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Resumo 
 

A Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto proporciona aos estudantes do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, no último semestre do curso, um contacto 

direto com a realidade do mercado de trabalho e com o exercício da profissão farmacêutica, 

permitindo consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo dos cinco anos de curso.  

O estágio em farmácia comunitária torna-se assim o culminar dos cinco anos de 

aprendizagens teóricas e proporciona aos estudantes uma vertente mais prática da profissão, 

permitindo compreender a verdadeira importância do farmacêutico perante a comunidade, 

vivenciando os desafios e as dificuldades que do exercício da sua atividade advêm. Atualmente, 

as funções assumidas pelo farmacêutico na sociedade portuguesa traduzem-se numa 

afirmação crescente que ultrapassa o seu papel enquanto técnico do medicamento. O 

aconselhamento sobre o uso racional dos fármacos, a monitorização dos utentes, a capacidade 

de sensibilizar para a importância da adoção de estilos de vida saudáveis são algumas das 

competências sociais que lhe compete. Uma vez que o farmacêutico é o último profissional de 

saúde em contacto com o utente antes da administração de medicamentos, é da sua 

responsabilidade a prestação de todos os esclarecimentos e aconselhamento, desde as 

interações medicamentosas, contraindicações e reações adversas, à seleção do fármaco mais 

adequado.  

O presente relatório, desenvolvido no âmbito do estágio curricular em farmácia comunitária, 

retrata as atividades e valências desenvolvidas ao longo dos quatro meses de estágio, 

realizado entre março e julho de 2016, na Farmácia Paes. Numa primeira parte é retratada a 

realidade da farmácia e são descritas as diferentes tarefas do farmacêutico comunitário, assim 

como as valências teóricas e práticas que adquiri. Numa segunda parte, são apresentados os 

dois projetos práticos que desenvolvi na farmácia ao longo do exercício da prática farmacêutica, 

com o relativo suporte teórico. 
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A. Parte 1 
 
1. Organização da farmácia 

1.1 Localização e utentes 

Localizada na rua Abade Faria, nº 22 A, a Farmácia Paes (FP), inaugurada em 1939 e 

restruturada em 20091, insere-se numa zona residencial de Lisboa. Apesar da heterogeneidade 

da comunidade que serve, os seus principais utentes diários são os idosos que habitam nas 

proximidades da farmácia, assim como os que frequentam o centro de dia do Alto do Pina e os 

residentes na Casa de Repouso da Alameda. A sua proximidade com o centro de saúde da 

Alameda também traz à farmácia muitos utentes de diversas faixas etárias com patologias 

específicas e, devido à sua localização central na cidade de Lisboa, são também frequentes os 

utentes de origem estrangeira, assim como utentes de faixa socioeconómica mais elevada. No 

entanto, a grande maioria dos utentes são idosos polimedicados e com patologias crónicas, 

que muitas vezes recorrem à farmácia mesmo antes de procurarem uma indicação médica. 

1.2 Horário de funcionamento 

O horário de atendimento ao público da FP é das 9:00h às 20:00h, de segunda a sexta feira 

e das 9:00h às 13:00h aos sábados, cumprindo-se assim os termos legais em vigor impostos 

pelo pelo Decreto-Lei (DL) n.º 172/2012, de 1 de agosto2. Mensalmente, e conforme 

calendarização previamente coordenada com a Associação Nacional das Farmácias (ANF) e 

Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo, são ainda feitos dois 

serviços permanentes, funcionando a farmácia, nesses dias, de forma ininterrupta, desde a 

hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte. Este horário de funcionamento 

contínuo é assegurado sempre pelo diretor técnico (DT) e os restantes horários são 

assegurados, de forma rotativa, por toda a equipa técnica da farmácia. 

1.3 Recursos humanos 

Cumprindo-se os requisitos do DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, que prevê que uma 

farmácia aberta ao público deverá dispor de pelo menos dois farmacêuticos coadjuvados por 

técnicos de farmácia ou por outro pessoal devidamente habilitado3, o quadro técnico da FP é 

composto pelo farmacêutico e DT Sérgio Vasco, as farmacêuticas Leila Costa e Catarina Araújo 

e a técnica de farmácia Ana Catarina Duarte. 

A FP é propriedade do farmacêutico Henrique Duarte, que também possui uma 

parafarmácia no Alentejo – A Planície da Menina Aline – e para a qual se fazem algumas 

transferências diretas de produtos.  

Desta forma reúne-se uma equipa que se carateriza pela competência técnica dos seus 

profissionais jovens e dinâmicos, que se regem por sólidos valores dos quais se destacam a 

ética, a transparência, o respeito e a competência no atendimento, visando sempre a satisfação 

do utente1. 

1.4 Infraestruturas 
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1.4.1 Espaço exterior 

Inserida no piso térreo do prédio, a FP apresenta um aspeto exterior caraterístico e 

profissional, onde são facilmente visíveis a inscrição “Farmácia Paes” e o símbolo “cruz verde”, 

assim como uma placa com o nome completo do DT, que 

também se encontra devidamente destacada no interior da 

FP, obedecendo assim, ao que está descrito no artigo 28º 

do DL n.º 307/2007, de 31 de agosto3. A fachada (figura1) 

é constituída por uma montra de vidro, geralmente 

utilizada para divulgar as campanhas promocionais de 

produtos dermocosméticos e de higiene corporal (PDHC), 

novos produtos do mercado atual ou medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM), adaptados à 

sazonalidade e necessidades dos utentes. Na fachada 

estão inscritas também informações relativas ao horário de funcionamento da FP e respetivos 

cuidados de saúde prestados, assim como a listagem das farmácias do município em regime 

de serviço permanente. A sua entrada principal, munida por uma porta de vidro automática, 

permite o fácil acesso a todos os utentes, incluindo crianças, idosos e portadores de deficiência 

motora. 

1.4.2 Espaço interior 

As instalações da FP garantem uma boa acessibilidade, comodidade e privacidade dos 

utentes e do respetivo pessoal, cumprindo com o DL n.º 307/2007, de 31 de agosto e com as 

Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária3,4. As caraterísticas interiores da 

FP encontram-se de acordo com a Deliberação n.º 2473/2007, de 28 de novembro, cumprindo 

com os requisitos de áreas mínimas e divisões obrigatórias5. 

A zona de atendimento ao público (figura 2) é composta por um balcão, com três postos de 

atendimento e uma área de espera, onde existem 

expositores de produtos de puericultura, PDHC e 

produtos promocionais. A zona de atendimento ao 

público é um espaço amplo, de fácil movimentação, 

que permite ao utente a visualização dos vários 

produtos expostos, tanto nos lineares laterais como 

nos expositores centrais. Atrás do balcão, 

encontram-se produtos de elevada rotatividade, quer 

em gavetas ou expostos em prateleiras, como 

MNSRM, produtos de uso veterinário, ou dietéticos, que permitem um atendimento mais rápido 

e eficaz. Ainda inseridos nesta zona de atendimento ao público, incluem-se dois gabinetes de 

atendimento personalizado (figura 3), que se destinam à medição de parâmetros biológicos e 

Figura 1: Fachada da farmácia Paes. 

Figura 2: Zona de atendimento ao público. 
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fisiológicos, à administração de injetáveis, a consultas de nutrição e, sempre que se justificar, 

a um atendimento mais reservado. 

Constituem ainda o espaço interno da farmácia uma zona de gestão de encomendas (figura 

4), essencial para o envio, verificação e receção de encomendas, um laboratório, onde procede 

à preparação de medicamentos manipulados, um gabinete administrativo, uma área de stock 

ativo (figura 5) e uma instalação sanitária. 

2. Fontes de Informação e documentação científica 
O artigo 12º do Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos realça que 

“considerando a constante evolução das ciências farmacêuticas e médicas, o farmacêutico 

deve manter atualizadas as suas capacidades técnicas e científicas para melhorar e aperfeiçoar 

constantemente a sua atividade, de forma que possa desempenhar conscientemente as suas 

obrigações profissionais perante a sociedade”6. Com base nesta referência, existem na 

farmácia, ao dispor de todos os profissionais de saúde que lá trabalham, uma diversa gama de 

fontes de informação, que importa conhecer para utilizar sempre que necessário.  

Em primeiro lugar, o próprio sistema informático (SI) utilizado na farmácia, o Sifarma 

2000®, constitui por si só uma ferramenta muito útil e rápida para dúvidas menores. Por outro 

lado, na FP, e de acordo com o DL n.º 307/2007, de 31 de agosto e seguindo as Boas Práticas 

de Farmácia, existem disponíveis as fontes de informação de acesso obrigatório, como a última 

edição do Prontuário Terapêutico e a Farmacopeia Portuguesa3,4. Para além das fontes 

obrigatórias, a FP detém na sua biblioteca outras referências que são importantes, como o 

Formulário Galénico Português 2007, o Manual de Boas Práticas de Farmácia, circulares 

técnico-legislativas institucionais e alguns livros mais específicos, como o Manual de 

Antibióticos Antibacterianos (2005). 

Em termos nacionais, existem também vários centros de informação importantes, entre os 

quais o site da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed), Centro 

de Informação sobre Medicamentos da Associação Nacional das Farmácias (CEDIME), Centro 

de Informação do Medicamento da Ordem dos Farmacêuticos (CIM) e Centro de Informação 

Figura 3: Gabinete de 
atendimento personalizado. 

Figura 4: Zona de gestão de 
encomendas. 

Figura 5: Área de stock ativo.	
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Antivenenos (CIAV). Em paralelo, em termos internacionais, estão disponíveis para consulta 

online o site da European Medicines Agency (EMA), Food and Drug Administration (FDA), 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e Motherisk, esta última muito útil para 

esclarecimento de dúvidas relacionadas com todas as questões envolventes ao tratamento 

farmacológico durante a gestação. 

No decorrer do meu estágio, várias foram as situações que tive de recorrer a algumas 

destas fontes de informação, de forma a esclarecer e suportar o esclarecimento de todas as 

dúvidas próprias e dos utentes. De uma forma geral, as ferramentas de orientação a que mais 

recorri foram o prontuário Terapêutico Nacional e o Resumos das Caraterísticas do 

Medicamento (RCM) disponíveis no site do Infarmed. 

3. Contabilidade e gestão na Farmácia 
As constantes alterações de preços e regras de comparticipação no mercado do 

medicamento, o contexto atual de crise económica, financeira e social que Portugal atravessa, 

aliada à abertura de espaços de saúde em grandes superfícies comerciais, levaram a uma 

agitação do mercado farmacêutico. Estas inúmeras adversidades que se fazem sentir, aliadas 

à constante entrada de novos produtos no mercado, confere uma complexidade na gestão de 

stocks na atividade farmacêutica, com a agravante da sazonalidade de muitos dos produtos 

comercializados nas farmácias.  

Assim, uma correta gestão de stocks é fundamental para o bom funcionamento da farmácia. 

Por um lado, é fundamental um consciente investimento, de forma a evitar a acumulação de 

produtos sem consumo ou de produtos com prazo de validade a terminar. Por outro lado, a 

satisfação dos utentes é essencial, pelo que é muito importante manter um stock aceitável de 

cada produto, quer em quantidade quer em diversidade, para que seja possível dispensar o 

medicamento ou produto de saúde e a quantidade prescrita no momento. Assim, e para uma 

gestão adequada, torna-se essencial o recurso à informática e a programas adequados.  

O sistema informático adotado pela FP é o Sifarma 2000®, desenvolvido para a gestão 

diária de uma farmácia. Este sistema fornece ferramentas que permitem fazer a gestão do 

produto desde a sua entrada até a saída, avaliando a média mensal de vendas e a rotatividade 

dos produtos e definindo máximos e mínimos de stocks de acordo com as saídas. Para além 

disso, auxilia também a gestão dos prazos de validade e a etiquetagem de produtos de venda 

livre, cujos preços não vêm impressos nas embalagens. O SI constitui uma ferramenta 

essencial para a gestão e organização de uma farmácia, permitindo uma maior eficiência e 

qualidade do serviço e cada profissional tem acesso ao programa a partir de um código de 

acesso pessoal.  

No que toca à gestão propriamente dita da FP, esta está ao encargo do DT, com o apoio 

da restante equipa. Por outro lado, é também importante que o farmacêutico responsável pela 

gestão delegue competências, atribuindo tarefas importantes do dia-a-dia da farmácia à sua 

equipa, como forma de responsabilização e motivação, para além de regra elementar da boa 
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gestão. Na FP, cada elemento da equipa apresenta as suas tarefas e responsabilidades, 

contribuindo assim para uma melhor organização e gestão do dia-a-dia da farmácia. Durante o 

estágio, integrei na organização e gestão da equipa, adquirindo competências e cumprindo 

todas as tarefas que me incumbiam.  

4. Encomendas e aprovisionamento 
4.1 Fornecedores 

As encomendas de produtos farmacêuticos na FP são feitas de forma diária a três 

fornecedores do mercado – Alliance Healthcare, Plural e Cooprofar – sendo que este último, 

no decorrer do meu estágio, foi substituído pelo fornecedor Botelho&Rodrigues. Cada 

fornecedor realiza duas entregas diárias de acordo com horários predefinidos e adequados ao 

período de funcionamento da farmácia. Duas vezes por dia é realizada uma grande 

encomenda, comumente denominada encomenda diária, ao fim da manhã e ao fim da tarde, 

que é autoproposta pelo SI, baseada nas faltas existentes e mediante os stocks de segurança 

pré-definidos para cada produto. No entanto, antes da sua aprovação, finalização e envio, esta 

proposta é ajustada manualmente. Esta encomenda é feita ao fornecedor preferencial da FP, 

que é a Alliance Healthcare. Esta preferência é baseada nas condições comerciais que os 

fornecedores oferecem, na capacidade diária de fornecimento, isto é, o número de voltas que 

fazem e ainda, no facto da FP pertencer a um grupo de compras que tem um acordo com este 

fornecedor. 

Paralelamente às encomendas já referidas, é feita a aquisição de produtos em maiores 

quantidades diretamente a alguns laboratórios, através dos delegados ou de impressos 

próprios, o que geralmente confere vantagens em termos económicos.  Este sistema de 

encomendas diretas aos laboratórios é também utilizado para suprir algumas necessidades 

pontuais de medicamentos que se encontrem esgotadas nos distribuidores.  

Durante o dia são ainda realizadas encomendas instantâneas via telefone, via Sifarma 

(Alliance Healthcare, Plural e Botelho&Rodrigues) e via gadgets específicos (Cooprofar), sendo 

esta opção feita com base na disponibilidade dos produtos nos diferentes fornecedores e no 

preço de venda à farmácia (PVF) estabelecidos por cada um deles, permitindo obter-se uma 

maior margem para a farmácia ou uma maior competitividade para o utente. 

4.2 Receção e conferência de encomendas 

Quando acontece a entrega de uma encomenda na farmácia, é necessário proceder à 

receção e conferência da mesma. Na FP, a receção de encomendas é feita na zona de back-

office e está, de uma forma geral, sob a responsabilidade da técnica de farmácia. No entanto, 

na sua ausência, qualquer farmacêutico em horário de trabalho está apto para proceder a esta 

tarefa, de forma a não comprometer o normal funcionamento da farmácia.  

Todas as encomendas entregues na farmácia são acompanhadas por uma guia de 

remessa/transporte ou fatura (original e duplicado), que identifica o fornecedor, o destinatário, 

os produtos encomendados e o respetivo código nacional português (CNP), assim como a 
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quantidade pedida e efetivamente enviada, o PVF, o imposto de valor acrescentado (IVA) 

aplicável e o preço de venda ao público (PVP). Quando são encomendados medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos, a fatura faz-se acompanhar pela folha de requisição, conforme 

o estabelecido pelo DL nº 15/93, de 22 de janeiro7. 

O processo de receção inicia-se pela sua confirmação no SI, através do número 

identificativo. No caso das encomendas que não o possuam, é necessário primeiro proceder-

se à sua criação manual, com recurso a uma funcionalidade do SI.  

Preferencialmente, os produtos de armazenamento especial a baixas temperaturas devem 

ter prioridade, para que se possa proceder ao respetivo armazenamento, de modo a não 

quebrar a cadeia de frio, conferindo-se o produto foi realmente pedido e se o número de 

embalagens pedidas coincide com o número de embalagens recebidas. Concomitantemente, 

deve averiguar-se a sua integridade, registar o preço e o respetivo prazo de validade. Este 

processo repete-se para os restantes produtos. Os produtos que apresentem stock negativo no 

SI são imediatamente separados após receção, pois correspondem a produtos já pagos pelos 

utentes, sendo colocados numa gaveta destinada a esse fim.  

Para os medicamentos comparticipados, o preço é fixado pela entidade reguladora e está 

impresso na embalagem, segundo o disposto na Lei n.º 25/2011, de 16 de junho8. De acordo 

com o DL n.º 65/2007, de 14 de março, o PVP de um medicamento depende do preço de venda 

ao armazenista, da margem de comercialização do distribuidor grossista, da margem de 

comercialização do retalhista, da taxa sobre a comercialização dos medicamentos e do IVA9. 

No caso dos produtos e medicamentos que não apresentam inscrito qualquer PVP é necessário 

efetuar a marcação manual do preço, que é definido pelo DT, tendo em conta o preço de custo, 

a margem de comercialização e o respetivo IVA (6% ou 23%). Neste caso são impressas 

etiquetas que contêm o preço marcado e definido pela farmácia.  

Para finalizar a receção, deve-se confirmar se o valor da incidência (sem o IVA) e a 

quantidade de artigos rececionada é condizente com a fatura. Caso não se verifique, deve-se 

averiguar o erro e proceder à sua correção. Na presença de alguma não conformidade detetada 

na encomenda, é necessário proceder à reclamação junto do fornecedor logo que possível.  

Ao longo do estágio tive a oportunidade de rececionar encomendas diariamente e esta 

tarefa ajudou-me bastante a conhecer melhor os produtos disponíveis na farmácia, o que se 

demonstrou uma mais valia no momento do atendimento ao público. 

4.3 Armazenamento 

Uma vez terminada a receção de encomendas, procede-se então ao armazenamento dos 

produtos, que na FP é efetuado segundo o critério First Experied, First Out, isto é, coloca-se 

de forma mais acessível aqueles produtos cujo um prazo de validade seja mais curto. O 

aprovisionamento deve respeitar as condições de conservação individuais de cada produto, 

sendo a sua grande maioria acondicionados de forma controlada, à temperatura ambiente 

(<25ºC) e humidade relativa inferior a 60%. Os produtos de frio são, tal como já referido, os 
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primeiros a serem acondicionados no frigorífico, a uma temperatura controlada entre 2ºC a 8ºC. 

Os estupefacientes e psicotrópicos são armazenados num local específico e fora do alcance 

do público. Os MNSRM e produtos de venda livre são acondicionados em áreas privilegiadas 

da zona de atendimento ao público.  

4.4 Devolução de encomendas 

A necessidade de devolução de produtos aos fornecedores é uma situação que se pretende 

o mais pontual possível. O recurso a este mecanismo acontece quando: existe uma 

desconformidade entre o que foi pedido e o que foi entregue, como, por exemplo, um produto 

enviado, mas não pedido; a embalagem se encontra danificada quando o produto foi entregue; 

o preço de venda ao público está errado; o prazo de validade está a expirar; ocorre a recolha 

de produto do mercado por indicação do Infarmed ou pelo laboratório produtor.  

A devolução é realizada através da emissão de uma nota de devolução com recurso ao SI, 

sendo que o original e o duplicado, devidamente carimbados e assinados, são enviados com o 

produto para o fornecedor e o triplicado é arquivado na farmácia. Quando o fornecedor aceita 

a devolução, pode trocar o produto devolvido por outro igual ou emitir uma nota de crédito com 

o valor correspondente e que geralmente é descontado na fatura seguinte. Os produtos que 

não tenham sido aceites são devolvidos à farmácia, que posteriormente procede à quebra dos 

mesmos. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar diversas devoluções, que na maioria 

dos casos se deviam ao envio de produtos não pedidos pela farmácia e não discriminados na 

fatura. 

4.5 Controlo de prazos de validade e verificação de existências 

O controlo do prazo de validade deve ser feito de forma rigorosa, garantindo por um lado a 

qualidade de todos os produtos dispensados aos utentes, mas por outro antecipar a 

desvalorização de alguns produtos cuja devolução não é possível, promovendo a venda através 

de promoções ou outras iniciativas.  

A verificação do prazo de validade deve ser realizada diariamente aquando da receção de 

encomendas e corrigida sempre que se rececione um produto com o stock a zero ou cujo prazo 

de validade na embalagem é inferior ao apresentado pelo SI. Por outro lado, mensalmente, na 

FP, é efetuada uma revisão dos prazos de validade de todos os produtos cuja validade esteja 

a expirar nos 3 meses seguintes, com o auxilio de listagens emitidas pelo SI. Por último, durante 

a dispensa de medicamentos aos utentes, o farmacêutico deve sempre confirmar o PV, para 

garantir um último controlo do processo referido. 

A verificação de existências na FP é feita sempre que se deteta um erro de stock, havendo 

uma folha de registo das discrepâncias de stock encontradas, que são posteriormente 

corrigidas pelo DT. O SI tem disponível uma ferramenta muito importante para evitar alguns 

erros de stock, que consiste na verificação dos medicamentos dispensados aos utentes no 

momento do atendimento, permitindo garantir que o medicamento dispensado corresponde ao 
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prescrito. 

5. Marketing na Farmácia Comunitária 
O marketing de produtos de saúde, medicamentos não sujeitos a receita médica e outros 

produtos de venda em farmácia tem um papel primordial no volume de vendas, assim como a 

sua disposição no espaço de atendimento da farmácia, o aconselhamento pelos profissionais 

e a publicidade em meios de comunicação social podem fazer aumentar a procura por parte 

dos utentes. É fundamental conhecer os utentes habituais, bem como os seus gostos e 

preferências, precavendo assim a existência dos produtos que utilizam e nas quantidades 

adequadas, mas sem que a componente comercial se sobreponha ao interesse da saúde dos 

mesmos.  

Na FP esta promoção dos produtos é feita essencialmente por dois meios: via facebook e 

via newsletter. Esta tarefa, da responsabilidade de uma das farmacêuticas da FP, é feita numa 

periodicidade apertada, de forma a manter os utentes atualizados acerca dos novos produtos 

disponíveis na farmácia, assim como promoções e descontos adicionais que se realizam 

consoante a sazonalidade de alguns produtos. Desta forma, três vezes por semana é feita uma 

publicação na página do facebook da FP e, mensalmente, é enviada uma newsletter (anexo 1), 

via e-mail, aos clientes habituais da farmácia.  
Por outro lado, há também sempre uma grande rotatividade na montra da farmácia, que 

normalmente não excede os 15 dias sem alteração. No que toca à disposição dos produtos na 

farmácia, para além dos lineares laterais que se mantêm mais ou menos estáveis em termos 

de disposição ao longo do ano, existe na FP uma gôndola central, onde se colocam os produtos 

em maior destaque: por exemplo, a partir de abril, privilegiam-se os solares e produtos 

relacionados com a época balnear, assim como produtos anticelulíticos e de emagrecimento. 

Durante o período do meu estágio na FP, tive a oportunidade de contribuir com ideias para 

a elaboração das publicações na página do facebook, ajudei a montar algumas montras e a 

organizar a gôndola central e ainda colaborei numa campanha promovida pela FP, no âmbito 

do Dia do Abraço, em que se premiava um utente da farmácia com um creme anti-

envelhecimento, após um concurso da foto do melhor abraço entre utentes e pessoal técnico 

da FP (anexo 2).  

Uma outra vertente do marketing em farmácia, desta vez mais dirigida aos profissionais de 

saúde, é a promoção dos produtos que é feita pelos delegados comerciais dos diversos 

laboratórios, através de formações promovidas na farmácia. Numa época em que é tanta a 

facilidade com que todos têm acesso à informação, torna-se primordial para o esclarecimento 

e escolha do produto pelo utente que o farmacêutico domine as caraterísticas dos produtos que 

vende, uma vez que a sua é cada vez mais criteriosa e independente. Neste sentido, foram 

várias a formações que tive oportunidade de assistir ao longo do meu estágio (tabela 1) e 

considero que cada uma delas se evidenciou uma mais valia para melhorar a qualidade dos 

meus atendimentos e para aumentar a minha confiança na indicação farmacêutica que fazia 
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aos utentes. 
Tabela 1: Calendarização das formações adquiridas. 

Data Laboratório/Gama Conteúdo 

2 de 
março Bioativo Gama completa de suplementos alimentares 

5 de abril Vichy Fond de Tein e Dercos 

7 de abril Kukident Fixadores de prótese 

12 de abril Bial Orvalez 

15 de abril Sanofi Carena, Mytosil, Telfast, Opticrom, Nasorinathiol 

20 de abril Espaço veterinário Desparasitantes, anticoncecionais e produtos de higiene 
para cães e gatos. 

12 de 
maio 

Postinor Pilula do dia seguinte 

19 de 
maio 

La Roche-Posay Gama de solares e antienvelhecimento 

20 de 
maio 

Scholl Produtos para pés e unhas 

2 de junho Italfarma Neuralex 

 
6. Dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde 

A principal atividade da farmácia de oficina sempre foi a dispensa de medicamentos. 

Segundo o Estatuto do Medicamento, delimitado pelo DL n.º 176/2006, de 30 de agosto, é 

definido como medicamento toda a substância ou composição que possua propriedades 

curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas, do homem ou do animal, com vista 

a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções 

fisiológicas10. Os medicamentos de uso humano são classificados, quanto à dispensa ao 

público, em medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), MNSRM, e os mais 

recentemente aprovados, medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva 

em farmácia. 

6.1 Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica 

Os MSRM são todos os medicamentos que possam constituir um risco para a saúde do 

doente, direta ou indiretamente, quando administrados sem vigilância médica (mesmo que 

sejam utilizados para o fim a que se destinam), e que contenham substâncias cuja atividade ou 

reações adversas são indispensáveis aprofundar e/ou se destine a administração parentérica.  

6.1.1 Prescrição médica 
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No circuito médico-farmacêutico-utente, a prescrição médica funciona como o meio de 

comunicação, onde a receita médica (RM) é o componente essencial para a dispensa de 

medicamentos.  

No âmbito das prioridades definidas pelo Ministério da Saúde de privilegiar a utilização de 

meios eletrónicos para suporte aos processos de prescrição, dispensa e faturação de todo o 

tipo de medicamentos bem como o de produtos de saúde, foram realizados projetos-piloto com 

o objetivo de testar em ambiente real as ferramentas que visam suportar os processos de 

desmaterialização do processo de prescrição, Através do Despacho de 25 de fevereiro de 

2016, a receita sem papel (RSP) adquiriu caráter obrigatório a 01 de abril de 2016, para todas 

as entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS)11. Pese embora a utilização da prescrição 

eletrónica desmaterializada já seja uma realidade no SNS, ainda coexistem as duas formas de 

prescrição: a prescrição eletrónica materializada (anexo 3) e a prescrição eletrónica 

desmaterializada (anexo 4). A Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho, regulamenta um novo 

regime jurídico a que obedecem as regras de prescrição de medicamentos, os modelos de 

receita médica e as condições de dispensa de medicamentos, bem como definir as obrigações 

de informação a prestar aos utentes12. 

Dentro do grupo das prescrições materializadas, distinguem-se as eletrónicas e as 

manuais, embora se deva privilegiar a prescrição de medicamento de forma eletrónica, com o 

objetivo de aumentar a segurança no processo de prescrição e dispensa, facilitar a 

comunicação entre profissionais de saúde de diferentes instituições e agilizar processos. No 

entanto, podem ainda surgir receitas manuais (anexo 5), em situações excecionais, que se 

devem incluir numa das seguintes opções de exceção: falência informática, inadaptação do 

prescritor, prescrição no domicílio ou até 40 receitas/mês. Os modelos definidos de RM 

materializada dividem-se em RM materializada da prescrição por via eletrónica (com prazo de 

validade 30 dias a contar da data de emissão) e RM renovável materializada da prescrição por 

via eletrónica (constituída por três exemplares impressos, com prazo de validade até 6 meses). 

Em cada receita podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos, até ao total de quatro 

embalagens por receita. No máximo, podem ser prescritas duas embalagens por 

medicamentos. Excetua-se o caso de medicamentos prescritos que se apresentem sob forma 

unitária, podendo ser prescritos até quatro embalagens iguais12.  

Dentro deste novo modelo de prescrição eletrónica com desmaterialização da receita, o 

conceito de receita é alargado, permitindo a prescrição simultânea de tipologias de 

medicamentos cuja coexistência na mesma receita não era anteriormente admitida. Este 

sistema traz vantagens para o utente, já que todos os produtos de saúde prescritos são 

incluídos num único receituário, o que antes não acontecia. No ato da dispensa nas farmácias, 

o utente poderá optar por aviar todos os produtos prescritos, ou apenas parte deles, sendo 

possível levantar os restantes em diferentes estabelecimentos e em datas distintas. Nos casos 

de receita desmaterializada, o guia de tratamento e os códigos nela inscritos podem ser 
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remetidos, no momento da prescrição, para o endereço de correio eletrónico do utente ou por 

mensagem de texto, mantendo-se a possibilidade de, a pedido do utente, serem fornecidos em 

suporte papel12.  

6.1.2 Validação da prescrição médica 

Para que o farmacêutico possa aceitar a receita eletrónica materializada e dispensar os 

medicamentos nela contidos, necessita de verificar a existência dos seguintes elementos12: 

• Número da receita; 

• Local de prescrição ou respetivo código; 

• Identificação do médico prescritor, incluindo o número de cédula profissional e, 

se for o caso, a especialidade; 

• Nome e número de utente; 

• Entidade financeira responsável e número de beneficiário, acordo internacional 

e sigla do país, quando aplicável; 

• Se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação de 

medicamentos. 

Pode acontecer que nem todas estas informações constem na RM, mas isso não a invalida. 

Nesta situação, o farmacêutico deverá ter em conta determinados procedimentos de forma a 

poder aviar a receita, como por exemplo, no caso de não constar a dosagem e o número de 

unidades da embalagem, em que farmacêutico dispensará o medicamento com a dosagem 

mais baixa e a embalagem com o menor número de unidades12. 

6.1.3 Dispensa 

Antes de proceder à dispensa dos medicamentos, o farmacêutico deve verificar o conteúdo 

da receita, tal como explicado no ponto anterior, solicitando ao utente o cartão de identificação 

do organismo a que pertence. Sempre que existir um organismo complementar, torna-se 

necessário tirar uma fotocópia da receita e do cartão identificativo do organismo. 

Posteriormente, procede-se à recolha dos medicamentos, baseada naquilo que o doente 

pretende aviar na receita. É importante perceber se se trata de medicação habitual, 

questionando ao doente qual o medicamento que costuma levar, ou caso contrário, a sua 

preferência entre um medicamento de marca ou genérico. Na presença de exceções à 

prescrição por DCI, o farmacêutico deve dispensar o medicamento que consta na receita, no 

caso da presença das exceções a) – Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito 

– e b) – Reação adversa prévia e exceção –, ou informar o utente da possibilidade de optar por 

medicamentos similares ao prescrito, desde que tenha um PVP igual ou inferior a este, quando 

apresentada a exceção c) – Continuidade de tratamento superior a 28 dias12.  

No caso das receitas materializadas, a venda é efetuada por inserção manual ou leitura 

ótica do código de barras da embalagem, escolha do organismo de comparticipação e 

preenchimento dos dados do adquirente. No final da venda, é impresso no verso da receita o 

documento de faturação correspondente, onde constam os dados de faturação da receita, os 
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valores de comparticipação pela entidade responsável e a declaração como o utente recebeu 

os medicamentos e as informações necessárias, o qual rubrica. O farmacêutico responsável 

pela dispensa deve também carimbar, rubricar e datar.  

No caso de dispensa de medicamentos prescritos em receita desmaterializada, 

independentemente da forma de acesso à prescrição, a farmácia apenas pode efetivar a 

dispensa após indicação, pelo utente, do respetivo código de acesso e dispensa.  

Qualquer que seja o tipo de receita, no final é emitido a fatura/recibo, que é devidamente 

carimbada e rubricada pelo farmacêutico, não sendo este um ato obrigatório para efeitos 

contabilísticos, e entregue ao adquirente.  

Existem situações em que a farmácia não tem disponível a quantidade total do 

medicamento prescrito ou o próprio medicamento. Neste caso, a FP oferece uma solução que 

consiste no pagamento do medicamento em falta por parte do utente, que leva consigo um 

comprovativo, podendo levantar o mesmo logo que chegue à farmácia. As receitas com 

medicamentos não aviados ficam pendentes e são arquivadas até que a totalidade dos 

medicamentos seja aviada ou até ao final da data de validade, situação essa em que a receita 

é fechada para a faturação. 

6.1.4 Informação ao doente 

Aquando da dispensa de medicamentos, o farmacêutico deve personalizar o seu 

atendimento, indo em conta às necessidades do utente em causa. A competência do 

farmacêutico na dispensa engloba muito mais do que a simples interpretação da receita. Deve 

transmitir de forma objetiva e clara toda a informação necessária para a correta utilização dos 

medicamentos, promovendo o sucesso da terapêutica. Seja medicação habitual ou nova, é 

importante que os utentes sejam informados do modo de utilização dos mesmos, assim como 

a duração do tratamento e eventuais precauções especiais. Uma abordagem escrita constitui 

muitas vezes uma forma de complementar e solidificar tudo aquilo que foi explicado ao utente.  

Este foi um dos aspetos que tive sempre em consideração durante todos os atendimentos 

que fiz, especialmente quando estava a atender idosos, que facilmente se esquecem da 

posologia e confundem os medicamentos. Tentei sempre transmitir de forma clara toda a 

informação e, mesmo sendo medicação habitual, escrevia a posologia nas embalagens. 

6.1.5 Sistema de comparticipação de medicamentos 

O DL n.º 48-A/2010, de 13 de maio, aprova o regime de comparticipação de medicamentos 

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

que abrangem determinadas patologias ou grupos de doentes13. Para isso, o médico prescritor 

deve mencionar na receita o diploma/despacho/portaria correspondente. Estas 

comparticipações têm como base acordos estabelecidos entre a ANF e os organismos de 

comparticipação, havendo variação na percentagem de comparticipação, quer por grupo de 

medicamentos, quer por organismos de comparticipação. O Estado é a entidade de 

comparticipação que abrange um maior número de utentes.  
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Para contrariar o aumento da despesa pública com a saúde, mas sem distorcer o mercado 

dos medicamentos de marca, foi recuperado o sistema de preços de referência na 

comparticipação dos medicamentos pelo SNS, que se aplica aos medicamentos 

comparticipados incluídos em grupos homogéneos e que sejam prescritos e dispensados no 

âmbito do SNS. A cada grupo atribui-se um preço de referência, que corresponde à média dos 

cinco PVP mais baixos praticados no mercado, que integrem esse grupo homogéneo. 

Trimestralmente, os preços dos medicamentos são revistos por um despacho conjunto dos 

ministérios da Saúde e da Economia, mediante proposta do Infarmed, o que pode implicar uma 

alteração na sua comparticipação13.  

Durante o estágio tive a oportunidade de contactar desde cedo com os mais diversos 

sistemas de comparticipação, sendo os mais frequentes relativas aos Serviços de Assistência 

Médico-Social (SAMS), Correios de Portugal, S.A. (Medis-CTT), Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa (SCML) e Caixa Geral de Depósitos (CGD). Nestas situações de complementaridade 

de comparticipação dos medicamentos ao SNS, o procedimento obrigatório da farmácia 

consistia na anexação da fotocópia do cartão relativo a esse organismo especial à fotocópia da 

receita original. 

6.1.6 Medicamentos sujeitos a legislação especial 

6.1.6.1 Psicotrópicos e estupefacientes 

A dispensa de estupefacientes e psicotrópicos processa-se de forma peculiar, dada a 

preocupação crescente com o abuso do consumo destas substâncias e pela margem de 

segurança estreita que apresentam. No ato de dispensa de medicamentos contendo 

substâncias classificadas como estupefacientes ou psicotrópicas, sendo a aquisição efetuada 

pelo utente, e no caso de dispensa de medicamentos prescritos por via eletrónica, o 

farmacêutico solicita ao utente a introdução do cartão de cidadão no dispositivo apropriado, 

bem como a autorização para acesso, exclusivo ao nome, número de identificação e data de 

nascimento, bem como para arquivo e comunicação desses dados. Se se tratar de uma receita 

manual ou materializada, o utente ou o seu representante deve apresentar o seu documento 

identificativo, assinar o verso da receita de forma legível para comprovar a dispensa efetuada, 

salvo se não souber ou não puder assinar, caso em que o farmacêutico consigna essa menção 

na receita. 

Finalizada a dispensa ao utente/adquirente, é tirada uma cópia da receita e anexado o 

documento emitido pelo sistema referente à identificação do utente/adquirente, sendo estes 

documentos armazenados na farmácia por um período de três anos. Mensalmente, e até dia 8 

de cada mês, a farmácia deve ainda enviar para o Infarmed, via e-mail, as cópias das receitas 

manuais e uma lista das receitas eletrónicas dispensadas nesse mês, contendo 

estupefacientes e psicotrópicos. 

6.1.6.2 Protocolo da diabetes 

Desde 1998 que tem vindo a ser aplicado um protocolo que permite comparticipar os 
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materiais indispensáveis à monitorização e controlo da diabetes, de uma maneira superior à 

generalidade dos medicamentos e dispositivos médicos. Dado o crescente número de pessoas 

afetadas por esta patologia, inclusive Portugal, foi necessário criar o Programa Nacional de 

Prevenção e Controlo da diabetes mellitus, que se encontrada regulado pela Portaria n.º 

364/2010, de 23 de junho. A prescrição materializada de produtos destinados ao autocontrolo 

da diabetes mellitus deve ser feita isoladamente e é sujeita a uma comparticipação especial – 

DS – ou seja, o Estado português comparticipa as tiras-teste em 85% do seu PVP e as agulhas, 

seringas e lancetas em 100%14. 

Com as novas RSP, estes produtos já podem aparecer prescritos juntamente com outros 

medicamentos, na mesma receita, situação que não se verifica nas receitas materializadas. 

6.2 Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM são aqueles que não preenchem nenhuma das condições dos MSRM, 

podendo deste modo ser vendidos nas farmácias ou noutros locais de venda autorizados. São 

medicamentos não comparticipados, havendo um regime de preço livre. Estes são também os 

principais produtos de indicação e aconselhamento farmacêutico. 
6.2.1 Indicação Farmacêutica 

A Indicação Farmacêutica é uma vertente fundamental no papel que o farmacêutico 

desempenha na sociedade e define-se como sendo o ato profissional pelo qual o farmacêutico 

se responsabiliza pela seleção de um MNSRM e/ou pela indicação de medidas não 

farmacológicas, com o objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde a pedido do 

doente.  

O farmacêutico deve avaliar em primeiro lugar o problema de saúde que o doente se queixa, 

através de uma breve entrevista. É importante perceber quais são os sintomas e a 

duração/intensidade destes, a presença de outros problemas de saúde e respetiva medicação, 

a existência de alergias e intolerâncias e detetar a presença de indicadores de alerta, que 

necessitem de uma avaliação médica. Sempre que a indicação farmacêutica implique a 

escolha/seleção de um MNSRM, deve seguir-se todas as etapas referentes à dispensação 

clínica, tendo o cuidado de adaptar a forma farmacêutica e a dosagem. Deve instruir o doente 

sobre o modo de administração, a frequência da toma e respetiva duração de tratamento. Por 

outro lado, para se garantir uma boa qualidade do serviço prestado, está implícito que haja um 

acompanhamento do doente, pelo menos uma vez, à posteriori.  

Durante toda a indicação, o farmacêutico deve manter o espírito crítico e, sempre que o 

caso não se trate de um mal menor, deve encaminhar o doente a uma consulta médica. É 

essencial também garantir que o doente percebe que, caso o sintoma não seja resolvido num 

curto espaço de tempo, deve também recorrer a uma consulta médica.  
Durante o estágio senti que esta era a atividade que mais responsabilidade exigia ao 

farmacêutico, mas também se revelou como a mais reconfortante pois, por um lado, permitiu 

complementar todos os conhecimentos que adquiri durante a faculdade, através da ajuda de 
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todos os colegas da FP e, por outro lado, foi o serviço em que o utente mais reconhece e 

valoriza a importância do farmacêutico. 

6.2.2 Automedicação 

Automedicação define-se como sendo a prática pela qual os indivíduos selecionam e usam 

os medicamentos para tratar sintomas ou pequenos problemas de saúde, assim reconhecidos 

pelos mesmos. 

Devido ao maior acesso a informação, quer por iniciativa própria, quer pelo marketing, a 

automedicação é uma prática cada vez mais comum. No entanto, esta prática nem sempre se 

traduz em benefícios, podendo causar problemas graves aos doentes devido a uma má 

utilização dos medicamentos, resultante da falta de informação ou mesmo de informação 

inadequada. Com o Despacho n.º 17690, de 23 de julho, criou-se um grupo de consenso sobre 

automedicação com o intuito de criar uma lista de situações passíveis de automedicação15. 

No entanto, o farmacêutico enquanto especialista do medicamento, promotor da saúde e, 

sobretudo um dos profissionais de saúde em que os utentes mais confiam, deve orientar o 

utente na escolha e utilização do medicamento e/ou produto de saúde, informando-o e 

educando-o para que este processo se limite a processos que não coloquem em risco a sua 

saúde, e que sempre que possível, recorra à indicação de profissionais de saúde qualificados. 

6.3 Medicamentos e produtos manipulados 

Em conformidade com o atual Estatuto do Medicamento, um medicamento manipulado 

(MM) corresponde a “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal, preparado e dispensado 

sob a responsabilidade de um farmacêutico10. Dadas as características peculiares dos MM, 

estes são regidos por um estatuto próprio. A sua preparação e prescrição é regulada pelo DL 

n.º 95/2004, de 22 de abril. Segundo este DL, o farmacêutico deve assegura-se da qualidade 

da preparação, observando para o efeito as boas práticas na preparação de MM, estando estas 

aprovadas pela Portaria n.º 594/2004, de 2 de julho16,17. 

Na FP existe uma lista de produtos manipulados passíveis de serem realizados nas 

instalações da farmácia. No entanto, quando surgem formulações que requerem um 

equipamento mais específico ou matérias primas mais caras, encaminha-se o doente para uma 

farmácia que formule este tipo de medicamentos diariamente.  

Durante o estágio, tive a oportunidade de formular uma pomada salicilada e uma solução 

alcoólica de ácido bórico à saturação. Nestas situações, após consulta do formulário galénico 

português, procedi em conformidade com a ficha de preparação (anexos 6 e 7) e, no final, 

calculei o preço do MM (anexos 8), em função da fórmula indicada. Antes de se proceder à 

dispensa dos MM, rotula-se o preparado já acondicionado, fotocopia-se a receita, que fica 

anexada à anexa-se à ficha de preparação já preenchida e, no final, arquiva-se estes 

documentos numa pasta própria. 

6.4 Outros produtos de saúde 

6.4.1 Produtos dermocosméticos e de higiene corporal 
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A definição de produto cosmético está perfeitamente definida no DL n.º 115/2009, de 18 de 

maio: qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas 

partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, 

unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a 

finalidade, exclusiva ou principalmente, de os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto18. 

Embora alguns produtos cosméticos sejam prescritos por dermatologistas, a esmagadora 

maioria são utilizados por indicação farmacêutica. É por isso essencial que o farmacêutico 

possua um conhecimento abrangente acerca dos diferentes artigos e das várias gamas, de 

maneira a conseguir efetuar o aconselhamento o melhor possível. 

Na FP, os produtos cosméticos e de higiene corporal têm uma grande importância, 

ocupando praticamente todo o espaço de lineares do espaço de atendimento. Durante o meu 

estágio tive a oportunidade de contar de perto com os produtos das marcas Caudalie®, Vichy®, 

RoC®, Lierac®, Avène®, Uriage®, Aderma®, Aveeno®, Mustela®, Klorane®, Ducray®, La 

Roche-Posay®, Phyto®, entre outras. 

6.4.2 Medicamentos dietéticos e suplementos alimentares 

Os produtos dietéticos estão definidos no DL nº 74/2010, de 21 de junho, como géneros 

alimentícios destinados a uma alimentação especial e são aqueles que, devido à sua 

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

alimentos de consumo corrente, mostrando-se adequados às necessidades nutricionais 

especiais de determinadas pessoas19.  

Este tipo de produtos é destinado a pessoas cujo processo de assimilação ou metabolismo 

se encontra comprometido, ou ainda a pessoas que se encontram em condições fisiológicas 

especiais. São ainda utilizados para latentes ou crianças de 1 a 3 anos de idade.  

A FP apresenta alguns leites adequados às necessidades do bebé e que acompanham o 

seu crescimento, desde leites para latentes, de transição, hipoalergénicos e antirregurgitantes. 

Durante o meu estágio, contactei com diferentes tipos de farinhas lácteas e não lácteas, com 

ou sem glúten. Para além da alimentação para bebés, tive também a oportunidade de contactar 

com a compra e venda de fortimel® para adultos com necessidades especiais. 

Por outro lado, o DL nº 136/2003, de 28 de junho, define suplementos alimentares como 

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

normal e que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias/ nutrientes ou 

outras com efeitos nutricionais ou fisiológico. Dada a crescente procura e a vasta área destes 

produtos, torna-se imprescindível conhecer aquilo que existe no mercado e estar corretamente 

informado sobre os diferentes suplementos. Por outro lado, a publicidade apresenta neste caso 

uma forte influência na comunidade, sendo importante que o farmacêutico conheça a história 

clínica do doente e o oriente para uma suplementação mais adequada20.  

Durante o estágio deparei-me constantemente com a procura deste tipo de produtos, 

destacando a procura de suplementos de emagrecimento, para a celulite, suplementos de 
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colagénio e suplementos para a fadiga física e intelectual.  

6.4.3 Medicamentos homeopáticos e produtos fitoterapêuticos 

A Homeopatia baseia-se em três princípios – globalidade, similitude e altas diluições – e 

defende a cura pelo semelhante. Segundo o Estatuto do Medicamento, que revoga o DL n.º 

94/95, de 9 de maio, medicamentos homeopáticos são medicamentos obtidos a partir de 

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

processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua ausência, em farmacopeias 

utilizadas de modo oficial num Estado Membro, e que pode conter vários princípios10,21.  

Durante o estágio, o contacto que tive com este tipo de produtos foi essencialmente com 

os produtos dos Laboratórios Boiron. 

Os Produtos fitoterapêuticos não são mais do que medicamentos tradicionais à base de 

plantas, regulamentados pelo Estatuto do Medicamento10. 

Durante o estágio pude observar que os produtos fitoterapêuticos mais frequentemente 

dispensados são chás ou infusões para diversas finalidades, nomeadamente para 

emagrecimento e infeções urinárias. Não deixa de ser importante conhecer as indicações 

destes produtos e aliar o seu aconselhamento sempre que for pertinente, sem nunca esquecer 

os cuidados da sua utilização.  

6.4.4 Medicamentos e produtos de uso veterinário 

O DL n.º 148/2008, de 29 de julho, estabelece o regime jurídico dos medicamentos de uso 

veterinário, passando para a responsabilidade da Direção Geral de Veterinária (DGV) e o DL 

n.º 237/2009, de 15 de setembro, estabelece as normas a que devem obedecer o fabrico, a 

autorização de venda, a importação, a exportação, a comercialização e a publicidade de 

produtos de uso veterinário22,23. 

Segundo o Infarmed, a dispensa de medicamentos veterinários sujeitos a receita médica-

veterinária e medicamentos veterinários preparados extemporaneamente, apenas é possível 

mediante a apresentação de uma receita médica veterinária23. 

Na FP, os produtos de uso veterinário que são alvo de uma maior procura pelos utentes 

são antiparasitários (externos e internos) e anticoncecionais para uso em animais domésticos, 

essencialmente cães e gatos. Durante o estágio, contactei com a realidade do mundo da 

veterinária, incluindo situações de prescrições pelo médico veterinário de medicamentos de 

uso humano, principalmente antibióticos e medicamentos protetores do estômago.  

6.4.5 Dispositivos médicos 

O DL n.º 145/2009, de 17 de junho, define e estabelece todas as regras relativas aos 

dispositivos médicos e respetivos acessórios24.  

Ao longo do estágio, contactei frequentemente com material ortopédico (canadianas, 

meias, pulsos e pés elásticos, colares cervicais e apoio para braço partido), artigos de penso, 

de sutura, de drenagem, sistemas para administração parentérica, artigos para grávidas e de 

puericultura.  
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7. Receituário e faturação24 
Para finalizar o ciclo da RM e para que a farmácia receba o valor correspondente à 

comparticipação dos medicamentos nelas presentes, é indispensável a organização e envio 

mensal das mesmas para o centro de conferência de faturas (CCF), no caso do organismo 

responsável ser o SNS, ou para a ANF, se o organismo responsável for outra entidade (Sãvida, 

Multicare, etc.). Após terminado o atendimento, as receitas médicas são sujeitas a uma 

correção interna, que na FP normalmente não excedia o prazo de dois dias. Uma vez conferido 

duplamente todo o receituário, as receitas médicas são organizadas pelos respetivos lotes e 

entidades de comparticipação. 

No final de cada mês procede-se à emissão dos respetivos verbetes identificativos de lotes, 

bem como ao fecho de todos os lotes para que seja iniciada uma nova série no mês seguinte. 

O verbete baseia-se num resumo das receitas que constituem o lote, que é carimbado e 

dobrado sobre as receitas que lhe correspondem. Depois do fecho dos lotes, estes são 

enviados para a ARS ou para a ANF, conforme o caso, juntamente com o resumo de lotes e a 

fatura. É também emitido um mapa resumo de organismos para aquele mês e um mapa 

comprovativo do envio do receituário do mês, sendo este também enviado juntamente com os 

lotes das receitas para a ANF25. 

Até ao dia 10 do mês seguinte, os lotes de receitas já prontos, cuja entidade de 

comparticipação é o SNS, devem ser enviados para o CCF. Posteriormente, os restantes lotes, 

comparticipados por outras entidades, são enviados diretamente para a ANF, nos mesmos 

moldes dos anteriores. Caso haja alguma receita enviada com incorreções, esta será devolvida 

à farmácia, acompanhada por um documento justificativo da devolução. Se for reconhecida a 

incorreção, a farmácia tenta corrigir esta situação e processar a receita no mês que é devolvida, 

se assim for possível. Caso contrário, então a farmácia perde aquele valor de comparticipação 

da entidade responsável, emitindo uma nota de crédito à respetiva entidade de faturação25. 

Durante o estágio tive a possibilidade de participar neste processo, sobretudo na 

conferências e organização das receitas já dispensadas e na emissão dos verbetes 

identificativos de lotes. Estas tarefas permitiram que eu aumentasse o meu grau de atenção e 

cuidado na validação da RM, especialmente durante o atendimento, e permitiu-me reconhecer 

de forma mais rápida os sistemas e subsistemas de comparticipação.  

8. Outros cuidados de saúde prestados na Farmácia Comunitária 
A dispensa de medicamentos não constitui a única responsabilidade do farmacêutico 

comunitário. A prestação de cuidados farmacêuticos visa fundamentalmente a melhoria dos 

resultados terapêuticos, com base na prevenção, gestão da doença e melhoria da qualidade 

de vida de utentes com determinadas patologias. A Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro, 

estabelece os serviços que podem ser prestados pelas farmácias, bem como os moldes em 

que estas atividades podem ser desenvolvidas26. Neste sentido, a FP tem ao dispor dos seus 

utentes um conjunto de serviços diários que pretendem suprir as suas necessidades, para além 
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de prevenir a doença e promover a saúde. 

8.1 Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

Hoje em dia, a determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos na farmácia 

comunitária é um serviço pilar na melhoria da saúde e qualidade de vida dos portugueses, uma 

vez que, para além de ser essencial para identificar indivíduos não diagnosticados ou não 

medicados, também permite monitorizar doentes diagnosticados e medicados. 

8.1.1 Pressão arterial 

Um dos serviços disponíveis na FP, diária e gratuitamente, é a medição da pressão arterial. 

Para tal, a farmácia fornece um tensiómetro de braço e um tensiómetro de pulso, usados 

conforme a preferência e comodidade para o utente. No final da medição o farmacêutico regista 

sempre os valores obtidos, de forma a permitir um acompanhamento mais rigoroso do utente, 

quer na farmácia como em termos médicos. Este cuidado é essencial, especialmente nas 

situações em que se inicia uma terapêutica com anti-hipertensores, uma vez que permite 

avaliar com maior rigor a eficácia da terapêutica. Um outro aspeto de grande importância é o 

aconselhamento farmacêutico de medidas não farmacológicas em casos de hipo ou 

hipertensão, já que assim se promove da qualidade de vida dos utentes.  

Durante o período de estágio tive a oportunidade de fazer estas medições diariamente, o 

que contribui também para conhecer melhor os utentes habituais da FP, o que me ajudou 

bastante quando passei a fazer atendimento ao balcão. Por outro lado, este serviço permitiu 

que eu consciencializasse que uma grande parte da população não consegue controlar a 

pressão arterial e, para além disso, muitas pessoas continuam a negligenciar a importância do 

seu controlo. A verdade é que, tratando-se de uma doença silenciosa, sem manifestações 

sintomáticas muito marcadas, fica camuflado o risco cardiovascular e as comorbilidades 

associadas à hipertensão.  

8.1.2 Glicémia 

A medição da glicémia constitui um dos serviços pagos disponível na FP. Este teste deve 

ser efetuado cumprindo-se um jejum de 8 horas e, em casos de doentes diabéticos que estejam 

a fazer ajuste e monitorização da terapêutica, esta medição deve ser complementada de uma 

outra após as refeições.  

Este foi outro dos serviços que tive a oportunidade de prestar com uma frequência quase 

diária, uma vez que na FP existem muitos utentes idosos diabéticos que não se sentiam capaz 

de fazer as suas medições diárias sem ajuda de um profissional de saúde. Mais uma vez, o 

aconselhamento de medidas não farmacológicas e o encaminhamento para o médico em casos 

de necessidade são da responsabilidade do farmacêutico. 

8.1.3 Colesterol e triglicerídeos 

Um outro serviço muito procurado pelos utentes e disponível na FP é a medição do 

colesterol total e dos triglicerídeos. Esta medição, que tem um custo associado, deve ser feita 

em situações de jejum de 12 horas, especialmente na determinação dos níveis de triglicerídeos. 
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O aparelho de medição disponível na FP permite a realização das duas medições, apenas 

sendo necessário a mudança do tipo de tira analítica utilizada. O papel do farmacêutico, para 

além de garantir a correta realização do teste, é o de interpretar e aconselhar medidas não 

farmacológicas em pessoas com valores elevados, dando especial enfâse ao exercício físico e 

alimentação saudável. 

Durante o estágio, realizei inúmeras medições de ambos os parâmetros e mais uma vez 

apercebi-me que a maioria da população continua a negligenciar o risco para a saúde que uma 

dislipidémia pode provocar, mais uma vez devido à ausência de sintomatologia associada. 

8.1.4 Ácido úrico 

A determinação analítica de ácido úrico também constitui mais um dos serviços disponíveis 

na FP, apesar da procura deste parâmetro não ter tanta expressão comparativamente a outros 

parâmetros bioquímicos. A medição é feita com o auxílio do mesmo aparelho utilizado para a 

determinação do colesterol total e triglicerídeos, mantendo-se também o procedimento de 

medição, que também tive a oportunidade de executar ao longo do estágio. 

8.2 Administração de injetáveis 

A 1 de outubro de 2010 o Governo e a ANF consagraram a administração de vacinas não 

incluídas no Plano Nacional de Vacinação como um novo serviço passível de ser prestado nas 

farmácias portuguesas. Posteriormente, o Infarmed procedeu à regulamentação desta 

atividade através da Deliberação n.º 139/CD/2010, de 21 de outubro, estabelecendo que 

apenas farmacêuticos que possuam formação específica reconhecida pela Ordem dos 

Farmacêuticos podem proceder à prestação deste serviço. A FP disponibiliza a todos os seus 

utentes um local onde podem ser prestados estes serviços, bem como dois profissionais 

devidamente habilitados para o efeito27.  

8.3 Consultas de nutrição 

De forma quinzenal, a FP tem a disposição dos seus utentes consultas de nutrição com a 

nutricionista Cláudia Mamede, cujo trabalho é feito em parceria com a marca BeCome®. O 

pagamento das consultas e dos produtos dietéticos indicados pela nutricionista são feitos ao 

balcão, junto do farmacêutico, que muitas vezes contribui com medidas complementares ao 

tratamento proposto. 

8.4 ValorMed 



	
21	

A ValorMed, criada em 1999, é uma sociedade sem fins lucrativos que gere os resíduos de 

embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Esta sociedade resultou da colaboração entre 

a indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias em face da sua 

consciencialização para a especificidade do medicamento enquanto 

resíduo. Desta forma, a ValorMed disponibiliza aos cidadãos, através 

dos contentores que se encontram instalados nas farmácias (figura 6), 

um sistema cómodo e seguro para se libertarem das embalagens vazias 

e medicamentos fora de uso ou cujo prazo de validade tenha expirado, 

contribuindo para o uso racional do medicamento e para a prevenção de 

danos ambientais28.  

As farmácias assumem a responsabilidade pela receção destes 

produtos nos próprios estabelecimentos, assim como pelo fecho e 

selagem do contentor quando este fica cheio (até um máximo de 9kg). 

Em seguida, este é pesado, preenche-se a respetiva ficha e, aquando da recolha do contentor 

pelo armazenista, a farmácia fica com uma cópia, que é arquivada por um período de 2 anos28.  

8.5 Recolha de radiografias usadas 

Todos os anos, a Assistência Médica Internacional (AMI) realiza uma campanha de 

reciclagem de radiografias nas farmácias portuguesas, à qual a FP se associou. Esta 

campanha tem o objetivo de sensibilizar a população para que entreguem nas farmácias as 

radiografias sem valor de diagnóstico que possuem em casa. Cada tonelada de radiografias 

recolhida origina cerca de 10kg de prata, cuja venda reverte para ajuda da Assistência Médica 

Internacional nas campanhas humanitárias e na melhoria da sua assistência29. 

8.6 Preparação de medicação em dose unitária semanal  

Na FP existem duas utentes polimedicadas cuja medicação 

semanal é preparada pelos farmacêuticos, com recurso um sistema 

de dispensa de medicação em dose unitária (figura 7). Este sistema 

permite que a medicação seja preparada por dia, com divisão relativa 

às principais refeições diárias. Desta forma, garante-se uma maior 

adesão à terapêutica e evitam-se erros na toma da medicação.  

Durante o estágio tive a oportunidade de fazer a preparação da 

medicação destas duas utentes, segundo este sistema de dispensa, 

sempre com a supervisão de um farmacêutico. 

9. Relacionamento com os colegas, entidades, outros profissionais de saúde e 
utentes  
O Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos refere que “os farmacêuticos devem 

manter entre si um correto relacionamento profissional, evitando atitudes contrárias ao espírito 

de solidariedade, lealdade, auxílio mútuo e aos valores éticos da profissão”6. Na minha opinião, 

a manutenção de um bom ambiente entre a equipa técnica é uma mais valia para todos, pois 

Figura 6: Contentor 
ValorMed de recolha 
de medicamentos.  

Figura 7: Sistema de 
dispensa de medicação 
em dose unitária. 
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permite o sucesso da equipa em todos os níveis de atuação: partilha-se o conhecimento, 

potenciam-se as vendas e satisfaz-se mais o utente. 

Para além da equipa técnica com que o farmacêutico trabalha diariamente na farmácia, 

importa também que o farmacêutico se consiga integrar numa equipa multidisciplinar, 

nomeadamente fomentando o contacto com os médicos prescritores e outros profissionais de 

saúde. Mantendo a sua independência, o farmacêutico deve respeitar a posição e o inequívoco 

poder de intervenção do médico, promovendo um relacionamento de cooperação e respeito 

em prol do doente. Sempre que surja alguma dúvida que ponha em causa a integridade do 

doente, o farmacêutico deve contatar o médico, por escrito ou oralmente, e colaborar com este 

para solucionar o problema. A FP gere a medicação do lar de idosos da Casa de Repouso da 

Alameda e, como tal, a relação entre os farmacêuticos da FP e os enfermeiros e médicos do 

lar é muito estreita. Durante o estágio tive a oportunidade de observar o pedido de medicação 

da parte do Lar e pude ainda proceder à sua preparação para entrega.  

 Por último, mas não menos importante é a relação entre o farmacêutico e o utente. Tal como 

referido no Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos “a primeira e principal 

responsabilidade do farmacêutico é para com a saúde e o bem-estar do doente e do cidadão 

em geral”. Para isso, o farmacêutico deve estar apto para escutar as queixas e dúvidas do 

doente, motivando-o para aderir à terapêutica, nunca esquecendo uma adaptação da 

linguagem ao nível sociocultural do mesmo. A informação escrita é um complemento que 

reforça as ideias que foram estabelecidas durante o diálogo com o utente e que deve ser tida 

sempre em conta. Todos estes parâmetros realçam a necessidade de uma boa comunicação 

interpessoal entre o farmacêutico e o doente, sendo a base da relação de confiança e respeito 

que se cria entre os dois intervenientes. 

Durante o período do meu estágio, tive contacto com diferentes níveis socioculturais dos 

utentes da FP, assim como médicos e delegados de informação médica da Indústria, permitindo 

que pudesse desenvolver capacidades de comunicação e adotar uma correta atitude 

profissional que serão uma mais valia para o meu futuro. 
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B. Parte II 
 
1. Intervenção Farmacêutica na prevenção e deteção de interações alimento-

medicamento 
 
1.1 Realidade nacional e objetivos estabelecidos 

Numa altura em que tanto se fala na necessidade de tornar sustentável o Sistema Nacional 

de Saúde, torna-se fundamental racionalizar o uso de medicamentos, para que os objetivos 

pretendidos com a terapêutica sejam atingidos. Esta sustentabilidade, essencialmente 

financeira, é conseguida, ou através da redução dos custos ou da prevenção de problemas 

futuros. É neste contexto que as interações entre alimentos e medicamentos têm de ser bem 

conhecidas pelos profissionais de saúde e pelos doentes, sob pena de se pôr em causa a sua 

eficácia e, nalguns casos, se provocarem situações patológicas. O conhecimento das 

interações que se processam entre alimentos e medicamentos é fundamental no âmbito da 

otimização de qualquer plano terapêutico e, embora não sejam reportadas com a mesma 

frequência que as interações entre medicamentos, as interações entre alimentos e 

medicamentos apresentam uma probabilidade de ocorrência bastante superior, atendendo a 

que os alimentos constituem, inquestionavelmente, as substâncias mais associadas à ingestão 

oral de medicamentos30.  

A interação alimento – medicamento (IAM) é um fenómeno que, muito embora 

frequentemente descurado, merece uma atenta reflexão na avaliação da eficácia da terapêutica 

medicamentosa, bem como na avaliação do estado nutricional do doente. Sendo certo que 

interações desta natureza raramente ocasionam consequências fatais, é relativamente 

frequente o surgimento de efeitos adversos, mais ou menos importantes e, a priori, 

imprevisíveis, ou que originam respostas farmacológicas diversas em intensidade das 

esperadas para uma determinada dosagem31. Já desde a década de 80, que a Joint 

Commission on Accreditation of Hospitals sublinha a importância deste tipo de interação e 

incentiva os profissionais de saúde, incluindo os farmacêuticos, a monitorar as IAM que 

ocorrem com pacientes e a orientá-los a este respeito30. 

Foi por estes motivos que decidi aprofundar a minha pesquisa sobre este assunto e 

compilar, numa tabela de fácil consulta, as interações alimento-medicamento que, no meu 

ponto de vista, são mais frequentes e mais fáceis de identificar durante o atendimento aos 

utentes da farmácia comunitária. Deste modo, todos os profissionais de saúde da farmácia 

ficariam mais alerta para estas questões e, mais uma vez, os benefícios proporcionados aos 

utentes são inquestionáveis: consegue-se alcançar os objetivos terapêuticos, promovendo a 

saúde do doente e evitam-se efeitos adversos ou condições patológicas que possam surgir 

devido a este tipo de interações. 

1.2 Enquadramento teórico 
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O alimento constitui, independentemente de quaisquer condicionantes de natureza sócio-

cultural, económica ou temporal, um fator primordial e indispensável à manutenção do bem-

estar e da saúde humanos. A sua importância está associada à capacidade de fornecer ao 

organismo humanos os nutrientes necessários à sua integridade estrutural e funcional, sempre 

que este aporte seja feito em quantidade e qualidade adequadas. No entanto, os alimentos 

podem modificar ou interferir com o efeito dos fármacos, por mecanismos relacionados 

fundamentalmente com a intervenção no seu comportamento farmacocinético, muito 

especialmente nos processos de absorção, mas também ao nível da distribuição, 

metabolização e excreção30. Alterações farmacodinâmicas também podem surgir destas 

interações, alterando-se o efeito clinico ou fisiológico do medicamento32. 

Partilhando a mesma via de entrada e o mesmo trajeto no organismo – o trato 

gastrointestinal – bem como uma grande parte dos mecanismos e das estruturas associadas 

aos processos de absorção, transporte, distribuição, metabolismo e excreção, é natural que 

entre alimentos e medicamentos ocorram fenómenos de interação diversos, que resultam quer 

numa alteração do efeito terapêutico esperado pelo fármaco, quer num desequilíbrio do estado 

nutricional do indivíduo30. 

Considera-se interação entre alimentos e medicamentos quando um alimento ou um 

nutriente altera a eficácia de um medicamento, ou quando há́ interferência sobre o estado 

nutricional do individuo. A IAM é definida como uma alteração da cinética ou da dinâmica de 

um medicamento ou nutriente, ou ainda, o comprometimento do estado nutricional como 

resultado da administração de um medicamento32.  

O potencial para induzir interações desta natureza aumenta se os fármacos são 

administrados juntamente com as refeições, ou se os doentes realizam alterações importantes 

na composição da sua dieta, se têm grandes oscilações de peso num curto espaço de tempo, 

ou se tomam grandes quantidades de suplementos dietéticos. No caso de existir uma 

deficiência nutricional previamente instalada, o risco de desenvolvimento de IAM é acrescido. 

A magnitude e a incidência de uma determinada IAM apresenta uma grande variabilidade inter 

e intrapessoal, sendo que a sua ocorrência depende, em grande medida, das caraterísticas da 

pessoa exposta, incluindo a idade, o estado nutricional, a patologia, bem como das diferenças 

interindividuais como sejam as relacionadas a quantidade e atividade de enzimas metabólicas 

presentes nos tecidos30. 

No idoso, os efeitos clínicos resultantes das IAM revestem-se de importância não 

negligenciável, já que habitualmente se conjugam uma ou mais das seguintes circunstâncias: 

• São polimedicados e sofrem de múltiplas patologias, muitas delas crónicas; 

• Desenvolvem alterações fisiológicas que condicionam mudanças na 

farmacocinética e farmacodinâmica dos fármacos, podendo ter uma capacidade 

metabólica diminuída ou retardada; 

• Apresentam um decréscimo da função renal; 
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• Exibem, maioritariamente, um desequilíbrio do estado nutricional. 

Para além dos idosos, as crianças, as lactentes, as grávidas, os doentes submetidos a um 

tratamento múltiplo ou prolongado e os que apresentam aumentadas as necessidades em 

nutrientes (doentes oncológicos e queimados) apresentam igualmente um risco acrescido de 

desenvolverem IAM30. 

A importância que assume um IAM, em termos de consequências clínicas, apresenta uma 

enorme variabilidade entre os diversos medicamentos e, no geral, podemos destacar que as 

suas manifestações são potencialmente mais relevantes nas seguintes situações: 

• Fármacos com uma margem terapêutica estreita; 

• Fármacos que apresentam uma curva dose-resposta muito acentuada; 

• Fármacos cuja eficácia depende da manutenção de uma concentração plasmática 

estável; 

• Fármacos absorvidos por processos saturáveis, em locais específicos no trato 

gastrointestinal. 

1.3 Tipo de interações 

1.3.1 Interações de natureza farmacocinética 
Neste tipo de interação, os alimentos interferem numa ou em várias etapas do percurso 

farmacocinético normal do medicamento, com alterações ao nível da libertação, absorção, 

distribuição, metabolismo e/ou excreção, provocando uma alteração na concentração do 

fármaco no organismo. Esta aumenta nas situações em que se favorece a sua absorção, se 

diminui a sua ligação a proteínas plasmáticas, se reduzem os mecanismos de excreção ou se 

promove a formação de metabolitos ativos, diminuindo a concentração nos processos 

inversos30. 

A biodisponibilidade (BD) e o efeito terapêutico mostram uma boa correlação em muitos 

medicamentos e, como a BD depende do efeito de 1ª passagem, consideram-se como sendo 

as mais importantes as interações que se produzem ao nível deste processo30. 

A administração de medicamentos junto das refeições pode ser requerida, seja para reduzir 

irritação da mucosa gastrointestinal, favorecer o cumprimento do horário da terapia, levar a um 

aumento desejado da absorção do fármaco ou mesmo manter concentrações plasmáticas 

efetivas do fármaco. No entanto, algumas vezes esta rotina pode ser desvantajosa, devido a 

interferências na resposta farmacológica ou na manutenção do estado nutricional do paciente. 

A este respeito, e em rigor, devemos assinalar que as interações descritas para alimentos em 

geral se devem a efeitos inespecíficos, provocados pela sua presença no trato gastrointestinal, 

e não tanto a caraterísticas próprias dos alimentos em questão30,33,34. 

Como impacto negativo na terapia medicamentosa, a diminuição da biodisponibilidade de 

fármacos pode resultar em falhas do tratamento, enquanto que o aumento da biodisponibilidade 

pode acarretar sérios efeitos tóxicos. A simples presença de alimentos no estômago pode 

atrasar o esvaziamento gástrico e influenciar a absorção de fármacos.  A secreção ácida ou 
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biliar e a motilidade gastrointestinal são também variáveis que influenciam o potencial de 

interação, já que estão relacionadas com a solubilidade e biodisponibilidade dos fármacos30,35.  

As refeições geralmente estimulam a secreção gástrica e intestinal, que quando 

aumentadas melhoram, teoricamente, a dissolução de fármacos administrados por via oral. 

Além disso, existem medicamentos e/ou alimentos que alteram, significativamente, a motilidade 

gastrintestinal. A motilidade diminuída somada a um aumento das secreções resulta numa 

absorção mais completa, podendo assim, o fármaco alcançar níveis tóxicos no 

organismo33,34,36. 

Em termos gerais, os alimentos originam uma diminuição no grau de absorção do fármaco, 

quando este apresenta uma baixa permeabilidade e uma elevada solubilidade. Esta redução 

deve-se ao facto dos fármacos terem, na presença de alimentos, um contacto condicionado 

com a mucosa do trato gastrointestinal. De modo inverso, os fármacos que apresentam baixa 

solubilidade e elevada permeabilidade são positivamente influenciados pela ingestão de 

alimentos, pois aumenta-se o tempo de permanência no trato gastrointestinal, permitindo que 

uma maior percentagem de fármaco se solubilize no estômago antes de chegar ao intestino30. 

As IAM mais frequentes são aquelas que afetam a taxa de absorção de fármacos, 

principalmente devido a proteínas, gorduras e fibras da dieta. Os aminoácidos provenientes de 

uma dieta rica em proteínas podem inibir a absorção de fármacos, como ocorre com os 

fármacos antiparkinsonianos levodopa e metildopa, por mecanismos de competição em 

processos de transporte ativo, enquanto o consumo excessivo de fibras pode reduzir a 

absorção de fármacos, como é o caso do carditónico digoxina, por adsorção do fármaco pelas 

fibras, estabelecendo-se ligações entre ambos. Refeições hiperlipídicas podem aumentar a 

absorção de fármacos lipossolúveis e, ou trazer riscos, como acontece no caso da 

carbamazepina (anticonvulsivante), ou mesmo ser requerida para favorecer a sua absorção, 

como é o cado da griseofulvina (antifúngico)33,38. 

O pH da dieta também pode contribuir para redução da eficácia farmacológica, pois 

dependendo do caráter ácido ou básico da molécula, acelera a excreção de certos fármacos. 

No que respeita à eliminação dos fármacos, este processo pode ser condicionado pelo pH 

urinário, que influencia o processo de reabsorção tubular dos ácidos e bases fracas, por 

alteração do grau de ionização das moléculas31. Por outro lado, atendendo à influencia do pH 

no estado de ionização das moléculas e, sabendo que só a fração não ionizada é passível de 

absorção por difusão passiva, qualquer situação que origine uma alteração no ph ácido do 

estômago, altera o perfil de absorção dos fármacos30. 

Algumas IAM podem ocorrer por reações químicas de complexação ou precipitação, as 

quais frequentemente são responsáveis pela diminuição da biodisponibilidade de fármacos e 

falhas no tratamento, como acontece com o cálcio, ferro e magnésio, que tendem a formar 

complexos insolúveis com antibióticos30,33. 
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Certas IAM possuem mecanismos de ação específicos e bem definidos em estudos 

científicos, como inibição enzimática, inativação, antagonismo e potenciação de efeitos, muitas 

vezes deter minados pela estrutura molecular dos agentes envolvidos. As interações que 

conduzem a alterações do metabolismo dos fármacos resultam, fundamentalmente, da 

interferência ao nível das enzimas de fase I, nomeadamente do sistema enzimático citocromo 

P450 que, ao sofrer influência dos constituintes da alimentação, pode resultar numa inibição 

ou indução enzimática. Um exemplo bem evidente é o do sumo de toranja, cujos estudos 

demonstram uma notável capacidade de promover forte inibição do sistema enzimático 

citocromo P450 3A4 no intestino delgado33,40 o que ocasiona um aumento das suas 

concentrações plasmáticas, com eventual risco para o doente. Nestas circunstâncias, as 

interações conhecidas permitem contraindicar a ingestão de toranja / sumo durante a 

terapêutica com, por exemplo, alguns anti-histamínicos, como sejam o diazepam e a 

carbamazepina, a lovastatina, a atorvastatina e a sinvastatina, ou o sildenafil31,40.  

1.3.2 Interações de natureza farmacodinâmica 
As interações farmacocinéticas, sendo menos frequentes que as anteriores, ocorrem 

quando fármacos e alimentos partilham o mesmo local de ação ou, atuando em locais 

diferentes, afetam a mesma atividade fisiológica. Estas interações produzem alterações na 

resposta do doente, sem modificação da farmacocinética do medicamento ou na 

biodisponibilidade do nutriente, podendo produzir-se em recetores farmacológicos, por 

sinergias funcionais ou por alteração nos sistemas de transporte celular. Deste modo podem 

ser agonistas, se potenciam a ação do fármaco, ou antagonistas, se a diminuem ou inibem30. 

Neste tipo de interação poderá constatar-se um efeito aditivo, como seja o resultante da 

administração concomitante de fármacos que atuam ao nível do Sistema  Nervoso Central 

(SNS), como os hipnóticos e os anti-histamínicos, com álcool, que apresenta igualmente uma 

atividade depressora. Noutras situações, a interação origina um efeito do tipo antagónico. Por 

exemplo os anticoagulantes que prolongam o tempo de protrombina vêm o seu efeito 

antagonizado pela vitamina K, muito abundante em certos alimentos como a aveia, o trigo, 

fígado ou espinafres31. 

1.4 IAM mais frequentemente detetáveis em farmácia comunitária 

1.4.1 Amoxicilina – Alimentos30,41,42,45  
Por se tratar de uma molécula ácido-lábil, a degradação da amoxicilina aumenta na 

presença de alimentos, em virtude do atraso verificado no esvaziamento gástrico. 

Consequentemente, aumenta o risco de falha terapêutica, bem como o desenvolvimento de 

resistência bacteriana ao antibiótico. 

Para que o medicamento não seja degradado no estômago, recomenda-se que seja 

administrado pelo menos trinta minutos antes das refeições, ou duas horas após as mesmas. 

1.4.2 Bifosfonatos – Cálcio30,41,46 
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A absorção oral dos bifosfonatos, como o ácido alendrónico e o ácido ridedrónico, é em 

geral muito baixa, rondado os 1 a 5% da dose administrada. Esta baixa absorção pode ainda 

reduzir-se mais aquando da administração concomitante com alimentos, especialmente se 

ricos em cálcio. Nestas circunstâncias, a ligação intestinal dos fármacos ao cálcio pode 

conduzir a uma situação de total não absorção do fármaco, com consequente falha terapêutica. 

Recomenda-se que a ingestão dos comprimidos seja acompanhada de uma grande 

quantidade de água, com o estômago vazio, devendo o doente estar em jejum nas duas horas 

anteriores e durante meia hora após a toma do medicamento. O doente deve também manter-

se com o tronco na posição vertical pelo menos durante trinte minutos e, só depois deste 

intervalo, ingerir alimentos. 

1.4.3 Digoxina – Fibras30,41,42 
A digoxina sofre um decréscimo acentuado na sua absorção quando administrada com 

refeições ricas em fibra devido às ligações físicas que se estabelecem entre o fármaco e as 

fibras. A ocorrência de fenómenos de adsorção entre a digoxina e as fibras pode dificultar o 

acesso do fármaco à superfície da mucosa gastrointestinal, com a consequente diminuição da 

sua absorção e biodisponibilidade. 

Recomenda-se que, uma vez definida a dose do fármaco, deverão evitar-se oscilações 

muito pronunciadas na quantidade de fibra dietética ingerida, evitando-se também, sempre que 

possível, a administração concomitante de digoxina com refeições ricas e fibra. 

1.4.4 Fenitoína – Vitamina B930,41 
O excesso de ácido fólico pode dar origem a uma diminuição da concentração plasmática 

da fenitoína, que pode mesmo descer abaixo do limiar terapêutico, em virtude de uma 

aceleração do metabolismo do fármaco. Esta metabolização leva a uma transformação da 

fenitoína em p-hidroxifenitoína, uma substância ausente de efeito terapêutico, sendo este 

processo favorecido pela presença de ácido fólico. 

Aos doentes a fazer tratamento com fenitoína deverá ser feito um controlo da ingestão de 

ácido fólico, com a finalidade de prevenir possíveis alterações na terapêutica, decorrentes da 

diminuição dos níveis séricos do medicamento. Esta questão coloca-se essencialmente com a 

ingestão de suplementos alimentares, visto que uma dieta regular dificilmente veicula 

quantidades de ácido fólico suscetíveis de dar origem a este tipo de interações. 

1.4.5 Ferro – Produtos láteos e ovos30,41 
A absorção máxima dos sais de ferro ocorre quando a sua administração é feita com 

estômago vazio. Quando administrados com alimentos, a disponibilidade do ferro pode ser 

reduzida, sendo que a extensão desta redução é variável em função da composição da dieta. 

Os produtos láteos e os ovos reduzem de forma significativa a absorção deste mineral. 

Recomenda-se então que sejam evitados estes produtos alimentares durante terapêuticas 

com compostos de ferro. 

1.4.6 Furosemida – Alimentos30,41 
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Os alimentos condicionam o contacto da furosemida com a superfície da mucosa 

gastrointestinal, ocorrendo uma marcada redução na velocidade de absorção, na quantidade 

absorvida e, consequentemente, na biodisponibilidade do fármaco. 

Recomenta-se que a furosemida seja administrada pelo menos trinta minutos antes das 

refeições, ou duas horas após as mesmas, de forma a evitar uma redução da biodisponibilidade 

do fármaco e manter constante o seu efeito diurético. 

1.4.7 Isotretinoína – Lípidos30,41 
A isotretinoína, por se tratar de uma molécula lipofílica, exibe uma solubilidade acrescida 

quando administrada com alimentos, especialmente na fração lipídica da dieta, pelo que a sua 

administração junto às refeições origina um aumento na biodisponibilidade do fármaco. 

No sentido de evitar flutuações na ação do fármaco, a sua administração deve ser 

consistente com as refeições. 

1.4.8 Levodopa - Dietas hiperproteicas30,46 
Uma dieta hiperproteica, rica em aminoácidos como a fenilalanina, a tirosina, o triptofano e 

a histidina, interfere nos processos de transporte ativos que ocorrem quer na absorção intestinal 

da levodopa, como na sua penetração na barreira hematoencefálica. Esta competição pelos 

transportadores pode conduzir à inibição da ação da levodopa, enquanto antiparkinsónico.  

Pelas suas propriedades irritantes da mucosa gástrica e eméticas de origem central, a 

levodopa deve ser administrada juntamento com os alimentos. No entanto, deverão ser 

selecionadas dietas hipoproteicas, que potenciem e estabilizam o seu efeito terapêutico. 

1.4.9 Levodopa – Vitamina B630 
A piridoxina (vitamina B6) pode reduzir ou reverter os efeitos terapêuticos da levodopa no 

parkinsonismo, quando administrados suplementos dietéticos que veiculem mais do que 5 mg 

diários desta vitamina. Tratando-se de uma descarboxilase, a piridoxina facilita a 

descarboxilação da levodopa, conduzindo à redução dos seus níveis plasmáticos. 

Recomenda-se então que sejam evitados suplementos vitamínicos contendo piridoxina 

durante o período de tratamento com levodopa. 
1.4.10 Lítio – Sal30,41 

A restrição de sal dietético pode aumentar as concentrações séricas de lítio até valores 

tóxicos. Pelo contrário, um aumento na ingestão de sódio pode originar um aumento na 

excreção renal de lítio, comprometendo os seus efeitos terapêuticos, com o risco de surgimento 

de crises psico-maníacas. Isto acontece porque o sódio facilita a eliminação renal de lítio, 

impedindo a sua reabsorção tubular. 

A instituição de um tratamento com lítio deverá ter em conta os hábitos alimentares do 

doente, sobretudo no que se refere à ingestão de sal, ajustando-se a dose do fármaco em 

função deste consumo. Recomenda-se que durante o tratamento com lítio não surjam 

oscilações bruscas no conteúdo sódico da dieta. 

1.4.11 Sildenafil – Toranja30,42 
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Alguns componentes ainda não identificados do sumo de toranja, inibem a atividade 

metabólica da isoenzima CYP3A4 do complexo enzimático citocromo P450 da parede 

intestinal. A metabolização pré-sistémica intestinal do sildenafil pela CYP 3A4 é assim inibida, 

conduzindo a um aumento muito significativo na quantidade absorvida. Em consequência, 

aumentam os riscos de toxicidade cardio e cerebrovascular do fármaco. 

Deste modo, está contraindicada a ingestão de sumo de toranja durante o tratamento com 

sildenafil. 

1.4.12 Sucralfato – Proteinas30,41 
Os componentes proteicos da dieta têm a capacidade de se ligar não covalentemente ao 

sucralfato, diminuindo os seus efeitos protetores gastrointestinais, especialmente utilizado em 

situações de úlcera duodenal. 

É recomendada a administração do fármaco pelo menos trinta minutos antes das refeições, 

ou duas horas após as mesmas. 

1.4.13 Varfarina – Vitamina K30,42,44,46 
As dietas ricas em vitamina K antagonizam o efeito dos anticoagulantes orais, 

administrados com o intuito de criar uma deficiência parcial da forma ativa de vitamina K e 

reduzindo, deste modo, o risco de coagulação sanguínea anormal. Em resultado desta 

interação poderá desenvolver-se uma situação de resistência à varfarina. 

Por este motivo, durante o tratamento com anticoagulantes orais, como a varfarina, está 

contraindicada a ingestão de alimentos ricos nesta vitamina, como é o caso dos frutos secos, 

alho em pó, feijão frade cru, enchidos, chá e farinha de soja. 

1.4.14 Verapamilo – Cálcio e vitamina D30,41 
O cálcio e a vitamina D, que contribui para o aumento dos níveis séricos de cálcio, 

particularmente se administrados nas quantidades presentes nos suplementos dietéticos, 

podem diminuir o efeito do verapamilo, um anti-hipertensor da classe dos antagonistas dos 

canais de cálcio, podendo mesmo colocar o risco de falha terapêutica, quando o fármaco é 

administrado nas suas doses normais. Esta interação tem sido aproveitada clinicamente no 

tratamento de toxicidade causada pelo fármaco. 

Como tal, está contraindicado o consumo de suplementos dietéticos de cálcio durante o 

período de tratamento com verapamilo. 

1.5 O papel do farmacêutico na prevenção e deteção das IAM 

A importância do conhecimento da causa e do efeito da interação provocada pela presença 

de alimentos na biodisponibilidade dos fármacos assume um papel preponderante na obtenção 

da eficácia terapêutica pretendida. Esta questão, que é muitas vezes descurada na instituição 

da terapêutica medicamentosa, demonstra-se que os constituintes da dieta, ou a mera 

presença de alimentos, condicionam a farmacocinética e a farmacodinâmica dos fármacos, por 

vezes com repercussões importantes ao nível do resultado terapêutico31.  

Sendo que, normalmente, o farmacêutico é o profissional de saúde que contacta com o 
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doente imediatamente antes do início do processo farmacoterapêutico, cabe-lhe promover, 

junto daquele, o uso racional e correto dos medicamentos, sublinhando a importância de 

compatibilizar a dieta com a terapêutica instituída no caso das IAM clinicamente relevantes.  

1.6 A intervenção na farmácia Paes 

1.6.1 Público alvo 
Neste caso, o principal alvo da intervenção da farmacêutica foi a equipa técnica da FP, pois 

a tabela de consulta rápida estava dirigida aos profissionais de saúde. No entanto, e como a 

tabela foi exposta num dos gabinetes da FP, a informação também estava disponível para ser 

consultada diretamente pelos utentes. 

1.6.2 Materiais e métodos 
A estratégia escolhida para esta intervenção de prevenção e deteção de IAM foi a 

realização de uma tabela resumo (anexo 9), de fácil consulta, que seria afixada no gabinete de 

consultas de nutrição da FP. Esta tabela realizada por mim, após um longo período de consulta 

bibliográfica, contempla aquelas que, na minha opinião, são as interações alimento-

medicamento que mais frequentemente podem ser detetadas ao balcão da farmácia 

comunitária, por envolverem ou fármacos muito prescritos, ou que exigem um controlo da ação 

terapêutica apertado.  

A organização da tabela foi feita por ordem alfabética do principio ativo envolvido na 

interação, de forma a facilitar a consulta por parte dos farmacêuticos. Para cada uma das 

interações descritas foi indicado: 

1º Risco associado à IAM; 

2º Mecanismo de ação; 

3º Recomendações para evitar a IAM. 

1.6.3 Resultados e conclusões 
Os princípios ativos que selecionei para a constituição da tabela de consulta foram: 

amoxicilina, bifosfonatos, digoxina, fenitoína, ferro, furosemida, isotretinoína, levodopa, lítio, 

sildenafil, sucralfato, varfarina e verapamilo. Esta seleção teve também por base o número de 

vendas destes fármacos, durante um período do estágio, entre março e junho.  

Em quatro meses, venderam-se 123 unidades de amoxicilina (genéricos e marca), quer na 

forma isolada ou em formulações combinadas com outros antibióticos. Este número evidencia 

que este é um fármaco sujeito a prescrição médica que é muito dispensado na FP. Por outro 

lado, por se tratar de um antibiótico, requer uma eficácia terapêutica total, para evitar problemas 

de resistências. Daí ser tão importante o papel do farmacêutico neste caso, para que sejam 

transmitidas ao utente as informações relativas à sua correta toma. 

Nos casos da digoxina, da fenitoína e do lítio, apesar de não ser tão frequente a sua 

dispensa sob receita médica na farmácia comunitária, por serem fármacos com uma margem 

terapêutica estreita, é fundamentar que a toma seja feita corretamente, para evitar situações 

ou de subdosagem terapêutica ou toxicidade para o organismo. 
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Os anti-hipertensores, como a furosemida e o verapamilo, registaram um registo de vendas 

de 94 e 14 unidades em quatro meses, respetivamente. Atendendo ao facto da população da 

FP ser maioritariamente idosa, a procura por medicamentos para a hipertensão é muito elevada 

e mais uma vez o farmacêutico tem a responsabilidade de contribuir para o sucesso da 

terapêutica e promover o controlo da hipertensão arterial, impedindo que situações de 

interações com alimentos ocorram com fármacos desta classe. 

A levodopa na forma combinada registou 121 vendas durante o mesmo período de tempo, 

evidenciando ser mais um dos fármacos com muita procura. Tendo em conta a sua indicação 

terapêutica na doença de Parkinson, ficam mais uma vez evidenciados os benefícios para o 

utente que uma correta toma do fármaco acarreta. 

Estes são só alguns exemplos que relevam a necessidade da intervenção farmacêutica, 

inserida num trabalho multidisciplinar com médicos, enfermeiros e nutricionistas, de forma a 

contribuir de forma satisfatória para prevenir, detetar e resolver as possíveis IAM contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida do paciente.  

A interação entre fármacos e alimentos é um tema cada vez mais relevante à equipa 

multidisciplinar de saúde, já que os alimentos são substâncias químicas diversificadas e 

constantemente disponíveis no organismo. Principalmente no que se refere às adversidades 

destas interações, é muito importante que os profissionais de saúde participem de programas 

educacionais e implementem procedimentos de prevenção e resolução de problemas.  

 
 
 
2. Intervenção Farmacêutica na promoção da saúde oral do idoso 
 

2.1 Realidade na Farmácia Paes e objetivos estabelecidos 

Desde o início do meu estágio que constatei que a maioria dos utentes diários da FP eram 

idosos polimedicados. Acompanhando a tendência nacional e mundial, a freguesia do Areeiro, 

onde se insere a FP, composta por 20131 residentes, apresenta um Índice de Envelhecimento 

de 208,1% e um Índice de dependência de idosos de 40,6%47. Estes números espelham o 

rápido envelhecimento da população a que se tem assistido nos últimos anos. Apesar da 

permanência da dentição natural durante mais tempo e da diminuição das patologias orais 

causadas pela melhoria das condições de vida e da prestação dos cuidados de saúde, a 

prevalência de patologias orais no idoso ainda é considerada significativa. Esta realidade 

captou a minha atenção ao longo do estágio, pois verifiquei que a esmagadora maioria da 

população com mais de 65 anos que frequentava a FP já não tinha a sua dentição completa. 

Tornou-se para mim evidente a necessidade de intervir junto da população, de forma a 

evitar que esta situação de agravasse e contribui de certa forma para a melhoria da qualidade 

de vida da população, através da promoção da saúde oral. Para tal, e após alguma pesquisa 
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sobre o assunto, preparei uma apresentação oral sobre o tema, para apresentar aos utentes 

da farmácia. Posteriormente, por sugestão da equipa técnica da FP, surgiu a oportunidade de 

aplicar esta intervenção na Centro de Dia do Alto da Pina. Este centro, localizado nas 

proximidades da FP, nasceu de uma parceria entre a Junta de Freguesia do Areeiro e a Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa, com o intuito de dispor de melhores condições e atividades de 

apoio a toda a população sénior da freguesia48. A maioria dos idosos que frequentam este 

centro são também utentes da FP, por isso esta sinergia entre a farmácia e o centro de dia, 

evidenciou-se uma mais valia para ambas as partes, para além do inequívoco beneficio para 

estes utentes. Por um lado, o centro de dia podia proporcionar à sua população uma ação de 

formação promovida por profissionais de saúde, por outro lado, a FP podia promover juntos de 

um grupo de utentes específicos, alguns produtos de higiene oral disponíveis na farmácia e 

fortalecer a relação entre farmacêutico-utente, pelo contacto mais próximo e direcionado que a 

ação de formação proporciona. 

2.2 Enquadramento teórico 

Nos últimos anos, tem-se assistido a uma mudança demográfica cada vez mais acentuada 

na população mundial. O rápido envelhecimento verificado, principalmente nos países em 

desenvolvimento, tem sido acompanhado por um aumento na esperança média de vida. Nos 

países desenvolvidos, os idosos constituem cerca de 11-18% da população, podendo atingir 

os 20% em certos países, caso esta tendência se mantenha. Em Portugal, os resultados dos 

censos de 2011, revelam que a população idosa representa 19% da população total, sendo 

mais evidente o fenómeno do envelhecimento na população feminina49. Segundo a hipótese 

média de projeção de população mundial das Nações Unidas, a proporção da população 

mundial com 65 ou mais anos regista uma tendência crescente, aumentando de 5,3% para 

6,9% do total da população, entre 1960 e 2000, e para 15,6% em 2050, segundo as mesmas 

hipóteses de projeção. De referir ainda que o ritmo de crescimento da população idosa é quatro 

vezes superior ao da população jovem50. 

Esta mudança demográfica gradual pode ser atribuída, principalmente, à diminuição da 

taxa de mortalidade das pessoas idosas e ao declínio da taxa de nascimentos. Para além disso, 

as condições de vida e saúde têm melhorado de forma continuada e sustentada nos países 

mais desenvolvidos, em parte, graças aos progressos políticos, económicos, sociais e 

ambientais, assim como os avanços na saúde pública e na medicina. No entanto, esta situação 

também conduziu a um aumento das doenças associadas ao envelhecimento, a condições 

incapacitantes e a doenças crónicas. Apesar da população idosa tender a utilizar os cuidados 

de saúde mais do que média, é também aquela que menos utiliza os serviços de saúde oral 

(SO)50. 

A SO é um dos domínios da saúde geral (SG) que pode afetar o funcionamento da pessoa 

idosa. Os problemas de SO têm vindo a ser reconhecidos como importantes causadores de um 

impacto negativo nas atividades diárias, provocando dor, sofrimento, constrangimentos 
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psicológicos e privações sociais. Em última análise, uma auto-percepção da condição oral 

diminuída pode levar à ausência de cuidado oral diário e necessidade de tratamento 

odontológico e, consequentemente a uma SO pobre. Neste sentido, os problemas de SO 

refletem-se negativamente na Qualidade de Vida (QV) e autoestima da pessoa idosa50,51.  

Geralmente, a população geriátrica constitui uma faixa etária de risco de doença e de 

acesso limitado aos cuidados de saúde oral por diversos fatores, nomeadamente económicos, 

médicos e psicossociais. Diversos estudos constataram estas condições sobretudo em estratos 

sócio-económicos desfavorecidos e etnias minoritárias. Particularmente em idosos 

institucionalizados é verificado um pior estado de saúde oral associado a cuidados de higiene 

oral diminuídos e à restrição dos cuidados médico-dentários apenas a situações de emergência 

e não à manutenção dentária50.  

Nos países industrializados tem-se constatado um aumento significativo do tempo de 

permanência da dentição natural e uma diminuição na prevalência de patologias orais, 

sobretudo de cáries dentárias. A diminuição da mortalidade dentária parece ser justificada pela 

melhoria nas condições de vida, bem como pela maior procura dos serviços médico-dentários, 

nomeadamente de tratamentos preventivos de rotina e restauradores. Adicionalmente, as 

próprias atitudes perante a saúde oral foram-se modificando, sendo no momento presente a 

perda dentária menos aceitável socialmente o que contribuiu para a tendência verificada. 

Atualmente, o idoso recorre aos cuidados de saúde oral com maior assiduidade do que 

fazia anteriormente e com mais frequência que os indivíduos jovens. No entanto, e apesar da 

evolução marcante verificada, a patologia oral continua a constituir um dos problemas 

relevantes de saúde pública nos países desenvolvidos, e com crescimento significativo nos 

países em desenvolvimento49.  

2.3 A problemática 

Saúde oral é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como sendo a ausência 

de dor crónica facial e na boca, de cancro oral e da garganta, de feridas orais, de defeitos 

congénitos orais como o lábio e/ou fenda palatina, de doença periodontal, de perda de dentes 

e, outras doenças e perturbações orais que afetam a cavidade oral e a boca50,52.  

Apesar de os problemas de SO serem transversais a todas as faixas etárias, estes 

problemas são especialmente relevantes na população idosa. Dadas as caraterísticas desta 

população, outros problemas de saúde são, normalmente, mais prioritários. As limitações a 

nível físico, cognitivo e funcional, aliadas aos mitos enraizados no sistema de crenças acerca 

da velhice e envelhecimento e, de que já não merecem receber todos os cuidados de saúde, 

prejudicam a sua SO. Esta é geralmente subvalorizada nesta população, podendo causar dor 

e sofrimento, bem como dificuldades na fala, mastigação e deglutição e, em última análise, 

diminuir a sua QV. Estes problemas podem ser agravados por alguns medicamentos (anti-

histamínicos, antipsicóticos, antidepressivos) usados para tratar doenças sistémicas. Para 

além disso, o tratamento destas doenças pode complicar-se devido a infeções orais 
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bacteriana50.  

No entanto, a maioria das alterações orais, tecidulares e funcionais, relacionadas com a 

idade são secundárias a fatores extrínsecos que atuam ao longo da vida, tendo a idade, por si 

só, um efeito reduzido. Desde que exista preservação do estado de saúde oral, as alterações 

nas funções orais devidas à idade são mínimas. A debilitação da saúde oral em idosos ocorre 

principalmente quando há uma frequência diminuída aos cuidados médico-dentários e 

negligência da higiene oral50,53. 

No idoso as patologias orais mais frequentes são a doença periodontal e a cárie dentária, 

constituindo estas duas situações as principais causas de perda dentária. As lesões da mucosa 

oral e a xerostomia são, também, condições orais muito frequentes em idosos49,50,52. 

2.4 Principais patologias orais 

2.4.1 Dor oral 
A dor oro-facial é um dos grandes problemas de SO e pode ter um impacto negativo na 

alimentação das pessoas idosas. Consequentemente, pode levar à malnutrição, perda de peso, 

diminuição da massa muscular, à osteoporose, incapacidade funcional e, por sua vez, a uma 

diminuição da QV50. 

2.4.2 Edentulismo 
A perda parcial ou completa de dentes é bastante prevalente na população idosa mundial. 

Reflete-se na estética e autoimagem, mas principalmente na dificuldade em falar, mastigar e 

no ato de comer de consequentemente com a alimentação. As principais causas atribuídas à 

perda dentária incluem o consumo de tabaco, a utilização insuficiente dos serviços médico-

sanitários, o baixo nível socioeconómico e um período de institucionalização elevada, têm sido 

relacionados com a mortalidade dentária49,50,52. 

Vários estudos associam a ausência total de dentes a indivíduos de idade avançada, 

podendo a perda dentária, com o envelhecimento, representar o efeito cumulativo das doenças 

orais. 
2.4.3 Lesões da mucosa oral associadas à prótese 

O uso de próteses dentárias tem como objetivo diminuir o impacto destes problemas e, em 

última análise, melhorar a QV. Porém, caso as próteses dentárias não sejam sujeitas a uma 

boa higiene diária e não forem retiradas da boca frequentemente, podem interferir com a 

sensação do paladar e da perceção do cheiro. A estomatite protética é uma lesão da mucosa 

oral clinicamente relevante em populações idosas, sendo a condição oral mais prevalente entre 

portadores de prótese e a mais descrita em idosos. Na maioria dos casos existe colonização 

da mucosa de suporte protético por Candida albicans, mas também pode surgir devido a 

reações alérgicas ao material protético, como manifestação de doenças sistémicas ou como 

manifestação de trauma49,52.  

A higiene oral e protética, assim como o uso contínuo de prótese, o uso de próteses 

desadaptadas, o tempo de uso de prótese, a idade da prótese, a oclusão e a dimensão vertical 
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e ainda o consumo de álcool e tabaco são apontados como fatores de risco associados a esta 

patologia. Geralmente, as condições da mucosa oral descritas em idosos são adquiridas, 

podendo ser prevenidas. Embora a maioria seja benigna, algumas destas podem-se tornar 

malignas caso existam fatores predisponentes locais ou sistémicos49. 

2.4.4 Doenças orais bacterianas 
As doenças orais bacterianas mais comuns nos adultos idosos são as cáries e a doença 

periodontal49,50,54.  

Relativamente às cáries, este é considerado um problema de saúde público, relacionado 

com fatores sociais e comportamentais. Assim, é possível verificar um padrão que carateriza 

esta população: são pessoas com baixo rendimento, visitas pouco regulares ao médico 

dentista, não lavam os dentes frequentemente, comem elevadas quantidades de açúcares e 

fumam. Nos idosos a prevalência de cáries coronais, embora elevada, é semelhante à de outros 

grupos etários, porém, a prevalência de cáries radiculares é muito superior. O maior risco 

cariogénico nestes pacientes é resultante do aumento da recessão gengival, da disfunção das 

glândulas salivares, de uma higiene oral menos eficaz e de uma diminuída função motora oral. 

Tem sido referida a existência da associação com fatores sociais e comportamentais, bem 

como com fatores de risco locais, uma diminuída capacidade cognitiva, a institucionalização e 

a residência em áreas geográficas rurais. A cárie dentária era rara antes do açúcar ser 

introduzido na dieta a meio do século XIX. A doença foi epidémica no século XX até à década 

de 1970, mas nas últimas três décadas do século os níveis diminuíram como resultado do 

aumento da exposição ao flúor50. 

Existem vários fatores que predispõem para o aparecimento da doença periodontal, entre 

eles, doenças e medicações, recessão gengival e restaurações de dentes e, hábitos tabágicos. 

A osteoporose e a osteopenia foram consideradas fatores de risco da perda óssea alveolar 

significativos na presença de doença periodontal. A doença periodontal avançada também se 

associa diretamente com o défice nutricional. É necessário ponderar que a associação entre 

periodontite e nutrição pode ser bidirecional, uma vez que a má nutrição se repercute na 

resposta imune e, em consequência, pode agravar os processos infeciosos50. 

É a população idosa que apresenta a pior situação periodontal, com apenas 13% de dentes 

e gengivas saudáveis. Esta doença, se não for alvo de tratamento, pode, através da 

acumulação da placa bacteriana, levar à perda da inserção do ligamento periodontal e 

destruição do tecido ósseo adjacente que suporta os dentes. Assim, esta situação pode levar 

à proliferação de microrganismos e aumento da placa bacteriana que, por sua vez, conduzem 

à dor, perda de dentes e, perturbações no paladar e cheiro e contribuir para o aparecimento de 

halitose, para além da diminuição da capacidade mastigatória, dificuldades na deglutição, 

alterações gustativas e por último, à subnutrição. Deste modo, é reconhecido que a prevenção 

da doença periodontal é de extrema importância e a prova disso são os vários estudos que têm 

encontrado uma relação entre a diabetes mellitus (1 e 2) e a doença periodontal49,50. 
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2.4.5 Xerostomia 
A xerostomia, ou sensação de boca seca, tem uma prevalência crescente com a idade, 

afetando cerca de 30% de idosos. A saliva tem uma ação de proteção muito importante, pelo 

que a diminuição da quantidade produzida, torna as pessoas muito mais vulneráveis ao 

aparecimento e/ou agravamento de diversos problemas orais. A hipofunção das glândulas 

salivares, que se traduz na alteração qualitativa e/ou quantitativa da saliva, pode ser o resultado 

de terapêuticas farmacológicas, bem como, de doenças sistémicas – como a diabetes ou a 

SIDA – ou do seu tratamento, e ainda de radioterapia à cabeça e pescoço40,52. 

Por outro lado, também os fármacos mais frequentemente prescritos têm efeitos 

xerostomizantes (cerca de 80%) e são de administração usual em idosos. Entre estes, os mais 

comuns são os antidepressivos, anti-psicóticos, anticolinérgicos, sedativos, anti-hipertensores, 

citotóxicos e anti-histamínicos. A administração deste tipo de fármacos constitui a principal 

causa de xerostomia entre idosos. Um outro fator de risco importante para a xerostomia é o 

tabagismo. Na presença de disfunção das glândulas salivares podem-se desenvolver diversos 

problemas orofaríngeos, nomeadamente aumento da incidência de gengivite, de cáries, do 

risco de candidose oral e a presença de dor. Ainda há referência a dificuldades na mastigação, 

deglutição, gustação, fala, diminuição na capacidade de retenção de próteses removíveis, 

desconforto protético e pelo facto de a saliva ter um papel importante no sabor, pessoas com 

esta dificuldade podem experienciar mudanças na perceção do paladar49,50. 

2.4.6 Cancro oral 
Por fim, o cancro oral (lábios, cavidade oral e faringe) mostra elevadas taxas de morbilidade 

e mortalidade, quando comparado com outros tipos de cancro. As lesões pré-malignas são 

relativamente frequentes entre idosos e estão associadas a baixos níveis socioeconómicos e 

educacionais. Este cancro é sete vezes mais provável de ser diagnosticado em pessoas com 

mais de 65 anos. O tabaco e o álcool são os principais fatores de risco das lesões pré-malignas 

e malignas. Contrariamente, o consumo de frutas e vegetais têm uma ação protetora, em 

consequência do elevado conteúdo em carotenoides e vitamina C49,50,52. 

2.5 Implicações da falta de saúde oral no estado de saúde geral 

A saúde oral é importante por ser parte integrante e essencial da saúde geral e por constituir 

um fator determinante da qualidade de vida, pois tanto uma má saúde oral pode influenciar a 

saúde geral, como doenças sistémicas e/ou efeitos adversos dos seus tratamentos podem 

aumentar o risco de doenças orais, de xerostomia e de provocar alterações das sensações de 

gosto e de olfato. As repercussões de uma má saúde oral no quotidiano são especialmente 

importantes nos desdentados49. Os estados dentário e/ou protético, que limitem a capacidade 

mastigatória, são considerados importantes fatores nas escolhas alimentares. Geralmente, há 

tendência a evitar as dietas fibrosas, o consumo de vegetais e de frutas, havendo preferência 

por dietas ricas em gorduras saturadas e colesterol54,55,56. A perda dentária atua também, 

isoladamente, como fator de risco para a perda de peso e, conjuntamente com as dificuldades 
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mastigatórias, pode até contribuir para problemas de integração social. A própria higiene oral 

pode ter repercussões na saúde geral. A higiene oral pode tornar-se mais complicada em 

idosos, especialmente pelo aparecimento de alterações associadas ao envelhecimento, que 

incluem a abrasão dentária, a recessão gengival, disfunções salivares e diminuição nas 

capacidades de destreza e cognitiva49,57. Por outro lado, certas condições na saúde geral dos 

idosos podem influenciar a saúde oral. A diminuição da capacidade visual parece ser uma 

dessas condições crónicas que se associa a uma má saúde oral. Certas doenças crónicas, 

bem como efeitos adversos de alguns fármacos, quando condicionam falta de apetite ou uma 

dieta inadequada, podem afetar a saúde oral por deprimirem o sistema imunológico, 

relacionando-se com casos de cancro oral e doenças orais49. 

Entre os idosos são frequentes diversas doenças que têm manifestações na saúde oral, 

como é o caso da demência e da doença de Alzheimer e a doença de Parkinson, que diminuem 

a destreza manual e dificultam tanto a higiene oral, como a capacidade mastigatória e de 

retenção protética oral. A própria terapêutica farmacológica (anticolinérgicos e inibidores da 

monoamino oxidase) parece relacionar-se com um maior risco de mortalidade dentária, tal 

como com uma pior saúde oral devido à xerostomia presente49. 

Como é possível perceber, para além de afetar a QV, os problemas de SO também podem 

ter um impacto negativo na autoestima da pessoa idosa, que por sua vez se reflete na 

autoimagem e relações sociais. A falta de dentes também dificulta a comunicação interpessoal 

promovendo o isolamento das pessoas58,59. 

2.6 O papel do farmacêutico na promoção da saúde oral 

O farmacêutico, enquanto profissional especialista do medicamento, deve concretizar e 

assumir o seu papel de educador sanitário, de forma a alcançar os objetivos em saúde da 

comunidade e colmatar as necessidades da população.  

São inúmeras as vantagens da promoção da educação para a saúde. Desde logo, 

proporciona às pessoas doentes e saudáveis os conhecimentos teórico-práticos relacionados 

com a saúde; fomenta o desenvolvimento de competências que determinam a motivação e a 

capacidade dos indivíduos para promoverem e manterem uma boa saúde. Também 

proporciona capacidades de autonomia e permite a possibilidade do utente participar na 

tomada de decisão e responsabiliza-o pela sua própria saúde, o que permite alcançar os 

melhores resultados terapêuticos possíveis. Para além disso, também desenvolve o valor 

individual e social do conceito de saúde, motiva e favorece estilos de vida saudáveis, 

desenvolve capacidades pessoais e sociais e promove a criação de ambientes saudáveis.  

No âmbito do dia do idoso – dia 1 de outubro – a Direção Geral da Saúde (DGS), elaborou 

um documento que comtempla o Programa Envelhecimento Ativo da OMS, cujo objetivo é 

promover a saúde oral entre as pessoas mais velhas e encorajá-las a manter os seus dentes 

naturais o maior tempo possível. Nesse mesmo documento a OMS recomenda o 

desenvolvimento de estratégias de saúde pública e de programas integrados de forma a 
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promover a saúde geral e a saúde oral em particular e, consequentemente, melhorar a 

qualidade de vida das pessoas idosas. Entre outras, as recomendações para uma boa-higiene 

oral são54,60: 

• Escovar os dentes diariamente, duas ou mais vezes por dia, sendo uma delas à noite 

antes de dormir.  

• Usar uma escova de dentes com filamentos de textura macia; nunca esquecendo que 

a escova de dentes é um objeto pessoal e intransmissível.  

• Substituir a escova quando os pelos começam a ficar deformados; normalmente de 3 

em 3 meses.  

• Utilizar um dentífrico com flúor, o que torna os dentes mais resistentes e contribui para 

a prevenção da cárie dentária.  

• Limpar os espaços entre os dentes, onde a escova não chega, utilizando escovilhões 

ou fio dentário O escovilhão ou fio dentário é um complemento para uma boa higiene 

oral, devendo ser utilizados diariamente, pelo menos uma vez por dia.  

• Se usar prótese dentária, escovar a prótese diariamente com uma escova própria e 

utilizandar sabonete neutro, dentífrico não abrasivo ou outro produto destinado a esse 

efeito.  

• Prestar atenção ao eventual desgaste da prótese e ao seu ajuste na boca. As próteses 

devem estar bem-adaptadas para não provocarem lesões nas mucosas e para 

permitirem a adequada mastigação dos alimentos.  

• Observar frequentemente, com iluminação adequada, os lábios, dentes, mucosas e 

língua. Se observar alguma alteração comunique ao médico assistente.  

• Visitar regularmente o profissional de saúde, para este diagnosticar, o mais 

precocemente possível, alguma alteração que necessite tratamento. 

É também da responsabilidade do farmacêutico a transmissão destas informações aos 

utentes da farmácia. Até porque a grande maioria dos produtos usados numa correta higiene 

oral estão disponíveis para venda nas farmácias e, também por isso, o farmacêutico deve saber 

aconselhar os utentes e contribuir para a melhoria das condições de higiene oral da 

comunidade. 

2.7 A intervenção farmacêutica no Centro de Dia do Alto do Pina 

2.7.1 População alvo 

Como referi anteriormente, a população alvo desta intervenção farmacêutica era constituída 

por todos os utentes idosos do centro de dia do Alto da Pina, que também eram utentes 

frequentes da Farmácia Paes. 

2.7.2 Material e métodos utilizados 
A estratégia escolhida para intervir junto da população, para a promoção da saúde oral 

nos idosos, foi a realização de uma apresentação oral (anexo 10), nas instalações do centro 

de dia, com posterior sessão de esclarecimento de dúvidas. Esta apresentação realizou-se no 
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dia 27 de Julho, pelas 15:00h da tarde e foi palestrada por mim, com o apoio da minha colega 

e farmacêutica da FP, Leila Costa, que fez a introdução ao projeto e me ajudou a responder às 

questões colocadas pelos utentes. A apresentação teve uma duração de 20 minutos, mais 30 

minutos de esclarecimento de dúvidas. A estruturação da apresentação foi: 

1º Considerações teóricas sobre a dentição definitiva; 

2º As alterações dentárias decorrentes do envelhecimento; 

3º As principais patologias orais mais frequentes nos idosos (caraterização, causas e 

consequências); 

4º Estratégias de promoção da saúde oral (higiene, consultas no dentista, nutrição); 

5º Produtos de higiene diária disponíveis nas farmácias. 

2.7.3 Resultados e conclusões 
Após a sessão de apresentação propriamente dita, em que consegui ter a atenção máxima 

de todos os ouvintes, seguiu-se uma sessão de esclarecimento de dúvidas que, na minha 

opinião, foi muito enriquecedora.  

As principais dúvidas que os utentes quiseram ver esclarecidas relacionavam-se sobretudo 

com o correto uso das próteses. A maioria dos utentes não sabia utilizar corretamente os 

fixadores e, muitos deles, não conhecia os escovilhões dentários, nem lhes reconhecia 

importância na higiene oral diária. Verifiquei também que a grande parte das pessoas não está 

consciente da necessidade de visitar com frequência o médico dentista mesmo quando 

possuem apenas alguns dentes naturais. Foi também abordada a questão dos cheques-

dentistas, atribuídos pelo Projeto de Saúde Oral nas Pessoas Idosas (SOPI), desenvolvido pelo 

Ministério da Saúde no âmbito do Plano Nacional de Saúde 2004-2010.  

Penso que toda a intervenção realizada junto destes utentes foi muito bem-sucedida, 

porque senti que a maioria dos idosos adquiriu conhecimentos que não possuía até então e, 

no final, ficaram muito gratos pelo contacto mais próximo e direcionado que lhes 

proporcionamos. E esta sensação de gratidão que demonstraram, mostram que realmente 

conseguimos melhorar a qualidade de vida de uma população tão necessitada. 

Enquanto farmacêuticos, temos o dever de continuar a combater todas as necessidades 

que sempre existirão na nossa sociedade e promover a saúde e o bem-estar de todos os 

cidadãos, pois só assim o farmacêutico conseguirá assumir uma posição pilar na saúde da 

população e ganhar o reconhecimento que merece por parte de todos. 
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Resumo 
	

A Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto proporciona aos estudantes do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, no último semestre do curso, um contacto 

direto com a realidade do mercado de trabalho e com o exercício da profissão farmacêutica, 

permitindo consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo dos cinco anos de curso.  

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares evidenciam as responsabilidades técnicas e 

científicas imperativas e fundamentais na promoção da saúde do utente num hospital. O 

Farmacêutico Hospitalar assume-se como o principal interveniente na dispensa segura da 

medicação, contribuindo, sempre que possível, para a adequação responsável da terapêutica. 

No Hospital Privado de Gaia foi possível cooperar diretamente com os médicos e os utentes, 

evidenciando a boa relação interprofissional e a importância do papel do Farmacêutico no 

ambiente hospitalar.  

O presente relatório, desenvolvido no âmbito do estágio curricular em farmácia 

hospitalar, retrata as atividades e valências desenvolvidas ao longo dos dois meses de 

estágio, realizado entre janeiro e fevereiro de 2016, no Hospital Privado de Gaia – Grupo 

Trofa Saúde e descreve as valências teóricas e práticas adquiridas, ao longo do exercício da 

prática farmacêutica, no hospital. 
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1. Introdução 
Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH), regulamentados pelo decreto-lei nº 44204, de 

2 de fevereiro de 1962, constituem uma estrutura importante dos cuidados de saúde dispensados 

em meio hospitalar1. Enquanto técnico especializado no medicamento, o Farmacêutico Hospitalar 

constitui um elemento fundamental na equipa clínica, colaborando tanto com outros profissionais 

de saúde, como com o doente na prestação dos cuidados de saúde. 

É da responsabilidade dos SFH a seleção, aquisição, armazenamento e distribuição de 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos, estando também estabelecidas como funções do 

Farmacêutico Hospital a produção de medicamentos; a colaboração na elaboração de protocolos 

terapêuticos; a participação em ensaios clínicos; a participação em comissões científicas; a 

farmácia clínica, farmacocinética, farmacovigilância e a prestação de cuidados farmacêuticos1,2. 

Com a realização deste relatório pretende-se retratar as atividades experienciadas e 

desenvolvidas ao longo dos dois meses em farmácia hospitalar, para além de dar a conhecer o 

funcionamento, normas e procedimentos gerais do Grupo Trofa Saúde (GTS), com maior 

incidência no Hospital Privado de Gaia (HPG), local onde se realizou o estágio.  

2. O Grupo Trofa Saúde 
O Grupo Trofa Saúde, fundado em 1999, aquando da construção do primeiro hospital do grupo 

- o Hospital Privado da Trofa - e gerido pelo Dr. António Vila Nova, assume-se hoje como uma das 

maiores empresas na prestação de cuidados de saúde privados em Portugal, com enfoque no 

Norte do país3.  

Atualmente o GTS integra uma vasta rede de unidades hospitalares: o Hospital Privado da 

Trofa (HPT), o Hospital Privado de Braga (HPB), o Hospital de Dia de Famalicão (HDF), o Hospital 

Privado da Boa Nova (HPBN), o Hospital de Dia da Maia (HDM), o Hospital Privado de Alfena 

(HPAV), o Instituto de Radiologia Dr. Pinto Leite (IRPL), o Hospital Privado de Gaia (HPG) e o 

Hospital Privado de Braga Centro (HPBC) 3. 

Cada unidade hospitalar disponibiliza uma vasta oferta de serviços, sendo os SFH do GTS 

constituídos por um Farmacêutico Coordenador (Dr.ª Patrícia Moura), responsável por todo o 

processo de encomenda, controlo e distribuição de fármacos na Farmácia Central (FC), uma 

auxiliar (Iolanda Silva) e um Farmacêutico Responsável (Figura 1). O HDF, o HDM e o IRPL não 

Figura 1: Esquema representativo da organização dos Serviços Farmacêuticos no GTS. 
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têm integrado na sua constituição uma unidade de Serviços Farmacêuticos própria, contudo, nos 

dois primeiros, os SFH são assegurados pelo HPT e HPBN, respetivamente. 

O Hospital Privado de Gaia, fundado em 12 de janeiro de 2015, assume-se como um dos mais 

recente do GTS e coloca à disposição a experiência da vasta equipa liderada pelo Prof. Dr. Paulo 

Araújo (Diretor Clínico) e pelo Dr. Nélson Brito (Administrador)3. Para os seus utentes, o HPG tem 

disponível serviços de análises clínicas, urgência 365 dias/24 horas, anatomia patológica, bloco de 

partos, bloco operatório, consulta externa programada, exames complementares de diagnóstico, 

internamento e unidade integrada de convalescença. Os SFH são assegurados pela Dr.ª 

Alexandra Soares, que coordena e organiza todo o circuito dos medicamentos no interior do 

hospital segundo o plano operacional dos Serviços Farmacêuticos (Figura 2):   

Figura 2: Plano operacional dos Serviços Farmacêuticos. 
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Os Serviços Farmacêuticos do HPG, em funcionamento de 2ª a 6ª, das 9:00h às 19:00h, 

estão localizados no piso 5, juntamente com a consulta externa e organizam-se segundo a 

seguinte disposição:               

 

 

 

 

3. Gestão de Encomendas e Processos de Aquisição 

A gestão de medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados pelos SFH, que 

garantem o bom uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas condições aos doentes do 

hospital. A aquisição dos produtos dos Serviços Farmacêuticos tem por base a seleção dos 

medicamentos, referenciada no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e nas 

respetivas Adendas, depois de aprovadas pela Comissão de Farmácia Terapêutica (CFT). A 

aquisição dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é da 

responsabilidade do Farmacêutico Hospitalar, devendo ser efetuada em articulação com o serviço 

de aprovisionamento. 

3.1 Farmácia Central 
A Farmácia Central do GTS, atualmente sediada em Alfena, é 

reconhecida, pelo Infarmed, como distribuidor certificado e, deste 

modo, é a principal responsável pelo fornecimento de todo o 

material às farmácias do grupo. A FC é constituída pelo armazém de 

produtos farmacêuticos, por um gabinete da direção técnica, uma 

zona de receção das encomendas, uma câmara de preparação de 

citotóxicos e ainda uma zona destinada à preparação de produtos 

não estéreis (Figura 4).  

Figura 3: Planta dos Serviços Farmacêuticos no HPG. 

Figura 4: Zona de 
preparação de produtos 
não estéreis. 
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3.2 Processos de aquisição 

3.2.1 Pedido de encomenda semanal 
O processo de aquisição dos produtos farmacêuticos que constituem o stock das farmácias do 

GTS é feito em termos centrais, na FC. Cabe aos Farmacêuticos Responsáveis pelas farmácias 

de cada hospital fazer um pedido semanal, à segunda-feira, baseado nos stocks ideais pré-

definidos, de acordo com as necessidades individuais de cada Unidade. Estes pedidos são 

rececionados e analisados pela Farmacêutica Coordenadora, na FC, responsável por fazer um 

pedido único até às 12 horas do mesmo dia. Em seguida, o departamento de compras é 

responsável por despoletar a encomenda ao fornecedor, num prazo de 24 horas. 

3.2.2 Pedido de estupefacientes 
O circuito de aquisição dos estupefacientes é semelhante aos dos restantes medicamentos, no 

entanto, o pedido efetuado pelos Farmacêuticos Responsáveis por cada hospital, ao contrário dos 

demais produtos farmacêuticos, é feito mensalmente. Uma vez reunidos os pedidos de todas as 

unidades hospitalares do GTS, na FC faz-se um pedido único e a nota de encomenda é 

acompanhada pelo modelo VII, constituído por um original e duplicado (Anexo I). Esta deve ser 

assinada e carimbada pelo Diretor dos Serviços Farmacêuticos e é efetuada uma cópia, que fica 

arquivada na farmácia até a devolução do documento original. Seguidamente, este modelo é 

enviado para o serviço de aprovisionamento, responsável por fazer a encomenda ao laboratório, 

para onde segue também o modelo VII. Aquando da receção da encomenda, é devolvido o 

original assinado pelo laboratório, que fica arquivado na pasta de Pedidos de Estupefacientes. 

3.2.3 Pedido Autorização de Utilização Especial  
Para a comercialização de medicamentos em Portugal é obrigatório que estes possuam uma 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM). Sempre que surge uma situação de necessidade de 

um medicamento que não tenha AIM, o Diretor dos Serviços Farmacêuticos deve solicitar o pedido 

de Autorização de Utilização Especial (AUE) ao Infarmed, regra geral em outubro. Este é 

importado através de um distribuidor e é requerido o resumo das caraterísticas do medicamento 

(RCM), uma compilação de estudos relativos ao uso clínico do medicamento e o seu preço. Toda 

esta documentação tem de ser enviada para o Infarmed, via e-mail, acompanhada por um 

impresso de autorização específico, assinado pelo Diretor Clínico e carimbado pelo hospital 

(Anexo II). Uma vez adquirida a AUE, esta é válida durante um ano, no entanto, o registo do seu 

pedido deve ficar arquivado na farmácia por um período não inferior a cinco anos, de forma a estar 

acessível a uma possível solicitação por parte do Infarmed. 

3.2.4 Receção de encomendas  
A maioria dos produtos farmacêuticos adquiridos pelo GTS são rececionados no serviço de 

aprovisionamento, na FC, por um funcionário dos Serviços Farmacêuticos, responsável por dar 

entrada das faturas ou guias do material encomendado. Para finalizar o processo de aquisição, 

recorre-se a três programas informáticos: PHC, IntraNet e CPC. Numa primeira fase, o processo 

de entrada das faturas ou guias é feito em PHC; a validação do stock e satisfação do pedido único 
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são feitas com recurso ao programa IntraNet (armazém FAR); e por último, com base nas 

necessidades de cada farmácia do Grupo Trofa, faz-se a distribuição dos produtos e satisfazem-

se os pedidos, em CPC.  

No entanto, existem alguns produtos farmacêuticos que são diretamente entregues na unidade 

hospital do GTS que os encomendou. Nestes casos, as encomendas são rececionadas pelo 

Farmacêutico Responsável de cada unidade hospital, ao qual é entregue a guia de remessa 

correspondente. Nesse momento, o Farmacêutico confere a documentação, assina a nota de 

entrega e devolve um duplicado ao transportador.  

Independentemente da origem das encomendas, antes de se proceder ao correto 

armazenamento dos produtos rececionados no SFH do HPG, o Farmacêutico Responsável 

confere as quantidades recebidas e garante que nenhum medicamento se encontra fora do prazo 

de validade (PV) ou em mau estado de conservação. No final, procede-se à entrada informática 

das encomendas, garantindo desta forma a conformidade entre a nota de encomenda e a 

receção. 

4. Sistema de Distribuição de Medicamentos 
A distribuição de medicamentos é uma das principais funções a realizar pelos Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares e tem por base os seguintes objetivos1: 

• Garantir o cumprimento da prescrição; 

• Racionalizar a distribuição de medicamentos; 

• Garantir a administração correta do medicamento; 

• Diminuir os erros relacionados com a medicação (administração de medicamentos não 

prescritos, troca da via de administração, desrespeito pelas condições de armazenamento, 

etc.). 

4.1 Distribuição clássica 
O sistema de distribuição clássica praticado no HPG garante a existência de um stock fixo, 

baseado nos consumos semanais dos serviços (bloco, urgência, consultas, internamento, 

gastroenterologia e imagiologia) e é definido entre o Farmacêutico e o Enfermeiro Coordenador. O 

pedido é efetuado informaticamente pelo serviço com recurso ao programa informático CPC, 

depois é validado e preparado pelo Farmacêutico e, no final, é efetuado um consumo a alguns dos 

serviços. A sua entrega nos serviços é feita pelo Farmacêutico, 

no caso dos medicamentos, e pelos auxiliares operacionais dos 

serviços, no caso dos soros e das embalagens. 

4.2 Distribuição individual diária em dose unitária 
O sistema de distribuição individual diária em dose unitária 

consiste na dispensa, a partir da interpretação da prescrição por 

parte do Farmacêutico, das doses dos medicamentos 

necessários para cada doente, por um período de 24 horas. No 
Figura 5: Sistema de distribuição 
de medicamentos em dose 
unitária. 
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HPG, e ao contrário da maioria dos hospitais públicos, a preparação das malas de unidose (Figura 

5) é feita por cama e não por medicamento, garantindo-se assim um maior controlo sobre a 

medicação de cada doente. Cada gaveta é identificada com o nome, número e cama do doente e 

cada unidade de medicação é identificada pela denominação comum internacional (DCI), lote e 

prazo de validade. 

 

 
*Se a terapêutica não estiver conforme, o Farmacêutico entra em contacto com o Médico, com o objetivo de 

confirmar ou adaptar a prescrição. 

**Após confirmação da conformidade entre a prescrição e a dose unitária, o Enfermeiro rubrica a folha de 

conferência de medicação da unidose. Se forem detetadas discrepâncias neste processo, procede-se ao 

registo nesta mesma folha. 
 

4.3 Distribuição em regime ambulatório  
A distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório, pelos SFH, resulta da 

necessidade de haver um maior controlo e vigilância em determinadas terapêuticas, assegurando-

se a adesão à terapêutica. Por outro lado, existem alguns regimes de comparticipação que só 

vigorarem se a dispensa da medicação for feita em ambiente hospitalar. 

No HPG, esta distribuição limita-se praticamente aos doentes oncológicos que fazem ciclos de 

medicação regularmente. Nestes casos, cabe ao Farmacêutico a preparação da medicação do 

doente, através do seu pedido antecipado à FC, com base na análise da calendarização dos ciclos 

proposta pelo Médico. Nos dias de tratamento, o Farmacêutico dirige-se ao serviço de 

internamento e entrega a medicação ao Enfermeiro Responsável, garantido também que toda a 

informação necessária relativa aos fármacos administrados (Anexo III) é transmitida ao doente de 

forma clara. 

4.4 Sistema de distribuição de medicamentos em circuitos especiais 

4.4.1 Estupefacientes 

O stock de estupefacientes de cada serviço é estabelecido entre o Enfermeiro Coordenador e o 

Farmacêutico. Sempre que um estupefaciente é administrado a um doente existe uma série de 

etapas que têm de ser obrigatória e sequencialmente cumpridas.  

Primeiramente, após uma prescrição médica, há um registo da administração do 

estupefaciente em impresso próprio – anexo X, modelo nº 1509 (Anexo IV). Neste modelo, 

composto por um original e um duplicado, são registados o serviço, o medicamento (DCI, forma 

farmacêutica e dosagem), o nome do doente, a cama/processo/número e a quantidade 

Interpretação da 
prescrição médica 
pelo Farmacêutico*

Validação da 
prescrição e 
preparação 
individual da 

terapêutica pelo
Farmacêutico

Entrega dos 
módulos prontos nos 

serviços de 
internamento pelo 

Farmacêutico

Conferência dos 
módulos de dose 
unitário entre o 

Farmacêutico e o 
Enfermeiro de 

serviço**

Figura 6: Plano operacional de distribuição de medicamentos em dose unitária. 
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administrada. No final deste processo, o Enfermeiro que administrou o estupefaciente rubrica o 

anexo X e envia-o para os Serviços Farmacêuticos. Nesta fase, o Farmacêutico procede à 

validação, através da confirmação da quantidade administrada e posterior numeração sequencial 

das requisições e registo da quantidade a fornecer, por extenso e em forma numérica. Por último, 

este modelo é datado e assinado, não só pelo Farmacêutico e pelo auxiliar responsável pela 

entrega nos serviços, mas também pelo Enfermeiro Responsável de turno que o receciona. Nesta 

fase, o original do anexo X retorna à farmácia. Todo este circuito de distribuição de 

estupefacientes tem de ser registado pelo Farmacêutico, numa folha de Excel, para controlo por 

parte do Infarmed. 

Para finalizar este procedimento, procede-se à transferência informática de stock de 

estupefacientes, utilizando o CPC, para o serviço requisitante. A guia de transporte gerada é 

impressa em duplicado, ficando uma na pasta de Registo de Estupefacientes da farmácia, 

anexada ao original do anexo X respetivo, e a outra é entregue ao serviço requisitante, juntamente 

com o pedido. 

4.4.2 Hemoderivados 
À semelhança do que acontece com os estupefacientes, os medicamentos derivados do 

plasma seguem um circuito específico e rigoroso para a sua distribuição. A sua requisição é feita 

através do modelo nº 1804 (Anexo V), constituído por duas vias - via farmácia e via serviço - e que 

é preenchido primeiramente pelo Médico, nos quadros A e B. Em seguida, o Farmacêutico 

procede ao preenchimento do quadro C, validando a prescrição e posteriormente entregando o 

hemoderivado no serviço que o requisitou, acompanhado pelo documento da requisição. Uma vez 

rececionado e assinado pelo Enfermeiro, a via farmácia é devolvido aos Serviços Farmacêuticos e 

é arquivada na pasta de Registo de Hemoderivados, por um período de cinco anos. O quadro D 

da via serviço é preenchida pelo Enfermeiro e arquivada no processo clínico do doente. 

4.4.3 Medicamentos de alto risco  
O controlo dos medicamentos pelos SFH do GTS vai muito além da mera reposição e 

organização em cada serviço hospitalar. Existem medicamentos que estão associados a 

problemas mais gravosos para a saúde do doente se forem administrados de uma forma incorreta, 

quer por erros de dosagem, preparação ou até em situações em que o seu uso não estava 

previsto. Por este motivo, e com o objetivo de diminuir estes erros e alertar os profissionais de 

saúde para o uso responsável dos mesmos, criou-se um quadro de medicamentos de alto risco 

(Anexo VI), afixado em todos os serviços dos hospitais do grupo. Este documento inclui uma vasta 

gama de medicamentos pertencentes a diversos grupos farmacoterapêuticos, como é o caso dos 

relaxantes musculares (ex:. Rocurónio), opiácios (ex:. Morfina), anestésicos (ex:. Propofol) e 

agentes inotrópicos (ex:. Digoxina). Para além deste documento, cada etiqueta identificativa do 

medicamento contém uma sinalização de perigo, realçando a identificação destes medicamentos 

que carecem de cuidados especiais.  
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5. Armazenamento de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

Em todos os locais do hospital passíveis de armazenar produtos farmacêuticos, devem ser 

respeitados os seguintes procedimentos gerais: 

• Garantia da luminosidade, temperatura e humidade; 

• Armazenamento e identificação, segundo uma ordem lógica (ordem alfabética), com 

etiquetas identificativas de cada medicamento, contendo a DCI, dosagem, forma 

farmacêutica e código de barras; 

• Controlo dos prazos de validade, tendo em consideração todos os produtos com um 

período de caducidade até três meses. 

5.1 Controlo de parâmetros físicos  
No GTS, cabe ao Farmacêutico a responsabilidade de controlar e garantir a manutenção das 

condições físicas de temperatura e humidade necessárias para o bom funcionamento dos serviços 

hospitalares.  

Os técnicos de manutenção são responsáveis pela tradução dos dados fornecidos pelos 

aparelhos de medição de temperatura e humidade. Para cada serviço é gerado um gráfico 

semanal de registo diário de valores de temperatura dos frigoríficos, que devem estar 

compreendidos entre 2 e 8ºC. Estes gráficos são enviados para a farmácia pelos técnicos de 

manutenção, via e-mail. Nos Serviços Farmacêuticos, para além deste controlo, é garantido 

também um valor de temperatura ambiente, que deve ser inferior a 25ºC. Sempre que se detete 

uma disparidade entre os valores de referências e os reais, deve ser apresentada, via e-mail, a 

respetiva justificação do pico representado no gráfico (Anexo VII). 

Todos os gráficos rececionados na farmácia são impressos individualmente e arquivados na 

pasta de Registo de Temperatura e Humidade, organizados por data. 

5.2 Controlo de gases medicinais  
É também da responsabilidade dos Serviços Farmacêuticos o controlo dos gases medicinais 

utilizados nos hospitais do Grupo Trofa, que incluem: Ar Medicinal (Keol) L50; Dióxido de Carbono 

B5 e B50; Pulmo S10 (Hélio 9.5% + Monóxido de carbono 0.26% + Oxigénio 21% + Azoto); 

Oxigénio B5 e B50; e Protóxido de Azoto B50, sendo os Oxigénios B5 e B50 os mais utilizados no 

HPG. 

No piso 5 do edifício do HPG existe uma central de gases medicinais, destinada ao 

acondicionamento das garrafas que, no caso do oxigénio, se distribuem em três rampas (rampa 

esquerda, rampa direita 

e rampa de emergência), 

constituídas por cinco 

garrafas em cada lado 

(Figura 7). Cabe aos 

técnicos de manutenção Figura 7: Planta da central de gases medicinais. 
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substituir as garrafas dos gases e, sempre que o fazem, reportar ao Serviços Farmacêuticos, via 

e-mail, a rampa, o lote e a quantidade das garrafas que saíram de funcionamento, assim como 

das que foram colocadas e das que entraram em funcionamento. Para além disso, têm ainda que 

entregar ao Farmacêutico, em mão, a guia de remessa referente às garrafas dos gases. Uma vez 

na posse destas informações, o Farmacêutico procede ao preenchimento de um documento 

especifico arquivado na pasta de Registo de Gases Medicinais, de forma a validar e documentar 

toda a gestão feita. Desta forma, garante-se a acessibilidade a toda a informação, que permite, no 

caso de uma ocorrência, a identificação das garrafas em utilização, relacionando, de uma forma 

direta, a garrafa utilizada em cada tratamento. 

5.3 Condições especiais  

O stock de farmácia e dos diferentes serviços do HPG é constituído por produtos cujas 

especificações técnicas ou regulamentares exigem condições de armazenamento especial. 

Incluem-se neste grupo os seguintes produtos: 

a) Medicamentos termolábeis, que devem ser armazenados no 

frigorífico (Figura 8), com controlo e registo diário de 

temperatura. Exemplo:. Dexametasona, 4 mg, ampola; 

Hialuronato de sódio, 16 mg, ampola; Oxitocina, 5 I.U/mL, 

ampola. 

b) Medicamentos fotossensíveis, que necessitam de embalagem 

apropriada e acondicionados num local ao abrigo da luz. Na 

impossibilidade de os manter na embalagem original, deve 

proceder-se ao isolamento em papel de alumínio. Exemplo:. 

Amiodarona 150 mg, ampola; Ciprofloxacina 200mg, ampola; 

Dopamina, 200mg, ampola. 

c) Estupefacientes, armazenados num cofre com fechadura de segurança. Exemplo:. Morfina, 

10 mg, ampola; Fentanilo, 0,25 mg/5 mL, ampola; Petidina, 50 mg, ampola. Sempre que se 

justifique, no HPG opta-se por armazenar no cofre outros medicamentos, que não 

estupefacientes, como é o caso das ampolas de 2ml de Sugamadex, que têm elevado valor 

de custo associado. 

d) Carros de emergência, constituídos por medicação e material necessários em situações 

pontuais de emergência (Anexo VIII). Para garantir a existência das quantidades pré-

definidas para cada carro no momento da sua utilização, este encontra-se selado. Sempre 

que um produto é retirado, procede-se ao preenchimento de um documento próprio de 

registo (Anexo IX) com a respetiva justificação, e com posterior reposição prévia à nova 

selagem. 

e) Saco de emergência, cuja constituição (Anexo X) foi previamente definida com o objetivo 

de suprir as necessidades de um possível transporte de emergência em ambulância. Por 

Figura 8: Frigorífico. 
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este motivo, e à exceção dos anteriores, este saco é único e apenas se encontra disponível 

no serviço de urgência. 

5.4 Controlo de prazos de validade 
Em cada serviço, a medicação existente em stock é verificada mensalmente pelo 

Farmacêutico, em cooperação com o Enfermeiro Responsável, com o intuito de controlar os 

prazos de validade.  

Toda a medicação com prazo de validade inferior a três meses segue o seguinte procedimento:

	
Figura 9: Procedimento de controlo de prazos de validade. 

5.5 Alertas do Infarmed  
Sempre que o Infarmed emite um alerta na sua página oficial, os Serviços Farmacêuticos do 

HPG verificam a presença do fármaco em causa e analisam se este contempla alguma das 

condições que justifiquem a sua retirada do stock. Estes alertas estão normalmente relacionados 

com problemas associados à atribuição de prazos de validade ou lote, com o perfil de segurança 

ou falsificação do medicamento. 

Durante o período do estágio, experienciou-se a emissão de vários alertas de qualidade como 

por exemplo: 

• Circular Informativa nº 27/CD/550.20.001. (24/02/2016): relativo ao pó para solução para 

perfusão, de Azitromicina 500mg dos laboratórios Basi, devido a não conformidades 

críticas e maiores às Boas Práticas de Fabrico, com consequente suspensão da 

comercialização e recolha imediatas dos lotes indicados para posterior devolução4 (Anexo 

XI); 

• Circular Informativa nº 28/CD/550.20.001. (23/02/2016): relativo ao pó e solvente para 

solução injetável, de Hidrocortisona 100mg/2ml, da empresa Color Pharma, Lda., devido à 

deteção de não conformidades com as Boas Práticas de Fabrico, com consequente 

recolha voluntária dos lotes indicados e suspensão imediata de comercialização5 (Anexo 

XII). 

6. Validação Farmacêutica 

6.1 Validação de prescrições médicas 
Uma das principais funções do Farmacêutico Hospitalar é a interpretação e validação direta 

das prescrições médicas. Para a elaboração do perfil farmacoterapêutico, o Farmacêutico deve ter 

Medicação com PV < a 
3 meses

Se disponível no stock 
da farmácia com melhor 

PV
Troca por PV mais 

alargado

Se indisponível no stock 
da farmácia com melhor 

PV

Medicação permanece 
no serviço, com etiqueta 
identificativa: "Atenção, 

prazo de validade a 
expirar"
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em consideração o doente e as suas caraterísticas fisiopatológicas, bem como todas as questões 

relativas ao medicamento (dose, posologia, duração do tratamento, indicação, interações e 

justificação). No HPG, a validação é uma das primeiras tarefas diárias do Farmacêutico, que se 

baseia na análise das prescrições relativas às novas entradas de doentes nos serviços 

hospitalares, bem como das prescrições alteradas dos doentes em internamento. Esta atividade, 

que se inicia por volta das 9 horas, é repetida ao longo do dia, para garantir um controlo mais 

rigoroso de todos os medicamentos administrados e cessa por volta das 16 horas, imediatamente 

antes da preparação das malas diárias de dose unitária. Caso se detete alguma incongruência na 

prescrição, o Farmacêutico entra em contacto com o Médico via telefone, de forma a esclarecer e 

resolver a situação. 

Existem algumas situações particulares que carecem de especial atenção por parte do 

Farmacêutico durante a validação de uma prescrição. Neste grupo incluem-se os medicamentos 

extra-formulário e os antibióticos, 

cuja justificação é obrigatória. 

Esta, ou é entregue nos SFH em 

impresso próprio, ou diretamente 

no sistema informático (Figura 

10), juntamente com a prescrição, 

onde se refere a patologia em 

questão. No caso dos antibióticos, 

é uma prática comum no HPG, a 

administração, numa fase inicial, 

de um antibiótico de largo espetro 

e, posteriormente, com base no resultado do antibiograma, procede-se ao ajuste da medicação. 

6.2 Reconciliação terapêutica 
Segundo a American Pharmacists Association e a American Society of Health-System 

Pharmacists, o conceito de Reconciliação terapêutica (RT) define-se como sendo o processo de 

avaliação do regime terapêutico de um doente, sempre que há alteração do mesmo, com o 

objetivo de evitar erros de medicação, tais como omissões, duplicações, doses inadequadas, 

interações, assim como problemas de adesão6.  

Este serviço Farmacêutico, que na maioria dos hospitais do nosso país não tem grande 

expressão, por ser um conceito recente e inovador, no HPG já se encontra bastante implementado 

e ao longo dos dois meses de estágio presenciou-se a sua aplicação prática (Anexo XIII). 

  A RT tem uma importância fulcral nos serviços hospitalares, uma vez que existe uma grande 

probabilidade de ocorrer erros de medicação entre o processo de hospitalização e ambulação do 

doente. Por outro lado, permite o aumento da eficácia da terapêutica, a diminuição dos custos 

associados e a melhoria da adesão à terapêutica por parte do doente. 

Figura 10: Justificação médica de uma prescrição de um 
antibiótico.  
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Este conceito deve incluir a comparação entre a medicação atual e o regime terapêutico prévio 

e deve ocorrer sempre que a medicação é ajustada, tendo ainda em conta a automedicação. O 

Farmacêutico, após contacto com o Médico e o doente, é responsável pela elaboração de uma 

lista exaustiva e atualizada de todos os medicamentos tomados pelo paciente, que deve incluir, 

para cada um deles, o nome, dosagem, posologia e via de administração. De uma forma 

sistemática, a RT deve incluir as seguintes etapas: 

1. Verificação: elabora-se uma lista completa de medicamentos que o doente usa antes da 

sua admissão, transferência ou alta hospitalar;  

2. Confirmação: assegura-se que os medicamentos e as dosagens prescritas são apropriados 

para o doente; 

3. Reconciliação: identificam-se as discrepâncias entre os medicamentos prescritos em cada 

nível de cuidados ou em cada ponto de transição, documenta-se as comunicações feitas 

ao prescritor e corrigem-se as prescrições em conjunto com o Médico.  

7. Produção 

7.1 Manipulação galénica não estéril 
A preparação dos medicamentos manipulados do GTS é feita semanalmente na Farmácia 

Central, à terça-feira. A sua manipulação é da responsabilidade de uma Técnica da FC, que 

compila os pedidos individuais de cada hospital do grupo. Existe um dossier que contempla todas 

as fichas de preparação e rótulos referentes à listagem pré-definida dos manipulados passiveis de 

serem produzidos na Farmácia Central (Anexo XIV). 

No momento da preparação, procede-se ao preenchimento da ficha de preparação (Anexo XV) 

e à rotulagem do manipulado em questão (Figura 11). A 

atribuição do lote é feita segundo uma determinada 

sequência que se inicia com o ano, mês, dia e termina 

com a numeração relativa à ordem de preparação (ex:. 

2016012601). O prazo de validade é atribuído ao 

manipulado em função da sua ficha de preparação, 

baseada no Formulário Galénico. 

7.2 Nutrição  
No Grupo Trofa Saúde não existe uma unidade de preparação de bolsas parentéricas, uma vez 

que as necessidades atuais dos doentes de cada serviço não o justificam. No entanto, existe a 

preocupação dos profissionais de saúde pelas necessidades nutricionais específicas de cada 

doente, optando-se pela compra de bolsas parentéricas pré-fabricadas. Deste modo, está 

disponível no stock da farmácia, uma gama de produtos capazes de responder às carências 

nutricionais dos doentes (Figura 12). Conforme as necessidades do doente e a prescrição médica, 

pode ser necessário aditivar, com oligoelementos e/ou vitaminas, as bolsas pré-cheias antes da 

sua administração e este procedimento é efetuado pelo Enfermeiro do serviço.  

Figura 11: Rótulo de um manipulado de 
ácido acético a 5%. 
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Figura 10: Árvore de decisão relativa aos produtos de nutrição em stock no HPG. 

7.3 Citotóxicos 

Segundo o Manual de Farmácia Hospitalar, a preparação de produtos citotóxicos é sempre 

precedida por uma prescrição médica e validada por um Farmacêutico Hospitalar1. No GTS, as 

validações são efetuadas exclusivamente pelo Farmacêutico Responsável do HPT, que também é 

responsável pela encomenda do produto. Posteriormente, na FC, cabe ao Enfermeiro 

Responsável a preparação do citotóxico na câmara de fluxo laminar. 

 

8. Reembalagem e Fracionamento 

Segundo as boas práticas exigidas para a distribuição 

em dose unitária, todos os comprimidos e cápsulas 

devem estar identificados individualmente com o nome da 

substância ativa, dose, forma farmacêutica, lote e prazo 

de validade. Contudo, a maioria dos medicamentos não 

cumpre estes requisitos de segurança, sendo, por isso, 

necessário proceder-se ao seu reembalamento e 

etiquetagem. Este procedimento é feito na Farmácia 

Central, onde são reembalados automaticamente (Figura 

13) e registados em modelo próprio (Anexo XVI).  

Sempre que surge a necessidade de se proceder ao 

fracionamento dos medicamentos, devido a prescrições médicas específicas, para garantir o 

cumprimento dos requisitos de segurança, procede-se à sua divisão equitativa, com posterior 

reembalamento e etiquetagem. Como no HPG este procedimento serve apenas para responder às 

necessidades da distribuição unitária, o fracionamento dos medicamentos é feito manualmente, 

pelo Farmacêutico, no momento da preparação das malas de unidose. Todo o processo de 

etiquetagem e registo segue os mesmos procedimentos anteriormente descritos. 

Figura 13: Equipamento de 
reembalamento. 
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Para além dos comprimidos e cápsulas que necessitam de reembalamento, existem outros 

produtos farmacêuticos do stock da farmácia que também carecem de etiquetagem antes da sua 

distribuição pelos serviços. Incluem-se neste grupo todos os medicamentos enviados para os 

serviços de urgência e bloco operatório, com a exceção dos de pequena dimensão. Esta 

etiquetagem é distinta da anterior, uma vez que não inclui o lote e prazo de validade, já que o seu 

principal objetivo é garantir a rápida identificação, exigida pelas necessidades dos serviços a que 

se destinam. É importante referir que, durante a etiquetagem, é necessário garantir a boa 

visibilidade da informação relativa ao lote e prazo de validade inscritos na embalagem.  

9. Formulário de Medicamentos 

9.1 Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos  
O despacho nº 13885/2004, de 25 de junho, define o Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos, que consiste numa publicação oficial elaborada por profissionais especializados do 

INFARMED.  O FHNM contempla uma listagem seletiva de medicamentos mais direcionados para 

uso hospitalar e a sua utilização é de caráter obrigatório por parte dos prescritos nos hospitais 

integrados no Serviço Nacional de Saúde7,8. 

 A última edição do FHNM (9ª edição, 2006) tem como objetivo final uma harmonização da 

classificação farmacoterapêutica entre o Prontuário Terapêutico, orientado para ambulatório, e as 

anteriores edições do formulário9. Esta atualização visa também uma aproximação entre esta 

classificação harmonizada e a classificação ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification) 

da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

 Contudo, o formulário não é um instrumento limitativos das prescrições médicas, uma vez que, 

sempre que surjam situações que o justificam, é possível a inclusão destes fármacos em adenda a 

este formulário, a aprovar nos termos do despacho nº 1083/2004 (2.ª série), de 1 dezembro de 

2003, publicado no Diário da República, 2.ª série, nº 14, de 17 de janeiro de 2004. 

9.2 Formulário Hospital Grupo Trofa Saúde 
Não obstante da existência de um FHNM, no GTS existe um formulário interno, denominado 

Formulário Hospitalar Grupo Trofa Saúde (FHGTS), cuja última atualização é referente a 

novembro de 2015. O FHGST surge em resposta à satisfação das necessidades mais específicas 

do GTS, apesar de ter como referência o FHNM. É da responsabilidade da Comissão de Farmácia 

Terapêutica10, constituída pelos Farmacêuticos e Diretores Clínicos do grupo, a elaboração e 

atualização do FHGTS. A CFT reúne-se com uma frequência mínima de três meses com o 

propósito de deliberar a possibilidade de integração, em adenda, de novos fármacos não 

contemplados no formulário, como resposta a situações excecionais, como é o caso de patologias 

específicas. Sempre que a extensão da adenda justifique, os fármacos que a constituem passam 

a integrar uma nova versão do formulário. Dada a recente edição do FHGTS, atualmente não está 

em vigor nenhuma adenda, no entanto, caso surja a necessidade de incluir novos fármacos, 

proceder-se-á à sua criação. 
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9.3 Medicamentos extra-formulário 
Os pedidos de utilização de medicamentos extra-formulário (MEF) surgem quando o Médico 

pretende prescrever um medicamento que não está incluído no formulário ou adenda em vigor, ou 

os que existem para o tratamento dessa mesma patologia não se adequam à situação do doente 

(ex:. Mupirocina, 20 mg/g, pomada nasal). Nesta situação, o médico tem de proceder a um pedido 

de introdução junto da CFT, através do preenchimento do documento de justificação de receituário 

de medicamentos, que posteriormente deliberará acerca da possível autorização de utilização.  

Numa fase mais avançada deste processo, em reunião de CFT, analisa-se a frequência das 

justificações relativas a cada MEF e debate-se a possibilidade da sua inclusão em adenda. De 

uma forma geral, é da responsabilidade da CFT as tomadas de decisão relativas a todo o circuito 

do medicamento, nomeadamente: 

• Criação e aprovação de protocolos de atuação (ex:. Ácido Tranexâmico – Anexo XVII); 

• Avaliação da possibilidade de alteração do laboratório fornecedor de medicamentos, com 

base no feedback dos Médicos (ex:. Troca do laboratório fornecedor de Midazolam, 

justificada pelos sucessivos episódios reportados de diminuição do efeito anestésico); 

• Análise da justificação de utilização de medicamentos de elevado custo associado (ex: 

Sugamadex – Anexo XVIII). 

  



	 16	

Conclusão  
O estágio no HPG proporcionou uma clara compreensão do enquadramento profissional do 

Farmacêutico na dinâmica do hospital, do seu papel e da sua relevância enquanto elemento 

fundamental na equipa clínica. Cada vez mais emerge a ideia de que o Farmacêutico deve 

integrar equipas multidisciplinares e participar ativamente na melhoria e qualidade dos cuidados 

prestados, proporcionando um serviço diferenciado e cientificamente fundamentado. 

Especialmente no meio hospitalar, em que é exigido ao Farmacêutico uma capacidade de 

resposta a uma multiplicidade de solicitações, pela abrangência das suas áreas de atuação, torna-

se evidente que o desenvolvimento profissional seja um processo contínuo, exigindo uma 

atualização e aprofundamento de conhecimentos permanente. 

Apesar do HPG ser um hospital cujos procedimentos internos são um pouco diferentes da 

maioria dos hospitais públicos portugueses, a verdade é que este contacto com uma nova 

realidade hospitalar tornou-se uma mais valia para a nossa formação profissional. Tivemos a 

oportunidade de acompanhar de pertos os doentes internados e conversar abertamente com os 

Médicos acerca da terapêutica dos utentes, foi-nos dada a oportunidade de assistir a cirurgias 

médicas e tivemos um acompanhamento mais personalizado por parte dos Farmacêuticos durante 

todo o período de estágio. Para além disso, tivemos a oportunidade de executar tarefas que na 

maioria dos estágios curriculares são observacionais, quer por serem da responsabilidade de 

técnicos hospitalares, ou porque a organização/dimensão do hospital não o permite: preparação 

de malas de unidose, reembalagem e fracionamento de comprimidos e cápsulas, preparação de 

manipulados, revisão da terapêutica e visitas diárias aos serviços do HPG. Por estes motivos, 

consideramos que toda esta experiência foi muito enriquecedora a nível profissional, social e 

humano. 
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