foram analgésicos e antipiréticos, antitússicos, 

expetorantes, medicamentos destinados ao tratamento e alívio dos sintomas de gripes e constipações, 

anti-histamínicos, laxantes, antidiarreicos e antiácidos. 
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CAPÍTULO 2 TRABALHOS ADICIONAIS 

 

TEMA 1 – AMAMENTAÇÃO 

 No decorrer do meu estágio curricular na Farmácia Bem Saúde, foi-me proposto pela Dr.ª 

Eugénia Baptista a escolha do tema Amamentação, englobando os diversos aspetos inerente ao correto 

aleitamento materno (preparar a mama, pega e posição de amamentação correta) de de modo a 

possibilitar uma melhor explicação e orientação da futura mãe. No fim da realização deste trabalho 

elaborei um panfleto explicativo sobre o aleitamento materno (anexo I), com a finalidade que as 

futuras mães além do aconselhamento farmacêutico pudessem ter informação para garantir uma 

experiência positiva e sucesso na amamentação.  

Há muitas questões que os pais tentam responder e preparar-se antes do parto. Contudo muitos 

não consideram como prioridade a pergunta - Como vai o bebé ser alimentado? Muitas mulheres têm 

preferência pelo aleitamento materno, porque cresceram no que muitos autores intitulam de “meio 

aleitante”, nomeadamente em famílias alargadas com crianças que em várias gerações foram 

amamentadas pelas mães, deixando um parecer positivo em relação à amamentação. Mas muitas 

futuras mães nunca sequer viram amamentar. A existência de muitos mitos e a falta de conhecimentos 

sobre o aleitamento materno podem desencorajar muitas mulheres a amamentar [1,2,4].  

“O ato de amamentar é algo que se instruí, que se apura e se estimula” [18]. 

De acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) o aleitamento materno 

é considerado o leite de referência para uma alimentação adequada nos lactentes, sendo aconselhado 

como alimento pelo menos até aos 6 meses de vida e benéfica a sua continuidade se for superior ao 1 

ano de vida [10,23]. Em Portugal não existe um estudo epidemiológico sobre a prevalência do 

aleitamento materno, embora os dados disponíveis indiquem que 90% das mulheres portuguesas que 

iniciam o aleitamento materno mais de 50 % desistiu no primeiro mês de vida do bebé [1,6,11]. 

Considerando as indicações da OMS, é vital para as futuras mães, especialmente as que vão 

amamentar pela primeira vez, a aquisição de conhecimento sobre as vantagens e as técnicas da 

amamentação, para garantir uma maior probabilidade de adesão e de sucesso nesta iniciativa e para 

poderem prolongá-la o mais tempo possível [1,6]. 

 

1.1. Leite Materno 

O leite materno é o alimento mais completo e seguro para alimentar o bebé. É prático económico e 

muito recompensador do ponto de vista afectivo, pois ajuda no estabelecimento de laços entre mãe e 

filho [12,13,16,17]. O leite materno contém todos os nutrientes necessários (proteínas, glícidos, 
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gordura, vitaminas e minerais) nas proporções adequadas para que as necessidades de 

desenvolvimento e crescimento nos primeiros 6 meses de vida sejam assegurados [10]. O leite 

materno é rico em fatores protetores, imunoglobulinas (SIAg, IgG), lactoferrina (atividade 

antimicrobiana), lisozima (peroxidase antimicrobiana), células imunológicas (linfócitos e macrófagos) 

e fatores de crescimento [12,13]. Não contem riscos de diluições incorretas nem contaminação 

microbiana como no caso das fórmulas para lactentes [16]. Após os 6 meses a alimentação do bebé 

deve ser complementada com maiores quantidades de nutrientes provenientes dos outros alimentos.  

 

 1.1.1. Colostro 

 A designação para o primeiro leite secretado pela glândula mamária nos primeiros dias pós-

parto é colostro. Tem um aspeto amarelado, transparente com uma consistência aguada. Tem um 

conteúdo especialmente rico em anticorpos, fatores de proteção e elevadas concentrações de sódio, 

potássio e cloro, quando comparado com o leite materno maduro. Ajuda na eliminação do mecónio, 

previne a iterícia, alergias oculares e ajuda na maturação intestinal [5,6,12,13,17]. 

 

 1.1.2. Leite materno maduro 

 O leite materno é produzido 1 a 4 dias após mamadas frequentes. A glândula mamária passa a 

produzir um leite branco mais fluido e em maior quantidade, com a seguinte composição média por 

cada 100 ml [4,5]: 

Tabela 2. Composição média por 100 ml de leite materno [4,5]. 

Piridoxina-10 μg Zinco -0,3 mg 

Niacina-147 μg Água -87,1 ml 

Folato-5,2 μg  Sódio -0,7 mEq 

Vitamina B12 -0,03 mg  Potássio -1,3 mEq  

Cálcio -34 mg  Energia -70 kcal  

Fósforo -14 mg Proteína -1,1 g  

Ferro -0,05 mg  Lípidos – 4,2 g  

Vitamina A -190 μg  Glícidos – 7,0 g  

Vitamina D-2,2 μg Tiamina -16 μg 

Vitamina E -0,18 μg Riboflavina-36 μg 

Vitamina K -1,5 μg  

Vitamina C -4,3 μg 
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1.2. Vantagens do Aleitamento Materno 

As vantagens do aleitamento são múltiplas para o lactente e também para a mãe (nutricionais, 

imunológicas, cognitivas, económicas e sociais) a curto e a longo prazo [1,3,4,5,6,7,8,18,19]. 

Vantagens para a Mãe: 

 É prático, comodo e sempre disponível à temperatura ideal;  

 Diminui o risco de hemorragias pós-parto, devido à estimulação da prolactina que induz 

contração uterina evitando hemorragias e favorecendo o regresso do útero à sua dimensão 

original; 

 Diminui o risco de cancro da mama e do ovário;  

 Fortalece os ossos, reduzindo o risco de osteoporose ou fraturas ósseas; 

 Facilita a recuperação do peso anterior à gravidez, pois o leite materno é rico em gordura; 

 Diminuição da incidência de depressão pós-parto; 

 Aumenta os laços entre mãe e filho; 

 Nos países em desenvolvimento como o aleitamento contribui para a amenorreia, promove 

diminuição da fertilidade. 

Vantagens para o Bebé: 

 Alimento natural, com elevado valor nutricional e de fácil digestão; 

 Previne o aparecimento de inflamações gastrointestinais (diarreias) e respiratórias 

(pneumonias, bronquites); 

 Reforça o sistema imunitário, com o aumento de anticorpos que levam à diminuição do risco 

de infeção (otites, constipações, infeções urinárias e alergias);  

 Desenvolve os músculos faciais, diminuindo dificuldades de fala; 

 Devido a mudanças subtis no sabor do leite materno, ficam melhor preparados para aceitar 

uma maior variedade de alimentos sólidos; 

 Contribui para o desenvolvimento da dentição e menor incidência de cáries; 

 Previne o risco de diabetes mellitus, linfomas, obesidade, doença celíaca e doença de Crohn;  

 Melhora a acuidade visual; 

 Promove o desenvolvimento cognitivo; 

 Diminui a taxa de mortalidade e morbilidade; 

 Promove uma melhor resposta à vacinação; 

 Previne o risco de desenvolvimento de eczema atópico. 
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1.3. Contra-Indicações do Aleitamento Materno 

Existem certas situações em que as mães não devem amamentar os seus bebés. Por exemplo, 

mães com doenças infeciosas como a varicela, herpes com lesões mamárias, tuberculose não tratada 

ou ainda com medicação não compatível com a amamentação. Durante esse intervalo de tempo, o 

bebé deve ser alimentado com fórmulas para lactentes, por copo ou colher, evitando as tetinas, e a 

produção de leite materno deverá ser estimulada, para garantir uma futura lactogénese [11]. As contra-

indicações definitivas ao aleitamento materno não são muito frequentes excepto no caso de mulheres 

portadoras de vírus da imunodeficiência humana, ou com doenças crónicas graves ou debilitantes que 

exijam a toma diária de medicação nociva para o bebé, nomeadamente medicamentos da categoria C, 

D, X com efeitos nocivos na dosagem terapêutico, como é o caso de medicação para o hipertiroidismo, 

hipoglicemiantes orais, bloqueadores dos recetores da angiotensina II, anticonvulsionantes, varfarina, 

lítico, benzodiazepinas. E ainda a bebés com doenças metabólicas raras como a fenilcetonúria e a 

galactosemia [11]. 

 

 

1.4. Preparação da Amamentação 

 1.4.1 - Anatomia da mama 

A mama é um órgão complexo, que promove a lactogénese ou galactogénia na gravidez. O 

leite é produzido nas glândulas mamárias sendo posteriormente armazenado nos alvéolos. Os níveis da 

hormona prolactina aumentam após o parto devido à remoção da placenta e diminuição dos níveis de 

estrogénios e progesterona, sendo responsável por estimular a produção de leite. A hormona ocitocina 

promove a contração das células mioepiteliais, provocando a saída do leite através dos ductos que vão 

desde os alvéolos até à aréola mamária, permitindo que ao sugar o bebé recolha o leite [1,4,23]. Todas 

estas estruturas são rodeadas por tecido de sustentação e gordura, Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Anatomia da mama, com particularização da constituição dos alvéolos mamários. 

Adaptado [23]. 

Alvéolos 
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A fase de secreção do leite propriamente dita inicia-se no 3° ou 4° dia pós-parto. A partir desta 

fase observa-se um aumento do volume das mamas que ficam extremamente sensíveis, túrgidas, 

dolorosas e quentes. A produção de leite marca a mudança do controlo endócrino para o controlo 

autócrino da lactação [6]. 

A sucção do bebé provoca o impulso sensorial necessário para a secreção de prolactina pela 

hipófise anterior. O ritmo circadiano de secreção desta hormona é essencialmente noturno, sendo 

importante para o correto estabelecimento da amamentação (primeiros 15 dias) que a mãe amamente, 

nem que seja pelo menos uma vez durante esse período [1,4]. A sucção do bebé também provoca a 

secreção da hormona ocitocina pela neuro-hipófise que é responsável pelo fluxo de leite [1,4]. O 

reflexo de ejeção de ocitocina é auxiliado pelo estado emocional da mãe. Se a mãe estiver confiante, 

calma, a tocar, cheirar ou a olhar para o seu bebé, o reflexo de ejeção e produção hormonal é mais 

intenso. Desta forma manter o bebé junto da mãe ajuda na preparação do aleitamento materno e na 

saída do leite. Pode contudo haver perda do reflexo de ejeção se a mãe estiver mais stressada, pouco 

confiante que o seu leite seja suficiente ou separada do bebé entre as mamadas. O leite que fica retido 

nos alvéolos vai provocar inibição da produção de leite e faz com que a mama fique tensa e 

ingurgitada [1,7,18]. 

  

 1.4.2. Fatores de sucesso da amamentação 

 

Segundo vários autores o sucesso do aleitamento materno reside em três fatores [1,4,20]: 

 A decisão de querer amamentar – deve ser devidamente ponderada e sobretudo com 

conhecimento sobre técnicas de amamentação, que incluem a preparação da mama para 

amamentar e a extração manual do leite; 

 Estabelecimento da lactação – as práticas hospitalares, durante o tempo de permanência da 

mãe e do bebé no hospital, influenciam largamente o correto estabelecimento da lactação. A 

OMS e a UNICEF promoveram 10 medidas para criar a Iniciativa dos Hospitais Amigos do 

Bebé [1,20] que incluem: “a) informar as grávidas sobre as vantagens do aleitamento 

materno; b) praticar o alojamento conjunto permitindo que as mães e os bebés permaneçam 

juntos 24 h por dia e c) não dar tetinas nem chupetas às crianças amamentadas ao peito até 

que esteja bem estabelecida a amamentação”;  

 Manutenção da amamentação – para que o aleitamento materno seja um sucesso, nos 

primeiros 15 dias de vida do bebé a mãe deve ser auxiliada nas tarefas de casa pelo 

companheiro e/ou familiares, para que seja mantido um ambiente calmo e possa dedicar-se 

inteiramente ao bebé.  
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 1.4.3. Preparação da mama 

 Perto do fim da gestação, a mama pode começar a segregar algumas gotas de leite que deve 

ser aplicado na zona da aréola e deixar secar naturalmente. Algumas mulheres têm mamilos pouco 

salientes ou mesmo invertidos, o que irá dificultar o processo de amamentação. Muitos autores não 

aconselham o uso de técnicas para ajudar na formação dos mamilos antes do nascimento do bebé, para 

evitar possíveis macerações e irritações na zona da aréola. Após o nascimento, meia hora antes de dar 

de mamar, a mãe pode usar os chamados formadores de mamilo (dispositivos à venda nas farmácias) 

[18], ou usar uma seringa de 20 ml ou 10 ml cortada na ponta, colocando o êmbolo ao contrário e a 

outra parte junto do mamilo puxando suavemente o êmbolo, para que o mamilo fique mais saliente [1]. 

Isto pode suscitar, principalmente nas mães que amamentam pela primeira vez, algumas dificuldades 

que desencorajam a mãe a amamentar. 

 

 Mamas ingurgitadas 

 Nem sempre a quantidade de leite retirada por mamada é suficiente. O leite que fica retido nos 

alvéolos provoca tensão e dor na mama [1], sendo difícil na próxima mamada o bebé sugar o leite. A 

dor associada à dificuldade de sucção do bebé promove o bloqueio do reflexo de ejeção [5]. Nestes 

casos, a mãe deve preparar a mama, colocando compressas tépidas ou frias em cima, ter o bebé junto 

de si e efetuar a massagem da mama para otimizar o fluxo do leite, Figura 2. 

 

 

Figura 2 (1 e 2) - Massagem da mama: usar 2 a 3 dedos para massajar a mama com movimentos 

circulares do exterior em direção mamilo e fazer deslizar a palma da mão desde a base da mama até 

à ponta do mamilo [18]. 

Após a realização destes passos a mãe pode proceder à extração manual de leite para diminuir a 

tensão na zona da aréola permitindo melhor sucção pelo bebé, Figura 3 [1,5]. 
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Figura 3 (A e B) - Extração manual de leite [18]. 

 

A extração manual de leite envolve a seguintes etapas: 

1. Higienizar convenientemente as mãos; 

2. Colocar a mão com 4 dedos por baixo e o polegar por cima do mamilo, formando um C, na 

zona de transição da aréola para a pele da mama, como exemplificado na Figura 3A; 

3. Com o polegar e o indicador fazer uma ligeira pressão para trás, não deve doer; 

4. Manter a pressão, com o polegar e o indicador comprimir a mama contra o tórax, 

expulsando o leite para um reservatório limpo, como exemplificado na Figura 3B; 

5. Libertar a pressão dos dedos para reiniciar o processo; 

6. Mudar a posição dos dedos à volta da mama para permitir retirar o leite de todos os ductos; 

7. Deixar os mamilos secarem ao ar antes de colocar o soutien de aleitamento adaptado ao 

tamanho da mama e com alça larga. 

 

 Bloqueio dos ductos 

 Alguns canais que drenam o leite podem ficar obstruídos, podendo a mãe sentir um nódulo 

doloroso ou a pela avermelhada numa parte da mama [1]. Este bloqueio pode dever-se ao uso de roupa 

apertada, a uma remoção ineficiente de leite ou mesmo devido a um pequeno trauma. Para contornar 

esta situação a mãe deve amamentar alterando a posição, para garantir o esvaziamento dos alvéolos 

das diferentes zonas da mama, podendo inclusivamente fazer pressão com os dedos [5]. É também 

aconselhável o uso de roupa o mais confortável possível. 

 

 Mastite 

 Nos casos de ingurgitamento mamário grave e bloqueio de ductos, o tecido mamário pode 

inflamar, ficando a mama ruborizada, tumeficada e dolorosa [1]. A mãe pode ter febre alta, devendo 

nestes casos consultar o médico para lhe seja prescrita medicação compatível com a amamentação. O 

B 
A 

A 
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leite deve ser retirado através de extração manual ou recorrendo a bombas e deve amamentar apenas 

com a mama que não foi afetada. 

 

 Mamilos gretados 

 Durante a amamentação, especialmente nos primeiros dias, os mamilos podem ficar sensíveis, 

irritados podendo inclusive apresentar fissuras ou gretas [5]. Esta situação segundo alguns autores 

deve-se essencialmente à pega incorreta do bebé durante a amamentação ou ocasionalmente devido ao 

bebé ter anciloglossia (freio proeminente) [1,5,18]. A mãe deve garantir sempre a pega correta da 

mama. O banho diário é suficiente, evitando a aplicação de sabões ou detergentes diretamente sobre os 

mamilos. A mãe não deve lavar os mamilos antes e depois da amamentação, mas sim mante-los secos. 

No caso de o mamilo estar gretado a mãe deve tentar não alterar a duração e frequência da 

amamentação salvo se for extremamente doloroso, aí aconselha-se a extração manual do leite para um 

copo e com auxílio de uma colher (evitar tetinas, uma vez que são diferentes do mamilo materno 

podendo causar confusão no bebé e evitar e dificultar amamentações futuras) dar o leite ao bebé [1,4]. 

Para auxiliar no processo de cicatrização e evitar possíveis infeções, após amamentar, a mãe deve 

passar algumas gotas de leite em volta do mamilo e deixar secar naturalmente. Os discos protetores, de 

preferência arejados, devem ser trocados com regularidade, para evitar maceração do tecido. A mãe 

pode também recorrer a mamilos de silicone, que simulam o mamilo materno, mas não é prática 

aconselhada uma vez que o bebé pode recusar a mama, levando a um insucesso da amamentação [6]. 

Os cremes ou pomadas disponíveis na farmácia, como por exemplo a gretalvite, indicado para 

mamilos gretados, exige que antes de cada mamada a pomada seja devidamente removida para evitar a 

formação de gases no bebé. Se a pele estiver demasiado seca, sensível e até fissurada a mãe pode optar 

por cremes hidratantes como o bálsamo de amamentação da Mustela ou o purelan da Medela. 

 

1.5. Nascimento do Bebé 

Após o parto se o bebé for colocado perto da mama e lhe for dado algum tempo, pois 

inicialmente pode demonstrar algum desinteresse, por sua própria iniciativa consegue começar a 

mamar, com maior ou menor intensidade dependendo de cada bebé [1]. Mesmo após a realização de 

uma cesariana ou se a mãe devido às dores tiver tomado um analgésico compatível com a 

amamentação, a mãe pode amamentar normalmente [10]. O bebé vai ter o reflexo de procura e 

preensão (abrir a boca e tentar virar a cabeça à procura do mamilo), reflexo de sucção (quando a aréola 

toca no palato do bebé) e o reflexo de deglutição [1]. 
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 1.5.1. Como amamentar 

As perguntas mais frequentes que as recentes e estreantes mães fazem aos técnicos de saúde 

são: “Durante quantos minutos devo amamentar?” “Qual o intervalo entre mamadas?” “Devo acordar 

o bebé para o alimentar?” 

A mãe não deve amamentar em horários restritos, mas sim a pedido do bebé [1,6]. Nos 

primeiros dias o bebé pode querer mamar entre 8 a 12 vezes por dia, ou mais. O bebé pode mamar 

durante um curto espaço de tempo, depois adormecer e voltar a acordar para mamar, especialmente 

enquanto ritmo circadiano não estiver definido [18]. Mas se o bebé tiver dificuldade em ganhar peso, e 

a partir do 4º dia após o parto não adquirir pelo menos 120 a 210 gramas por semana, nessa situação a 

mãe deve acordá-lo e estimulá-lo a mamar com mais frequência (de 3 em 3 horas) [1,2]. Para 

amamentar, a mãe pode fazê-lo sentada ou deitada, o importante é usar uma posição confortável para 

ambos e que possibilite uma pega correta da mama, Figura 4 [1,5]. 

 

Figura 4- Posições de amamentação [21]. 

 

Posição tradicional/ embalar: sentada colocando o bebé contra o corpo e apoiando a cabeça dele no 

antebraço do lado da mama que vai oferecer [18]. 

Posição cruzada / Invertida: segurar o bebé com o braço oposto ao lado da mama que vai oferecer 

[18]. 

Posição em pé / cavaleiro: deve sentar o bebé de frente para a mama a oferecer, a cabeça e costas 

ficam apoiadas pela mão, esta posição é recomendada para prematuros, bebés sonolentos ou com 

dificuldade em mamar [18]. 

Posição futebol/ gemelares: sentada apoiando o bebé no antebraço e segurando a cabeça com as mãos 

do lado da mama que vai oferecer. Esta posição é ideal para prematuros, bebés ansiosos e no caso de 

gémeos [18]. 

Posição deitada: a mãe deve ter a cabeça apoiada numa almofada, o bebé deve estar apoiado no braço 

para que permaneça com a cabeça reta. Esta posição não é recomendada nos primeiros dias, pois o 
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bebé tem maior dificuldade em deglutir e devido ao cansaço da mãe pode ocorrer algum incidente 

[18]. O bebé deve estar aproximadamente à altura da mama, se necessário recorrer ao auxílio de uma 

almofada. 

 

 1.5.2. Pega correta da mama 

Para iniciar a amamentação a mãe deve colocar o mamilo na boca do bebé, para que este abra 

a boca (reflexo de procura). O bebé deve aproximar-se da mama por baixo do mamilo, para ficar 

posicionado no palato do bebé estimulando o reflexo de sucção [1]. A boca do bebé deve apanhar a 

maior parte possível da aréola, na pega correta da mama o mamilo constitui apenas 1/3 da zona de 

sucção. A língua do bebé deve ficar por baixo e o nariz e o queixo devem estar em contacto com a 

mama, Figura 5 [1]. 

 

Figura 5- Pega correta da mama adaptada [22]. 

 A mãe deve deixar o bebé mamar à vontade, a interrupção precoce do processo faz com que o 

bebé não ingira a parte final do leite, mais rica em gordura, que contribui para um melhor 

desenvolvimento cognitivo [17]. Durante a amamentação ambas as mamas devem ser oferecidas. A 

amamentação seguinte deve iniciar-se pela mama na qual o bebé teve menos tempo da última vez.  

Para interromper a mamada, deve colocar o dedo no canto da boca do bebé [5]. 

No final pode colocar o bebé para arrotar de 3 formas: 

1. Direito com a mão no queixo suportando a cabeça do bebé; 

2. Colocá-lo ao ombro e massajar lentamente as costas; 

3. Colocá-lo sobre o regaço, virado de barriga para baixo, massajando lentamente as costas. 

 1.5.3. O bebé recebe leite materno suficiente? 

Dependendo do bebé, alguns dormem com frequência, outros são mais curiosos. É normal os 

hábitos de sono e amamentação alterarem-se gradualmente ao longo do primeiro mês de vida [5]. 
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Muitas mães devido aos curtos períodos de sono dos filhos e às frequentes solicitações para 

amamentação, ficam alarmadas pensando que o seu leite não é suficiente. Esta situação só é 

preocupante se o bebé não aumentar de peso 120-210 gramas por semana, tiver pelo menos 3 a 5 

movimentos peristálticos por dia e mamar em média 6 a 10 vezes por dia [1]. 

 

1.6. Rotina Diária da Mãe 

 1.6.1. Alimentação 

A mãe deve fazer uma alimentação variada e saudável. Deve fazer 6-7 refeições diárias e 

hidratar-se bastante, ingerir pelo menos 2 litros de líquidos por dia mas não consumir bebidas 

alcoólicas [1]. Como toda a alimentação equilibrada não deve exagerar em alimentos açucarados, 

gorduras, bebidas energéticas e sal. 

Tabela 3. Alimentos que alteram o sabor do leite materno [2,5,7]: 

 

Hortaliças (brócolos, couves, couve-flor, couve-

de-bruxelas, repolho, pimentos, pepino, nabo) 

Podem alterar o sabor do leite e causar formação 

de gases e provocar irritação no bebé.  

Cebola, alho 

Podem alterar o sabor do leite. 

Os bebés podem ou não gostar do sabor, pelo que 

a mãe deve estar atenta às suas reações.  

Leite e derivados  

(iogurtes, queijo, requeijão e manteiga) 

 

Podem causar reações alérgicas no bebé, 

sobretudo se houver história familiar de alergia a 

estes alimentos. Sintomas: diarreia, irritações de 

pele, desconforto, gases, tosse. 

Citrinos (laranja, toranja, limão, tangerina), 

morangos e kiwi 

Possível reação alérgica no bebé, sobretudo se 

houver história familiar de alergia a esses 

alimentos. Sintomas: diarreia, irritações de pele, 

desconforto, gases, tosse. 

Leguminosas (ervilhas, feijões, grão-de-bico, 

favas e lentilhas) 

Pode causar recção alérgica no bebé, bem como 

irritabilidade e aumentar os gases intestinais. 
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 1.6.2. Prática de exercício físico 

É aconselhável que corpo da mãe recupere convenientemente após o parto. A prática de 

exercício físico é aconselhável, mas com moderação, evitando exercícios que possam provocar algum 

trauma na mama. É aconselhável a realização de exercício após a amamentação [1]. 

 1.6.3. Regresso ao trabalho 

Voltar à rotina laboral não implica ter que abandonar a amamentação. As mães que 

amamentam os seus bebés têm direito a ser dispensadas, diariamente em 2 períodos distintos, com 

duração máxima de uma hora, durante o período de amamentação [25]. Mesmo que não haja 

amamentação, um dos progenitores têm direito à dispensa, em dois períodos distintos de uma hora, 

para o aleitamento do filho até este perfazer um ano de idade [25]. Devido ao aumento de tempo em 

que mãe e filho estão afastados e para evitar a diminuição da produção de leite é fundamental a mãe 

amamentar sempre que está em casa [1].  

Para garantir que o bebé tenha sempre alimento durante os períodos de ausência da mãe, esta 

pode recorrer à extração de leite. A extração de leite é prática e demora relativamente pouco tempo, 

em média 20-30 minutos se manual, menos de 15-20 minutos dependendo do tipo de bomba extratora 

utilizada. A extração pode também ser feita em qualquer ambiente calmo e confortável para a mãe, 

inclusivamente no local de trabalho podendo extrair com a frequência com que faria em casa [5]. De 

forma a facilitar a extração de leite a mãe pode olhar para fotos do bebé ou tocar/cheirar algo que lhe 

pertença de forma a estimular o reflexo de libertação de ocitocina [1]. 

Atualmente no mercado existem diferentes tipos de bombas extratoras de leite. No momento 

da compra a mãe deve informar-se junto do seu farmacêutico sobre qual a que melhor se enquadra na 

sua situação. Antes de iniciar o processo de extração do leite por bomba a mãe deve higienizar as 

mãos e seguir as indicações de utilização da bomba. 

 1.6.4. Conservação do leite materno após extração 

O leite materno extraído manualmente ou por bomba deve ser conservado de forma a garantir 

a qualidade do mesmo. O leite deve ser colocado em recipientes próprios (frascos de vidro 

esterilizados, embalagens plásticas devidamente esterilizadas) especificando a data da extração. Se a 

mãe fizer várias extrações por dia, deve guardar cada porção separadamente [1]. 

A validade do leite materno é de cerca de 6 h à temperatura ambiente (25ºC), 72 h no 

frigorífico, com o cuidado de nunca guardar o leite na porta [5]. Pode ser conservado até 15 dias no 

congelador do frigorífico e até 3 meses no congelador combinado ou arca frigorífica. O 
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descongelamento do leite pode ser feito colocando no frigorífico e deixar a descongelar naturalmente 

durante 2 h. O leite materno descongelado apenas é viável até máximo 24 h após descongelamento. O 

aquecimento deve ser feito agitando o recipiente com o leite debaixo da torneira de água quente ou em 

banho-maria a 37ºC. Atualmente muitos pais usam o aquecedor de biberões com termostato a 37ºC. 

Nunca se deve aquecer o leite no micro-ondas ou voltar a congela-lo [1,5]. 

 

1.7. Mitos e Verdades que Afetam a Amamentação 

Amamentar causa o descaimento das mamas? 

O descaimento das mamas não é causado pela gravidez ou amamentação, mas sim pelo maior ou 

menor desenvolvimento do tecido conjuntivo de cada mulher.  

Amamentar provoca queda capilar? 

Devido ao efeito hormonal da gravidez, o ciclo do folículo piloso altera-se, havendo alteração da 

catagénese e telogénese. Quando a mulher deixa de amamentar o ciclo do folículo piloso é 

normalizado. Ocorre a telogénese nos folículos onde este processo interrompido foi suspendido 

durante o aleitamento, mas há telogénese normal, criando a impressão errada de uma queda capilar em 

excesso. 

O meu leite é fraco? 

O leite materno é o ideal para o bebé e contem todos os nutrientes e nas proporções ideais para cada 

fase do seu desenvolvimento. 

Posso tomar medicação durante a gravidez? 

A mulher pode tomar medicação compatível com a gravidez e amamentação. Caso sofra de uma 

patologia que obrigue a fazer uma medicação diária e esta seja incompatível com a amamentação, a 

mãe deve ser informada de que não é aconselhável amamentar. 

Não posso usar cremes depilatórios ou pintar o cabelo? 

Todos os produtos químicos, tintas, vernizes, cremes podem ter na sua constituição produtos que 

podem ser excretados no leite. Atualmente devido ao maior controlo dos produtos, principalmente 

cosméticos, estes obedecem a normas de qualidade e segurança, sendo considerado segura a sua 

utilização na amamentação. 
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1.8. Substitutos do Leite Materno 

Devido à impossibilidade ou opção em não amamentar, é importante os pais serem 

devidamente informados das necessidades nutricionais do bebé para uma correta escolha da 

alimentação. Uma vez que existem no mercado uma grande variedade de substitutos ao leite materno, 

e por conseguinte puder dar uma melhor orientação aos pais durante o aconselhamento farmacêutico, 

resolvi continuar o tema em saúde materno infantil, adquirindo conhecimentos sobre as necessidades 

nutricionais do bebé e as vantagens e desvantagens de alguns substituintes do leite materno. 

 

Evidências científicas recentes têm indicado uma forte relação entre fatores nutricionais e 

fatores metabólicos, durante o desenvolvimento nas primeiras fases do ser humano, e os efeitos a 

longo prazo sobre a saúde, o bem-estar e a performance na vida adulta e na terceira idade [24].  

Este efeito denomina-se de programação biológica ou programação metabólica e define-se como a 

indução, supressão ou comprometimento do desenvolvimento ou de uma estrutura somática 

permanente. O termo programação foi introduzido por Dörner em 1974 [14], mas o conceito recebeu 

atenção devido aos trabalhos de Barker et al. [28] que defendiam a existência de uma relação inversa 

entre peso corporal – à nascença e aos 12 meses – com o risco de hipertensão, diabetes e doença 

coronária na vida adulta. É pois essencial promover uma ótima e excelente nutrição, com cuidados 

especiais na gravidez, lactação e infância, pois os seus benefícios fazem-se sentir a longo prazo, na 

vida adulta e velhice [1]. 

 

 1.8.1. Condições fisiológicas do bebé 

Os lactentes [14] comparativamente aos adultos apresentam uma grande imaturidade dos 

diferentes órgãos [29] e uma elevada taxa de crescimento, maior que em qualquer outra fase da 

infância. O peso do lactente, em relação ao peso que tinha quando nasceu, duplica por volta do sexto 

mês de vida e triplica no final do primeiro ano de vida. É ainda de salientar que aumenta 50% em 

comprimentos desde o nascimento até ao final do primeiro ano, passando em média, de 50 para 75 cm 

[12,13]. As necessidades do lactente são determinadas pela imaturidade dos seus órgãos. Uma 

alimentação apropriada deve fornecer os nutrientes essenciais ao seu correto desenvolvimento nas 

quantidades, proporções adequadas a esta fase do ciclo de vida em que se encontra. 

Segundo as diretrizes da OMS o aleitamento materno é considerado o padrão de referência 

para uma alimentação adequada [17], sendo aconselhado como alimento exclusivo para o lactente até 

pelo menos os 6 meses de vida, como já foi referenciado no ponto amamentação [12,13,16]. 
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 1.8.2. Imaturidade digestiva 

 Nos primeiros dias de vida o estomago do bebé não consegue suportar mais de 60 ml de leite, 

sendo necessário para garantir as necessidades energéticas do bebé repartir a alimentação ao longo do 

dia [30]. A quantidade de ácido clorídrico produzido a nível estomacal e a secreção de pepsina, ambas 

essenciais para coagular a caseína, são relativamente baixas no bebé. O estomago só atinge a 

maturidade funcional por volta dos 2 anos de idade [30]. Além da imaturidade estomacal, a secreção 

biliar, pancreática e intestinal é reduzida. Embora a produção de lípases seja normal, a carência de 

ácidos biliares condiciona a absorção lipídica durante o primeiro mês de vida. 

As enzimas que degradam os hidratos de carbono, como a maltase, sacarase e lactase estão funcionais 

no momento do nascimento [29]. A síntese de amílase pancreática só é estimulada após introdução do 

amido na alimentação do bebé. Nutrientes com elevada pressão osmótica, como o caso dos 

monossacarídeos e dissacarídeos dificultam a digestão, uma vez que o bebé tem baixa tolerância 

intestinal à elevada osmolaridade destes nutrientes [29]. 

 

 1.8.3. Imaturidade renal 

A capacidade de eliminação renal do bebé é bastante baixa, sendo a eliminação dos 

metabolitos orgânicos efetuada essencialmente por via pulmonar, através do dióxido de carbono 

(CO2). O rim do bebé tem pouca capacidade de filtração, filtrando pequenas quantidades de solutos de 

cada vez. A carga do soluto renal corresponde à soma de todos os solutos que são excretados pelo rim 

do bebé, cerca de 450 mOsm/L quando comparada aos 1500 mOsm/L num adulto [17]. 

 

 1.8.4. Stress orgânico 

A quantidade e qualidade dos nutrientes do leite artificial podem exercer stress sobre o 

organismo imaturo do bebé. A baixa ou completa ausência de fatores antioxidantes e a imaturidade 

dos mecanismos de desintoxicação deixam o bebé mais propenso a fenómenos de stress oxidativo, que 

podem comprometer o bom funcionamento e correto desenvolvimento do organismo, podendo 

inclusive originar sequelas que irão limitar a sua vida futura [17]. 

Apesar das necessidades energéticas do lactente serem extremamente elevadas, o seu intestino 

delgado não tolera uma alimentação hiperosmolar, nem determinados fatores envolvidos na digestão 

de lípidos pois o processo digestivo não se encontra completamente desenvolvido. Por exemplo a 

ingestão inadequada de água, fórmulas lácteas de concentração errada, provocam um aumento da 

pressão osmótica aumentando a carga do soluto renal no bebé, podendo lesar o rim [17,29]. 
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1.9. Necessidades Nutricionais do Bebé 

 

 1.9.1. Energia 

Os hidratos de carbono, lípidos e proteínas são essenciais ao crescimento e desenvolvimento 

do bebé. No primeiro ano essas necessidades energéticas são muito superiores às do adulto (Kg/peso) 

[13]. Até aos 6 meses de vida o bebé necessita em média de 93 Kcal/Kg/dia, que diminui para 80 

Kcal/Kg/dia dos 6-12 meses [22]. 

 

 1.9.2. Água 

A água necessária ao crescimento do bebé representa uma pequena parte das necessidades 

totais – 5% ao nascimento e 1% no final do primeiro ano de vida. O bebé necessita de água para repor 

as perdas ocorridas através da pele, pulmões, fezes e urina, e para assegurar uma correta hidratação de 

tecidos e células [22]. Os rins ainda imaturos não são capazes de concentrar a urina sendo necessária 

mais água para excretar uma mesma quantidade de soluto. Perante uma concentração elevada de 

solutos, o organismo do bebé terá que utilizar a água presente em tecidos. A este mecanismo chama-se 

sobrecarga de soluto renal. Devido à sua menor capacidade de concentrar urina, é muito importante 

que ingira água suficiente, devido ao elevado risco de sofrer de desidratação, em consequência da 

sobrecarga renal e pela possível ocorrência de vómitos, diarreia. O sinal de que o bebé tem sede é de 

difícil interpretação, sendo essencial uma especial atenção dos pais nesse sentido [13,22]. 

Os bebés que são amamentados recebem a hidratação diária necessária através do leite 

materno. Mas nos casos em que é necessário recorrer a substitutos do leite materno, devem ter atenção 

à correta concentração das fórmulas para lactentes (doses mais concentradas promovem a perda de 

água). E sempre que o bebé tem febre, ou a temperatura do ambiente está mais alta, o que faz com que 

o bebé transpire mais, têm que ter especial atenção à hidratação, pois um cenário de desidratação 

desenvolve-se muito rapidamente podendo mesmo causar a morte [13]. 

 

 1.9.3. Proteínas 

As proteínas constituem o principal componente estrutural do organismo, de construção e 

manutenção de tecidos (músculo, osso, etc.), para além de fornecerem energia, [13,23]. Desta forma a 

quantidade mínima necessária de proteínas (que assegurem os processos de transporte, hormonais, 

enzimáticas, imunológicas), com elevada qualidade nutricional, capaz de satisfazer as necessidades de 

manutenção e crescimento adequadas à idade são em média num bebé de 1.4 a 1.5 g/Kg/dia, este valor 

tem como referência o leite materno [31].  
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Os substitutos do leite materno devem garantir as quantidades necessárias de aminoácidos essenciais 

(histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, triptofano, valina, treonina) nas 

proporções semelhantes ao leite materno [31]. A quantidade mínima de proteínas existentes nas 

formulações de leite para lactentes é de 1.8 g100 Kcal se tiverem todos os aminoácidos essenciais, o 

valor ideal que corresponde a 7% de energia a ingerir pelo bebé, que diminuem com a idade [30].  

A ingestão de um excesso proteico pode acarretar para o bebé uma sobrecarga renal, pois aumenta a 

excreção de ureia, e o aumento de alguns aminoácidos essenciais, que podem afetar o equilíbrio 

neurológico e hormonal do bebé [30]. A carência proteica faz com que o bebé não apresente a taxa de 

crescimento esperada e torna-o mais suscetível a infeções devido falta uma diminuição da produção de 

anticorpos [13,30]. 

 

 1.9.4. Gorduras 

A gordura presente no leite materno consiste sobretudo em triglicerídeos que representam a 

principal fonte de energia, cerca de 9 Kcal/g de lípidos [32]. Como a capacidade volumétrica do 

estomago do bebé é diminuta, implicando várias refeições por dia, a gordura presente no leite materno 

não contribui para a carga do soluto renal e consegue garantir as necessidades energéticas do bebé 

[13]. Os ácidos gordos essenciais, como ácido linoleico e ácido α-linolénico são importantes para a 

manutenção da integridade e funcionamento das membranas celulares são convertidos em ácidos 

gordos polinsaturados de cadeia longa (LC-PUFAs), muito importantes para o desenvolvimento do 

bebé [13,30]. 

 

 1.9.5. Hidratos de carbono 

Os hidratos de carbono são uma fonte secundária de energia para o metabolismo do bebé que 

deve ingerir cerca de 4 Kcal/g. Estes nutrientes são importantes para prevenir quadros de hipoglicémia 

e cetoacidose no bebé [32]. Os monossacarídeos e dissacarídeos aumentam a pressão osmótica 

podendo causar sobrecarga renal no bebé. Nas fórmulas de leite para lactentes é comum o uso de 

maltodextrinas, pequenos polissacarídeos derivados da hidrólise do amido, que exercem menos 

pressão osmótica [30]. Todos hidratos de carbono digeríveis (parcial ou totalmente) [33], como a 

lactose, maltose, sacarose, oligossacáridos e amido e os que não são digeríveis, são ambos importantes 

para a saúde do lactente e da sua microflora intestinal [33]. O leite materno é rico em lactose e 

oligossacáridos. 
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 1.9.6. Sais minerais 

O bebé necessita dos mesmos minerais, que um adulto, mas em maior proporção. As 

necessidades em cálcio e potássio são elevadas devido ao desenvolvimento esquelético. [13] Contudo, 

quantidades excessivas de minerais podem ter vários efeitos adversos no lactente, sendo de salientar a 

sobrecarga de soluto renal e as suas consequências. [30] O leite materno contém todos os minerais 

necessários ao bebé. 

Os minerais são importantes para a constituição dos ácidos nucleicos, insulina, vitamina B12, etc. O 

ferro, zinco e iodo são de extrema importância para o normal desenvolvimento do bebé, uma vez que 

fazem parte das estruturas das metalo-enzimas.  

Tabela 4. Principais funções e complicações associadas às carências de minerais no bebé [13,15,30]. 

Mineral Principais Funções Deficiência Excesso 

Cálcio Manutenção estrutural; 

Funções fisiológicas; 

Coagulação sanguínea; 

Regulação neuromuscular; 

Controlo reações enzimáticas; 

Fraca mineralização 

óssea- Osteomelácia; 

Menor crescimento; 

Hipocalcémia 

Tetanias;  

Interferência na 

absorção de gorduras e 

vitaminas lipossolúveis;  

Fósforo Metabolismo energético (ATP); 

Constituinte membranas e 

organelos (fosfolípidos); 

Transmissão impulso nervoso; 

Equilíbrio ácido-base; 

Anorexia; 

Debilidade; 

manifestações 

imunológicas e 

hematológicas;  

Inibe a utilização de 

outros minerais; 

Hipocalcémia neonatal; 

Sódio e 

Cloro 

Regulação da osmolaridade; 

Manutenção da pressão arterial; 

Equilíbrio ácido-base; 

Regulação neuromuscular;  

Sódio- Fraqueza, 

náuseas, caibras, 

desidratação. 

Cloro- Alcalose, 

anorexia, vómito 

Sódio- edema, 

hipertensão 

Toxicidade crónica 

sódio- hipertensão 

arterial em adulto; 

Potássio Regulação da pressão osmótica e 

equilíbrio ácido-base; 

Transmissão do impulso nervoso;  

 

Fraqueza 

Náuseas 

Irritabilidade 

Arritmias 

Bloqueio cardíaco 

Magnésio Metabolismo energético; 

Regulação neuromuscular; 

Hipocalcemia 

refratária; 

Convulsões; 

Arritmias cardíacas; 

Depressão 

neuromuscular 
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Zinco Metabolismo proteico e ácidos 

nucleicos; 

Complexos enzimáticos; 

Anorexia; 

Atraso no 

crescimento 

Vómitos;  

Náuseas; 

Cobre Metabolismo energético; 

Formação eritrócitos e estrutura 

óssea; 

Anemia; 

Fragilidade óssea; 

Náuseas; 

Défice mental; 

Iodo Produção de hormonas tiroideias; 

Desenvolvimento cognitivo; 

Bócio, 

hipotiroidismo 

Hipertiroidismo 

Ferro Produção de hemoglobina; 

Produção de eritrócitos; 

Essencial para o metabolismo;  

Anemia; 

Anorexia; 

Atraso no 

crescimento;  

 

Perda de peso; arritmias; 

Dor abdominal; 

 

No leite materno o ferro existe em níveis baixos, mas apresenta elevada biodisponibilidade, sendo 

bem absorvido pelo bebé. A partir dos 6 meses com a introdução de novos alimentos no regime 

alimentar do bebé, este deixa de ingerir tanto leite materno, e a quantidade de ferro necessária não é 

garantida, sendo necessário iniciar uma suplementação em ferro [13]. As fórmulas infantis são 

suplementadas em ferro para prevenir a deficiência deste que costuma ser a deficiência mais comum 

no bebé. 

 

 1.9.7. Vitaminas 

As vitaminas são nutrientes essenciais para o crescimento saudável do bebé. Tal como os sais 

minerais, não fornecem energia, mas desempenham um importante papel de regulação de processos 

metabólicos [13,15]. As vitaminas são classificadas em 2 grupos: lipossolúveis e hidrossolúveis. As 

vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K) são armazenadas sobretudo a nível hepático. O leite materno 

fornece as quantidades certas de vitaminas, exceto de vitamina K (responsável pela ativação e síntese 

de fatores de coagulação) e de vitamina D (responsável pela absorção e utilização de cálcio e potássio 

e crescimento e mineralização óssea). Deve haver um equilíbrio nutricional no aporte vitamínico, a 

deficiência em vitaminas, como por exemplo vitamina C, pode causar escorbuto especialmente em 

bebés alimentados com leite de vaca não modificado, que apresenta níveis muito baixos desta vitamina 

[13]. A deficiência em vitamina A é um problema nutricional maior especialmente nos países em 

desenvolvimento. Pode causar cegueira noturna com secura da conjuntiva ocular e secura da córnea 

com ulceração (xeroftalmia), ou lesões irreversíveis da córnea associadas a cegueira [30]. 
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1.10. Leite de Vaca como Substituto do Leite Materno 

 O leite de vaca, inteiro ou não modificado (leite gordo), é ainda muito usado como substituto 

do leite materno [12,13,17]. O leite de vaca relativamente a outros substitutos do leite materno é 

económico, e com os nutrientes mais adequados ao bebé, quando comparados com leites de soja, 

cabra, ovelha entre outros. [17] 

 A composição deste face ao leite materno (figura 6), demonstra diferenças nas concentrações 

dos seus constituintes. Desta forma sem modificação, o leite de vaca é bastante inadequado para a 

alimentação do bebé até ao 1º ano de vida [17]. 

 

Figura 6- Composição g/100Kcal do leite de vaca e do leite materno. Adaptado [17] 

 

a) Desvantagens do leite de vaca relativamente ao leite materno [17]: 

 Quantidade excessiva de proteínas, rácio de caseína 80-20 seroproteinas, o bebé apenas usa 

20% do teor proteico do leite;  

 Quantidade excessiva de minerais – sobrecarga renal no bebé 

 Obstipação devido ao excesso de cálcio e fosforo;  

 Difícil digestão- caseína a pH estomacal forma coágulo firme; 

 Reações imunológicas em relação as proteínas existentes no leite de vaca [52,53];  

 A alergia ao leite de vaca é referenciada mundialmente como sendo a alergia mais comum em 

relação aos alimentos em crianças com menos de 5 anos de idade [54]; 
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Figura 7- Diferença do teor proteico entre o leite materno e o leite de vaca [17]. 

 

 Quantidade excessiva de β-caseína A1- fator de risco no aparecimento de diabetes mellitus 

tipo 1 e doença isquémica. [53] 

 β-caseína (caseína β-CM7) presente no leite de vaca relacionada com morte infantil. [53] 

 β-caseína7 estimula a produção de mucinas (MUC5AC), que aumentam a produção de muco, 

relacionada com o desenvolvimento de doenças respiratórias asma e rinite; [52] 

 Baixo teor em aminoácidos sulforosos (cisteína, triptofano); [17] 

 Baixo teor em LU-PUFAS (ácidos gordos essências); [17] 

Resumindo, se o leite de vaca não for modificado, é extremamente desaconselhado como substituto do 

leite materno [17].  

 

 

1.11. Fórmulas de Leite para Lactentes 

As fórmulas para lactentes são os substitutos ao leite materno em casos de contra indicação do 

aleitamento materno, ou por opção da mãe em não amamentar. Nem todos os alimentos são adequados 

ao bebé, como por exemplo o leite de vaca. A transformação do leite de vaca, para poder ser dado ao 

bebé foi um processo moroso, que consistia na diluição do leite de vaca com água. Desta forma havia 

diminuição do teor proteico e de minerais [13]. Após a diluição era necessário no entanto perfazer as 

quantidades de hidratos de carbono e lípidos, adicionando lactose, maltodextrinas, polímeros de 

glicose e lípidos de composição adequada, preferencialmente de origem vegetal, para que não fossem 

saturados como os lípidos do leite de vaca, podendo ser facilmente absorvidos no trato intestinal do 

bebé [17]. Muitas das vezes, por razões culturais, económicas alguns pais recorrem a leite de ovelha, 

cabra, leite de aveia, leite de arroz, leite de soja, que em muitos casos causam desnutrição problemas 

fisiológicos [12,13,17]. 

As fórmulas de leite infantis são os substitutos mais aconselhados ao leite materno, na medida 

que são cuidadosamente formulados para se aproximarem, tão próximo quanto possível do leite 
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materno, assegurando todas as necessidades nutricionais do bebé. Com a evolução tecnológica, 

principalmente ao longo das últimas décadas, vários produtores de fórmulas para lactentes (Nutriben, 

Nestlé, Encefalac), tentaram adequar ao máximo o teor proteico. Os vários processos de otimização 

para garantir o teor proteico adequado foram desde o enriquecimento em seroproteinas, à remoção do 

caseino-glico macropeptídeo que provoca a degradação do triptofano e aumenta o teor de treonina, 

adição de α-lactalbumina (proteína sérica de fácil digestão que substitui o triptofano nos processos 

biológicos) e reforço do sistema imunitário com a adição de pré-bióticos, que estimulam as defesas 

naturais do bebé sem provocar irritação intestinal [17,34]. 

 

 1.11.1. Classificação das fórmulas para lactentes 

 Os leites para lactentes “Fórmulas de início” ou “Fórmula 1” asseguram a composição de 

nutrientes necessárias à alimentação do bebé nos primeiros meses de vida até à diversificação 

alimentar [35]. A composição nutricional das fórmulas para lactentes é regulada por legislação 

europeia e nacional, como a Diretiva 2006/141/CE da Comissão Europeia [26] e o Decreto-Lei n.º 

217/2008 [25]. Na ausência de legislação, a composição é regulada pelo Codex Standard for Infant 

Formula [26]. Estas fórmulas podem ser utilizadas durante os primeiros 12 meses, mas muitos pais 

optam por introduzir uma fórmula de transição, ou fórmula 2 a partir dos 6 meses de idade. 

As principais categorias de fórmulas para lactentes são: 

 Fórmulas à base de soro de leite modificado 

A estes leites são adicionadas seroproteinas à proteína do leite de vaca, para aumentar que o rácio 

seroproteinas/caseína seja superior a 1. São também enriquecidas em aminoácidos e minerais para 

maior mimetismo com o leite padrão [36].  

 Fórmulas predominantes em caseína 

São fórmulas com elevada percentagem em caseína, sendo o rácio soro/caseína inferior a 1. Devido à 

formação do coágulo mais firme estas fórmulas promovem um esvaziamento gástrico mais lento, 

aumentando a sensação de saciedade do bebé [36].  

 Fórmulas acidificadas 

São fórmulas biologicamente acidificadas por microrganismo, que aumentam a fermentação da lactose 

do leite com formação de ácido lático que facilita o processo digestivo, uma vez que há formação de 

uma coalhada mais fina e “macia” [17,36]. Estas fórmulas são indicadas para bebés com distúrbios 

digestivos. Devido ao seu baixo pH, estas fórmulas apresentam menor risco de contaminação 

microbiológica. 
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 Fórmulas hipoalérgicas 

As seroproteinas do leite são parcialmente hidrolisadas por protéases e ultrafiltrações, para reduzir o 

risco de alergia às proteínas do leite de vaca evitando fenómenos como dermatites atópicas, rinites e 

urticárias, e também para garantir um baixo peso molecular evitando uma sobrecarga do soluto renal. 

Algumas fórmulas hipoalérgicas, além da hidrólise das seroproteinas, promovem também a extensa 

hidrólise da caseína. Estas fórmulas são aconselhadas a bebés de pais com historial alérgico aos 

laticínios.  

 Fórmulas para cólicas do lactente 

São fórmulas com hidrólise parcial de lactose, o que minimiza o risco de cólicas, contêm 

maltodextrinas que facilitam a digestão e de ácidos gordos de cadeira média cuja absorção é mais 

fácil. Estas fórmulas são enriquecidas com nucleótidos e pré-bióticos para equilibrar a flora intestinal 

[37]. 

 Fórmulas para reduzir a regurgitação 

São fórmulas à base de sero proteínas e enriquecidas com goma de sementes de alfarroba, que 

produzem um efeito espessante no leite, evitando fenómenos de regurgitação. A goma também produz 

um efeito de fibra, aumenta o volume e viscosidade das fezes [37]. 

 Fórmulas que promovem o conforto intestinal 

Estas fórmulas são indicadas para bebés com fezes moles e irregulares. As fórmulas à base de soro são 

enriquecidas com pré-bióticos bífido bactérias que estimulam o trânsito intestinal e um aumento do 

volume das fezes [61]. De forma a reduzir a formação de sabões de cálcio responsáveis pela 

obstipação estas fórmulas são enriquecidas com ácido palmítico de configuração β que é mais 

facilmente absorvido no trato intestinal [37]. 

 

 1.11.2. Riscos das fórmulas de leite infantis 

As fórmulas infantis envolvem uma preparação prévia. Os pais devem garantir as condições 

higieno-sanitárias adequadas na correta preparação destes leites; ter em atenção o tipo de água 

utilizada e a correta limpeza e esterilização dos biberões e tetinas [5]. Um grave problema que envolve 

a preparação das fórmulas é a incorreta diluição. Uma fórmula muito concentrada pode originar o risco 

de sobrecarga renal e obstipação. Por outro lado uma diluição em excesso não garante o aporte 

nutricional necessário [1]. 
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TEMA 2 – ECZEMA ATÓPICO 

 

Durante o estágio curricular tive a noção que embora o tema Eczema Atópico (EA) tenha 

muita informação disponível, nem sempre os cuidadores têm conhecimento sobre esta doença, 

especialmente sobre as medidas não farmacológicas que podem evitar recessivas ou mesmo o 

agravamento da exacerbação. De forma a garantir que o cuidador especialmente de bebés e crianças 

com eczema atópico tenha o correto aconselhamento farmacêutico, elaborei um guia para os pais 

(anexo II) 

 

A Dermatite Atópica (DA) ou Eczema Atópico (EA) é uma doença cutânea não contagiosa, 

crónica ou com reincidência, caracterizada por secura da pele devido ao aumento da perda de água 

transepidérmica, comichão (prurido) constante e incomodativo, em alguns casos pode ser intenso e 

descamativo [39,41], inflamação e eritema, incitada por diferentes estímulos e alérgenos inespecíficos 

[38,39,40]. É seguida por xerose e alterações da barreira cutânea, sobretudo no estrato córneo, que a 

impede de cumprir o seu papel protetor ficando a pele mais fragilizada e suscetível a desenvolver 

infeções. 

A maioria dos indivíduos apresenta diátese atópica, definida por: I) história pessoal ou 

familiar (um dos progenitores ou o próprio apresenta um ou mais episódios de asma, rinite alérgica, 

conjuntivite bem como eczema atópico) e ou II) o individuo apresenta predisposição para 

sobreprodução de anticorpos imunoglobulina E (Ig E) [42].  

O Eczema Atópico é uma doença que se estima afetar 1 em cada 5 crianças com menos de 3 

anos, a 1 em cada 10 adultos, mas na maioria dos casos pode ser controlado [51]. 

A causa desta patologia ainda não é completamente esclarecida [39,41,43]. O eczema atópico 

não apresenta um grande consenso, pois inicia-se na primeira infância e vai-se alterando ao longo da 

vida do indivíduo. Podem ser frequentes os períodos de exacerbação. Estudos indicam, que a interação 

gene-ambiente em indivíduos predispostos geneticamente tem um papel fucral para o seu 

desenvolvimento [31]. A ação sinérgica de múltiplos fatores (fatores genéticos, imunológicos, 

disfunção da barreira epidérmica e fatores precipitantes) parece ser essencial para a fisiopatologia 

desta doença [40,41,44,45].  

É um problema bastante incomodativo que afeta também o bem-estar de toda a família. Os 

pais devem identificar qual, ou quais os fatores que afetam o seu filho em particular, nomeadamente 

reações a alimentos excitantes ou libertadores de histamina [8], mudanças bruscas de temperatura, 

stress emocional, alergénios, banhos de espuma, uso de produtos de higiene com muitos detergentes, 

anti-sépticos e perfumes [44,45]. 
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2.1. Fases do Eczema Atópico  

 

 2.1.1. Fase do lactente:  

Considera-se fase do lactente o aparecimento de vesículas e pápulas eritematosas entre os 2 meses e os 

2 anos de idade. A zona com maior propensão a ser afetada é o rosto, nomeadamente nas bochechas, 

testa ou couro cabeludo. O eczema atópico pode ser limitado à zona do rosto ou alastrar-se pelo tronco 

e zonas fletoras, especialmente entre os 8-10 meses. A exacerbação do eczema nas bochechas e queixo 

está correlacionada com a introdução de alimentos sólidos e com a 

dentição, possivelmente devido à exposição à saliva e a alimentos 

irritantes. Geralmente, a área da fralda não apresenta dermatite, pois é 

mais hidratada, está protegida dos fatores de risco e é mais difícil de 

coçar [41,46].  

Figura 8.- Ilustração das diferentes áreas corporais afetadas na fase lactente 

 

 2.1.2. Fase infantil:  

Compreendida dos 2 aos 12 anos; pode seguir a fase do lactente de forma continuada 

ou surgir de novo o processo. As características predominantes são o prurido e 

pústulas. O eczema seco maioritariamente nas zonas fletoras ante cubital e poplítea, 

nuca, mãos, pés, pulsos, tornozelos e tronco. Pode também afetar frequentemente as 

pálpebras. As pápulas de prurido localizam-se na zona anterior do tórax e abdómen. 

Em casos extensos podem surgir adenopatias generalizadas. Nesta fase, é comum o 

surgimento de outras manifestações cutâneas do eczema como queilite descamativa, 

pitiríase alba e dermatite plantar juvenil. Geralmente o EA tem tendência a diminuir o 

grau de exacerbação à medida que a criança cresce. Embora seja uma patologia sem 

cura, 75% dos casos deixam de apresentar sintomatologia até à puberdade. [41,46].  

Figura 9.- Ilustração das diferentes áreas corporais afetadas na fase infantil 

 

 2.1.3. Fase Adulta:  

Considerada a partir dos 12 anos. Nesta fase as pápulas eritematosas não são tão significativas, a lesão 

predominante é em forma de placas nas dobras fletoras, peito e costas e em alguns casos no dorso das 

mãos, pés e dedos. No adolescente também pode haver a presença de eczema em redor do mamilo 

[41,46].  
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2.2. Tratamento do Eczema Atópico 

No Eczema Atópico o principal objetivo do tratamento consiste em reduzir os sinais e 

sintomas do doente; prevenir ou diminuir as recorrências e exacerbações; e aplicar um tratamento sem 

efeitos adversos a longo prazo de forma a modificar o curso da doença [41,42]. A terapêutica deve ser 

personalizada para cada doente de forma abranger um maior número de fatores. [47].  

Atualmente, a medicação aconselhada para diminuir a inflamação decorrente do Eczema 

Atópico com segurança e eficácia cientificamente comprovadas, são os corticosteróides tópicos e os 

inibidores da calcineurina tópicos [42,48]. Os corticosteróides tópicos são a primeira linha de 

tratamento das recidivas e considerados a medicação padrão a partir dos quais os outros tratamentos 

são comparados. Os inibidores da calcineurina tópicos devem ser usados como terapia de segunda 

linha, mas só são considerados pelos especialistas em casos especiais, nomeadamente em terapias 

sistémicas em adultos [48]. Assim a terapêutica inicial baseia-se na aplicação de hidrocortisona 1% em 

pó em fórmulas farmacêuticas de pomadas, 2x ao dia nas lesões do rosto e pregas cutâneas [49]. Nas 

lesões do tronco, podem ser utilizados os corticosteróides de potência média como o a betametasona, 2 

x ao dia até os eczemas desaparecerem. Este processo varia de doente para doente, mas em média 

pode demorar entre 7-14 dias [49]. A utilização de corticosteróides tópicos durante curtos períodos de 

tempo (7-14 dias) é segura sem problemas adicionais para a saúde, não sendo necessário parar a 

terapia de forma gradual. Para diminuir a ocorrência de possíveis efeitos adversos, é aconselhado usar 

como doseador a ponta do dedo, ou seja, a quantidade de corticosteróide a aplicar é determinada pelas 

unidades ponta do dedo (FTU- Fingertip Units) [50]. Uma unidade FTU corresponde à quantidade de 

corticosteróide aplicada desde a ponta do dedo de um adulto até à primeira prega cutânea do mesmo 

utilizando um tubo padrão com um bocal de cerca de 5 mm. Uma FTU é suficiente para tratar o dobro 

de pele que ocupa a palma de uma mão adulta com os dedos unidos. 

2.2.1. Tratamento não farmacológico 

Um dos pontos fulcrais na prevenção das crises de eczema passa pela higiene diária. Estes 

doentes devem optar por banhos curtos (5-10 minutos), pois os banhos de longa duração aumentam a 

secura da pele; a água deve estar tépida e não exceder os 32-33ºC; na hidratação diária ou de 

manutenção o doente ou cuidador deve preferir produtos higiénicos sem sabão, sem perfumes e sem 

parabenos, como por exemplo, fluidos ou géis emolientes e óleos. A pele deve ser enxaguada 

abundantemente, para completa remoção do produto de limpeza e secar a pele delicadamente com a 

toalha, sem esfregar [47]. A hidratação diária passa pela utilização de loções e cremes emolientes [47]. 

Devido ao grande leque de produtos dermocosméticos que existe atualmente, o Farmacêutico deve 

conhecer as formulações destes produtos, para um melhor aconselhamento aos pais e indivíduos com 

Eczema Atópico [47].  
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As unhas devem ser mantidas curtas e limpas para evitar coçar, que pode aumentar o processo de 

contaminação, especialmente durante o sono [41,47].  

Relativamente ao vestuário os indivíduos com eczema atópico devem optar por roupas suaves de 

algodão ou linho, evitando as lãs e fibras sintéticas, que provocam prurido (comichão) e aumento da 

temperatura corporal; devem preferir roupas de algodão de cores claras, uma vez que as tintas mais 

escuras tornam o algodão mais áspero e mais irritante para a pele. A roupa deve ser lavada sem 

amaciadores e detergentes irritantes e deve-se deixar enxaguar muito bem a roupa antes de vestir, o 

mesmo deve ser tido em conta para a roupa de cama e toalhas de banho. No quarto não é aconselhável 

objetos que facilmente acumulem pó e ter especial cuidado com os produtos de limpeza que podem 

provocar irritação. Deve também evitar a exposição a temperaturas elevadas ou temperaturas baixas 

evitando assim mudanças bruscas de temperatura pois vão aumentar a secura da pele, pelo que as 

divisões da casa devem ser bem arejadas e não exceder muito os 20ºC [41]. O exercício físico não é 

contra-indicado nesta patologia, contudo no entanto, no final do exercício os doentes com eczema 

devem tomar banho imediatamente após a prática desportiva, porque o suor macera a pele, e aplicar 

loções ou cremes hidratantes no final do banho. O calçado desportivo deve ser unicamente para a 

prática de exercício, sendo preferível optar pelo uso diário de calçado de couro ou pano, pois minimiza 

a propagação fúngica [41]. Exceto nos períodos de exacerbação, os indivíduos com Eczema Atópico 

podem ir à praia desde que utilizem a devida proteção solar. O tomar banhos de mar ou piscina não é 

impeditivo, desde que se tenham o cuidado especial de aplicar emolientes no final. Para indivíduos em 

que alimentos excitantes ou libertadores de histamina, como o marisco, álcool, conservas, frutos 

tropicais, não seja um fator desencadeante de exacerbação, não existe nenhuma restrição alimentar 

específica [41,47]. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente, a Farmácia Comunitária é a porta de entrada mais fácil e economicamente 

acessível ao utente para os cuidados de saúde. Deste modo, a afluência a este espaço é muito grande e 

o Farmacêutico tem que se preparar para tal e dar o seu contributo à sociedade, tendo em mente que o 

utente é cada vez mais exigente.  

As atividades desenvolvidas durante o estágio permitiram-me adquirir novos conhecimentos, 

consolidar outros, aprender a relacionar-me com o utente, bem como com futuros colegas de profissão. 

Neste aspeto, esta etapa oferece uma experiência humana que não pode ser posta de lado. Percebi que 

muitos utentes procuram a farmácia não só para aconselhamento científico, mas também por algumas 

palavras de apoio, compreensão. Isto obriga a uma gestão difícil no tempo de atendimento por parte do 

Farmacêutico. Perante isto o profissional deve saber reagir a estas situações, aconselhando o utente e 

controlando as suas próprias emoções, o que nem sempre é fácil.  

  A nível científico, o estágio fez-me perceber que o Farmacêutico deve estar em constante 

formação de modo a acompanhar o mercado dos produtos farmacêuticos. Este é um mercado muito 

vasto, exigente e que avança a grande velocidade. Cabe ao Farmacêutico estar sempre atualizado de 

modo a satisfazer as necessidades dos utentes. 
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INTRODUÇÃO 

No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, pela Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, realizei estágio curricular nos Serviços Farmacêuticos da Unidade Local de 

Saúde do Nordeste E.P.E- Unidade Hospitalar de Bragança. Iniciei o estágio no dia 17 de Setembro de 

2014 e terminei no dia 24 de Novembro de 2014, com uma carga horária, em média diária de oito 

horas. 

A decisão de realizar estágio em farmácia hospitalar, deveu-se a um interesse pessoal nesta 

área, uma vez que que já tinha realizado em anos anteriores estágios voluntários em diferentes 

Unidades Hospitalares, que me demonstrou a intervenção ativa do farmacêutico em diversas áreas do 

circuito do medicamento.  

Os Serviços Farmacêuticos (SF) são os serviços que, nos hospitais, asseguram a terapêutica 

medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança do medicamento, integram as equipas 

de cuidados de saúde e promovem ações de investigação e de ensino (manual da farmácia hospitalar) 

Pretendo com este relatório descrever os diferentes processos inerentes a uma farmácia hospitalar, 

bem como as atividades e conhecimentos por mim adquiridos durantes os dois meses de estágio nos 

Serviços Farmacêuticos da ULSN- Unidade Hospitalar de Bragança (UHB) , com base no 

acompanhamento das atividades do farmacêutico nas diferentes áreas de formação, através da pesquisa 

bibliográfica de publicações da direção Geral de Saúde, bem como a descrição das tarefas por mim 

realizadas nas diferentes áreas de formação sob a supervisão de um farmacêutico responsável. 
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1. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSN), E.P.E foi criada 

pelo Decreto-Lei n.º 67/2011, de 2 de Junho, e veio substituir o 

Centro Hospitalar do Nordeste, E.P.E., constituído pelo Decreto -

Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro.   

A ULSN é formada pelos cuidados especializados nas 

Unidades Hospitalares de Bragança, Macedo de Cavaleiros e 

Mirandela, e em Cuidados de Saúde Primários por todos os 

Centros de Saúde do distrito de Bragança. 

Figura 1- Mapa do distrito de Bragança 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) são um departamento com autonomia técnica, dirigidos pela 

Dr.ª. Cristina Neto, farmacêutica com as funções de Diretora de Serviço. No entanto o SF está sujeito 

à orientação geral dos órgãos de administração da ULSN, perante os quais respondem pelos resultados 

do seu exercício. 

1.1. Gestão dos Recursos Humanos 

“Os recursos humanos são a base essencial dos SF Hospitalares, pelo que a dotação destes 

serviços em meios humanos adequados, quer em número, quer em qualidade, assume especial relevo 

no contexto da reorganização da Farmácia Hospitalar (manual de farmácia hospitalar). 

No caso do SF da Unidade Hospitalar de Bragança, a equipa de profissionais é constituída por: 

 Diretora dos Serviços Farmacêuticos Dr.ª Cristina Neto 

 Farmacêuticas: Dr.ª Ângela Aragão, Dr.ª Carla Martins, Dr.ª Cristiana Machado e Dr.ª Luísa 

Cristóvão 

 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica: Miguel Nascimento, Manuela Moreti, Nelson Pires e 

Mónica Padrão. 

 Administrativa: D. Raquel Venâncio 

 Auxiliares de Ação Médica: D. Jacinta, D. Lurdes e Sr. André. 

1.2. Gestão de Recursos Económicos 

A farmácia é um setor hospitalar que necessita de elevados valores orçamentais. Desta forma a 

seleção e aquisição de medicamentos a cargo da Dr.ª Cristina Neto é feita de forma a minimizar os 

custos. Através da análise ABC consegue fazer uma estimativa de consumos, sendo definido um ponto 

de encomenda para cada produto no programa informático.    
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2. SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

 

2.1. Gestão de Existências 

A gestão de stocks compreende-se como um conjunto de ações cujo objetivo é garantir o bom 

uso e dispensa dos produtos farmacêuticos nas condições ideias (manual Farmácia hospitalar)  

Os SF da Unidade Hospitalar de Bragança é responsável pela aquisição, seleção e distribuição 

de todos os produtos farmacêuticos destinados às Unidades de Cuidados Primários de todo o distrito 

de Bragança. Este fato obrigou não só a algumas mudanças no espaço físico da farmácia hospitalar, 

mas também ao aumento da gestão de stocks, pelo aumento qualitativo e quantitativo das existências 

necessárias.  

Assim de forma a melhor racionalizar as existências e evitar falhas de produtos nas Unidades 

Hospitalares de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela, existe uma troca de medicamentos 

entre unidades, como por exemplo medicação com prazo de validade mais curta é enviado para o 

serviço ou Unidade Hospitalar que registe maior consumo da mesma, desta forma evita-se a aquisição 

de medicamentos permitindo atingir o ponto mínimo para a realização de uma encomenda maior.  

 

2.2. Sistema e Critérios de Aquisição 

“ A seleção de medicamentos é um processo contínuo, multidisciplinar e participativo, que 

tem por objetivo a aquisição dos medicamentos adequados as necessidades farmacoterapêuticas dos 

doentes da responsabilidade do hospital (…) tendo em conta a qualidade, segurança, eficácia e 

eficiência económica.” (Manual de Estágio Hospitalar FFUP).  

De acordo com o Decreto-Lei nº288/2001 de novembro, a seleção dos medicamentos é, 

obrigatoriamente, da responsabilidade do farmacêutico hospitalar, sendo assegurada pela diretora do 

SF Dr.ª Cristina Neto ou pelo Dr. Miguel Afonso (Farmacêutico na Unidade Hospitalar de Mirandela) 

durante os períodos de ausência da diretora do SF. 

Em suma a aquisição dos produtos farmacêuticos é realizada em articulação entre os SF e o 

Departamento de Compras e Logística. A maioria dos produtos é adquirida através do catálogo de 

Aprovisionamento Público da Saúde. Quando estão em causa produtos de elevado custo então a 

aquisição ocorre por concurso, cujo tipo se define pelo valor económico em questão, como é o caso de 

produtos derivados do plasma humano.  
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A aquisição de estupefacientes e psicotrópicos obedece a normas próprias segundo o Decreto- 

Lei nº 61/94 de 12 de outubro. Os SF devem elaborar um pedido de compra com base na média 

mensal de consumo da substância, bem como nos stocks dessas existências. Assim juntamente com a 

nota de encomenda é enviado o original e duplicado do Anexo VII-modelo nº1506 da INCM, 

devidamente assinado e carimbado pela Diretora dos SF ou delegado substituto, apenas para um tipo 

de substância. O documento original é enviado para o fornecedor que entrega o comprovativo no 

momento da entrega, sendo arquivado nos SF e o duplicado fica na posse do fornecedor. (Anexo I) 

Os Medicamentos de Autorização de Utilização Especial (AUE), de acordo com a deliberação 

n.º 105/CA/2007, de 1 de Março sobre Autorizações de Utilização Especial e Excecional de 

Medicamentos, quando são necessários medicamentos para os quais não existe AIM em Portugal ou 

que não estejam no formulário hospitalar (FHNM) é necessário um pedido de licença de importação 

ao INFARMED. O requerente deve apresentar anualmente, um pedido único de AUE por 

medicamento considerado de benefício clínico bem reconhecido ou em casos de necessidade superior, 

para utilização no ano seguinte. Desta forma, o farmacêutico responsável deve fazer uma estimativa do 

consumo anual do medicamento em causa e assegurar toda a documentação obrigatória, 

nomeadamente o impresso de uso obrigatório para o requerimento de AUE devidamente assinado pelo 

diretor clínico e impresso para justificação clínica, caso o medicamento não esteja no FHNM. Após 

avaliação do pedido efetuado pelo hospital, o INFARMED emite uma AUE numerada, sendo que só 

na posse deste documento o Hospital pode requisitar o medicamento ao laboratório ou diretamente ao 

país de origem. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de ajudar na organização da capa dos AUE 

presentes na Unidade Hospitalar de Bragança, para o ano 2015, tomando conhecimentos dos diferentes 

documentos necessários para os AUE como o Labetalol, Nitrato de Prata (lápis), Azul-de-metileno, 

Praziquantel, Obidoxima, Imunoglobulina anti-D, Imunoglobulina anti-Varicela, Minoxidil, 

Levotiroxina IV e Dantroleno IV entre outros. 

Em algumas situações pontuais houve necessidade de um produto urgente, devido a rutura de 

stock (prescrição anormalmente elevada de um determinado medicamento ou atraso na entrega por 

parte do fornecedor). Consequentemente foi necessário recorrer a um pedido de empréstimo a outro 

Hospital, ou comprar o produto a uma Farmácia Comunitária (no caso de não ser um medicamento de 

uso exclusivo hospitalar), de modo a assegurar a maior rapidez no acesso ao medicamento necessário. 
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2.3. Receção e Conferência de Produtos Adquiridos 

Durante o estágio, tive a oportunidade de realizar a conferência de encomendas, com 

supervisão. Este processo consiste em várias etapas: inicialmente verifica-se se o produto é destinado à 

UHB através do nº da nota de encomenda presente no programa informático, segue-se confirmação se 

o produto corresponde ao encomendado, a integridade das embalagens, estado do produto e por último 

a quantidade das embalagens com a verificação e anotação na fatura/ guia de remessa do lote e prazo 

de validade. A fatura/guia de remessa deve ser assinada, como a data, por quem fez a conferência da 

encomenda, para posteriormente os serviços administrativos procederem ao seu registo informático e 

atualizarem o stock. Por fim, o original da fatura/guia de remessa é enviado para o Departamento de 

Compras e Logística para posterior liquidação pelos Serviços Financeiros. 

A receção de Psicotrópicos e Estupefacientes é sempre levada a cabo por um Farmacêutico do 

serviço. Sobre a supervisão da Dr.ª Carla Martins verifiquei, se juntamente com o produto 

encomendado vinha o original do Anexo VII-modelo nº1506 da INCM, devidamente carimbado pelo 

laboratório fornecedor e assinado pelo Diretor Técnico, o qual é registado manualmente na ordem de 

registos da distribuição de psicotrópicos e estupefacientes (anexo II) e na folha de registo da 

distribuição própria para cada substância (anexo III) com o registo do nome do laboratório fornecedor, 

lote, validade e quantidade, havendo a contagem total da substância presente em cofre, para 

confirmação de stock. Posteriormente o Anexo VII-modelo nº1506 da INCM era arquivado em dossiê 

próprio. Quando o impresso original não vem com a encomenda, o laboratório fornecedor envia-o 

posteriormente pelo correio.  

A receção de Medicamentos derivados do Sangue ou do Plasma Humanos, bem como de 

Imunoglobulinas, Albumina e Vacinas tal como a receção de psicotrópicos e estupefaciente é sempre 

feita por um Farmacêutico. Desta forma sobre a supervisão da Dr.ª Ângela Aragão verifiquei se a 

encomenda de Hemoderivados possuía a respetiva Fatura/Guia de Remessa e do Certificado de 

Autorização de Utilização de Lote de Fabrico emitido pelo INFARMED. Fui alertada durante o 

processo de receção para verificar se o lote enviado correspondia ao lote referido no respetivo 

certificado emitido pelo INFARMED. Os documentos eram arquivados em pasta própria, nos SF e 

procedia ao registo do hemoderivado manualmente na folha de ordem de registo da distribuição de 

hemoderivados (anexo IV) e na folha de distribuição da respetiva substância com número do registo 

de entrada, o nome do laboratório fornecedor, o número do certificado de autorização de utilização de 

lote de fabrico pelo INFARMED, o lote validade e quantidade em stock, como é o exemplo da folha 

em anexo V. 
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2.4. Armazenamento dos Produtos/ Prazos de Validade 

O armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos deve ser 

feito de modo a garantir as condições necessárias de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança 

dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos. As condições ambientais 

adequadas incluem a temperatura inferior a 25°C, proteção da luz solar direta e humidade inferior a 

60%. Os medicamentos termolábeis devem estar armazenados a uma temperatura entre 2°C e 8°C. 

(Manual de Farmácia Hospitalar) 

O controlo da temperatura e humidade das diversas divisões dos SF é automatizado, sendo os 

registos dos valores destes parâmetros (sob a forma de gráficos) analisados pela farmacêutica 

responsável. Nos SF da Unidade Hospitalar de Bragança são asseguradas as seguintes condições de 

armazenamento: 

 Estupefacientes: estão armazenados num cofre ao qual apenas têm acesso as farmacêuticas do 

serviço. 

 Citotóxicos: estão armazenados num armário próprio, com o kit de emergência facilmente 

acedível e um protocolo de atuação em caso de derrame. 

 Injetáveis de grande volume: espaço próprio e de grandes dimensões, devidamente climatizado. 

 Inflamáveis: estão localizados num espaço exterior com as condições exigidas por lei, 

nomeadamente porta corta-fogo e detetor de fumo. 

 Produtos de frio: existem dois equipamentos disponíveis para o armazenamento de produtos de 

frio. Um de dimensões mais reduzidas localizados no armazém principal e uma câmara frigorífica 

de grandes dimensões localizada num espaço próprio. 

 Matérias-primas: estas encontram-se armazenadas no laboratório, separados dos demais 

medicamentos. 

Em todos os locais de armazenamento, os produtos farmacêuticos estão ordenados por ordem 

alfabética, segundo a denominação comum internacional (DCI), dosagem e forma farmacêutica. A 

disposição dos medicamentos no seu local de armazenagem tem por base a regra “First expired - First 

out”, cujo cumprimento assegura uma correta gestão dos stocks tendo em contas os prazos de 

validade. Os medicamentos também estão divididos por grupo farmacoterapêutico e os de menor risco 

por ordem alfabética de DCI. 

De forma a promover um maior controlo em caso de prazo de validade e segurança dos 

medicamentos, são realizadas contagens mensais nos SF e nos serviços de maior risco, Bloco 

Operatório, Serviço de Urgência e Unidade de Medicina Intensiva e auditorias aos carros de 

emergência (são estruturas móveis onde se encontra um conjunto de equipamentos, fármacos e outros 

materiais, indispensáveis para a reanimação cardio-respiratória) presentes em cada serviço, para 

controlo dos prazos de validade e segurança da integridade do medicamento.  
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Durante o estágio realizei a contagem física do armazém principal, para tomar conhecimento do 

tipo de substâncias presentes, bem como da sua localização. Durante a contagem física do armazém 

elaborei a tabela quadrimestral das substâncias cujos prazos terminavam. Posteriormente a Dr.ª 

Cristiana Machado, responsável por contactar os laboratórios e fornecedores, para pedir crédito 

correspondente ao valor do produto ou efetuar a troca do mesmo mostrou-me todo o processo 

alertando para o fato que nem sempre o laboratório ou fornecedor procede à nota de crédito ou troca 

de produto, levando à inutilização da totalidade do produto de prazo de validade ultrapassado o que 

acarreta um prejuízo monetário.  

Realizei também controlo mensal de outubro do prazo de validade dos medicamentos em armazém 

destinados ao Bloco Operatório, Verifiquei o carro de Emergência do serviço de Pediatria e Medicina 

Especialidades sobre a supervisão da Dr.ª Ângela Aragão. Além disso procedi a contagem mensal de 

stocks de determinados grupos de medicamentos, como o caso das pílulas contracetivas, 

tuberculostáticos, hemoderivados, vacinas, medicamentos de ambulatório para acerto de stock. 
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3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

A distribuição é o denominador comum e a face mais visível da atividade farmacêutica 

hospitalar representando um processo fundamental no circuito do medicamento. 

De acordo com o Manual de Farmácia Hospitalar, a distribuição de medicamentos tem como 

objetivos: 

 Garantir o cumprimento da terapêutica prescrita; 

 Racionalizar a distribuição dos medicamentos; 

 Assegurar a correta administração do medicamento; 

 Diminuir os erros associados à medicação (troca da via de administração, erros de doses, 

etc.); 

 Monitorizar a terapêutica; 

 Reduzir o tempo dispensado pelo pessoal de enfermagem às tarefas administrativas e 

manipulação de medicamentos; 

 Racionalizar os custos com a terapêutica. 

3.1. Distribuição Clássica 

De acordo com as suas características, cada serviço clínico dispõe de um stock de produtos 

farmacêuticos que é controlado pelos enfermeiros. A medicação prescrita após os horários 

estabelecidos é retirada do stock de apoio existente no serviço. Se a medicação necessária não se 

encontrar em stock deve ser cedida pelos SF após solicitação dos profissionais de enfermagem através 

de registo informático. 

3.2. Reposição de Stocks por Níveis 

Este sistema assenta na existência de um stock qualitativo e quantitativo fixo presente num 

armário de recurso, que é estabelecido de acordo com as patologias habitualmente tratadas nesse 

serviço clínico e em comunicação entre o farmacêutico, o enfermeiro chefe. A quantidade é definida 

em função do consumo médio e deve ser suficiente para o período de tempo compreendido entre duas 

reposições. A periocidade de reposição é acordada entre os vários profissionais de saúde e é da 

responsabilidade da equipa de enfermagem a criação de um pedido informático ou manual (anexo VI) 

ao SF com os produtos em falta de forma a serem repostos.  

3.3. Distribuição Personalizada. 

A distribuição personalizada tem por base a elaboração de folha própria pelo serviço 

requerente, com indicação do doente, e justificação do seu uso, devidamente assinada pelo médico. 
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Uma vez recebida pelos SF, estes procedem à sua dispensa, como pude observar durante o meu 

estágio, por exemplo o medicamento sugamadex, requerido pelo bloco operatório para reversão do 

bloqueio neuromuscular provocado pelo vecurónio (anexo VII). Este método permite relacionar o 

doente com a terapêutica, vigiar o cumprimento de protocolos. 

3.4. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

O sistema de Distribuição Individual de Medicamento em Dose Unitária (DIDDU) é 

atualmente considerado o sistema de distribuição de medicamentos a nível hospitalar mais capaz e que 

permite uma participação ativa do farmacêutico com a equipa hospitalar de saúde. Este sistema de 

distribuição permite que o farmacêutico intervenha na farmacoterapia e de certa forma na 

farmacovigilância, uma vez que é responsável pela análise e validação da prescrição médica, 

contribuindo para a elaboração de um perfil farmacoterapêutico, (Manual de Boas Práticas). Desta 

forma fica assegurada para cada doente o medicamento, na dose, via e horário de toma correta, 

evitando possíveis erros de interações medicamentosas e ineficácia terapêutica. “Um maior controlo 

da duração da terapêutica por parte do farmacêutico promove uma redução de custos e de 

desperdícios hospitalares” (INFARMED, 2014). 

Como este tipo de distribuição impõe um grande controlo no processo de validação, é da 

responsabilidade do farmacêutico atender a diversos fatores como interações medicamentosas, 

alergias, à posologia prescrita e duração do tratamento, de forma a garantir a segurança, eficácia e 

qualidade da terapêutica instituída. Caso seja necessário, deve contactar o médico para que proceda às 

respetivas alterações farmacológicas necessárias. Assim, o Farmacêutico desempenha um papel 

interventivo, podendo mesmo participar nas decisões terapêuticas. 

Os medicamentos são dispensados em doses unitárias, para um período de 24 horas durante a semana, 

48 horas se feriado e fins de semana. A farmacêutica acede à prescrição eletrónica e procede à 

validação terapêutica de cada doente, permitindo a impressão dos mapas terapêuticos de todos os 

serviços, exceto serviço de Urgência, Medicina Intensiva e Bloco Operatório. Como desde a impressão 

dos mapas terapêuticos até ao transporte das “malas de medicação”, (correspondem à SDDDIU de 

cada serviço, com separação por sistema de gavetas, com o nome do paciente, nº de cama e a respetiva 

medicação, para posteriormente ser administrada ao paciente pelo enfermeiro segundo a prescrição 

médica) existe um período de 24horas. No dia seguinte à impressão do mapa e preparação da mala, 

são tiradas eventuais alterações, que podem ser alterações na prescrição médica, acréscimo ou retirada 

de medicamentos, alta do paciente, transferência de serviço ou falecimento do paciente. 

No decorrer do meu estágio tive a oportunidade de acompanhar várias vezes as farmacêuticas 

nas validações das prescrições médicas, e ficou a meu encargo a preparação das malas de diferentes 
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serviços. Estas atividades foram muito enriquecedoras, pois permitiram-me perceber o perfil 

farmacoterapêutico do paciente, aplicando os conhecimentos obtidos durante o curso; analisar o papel 

ativo do farmacêutico no circuito do medicamento, o uso racional do medicamento com benefícios 

para o próprio paciente bem como redução dos custos para o próprio hospital. 

3.5. Distribuição Automática de Medicamentos 

Na ULSNE, no âmbito da distribuição automática de medicamentos recorreu-se aos armários 

informatizados para o armazenamento e distribuição de medicamentos- Pyxis®, nos serviços de 

Urgência triagem, Urgência-Sala de Observação e Medicina Intensiva. 

O sistema Pyxis® MedStation® é um sistema de gestão automatizada de medicação que 

permite a retirada da medicação, pelo enfermeiro após prescrição médica. Cada operador é 

identificado através da biometria. A utilização do Pyxis® possibilita o conhecimento do perfil 

farmacoterapêutico do doente, melhora substancialmente o circuito do medicamento, no que diz 

respeito a gestão de stocks, pois permite a definição dos stocks e periocidade de reposição (no caso da 

Unidade Hospitalar de Bragança, 3 vezes por semana, com um valor mínimo, que não deve ser 

ultrapassado a fim de evitar rutura de stock), gestão de datas de validades, gestão de estupefacientes, 

psicóticos controlados através da contagem e monitorização da utilização destes. Esta gestão revela-se 

como ferramenta útil para o aumento da segurança e da qualidade do processo de distribuição de 

medicamentos, contribuindo para uma melhor gestão clinica, farmacoterapêutica e logística do circuito 

do medicamento.  

3.6. Distribuição de Medicamentos a Doentes em Ambulatório 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório por parte dos serviços 

farmacêuticos hospitalares surge da necessidade de vigilância e controlo de certas patologias crónicas, 

desde logo pelas características da patologia, mas também pelas da terapêutica instituída, inclusive no 

que diz respeito à toxicidade dos fármacos (Manual Farmácia Hospitalar)  

Por outro lado, os SF podem dispensar medicamentos ao público em geral em casos de 

emergência, em que esta dispensa não é assegurada pelas farmácias comunitárias, como seja um 

medicamento esgotado. Desde que não seja um medicamento de uso exclusivo hospitalar, os serviços 

farmacêuticos hospitalares podem vender o medicamento a preço de custo ao doente com autorização 

superior da Direção Clinica. 

Com base na legislação em vigor para este tipo de distribuição, na Unidade Hospitalar de 

Bragança, a dispensa de medicamentos é efetuada mediante a prescrição médica para as seguintes 

patologias: 
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 Tratamento HIV
1
 

 Artrite Reumatoide, Espondilite Anquilosante, Artrite psoriática, artrite idiopática juvenil 

poliarticular e psoríase em placas (na receita deve constar o Despacho nº17503/a-2011, de 

29/2 e Despacho nº 14242/2012, de 25/10)
2
 

 Esclerose Múltipla
3
 

 Profilaxia da rejeição Aguda do transplante cardíaco, renal ou hepático
4
 

 Hepatite C
5
 

 Hormona do Crescimento
6
 

 Doentes Acromegálicos
7
 

 Esclerose Lateral Amiotrófica
8
 

 Síndrome de Lennox- Gastaut
9
 

 Insuficiência Renal Crónica (na receita deve constar a inscrição “Doente Renal Crónico) 

Durante o estágio procedi à dispensa de medicamentos a doentes em regime de ambulatório, sob 

supervisão superior. No ato da dispensa tinha que confirmar a validade da receita médica, se a 

medicação pertencia ao grupo legislado para dispensa em regime de ambulatório. Devia também 

confirmar a identidade do utente e este devia assinar a receita. Por outro lado, quando não era o 

próprio a levantar a medicação devia confirmar o nº de utente do titular da receita médica e o cartão de 

cidadão da pessoa presente que teria que assinar o verso da receita.  

Como o distrito de Bragança apresenta uma pirâmide demográfica invertida, a prevalência de 

idosos com co-morbilidades dificultava muitas das vezes a perceção por partes destes dos horários 

corretos da toma do medicamento. Para tentar transpor esta barreira foi me proposto pela Dr.ª Cristina 

Neto a realização de etiquetas (figura 2) com símbolos precetivos dos diferentes períodos do dia 

imagem 2. 

  

 

 

Figura 2- Esquema de horários para toma da medicação por parte dos utentes. 

                                                                 
1 Medicamento com indicação para o tratamento do VIH (Despacho nº 5772/2005 (2ª série), de 27/12/2004 
2 Medicamentos prescritos a doentes com artrite reumatóide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em  de 

Comparticipação da Doença de Crohn activa grave ou com formação de fístulas (Despacho n.º 4466/2005 alterado pelo Despacho n.º 30994/2008), não placas 

abrangidos pelo Despacho n.º 18419/2010, alterado pelo Despacho n.º 1845/2011 e Declaração de Rectificação n.º 286/2011 (Etanercept, Infliximab, 

Adalimumab, Anacinra, Ustecinumab e Golimumab). Salienta-se que o Adalimumab e Infliximab são também abrangidos pelo Regime Especial de 

Comparticipação da Doença de Crohn activa grave ou com formação de fístulas (Despacho n.º 4466/2005 alterado pelo Despacho n.º 30994/2008), não sendo 

possível distinguir no âmbito do CHNM a indicação terapêutica para a qual foram utilizados. 
3 Medicamentos com indicação para o tratamento da Esclerose Múltipla referidos no Despacho n.º 11728/2004, de 17 de Maio. 
4 Medicamentos para Profilaxia da Rejeição Aguda do Transplante Cardíaco, Renal ou Hepático (Despacho n.º 6818/2004, de 10 Março e Despacho 

n.º3069/2005 
5 ) Medicamentos para o tratamento da Hepatite C referidos no Despacho n.º 1522/2003, de 13 de Novembro e Portaria n.º 274/2004, de 2 de Fevereiro 
6 ) Medicamentos contendo hormona de crescimento referidos no Despacho n.º12455/2010, de 22 de Julho) 
7 Despesa com análogos da Somatostatina e Pegvisomante referidos no Despacho n.º 3837/2005, de 27 de Janeiro 
8 Medicamentos para a Esclerose Lateral Amiotrófica referidos no Despacho n.º 8599/2009, de 19 de Março 
9 Medicamentos para o Síndrome de Lennox-Gastaut referidos no Despacho n.º 13 622/99, de 26 de Maio 
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3.7. Medicamentos Sujeitos a um Controlo Especial 

São conjunto de medicamentos legislados, que devido às suas condições especiais de 

segurança devem ser sujeito a um controlo especial, de modo a evitar o seu uso abusivo e atividades 

ilícitas a eles associadas. Entre estes medicamentos destacam-se os Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Hemoderivados. 

3.7.1. Psicotrópicos, Estupefacientes 

A Portaria nº 981/98 permite a execução de medidas de controlo na aquisição e dispensa de 

produtos estupefacientes e psicotrópicos, através da implementação de um conjunto de formulários 

que permitem o controlo da circulação deste tipo de produtos. 

No Serviço Clínico existe um stock  fixo previamente estabelecido entre o Diretor do Serviço Clínico, 

o Chefe de Enfermagem e o Responsável dos Serviços Farmacêuticos. A reposição do stock é feita de 

acordo com a quantidade administrada mediante as necessidades do serviço. A requisição destes 

produtos para administração dentro do hospital carece de requisição escrita para apenas uma 

especialidade farmacêutica, através do Anexo X - modelo nº 1509 da Imprensa Nacional da Casa da 

Moeda (anexo VIII), cujo formato se encontra especificado na Portaria 981/98 de 18 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela portaria nº 1193/99 de 6 de Novembro, (Manual de Qualidade 

Farmácia Hospitalar, 2005). Na requisição deve constar a identificação do serviço, identificação do 

medicamento, com indicação da respetiva forma farmacêutica e dosagem e quantidade requisitada por 

utente e quantidade requerida no total, rubrica do Enfermeiro que a administra, data, assinatura e 

número mecanográfico do Diretor do Serviço ou seu legal substituto e data. Quando as requisições 

chegam aos SF, a Farmacêutica confere a conformidade da prescrição, registando no anexo II e anexo 

III de cada fármaco, referidos anteriormente: o número de registo; quantidade fornecida 

numericamente e por extenso; assinatura e nº mecanográfico do farmacêutico responsável pela 

dispensa e a data. A numeração, feita de forma sequencial, são registados o código e nome da 

substância, quantidade dispensado, a data e o serviço, permitindo assim um maior controlo e debitar 

informaticamente os medicamentos dispensados no stock da farmácia pelos serviços administrativos. 

Nos Serviços requisitantes, o Enfermeiro confirma a receção dos produtos assinando no local 

próprio indicando também o seu número mecanográfico e a data. A requisição é depois devolvida e 

arquivada nos SFH. Os medicamentos sujeitos à requisição referida mais usados na UHB são: 

Fenobarbital, Fentanilo, Morfina, Petidina, sendo que durante o estágio tive oportunidade de 

acompanhar este processo. 

No caso do sistema Pyxis®, esta requisição não é necessária, pois este sistema permite a 

impressão de relatórios sobre os movimentos dos estupefacientes que são armazenados em pasta 
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própria pelos SF. Este procedimento é realizado apenas sob a devida autorização do Infarmed, que 

assim exclui a necessidade de usar o Anexo X - modelo nº 1509 da INCM.  

3.7.2. Hemoderivados 

De acordo com o Despacho conjunto n.º 1051/2000, de 14 de Setembro, sobre o Registo de 

medicamentos derivados de plasma imunoglobulinas, albuminas e vacinas, todos os atos de requisição 

clínica, distribuição aos serviços e administração aos doentes de todos os medicamentos derivados do 

plasma humano utilizados nos estabelecimentos de saúde devem ser registados num impresso próprio, 

modelo nº 1804 INCM, constituída por duas vias "Via farmácia" e "Via serviço" (anexo IX). Assim o 

clínico responsável deve proceder à requisição de Hemoderivados, preenchendo os Quadros A e B do 

referido impresso. A requisição é depois enviada aos Serviços Farmacêuticos para estes procederem à 

dispensa e o Farmacêutico que deve preencher o Quadro C. Seguidamente a receção da medicação é 

validada com a assinatura e nº mecanográfico do elemento da enfermagem responsável pela mesma, 

sendo que aquando da administração desta medicação ao doente o enfermeiro deve ainda preencher o 

Quadro D. A “via farmácia” é, depois, arquivada nos Serviços Farmacêuticos sendo a “via serviço” 

enviada para a enfermaria e arquivada no processo clínico do doente. 

3.7.3. Infeciosos 

No decorrer do meu estágio foi implementado na ULSNE o Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA), que tem como objetivo geral a 

redução das taxas de infeção associadas aos cuidados de saúde, hospitalares e da comunidade, assim 

como da taxa de microorganismos com resistência aos antimicrobianos, relacionada com a prescrição 

inapropriada de antibióticos. 

Para um melhor controlo e cessão da prescrição inapropriada de antibióticos foi elaborada a 

política de prescrição de antimicrobianos de utilização na comunidade, com o objetivo de abordar de 

forma simples o tratamento das infeções mais comuns em ambulatórios, com base nos 

microorganismos mais frequentes, promovendo o uso seguro e eficaz de antibióticos evitando o 

aparecimento de resistência bacterianas na comunidade. No seguimento desta política de prescrição foi 

elaborada uma listagem de antibioterapia de utilização restrita, desta forma os fármacos assinalados 

necessitam do preenchimento do formulário de “Dispensa de Antimicrobiano Restrito”, disponível no 

GCL-PPCIRA, de forma a poder obter dispensa da farmácia. O preenchimento do formulário é da 

responsabilidade do prescritor ou delegada noutro médico que pertença à equipa responsável pelo 

doente. Numa situação de emergência e fora de horas os antibióticos poderão ser dispensados em 1/3 

da toma, de forma a garantir que o paciente faça o tratamento mas sem ser prática habitual. 
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Foi- me solicitado durante o meu estágio pela Dr.ª Cristina Neto a realização de Tabelas de 

Diluição e Tempos de Administração de determinados grupos terapêuticos onde constava a dosagem 

pretendida por fármaco, o procedimento para reconstituição caso fosse o caso, as diferentes formas de 

administração (intramuscular IM perfusão intravenosa IV ou subcutânea), diluições para perfusão e 

respetivos tempos, a estabilidade da solução e a existência ou ausência de interações, bem como o 

alerta para a necessidade de ajustes de dose do fármaco consoante a função renal do doente. Listagem 

das tabelas sobre os grupos (presentes como exemplo em anexo X):  

 Antibioterapia profilática em cirurgia (presentes como Anexo 2 no Guia de Orientação para a 

utilização de Antibioterapia profilática em Cirurgia)  

 Antibioterapia geral,  

 Antivíricos, 

  Antifúngicos,  

 Antiparasitários, 

  Anestésicos locais,  

 Medicação de alto risco (Soluções Eletrolíticas Concentradas)  

De forma a compilar toda a informação condensada nas tabelas sobre interações medicamentosas 

elaborei uma lista de “Excel” para os grupos terapêuticos analisados anteriormente (exemplo em anexo 

XI).  

Todo o processo de pesquisa e compilação dos dados foi supervisionado pela Dr.ª Cristina Neto, e 

permitiu-me aprofundar os conhecimentos sobre o tema, bastante enriquecedor para a minha formação 

como futura farmacêutica. 
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4. PRODUÇÃO E CONTROLO DE MEDICAMENTOS 

4.1. Conceito Integrado de Garantia e Qualidade 

A Farmacotécnia é o setor dos Serviços Farmacêuticos onde se procede à preparação de 

formulações de medicamentos necessários a Unidade Hospitalar e que não se encontram disponíveis 

no mercado, como componentes não tolerados pelo doente, dosagens inadequadas, formas 

farmacêuticas inexistentes e associações de substâncias ativas não disponíveis nos mercados. Visa 

essencialmente recém-nascidos, doentes pediátricos, doentes idosos e doentes com patologias 

especiais (exemplo oncológicas). 

Atualmente a produção de medicamentos nos SF da UHB é limitada à manipulação de formas 

farmacêuticas não estéreis e reembalagem de medicamentos. 

4.2. Preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis 

Segundo o Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril, que Regula a prescrição e a preparação de 

medicamentos manipulados, o Farmacêutico ao preparar um medicamento manipulado deve 

assegurar-se da qualidade da preparação, observando para o efeito as boas práticas e ainda verificar a 

segurança do medicamento, no que respeita às doses da ou das substâncias ativas e à existência de 

interações que ponham em causa a ação do medicamento ou a segurança do doente. Aquando da 

preparação de uma fórmula farmacêutica é necessário que o Farmacêutico preencha: a ficha de 

Preparação de Manipulados, a ficha de Registo de Movimento de Matérias Primas, a ordem de registo 

de medicamentos manipulados e o registo de movimentos, (Manual de Boas Práticas,2005) 

É fundamental que todas as matérias-primas possuam um Certificado de Análise nos quais os 

parâmetros analisados deverão estar conforme o estabelecido. Durante a manipulação são adotadas 

medidas mínimas de higiene, como utilização de luvas e máscara. Na Unidade Hospitalar de Bragança 

geralmente, são os Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica que procedem à preparação dos 

manipulados, contudo sempre sob a supervisão de um Farmacêutico. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de proceder à preparação dos seguintes 

manipulados: álcool a 50% e 60%, Solução Aquosa de Ácido Acético 3%, Colutório para Gargarejar -

“Saliva artificial” e Solução Oral de Sulfato de Trimetoprim.  
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4.3. Reembalagem 

A reembalagem de medicamentos sólidos orais é essencial ao sistema de distribuição 

SDDDIU, permitindo ao SF dispor do medicamento, na dose prescrita, de forma individualizada 

permitindo a redução do tempo gasto pelo enfermeiro na preparação da medicação, reduzir o risco de 

contaminação e reduzir os erros de administração. É portanto fundamental, que na reembalagem fique 

assegurado a correta identificação do medicamento reembalado, constando o nome genérico, dose, lote 

e prazo de validade (igual ao prazo de validade estabelecido pelo laboratório no caso de 

reembalamento com blister, com prazo de validade máximo de 6 meses se for reembalamento sem 

blister). 

A reembalagem é efetuada de forma semi-automática, utilizando o modelo Sargent, Auto-

Print
TM 

Unit Dose Systems, Medical Packaging INC. Esta máquina possui um sistema informático 

acoplado, que permite a rotulagem dos medicamentos reembalados. Reembala-se um medicamento de 

cada vez adotando medidas de higiene, como o uso de luvas e de máscara. Durante o estágio assisti ao 

processo de reembalamento e posterior registo em folha própria dos Serviços Farmacêuticos. 
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5. INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS E OUTRAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA 

CLÍNICA 

“A realidade hospitalar carateriza-se atualmente por doentes internados ou em regime de 

ambulatório com terapêutica de alto risco e pela existência de várias etapas e intervenientes entre o 

momento de prescrição e o da administração dos medicamentos de forma a evitar Reações Adversas 

com Medicamentos (RAMS)” (FHNM). 

O conceito de Farmácia Clinica tem por base o desenvolvimento da atividade do farmacêutico 

centrada no doente com o objetivo de otimizar a terapêutica farmacológica promovendo a cura e/ou 

prevenção da doença. A presença do farmacêutico nas equipas clínicas demonstrou redução de 

terapêuticas ineficazes e de RAMS e aumento da relação custo- efetividade terapêutica. 

A inclusão do farmacêutico nas equipas multidisciplinares, junto do doente e dos outros 

profissionais de saúde, seria uma mais-valia pois os conhecimentos farmacodinâmicos, 

farmacocinéticos, monitorizações de terapêutica e interações medicamentosas teriam um contributo 

significativo na utilização racional do medicamento e uma terapêutica mais direcionada e eficaz para 

cada doente. 

Os Serviços Farmacêuticos da ULSNE não possuem um centro de informação de 

medicamento (CIM), como seria desejável, desta forma toda a pesquisa é feita através do site 

INFARMED, Prontuário Terapêutico, FHNM, Simposium Terapêutico, Índice Nacional Terapêutico, 

Mapa Terapêutico e Farmacopeia Portuguesa. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de analisar: o Manual de Qualidade da Farmácia 

Hospitalar, O Programa de Integração do Novo Elemento nos SF, Revisão da Legislação e os 

respetivos Despachos da medicação em regime de ambulatório.  

Sobre a orientação da Dr.ª Ângela Aragão pude proceder a análise: das Normas da direção 

geral de saúde sobre contracetivos e interrupção da gravidez; Plano nacional de vacinação; Material de 

penso e Tipos de Feridas; Medicação a Suspender antes de uma Cirurgia; Nutrição parentérica uma 

breve abordagem e Prescrição fora das indicações aprovadas (off-label) práticas e problemas, que 

muito contribuíram para o meu processo de aprendizagem. 

5.1. Farmacovigilância  

Em Portugal, o Sistema Nacional de Farmacovigilância foi criado em 1992 e é constituído por 

Unidades Regionais de Farmacovigilância (URF): Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, e Sul. Os 

Farmacêuticos Hospitalares, tal como os demais profissionais de saúde, integram a estrutura do 
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Sistema Nacional de Farmacovigilância, e como tal têm a obrigação notificar reações adversas que 

ocorram com o uso de medicamentos, mesmo que estas estejam descritas. Assim, sempre que 

verifique uma reação adversa deve haver de imediato recolha e registo adequado dessa reação e 

notificar o Serviço Nacional de Farmacovigilância. Esta notificação pode ser efetuada de várias 

formas, nomeadamente via online no Portal RAM do Sistema Nacional de Farmacovigilância.  

5.2. Acompanhamento da Visita Médica 

O simples conceito de farmacêutico hospitalar como mero fabricante e dispensador de 

medicamentos está mudar, tendo surgido um conceito de farmacêutico clinico. Este conceito tem em 

vista um farmacêutico com papel ativo na terapêutica do doente e na prestação de cuidados 

farmacêuticos. 

Neste seguimento, o farmacêutico hospitalar deve fazer parte da equipa multidisciplinar da 

saúde e acompanhar diretamente o doente nos serviços, prestando apoio contínuo aos médicos e 

enfermeiros desse serviço. Esta integração passa pela participação do farmacêutico na visita médica. 

Teoricamente, esta participação permite ao farmacêutico intervir de forma oportuna e segura na 

terapêutica instituída a um doente (posologia, formas e vias de administração), colaborar na prevenção 

ou deteção de efeitos secundários, interações farmacológicas (fármacos ou nutrientes), vigilância do 

cumprimento de protocolos terapêuticos instituídos ou deteção da necessidade da sua implementação.  

Na Unidade Hospitalar de Bragança o acompanhamento da visita médica não é realizado. Não 

obstante, penso que esta é uma área em franco desenvolvimento, na qual o farmacêutico se deve 

rodear de conhecimentos sólidos, de forma a desempenhar um papel ativo, responsável e seguro na 

prestação de cuidados ao doente. 

5.3. Comissões  

O decreto regulamentar nº 3/88 de 22 de Janeiro obriga à criação de comissões de apoio 

técnico designadas por “Comissões Técnicas”, as quais são órgãos consultivos indispensáveis para a 

implementação de regras, normas e procedimentos de utilização de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos, (Manual de Estágio Hospitalar, FFUP 2014/2015) 

Na Unidade Local de Saúde do Nordeste as Comissões que integram farmacêuticos são: 

Grupo de Nutrição Artificial, Comissão de Feridas, Comissão de Farmácia e Terapêutica, Comissão de 

Controlo e Infeção, Comissão de Antibioterapia, Comissão de Percurso do Doente e Comissão de 

Catástrofe em situações críticas ou de risco para a saúde pública.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante o estágio reforcei a ideia que Farmacêutico é o especialista do medicamento, com um 

papel primordial e nuclear em todos os processos, devendo assumir-se ativamente em áreas 

hospitalares no âmbito da gestão, aprovisionamento, distribuição, farmacotecnia e análises clínicas, 

sendo também crucial a integração em equipas multidisciplinares como assessoria técnica, facto que 

infelizmente ainda não é de todo uniforme no serviço nacional de saúde português. 

Também pude compreender que a solicitação destes conhecimentos é feita diariamente, pelo 

que os Farmacêuticos devem estar sempre conscientes da sua responsabilidade e da necessidade da 

constante atualização na sua formação. O Farmacêutico acarreta várias responsabilidades no ambiente 

hospitalar, incluindo um acompanhamento de todo o circuito interno do medicamento, desde o 

processo de aquisição até à dispensa aos doentes internados ou em regime de ambulatório. A ação do 

Farmacêutico deve contribuir para melhoria de estado de saúde e posterior qualidade de vida do 

doente, passando pela participação na escolha do perfil farmacoterapêutico mais adequado em cada 

situação clínica. Isto permite assegurar a eficácia e segurança da terapêutica, minimizando os riscos 

associados ao seu uso.  

No estágio contactei com as diferentes funções do Farmacêutico Hospitalar e pude entender a 

grande mais-valia da nossa presença numa equipa multidisciplinar de profissionais de saúde.  
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ANEXOS 



 

 

ANEXO I
 

Modelo de requisição que acompanha a nota de encomenda no caso das substâncias 

Estupefacientes e Psicotrópicas 

 
  



 

 

ANEXO II 

Modelo da ordem de Registos da Distribuição de Psicotrópicos e Estupefacientes 

 

  



 

 

ANEXO III 

Modelo de Registo da Distribuição de Psicotrópicos e Estupefacientes 

 

  



 

 

ANEXO IV 

Modelo da ordem de Registos de Hemoderivados

 

  



 

 

ANEXO V 

Modelo de Registo da Distribuição de Hemoderivados 

 

  



 

 

ANEXO VI 

Modelo do Registo Manual de Reposição dos stocks por níveis 

 

  



 

 

ANEXO VII 

Modelo do Registo de Distribuição Personalizada 

 

  



 

 

ANEXO VIII 

Modelo de requisição de medicamentos Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas 

 

  



 

 

ANEXO IX 

Modelo de Requisição/distribuição/administração de medicamentos hemoderivados – “Via 

Serviço” 

 

  



 

 

ANEXO X 

Exemplo de tabelas de diluição de Antibioterapia 

 

 

  



 

 

ANEXO XI 

Exemplo de tabela de interação da Antibioterapia 



 

 

 




