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Resumo 

 

De modo a completar a formação académica, decorrida ao longo de cinco anos no 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, realizei na Farmácia Vitória, em 

Guimarães, o estágio curricular em farmácia comunitária. Este estágio decorreu sob a 

orientação da Dr.ª Álea Ferreira, entre o dia 2 de novembro e o dia 28 de fevereiro, e 

constituiu a minha primeira oportunidade em aplicar na prática da farmácia de oficina os 

conhecimentos teóricos obtidos, junto de profissionais experientes. 

O presente relatório resume sucintamente a experiência vivida, os conhecimentos 

adquiridos e as atividades desenvolvidas ao longo do meu estágio. Este documento está 

dividido em duas partes. A primeira parte está relacionada com o funcionamento da 

farmácia e com todas as tarefas realizadas ao longo do estágio, que permitiram contactar 

com a realidade profissional do farmacêutico comunitário, nomeadamente com todas as 

funções e responsabilidades inerentes à profissão. A segunda parte descreve os dois 

temas desenvolvidos ao longo do estágio, com o objetivo de esclarecer os utentes e os 

colaboradores da Farmácia Vitória e também aprofundar os meus conhecimentos. 

O primeiro tema abordado foi o da higiene íntima feminina que, sendo essencial para a 

saúde genital das mulheres, serviu para promover o hábito diário de higiene íntima através 

das práticas mais adequadas. Para isso, foi feita uma apresentação numa residência sénior 

e foram aí distribuídos panfletos, assim como na Farmácia Vitória. 

O segundo projeto consistiu numa apresentação aos colaboradores da Farmácia Vitória 

sobre hemorroidas e fissura anal, com o objetivo de ajudar a diferenciar os dois problemas 

e facilitar o aconselhamento no atendimento ao público. 
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PARTE 1 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO CURRICULAR 

 

1. Introdução 

 

O estágio em Farmácia Comunitária constitui uma etapa fundamental no processo de 

conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, permitindo um primeiro 

contacto com o público e a realidade profissional.  

Durante o estágio, desenvolvi várias competências, nomeadamente a capacidade de 

responsabilidade, organização e trabalho em equipa, e reconheci a importância da 

intervenção farmacêutica no atendimento ao público. 

O farmacêutico tem vindo a desempenhar um papel relevante na sociedade como 

prestador de cuidados de saúde e, sendo o último profissional de saúde a estar em contacto 

com o doente, deve assumir a importante função de sensibilizar o utente para a adoção de 

estilos de vida saudáveis e informar sobre os perigos associados à utilização inadequada 

de medicamentos, de forma a assegurar a sua eficácia e segurança. 

O estágio na Farmácia Vitória (FV) decorreu de acordo com o estabelecido no 

cronograma apresentado na Tabela I. 

 

Tabela I – Cronograma das atividades realizadas durante o estágio. 

Semana 
de estágio 
 

Atividade 
realizada 

Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Armazenamento e 
reposição de 

produtos 
 

Receção e 
conferência de 
encomendas 

 

Organização e 
digitalização das 
receitas manuais 

  

Controlo de prazos 
de validade e 

verificação física de 
stocks 

  

Medição de 
parâmetros 

fisiológicos e 
bioquímicos 

  

Atendimento ao 
público 
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2.  Apresentação e Organização da Farmácia Vitória 

 

2.1 Localização e Enquadramento Socioeconómico 

A Farmácia Vitória está situada no Centro Comercial GuimarãeShopping, localizado na 

Alameda Doutor Mariano Felgueiras, na freguesia Creixomil, concelho de Guimarães, e faz 

parte de um grupo empresarial composto por várias farmácias. 

A sua localização privilegiada num espaço comercial muito movimentado, com uma 

estação de correios e a central de camionagem, em frente ao Hospital da Senhora da 

Oliveira e perto de escolas, promove a visita de uma grande diversidade de utentes 

pertencentes aos mais variados grupos etários e sociais. Esta característica fornece uma 

base de aprendizagem muito rica e completa para quem inicia o contacto com a prática 

farmacêutica de oficina. 

Para além disso, os protocolos da FV com várias empresas e associações 

vimaranenses tornam-na farmácia habitual de muitas pessoas que a escolhem, 

principalmente, para levantamento de medicação crónica, determinação de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos e esclarecimentos de dúvidas. No geral, existe um ambiente de 

respeito e cumplicidade com os utentes habituais, o que permite uma prestação de serviços 

mais personalizados e com maior qualidade. 

 

2.2 Horário de Funcionamento 

A Farmácia Vitória está aberta ao público todos os dias, funcionando de segunda a 

quinta-feira das 9h às 23h, sexta, sábado e vésperas de feriados das 9h às 24h e aos 

domingos das 9h às 22h. Para além disto, integra também o plano de turnos de serviço 

permanente rotativo, ficando em funcionamento desde a hora de abertura até à hora de 

encerramento do dia seguinte. 

 

2.3 Espaço Físico e Funcional 

De acordo com o artigo 29 do Decreto Lei nº 307/2007 de 31 de agosto, a FV dispõe 

de instalações adequadas a garantir a segurança, conservação e preparação dos 

medicamentos, e a acessibilidade, comodidade e privacidades dos utentes e do respetivo 

pessoal.1 

A Farmácia Vitória é composta por dois pisos. No piso térreo encontra-se uma ampla 

área de atendimento ao cliente, organizada de forma acolhedora e profissional, com a 

iluminação, temperatura e humidade relativa adequadas. Esta zona está equipada com 

nove postos de atendimento devidamente identificados que, associados ao sistema de 

senhas, garantem um serviço ordeiro e adequado ao fluxo da farmácia. O sistema de 
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senhas apresenta três tipos de atendimento: senha A que se destina ao atendimento geral, 

senha B relativa ao atendimento prioritário e senha C referente às reservas. Atrás dos 

postos de atendimento estão expostos produtos de venda livre, nomeadamente produtos 

sazonais, suplementos alimentares, produtos dietéticos, dermocosmética, produtos de 

higiene oral, bem como de higiene íntima, corporal e capilar. De fácil acesso aos utentes 

encontram-se produtos de dermocosmética, produtos capilares e puericultura. Junto à 

entrada da FV encontra-se uma balança eletrónica destinada ao controlo do peso e altura 

dos utentes. 

Também no piso 0 encontra-se o gabinete de atendimento personalizado, no qual se 

realizam os serviços de saúde complementares, nomeadamente determinação dos 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos e administração de vacinas não incluídas no 

Programa Nacional de Vacinação (PNV). Este espaço permite, sempre que necessário, um 

diálogo mais confidencial e reservado entre o farmacêutico e o utente e, ocasionalmente, 

permite a realização de rastreios e de consultas de nutrição. Neste piso encontram-se 

também as instalações sanitárias, destinadas à equipa da FV. 

No piso 1 existe uma zona de receção de encomendas, várias áreas de armazém, o 

laboratório, onde estão armazenadas matérias primas, bem como variadas fontes 

bibliográficas, incluindo a Farmacopeia Portuguesa e o Formulário Galénico Português, o 

gabinete da diretora técnica, onde exerce funções de gestão e administração da FV, um 

posto destinado às entregas aos domicílios e outro para a gestão da medicação de 

instituições e uma sala de refeições. 

Este piso contém ainda o robô, um sistema de armazenamento automático controlado 

computacionalmente, onde são armazenados a maior parte dos medicamentos existentes, 

excetuando xaropes, ampolas e embalagens de grandes dimensões. O robô permite uma 

economia de espaço, devido ao armazenamento compacto, facilita e otimiza a dispensa de 

medicação e permite auxiliar no controlo dos prazos de validade. 

 

2.4 Recursos Humanos 

A FV possui uma vasta equipa qualificada, multidisciplinar e dinâmica que garantem o 

bom funcionamento do serviço ao utente, detalhada na Tabela 2: 

 

Tabela II – Equipa da Farmácia Vitória e respetivas funções. 

COLABORADOR FUNÇÃO 

Dr.ª Álea Ferreira Diretora Técnica 

Dr.ª Marta Leite Farmacêutica Adjunta 

Dr.ª Eliana Ferreira 
Farmacêutico(a) 

Dr.ª Helena Magalhães 
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Dr.ª Anabela Teixeira 

Dr.ª Jennifer Penetra 

Dr.ª Ana Raquel Cunha 

Dr.ª Sandra Silva 

Dr.ª Manuela Gonçalves 

Dr.ª Tânia Matos 

Dr.ª Sílvia Pereira 

Dr. Marcelo Pereira 

Dr. João Silva 

Dr. José Marinho 

Dr.ª Isaura Freitas 

Técnico(a) de Farmácia 

Dr.ª Tânia Moreira 

Dr.ª Rita Freitas 

Dr.ª Sofia Fernandes 

Dr.ª Maria Cunha 

Dr.ª Raquel Monteiro 

Dr. Frank Freitas 

Dr. Pedro Freitas 

Ismael Araújo 
Técnico(a) auxiliar de Farmácia 

Anabela Vieira 

 

3. Gestão da Farmácia Vitória 

 

3.1 Sistema Informático 

Atualmente o recurso a um sistema informático torna-se indispensável, uma vez que o 

mesmo permite simplificar, automatizar e facilitar as variadas tarefas fundamentais à 

gestão da farmácia. 

A FV encontra-se equipada com o sistema SIFARMA 2000. Este sistema permite 

realizar facilmente tarefas relacionadas com gestão financeira, processamento de 

encomendas e todo o acompanhamento das vendas de forma sistematizada, rápida e 

eficaz, garantindo uma maior disponibilidade para o aconselhamento ao utente e 

diminuindo a margem de erro. 

 

3.2 Gestão de Stocks 

A FV realiza uma gestão cuidada dos seus produtos passíveis de venda e utilização, 

conjugando a viabilidade económica com as necessidades dos utentes. Assim sendo, a 

gestão racional de stocks é um processo complexo que exige um conhecimento vasto de 

variáveis como o perfil dos utentes e as suas necessidades, as variações sazonais das 

vendas e a publicidade efetuada pelos meios de comunicação.  
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Desta forma, para cada produto, é estipulado um stock mínimo e um stock máximo, 

que evitem a rutura de stock e, simultaneamente, não conduzam à retenção de produtos. 

O estabelecimento destes valores encontra-se facilitado pelo sistema informático, pela 

existência de uma ficha do produto, que permite a consulta do histórico de vendas. 

 

3.3 Encomendas e Aprovisionamento 

3.3.1 Seleção de Fornecedores 

A escolha dos fornecedores com que a farmácia trabalha é realizada de acordo com 

vários fatores, nomeadamente preço, bonificações, descontos, prazos de entrega, entre 

outros.  

O aprovisionamento de matérias-primas, medicamentos ou produtos farmacêuticos é 

feito de duas formas: compras diretamente aos laboratórios ou seus representantes legais 

ou através de armazenistas/cooperativas de distribuição grossistas.  

Os principais fornecedores das farmácias são os distribuidores grossistas, uma vez que 

disponibilizam uma vasta gama de produtos, oferecendo um serviço rápido e efetivo. Estes 

fornecedores permitem, para além das entregas diárias previstas, a entrega de produtos 

urgentes várias vezes ao dia. A FV trabalha, neste momento, com cinco distribuidores 

grossistas, sendo os principais a Alliance Healthcare, a Empifarma e a OCP Portugal, 

seguindo-se a Proquifa e a Plural.  

Quando é pretendido obter produtos com elevada rotação, em melhores condições 

financeiras e em maiores quantidades são efetuadas encomendas diretamente ao 

laboratório. Esta forma de aprovisionamento tem como desvantagem uma maior espera na 

obtenção dos produtos e normalmente destina-se a Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica (MNSRM), Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC), leites e papas. 

 

3.3.2 Realização de Encomendas 

Diariamente, o Sistema Sifarma efetua uma proposta de encomenda tendo em conta 

os stocks máximo e mínimo da ficha de cada produto. Após a proposta estar gerada, esta 

é avaliada, verificando-se os produtos pedidos, as quantidades e os fornecedores, podendo 

ser efetuadas as alterações que se considerem necessárias de acordo com as condições 

apresentadas e com as necessidades dos utentes. Posteriormente, procede-se à 

aprovação da encomenda e ao envio via modem ao distribuidor grossista.  

Para além das encomendas diárias, são efetuadas encomendas urgentes quando há 

necessidade de um medicamento que se encontra em falta na farmácia, não se podendo 

esperar pela próxima encomenda informática. Nesses casos, é feita a comunicação via 

telefone ou via Sifarma (encomenda instantânea) com o respetivo fornecedor e é associada 

uma reserva desse produto à ficha do utente. É também fornecido ao utente um papel com 
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os dados da reserva para facilitar o acesso à respetiva reserva aquando do levantamento 

do produto. 

No caso particular dos produtos rateados, ou seja, produtos de disponibilidade 

reduzida, as farmácias preenchem mensalmente uma lista dos produtos rateados que 

necessitam bem como a sua quantidade e enviam ao respetivo fornecedor. Os 

fornecedores procedem ao envio regular durante o mês seguinte dos produtos de forma a 

satisfazer as necessidades identificadas. 

 

3.3.3 Receção e Conferência de Encomendas 

A receção e conferência de encomendas constituem uma tarefa de elevada importância 

que deve ser executada com grande responsabilidade de modo a evitar a criação de erros 

de stock.  

Os produtos encomendados chegam à farmácia armazenados em contentores que 

asseguram o seu transporte adequado, acompanhados de uma guia de remessa ou fatura 

e respetivo duplicado. Neste documento constam as seguintes informações: identificação 

da farmácia e do fornecedor; número da fatura; designação individual de cada produto e 

Código Nacional Português (CNP); quantidades pedidas e enviadas; preço de venda à 

farmácia (PVF), imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e preço de venda ao público 

(PVP), eventuais bonificações; e valor total da encomenda. No caso de existirem 

encomendas de psicotrópicos ou estupefacientes, as faturas são ainda acompanhadas 

pelas guias de requisição destes produtos, com um número correspondente, devidamente 

assinadas e autenticadas. 

A encomenda é rececionada através do Sifarma 2000 e todos os parâmetros da fatura 

são verificados, bem como o estado de conservação dos produtos adquiridos. A primeira 

etapa deve ser a verificação da existência de algum produto que necessite de ser 

armazenado a baixas temperaturas. Neste caso, estes produtos devem ser os primeiros a 

ser conferidos e armazenados logo que possível. 

Os produtos de venda livre não têm preço estabelecido, sendo assim necessário 

proceder ao cálculo do mesmo, tendo em consideração o preço de venda à farmácia, a 

margem fixada e o IVA correspondente. Definido o preço, procede-se à sua marcação no 

produto, sempre que necessário. 

Após a validação da receção da encomenda, o sistema informático acerta 

automaticamente o stock de cada produto. Caso se tenha detetado alguma 

inconformidade, estas são comunicadas ao fornecedor sob a forma de reclamação. 

Como indicado na tabela 1, as primeiras atividades realizadas no meu estágio 

prenderam-se com a receção, conferência e armazenamento de encomendas, que 

permitiram um contato inicial com os medicamentos e produtos disponíveis na farmácia, 
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assim como com o sistema informático Sifarma 2000. Estas tarefas iniciais tornaram-se 

essenciais não só para me integrar da dinâmica envolvida na gestão de stocks, mas 

também posteriormente no atendimento ao público. 

 

3.4 Armazenamento 

Concluídas as etapas de receção e conferência da encomenda e a eventual marcação 

de preços, procede-se ao armazenamento dos produtos recebidos. Um bom 

armazenamento deve obedecer a condições de temperatura, iluminação e humidade 

adequadas, e é fundamental para garantir a qualidade dos produtos e tornar o atendimento 

mais rápido e eficaz. 

Na FV, durante a receção de encomendas e respetiva conferência, os produtos vão 

sendo separados de acordo com o destino de armazenamento. 

Tal como já foi referido anteriormente, a maioria dos medicamentos são armazenados 

no robô. Os excessos e medicamentos não suportados pelo robô são guardados no 

armazém, por ordem alfabética do seu nome comercial ou da sua Denominação Comum 

Internacional (DCI), conforme sejam medicamentos de marca ou medicamentos genéricos, 

respetivamente. 

Os produtos que apresentam maior rotatividade e os produtos de venda livre, como 

PCHC (Produtos de Cosmética e Higiene Corporal), suplementos alimentares e produtos 

de puericultura encontram-se mais próximos da zona de atendimento, para rentabilizar o 

tempo necessário aquando da dispensação dos medicamentos, e por forma a serem 

visíveis pelos utentes. 

Os medicamentos que necessitam de ser conservados a temperaturas compreendidas 

entre os 2ºC e os 8ºC, tais como vacinas e insulinas, são conservados num frigorífico 

destinado a esse efeito. 

Na FV é posto em prática o método First Expired, First Out (FEFO), que garante que 

os primeiros produtos a expirar o prazo de validade, são os primeiros a ser dispensados.  

O armazenamento dos produtos rececionados nas encomendas constituiu uma 

considerável parte inicial do meu estágio. Para além da receção e conferência de 

encomendas e armazenamento dos produtos, outra tarefa que efetuei desde o primeiro dia 

do meu estágio foi a reposição dos produtos na zona de atendimento com os excessos que 

tinham sido armazenados em armazém aquando da chegada da encomenda. 

 

3.5 Controlo de Stocks e Prazos de Validade 

O controlo do prazo de validade (PV) é uma preocupação constante, assegurando que 

todos os produtos dispensados se encontram em boas condições. A verificação do prazo 

de validade é efetuada aquando da receção da encomenda e da introdução de produtos 
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no robô. Para além disto, mensalmente é gerada informaticamente uma lista com os 

produtos com o PV a expirar. 

Tendo em conta que os produtos são introduzidos individualmente no robô e com o 

respetivo PV, este sistema permite otimizar o processo de controlo de validade dos 

produtos existentes. Para os produtos que não se encontram armazenados no robô 

procede-se a uma análise manual, recolhendo-se os produtos cujo prazo de validade 

termina brevemente.  

Todos os produtos cujo PV termina nos próximos seis meses devem ser escoados o 

mais rapidamente possível, como tal estão dispostos numa gondola específica e sujeitos a 

um preço especial. Os produtos cujo PV é igual ou inferior a dois meses são retirados para 

posterior devolução ao fornecedor. Esta devolução aos fornecedores permite que não haja 

uma perda total do capital investido inicialmente na aquisição do produto. 

Em conjunto com esta verificação é efetuada também uma comparação da quantidade 

real existente de produtos com a quantidade referida informaticamente. Esta tarefa permite 

detetar erros de stock, que devem ser corrigidos, por forma a evitar falhas na gestão dos 

mesmos. 

 

3.6 Devoluções 

As devoluções são efetuadas pela farmácia ao respetivo fornecedor e podem dever-se 

a vários motivos, nomeadamente danificação da embalagem, deterioração do produto, 

prazo de validade expirado, retirada do lote do mercado por indicação do INFARMED ou 

respetivo produtor ou enganos no envio dos produtos.  

Através do Sifarma 2000 emite-se uma nota de devolução ao fornecedor, que deve 

incluir o nome do produto e o motivo da devolução. Posteriormente o fornecedor regulariza 

a devolução, podendo ser efetuada a troca do produto, ser concedido o crédito ou não ser 

aceite a devolução. Neste último caso, o produto é devolvido, competindo à farmácia 

assumir o prejuízo. 

 

4. Dispensa de Medicamentos 

 

A dispensa de medicamentos é definida como um “serviço clínico em que o 

farmacêutico avalia o processo de uso da farmacoterapia, disponibiliza a medicação, em 

condições clínicas, e informa, de modo personalizado, o doente ou o cuidador sobre o 

Processo de Uso dos Medicamentos (PUM), quer estes sejam industrializados ou 

manipulados”.2 

O farmacêutico, estando no centro do processo de uso dos medicamentos, encontra-

se numa posição privilegiada para identificar indicadores de uma eventual utilização 
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incorreta dos medicamentos e proteger a população de possíveis Resultados Negativos 

associados à Medicação (RNM), contribuindo para melhorar a sua qualidade de vida.  2 

Segundo o Decreto-Lei nº 209/94 de 6 de agosto, os medicamentos de uso humano 

são classificados, quanto à dispensa em público, em Medicamentos Sujeitos a Receita 

Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM).3 

 

4.1 Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

A dispensa de MSRM está sujeita à apresentação de uma receita médica, num contexto 

de responsabilidade repartida entre o médico e farmacêutico. Nos últimos anos, esforço 

tem sido direcionado para a adaptação do processo de prescrição, dispensa e faturação 

numa ótica desmaterializada, para que de forma progressiva possa eliminar-se os 

procedimentos que pressupõem o suporte de papel da receita.4 

 

4.1.1 Receita Médica 

Atualmente utilizam-se três tipos de receitas médicas: 

• Receitas eletrónicas desmaterializadas, ou mais comumente conhecidas por 

receitas sem papel. No entanto, ainda é muito usual a impressão destas 

receitas; 

• Receitas eletrónicas materializadas; 

• Receitas manuais.4 

A prescrição de medicamentos é, preferencialmente, feita por via eletrónica ou, não 

sendo possível, manualmente. A via eletrónica revela-se mais vantajosa, uma vez que, 

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

comunicação entre profissionais de saúde e agilizar processos. 

De modo a que a receita seja válida e que sejam obtidas as comparticipações 

respetivas, no ato de prescrição o médico tem que obedecer a determinados requisitos no 

preenchimento da mesma. O farmacêutico deve analisar cuidadosamente a receita e 

verificar se todos os parâmetros estabelecidos são cumpridos. 

A receita eletrónica desmaterializada só á válida se incluir os seguintes elementos: 

a) Número da receita;  

b) Local de prescrição ou respetivo código; 

c) Identificação do médico prescritor; 

d) Nome e número de utente; 

e) Entidade financeira responsável e número de beneficiário; 

f) Referência ao regime de comparticipação de medicamentos; 

g) Hora da prescrição;  
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h) As linhas de prescrição, com menção do tipo de linha, número da linha, tipo de 

medicamento ou produto de saúde prescrito e data do termo da vigência da 

linha de prescrição; 

i) Denominação comum internacional da substância ativa; 

j) Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de 

embalagens;  

k) Se aplicável, denominação comercial do medicamento; 

l) Código nacional de prescrição eletrónica de medicamentos (CNPEM) ou outro 

código oficial identificador do produto, se aplicável; 

m) Data de prescrição.4 

A validade da receita eletrónica materializada depende da inclusão dos seguintes 

elementos: 

a) Elementos das alíneas a) a f) e i) a m) da receita desmaterializada; 

b) Assinatura autógrafa do prescritor.4 

Por fim, a receita manual só é válida se incluir os seguintes elementos: 

a) Elementos das alíneas d) a f) e i) a k) da receita desmaterializada; 

b) Elemento da alínea b) da receita materializada; 

c) Se aplicável, vinheta identificativa do local de prescrição;  

d) Vinheta identificativa do médico prescritor; 

e) Identificação da especialidade médica, se aplicável; 

f) Identificação do motivo da prescrição por via manual: 

• Falência do sistema informático; 

• Inadaptação fundamentada do prescritor; 

• Prescrição ao domicílio; 

• Outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês.4 

Para além destes elementos, nas receitas materializadas e nas receitas manuais só 

podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos, sendo que o número total de 

embalagens prescritas não pode ultrapassar o limite de duas por medicamento, nem o total 

de quatro embalagens, exceto quando a dispensa dos medicamentos é em quantidade 

individualizada, para os quais podem ser prescritos até quatro embalagens iguais por 

receita.4 

Um outro ponto importante é a verificação da data da prescrição para determinar a 

validade da receita. As receitas podem ter uma validade de trinta dias ou serem renováveis, 

apresentando uma validade de seis meses. Os medicamentos de receita médica renovável 

são aqueles que se destinam a tratamentos de longa duração e, dada a segurança da sua 

utilização, podem ser adquiridos mais do que uma vez sem necessitarem de nova 
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prescrição médica. Não é permitida mais do que uma via da receita manual, ou seja, a 

receita renovável não pode ser emitida por via manual.3,4 

É importante referir que existem determinados medicamentos que têm de ser prescritos 

isoladamente, isto é, a mesma receita médica não pode conter outros medicamentos, 

nomeadamente estupefacientes e psicotrópicos, medicamentos manipulados, produtos 

dietéticos com caráter terapêutico, produtos destinados ao autocontrolo da Diabetes 

Mellitus (DM).5 

 

4.1.2 Dispensa de Medicamentos e Aconselhamento Farmacêutico 

No que respeita à dispensa de medicamentos, o farmacêutico tem a responsabilidade 

de validar a receita, ou seja, certificar-se se a prescrição obedece às normas estabelecidas, 

bem como verificar possíveis interações medicamentosas, contraindicações, alergias e 

intolerâncias e se a posologia é adequada ao utente. 

Durante a dispensa, o utente deve ser informado de quais os medicamentos disponíveis 

na farmácia com a mesma substância ativa, forma farmacêutica, apresentação e dosagem 

do medicamento prescrito, bem como o que tem o preço mais baixo. Ou seja, dentro do 

mesmo grupo homogéneo (medicamentos com a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica e dosagem) a farmácia deve ter, pelo menos, três dos cinco preços mais 

baixos, devendo dispensar o de menor preço, salvo se for outra a opção do doente.4 

Posteriormente à seleção do medicamento cabe ao farmacêutico fornecer todas as 

informações ao utente para uma adequada utilização, esclarecendo dúvidas sobre a 

posologia, oralmente e por escrito, se necessário, bem como possíveis reações adversas, 

e condições especiais de armazenamento. 

Durante o período em que estive no atendimento ao público, mantive-me atenta a todas 

as informações importantes das receitas médicas e procurei esclarecer sempre qualquer 

dúvida que o utente pudesse ter. A leitura das receitas por via manual foi uma das 

dificuldades com que me deparei, tendo recorrido sempre à ajuda dos colegas. Várias 

vezes me deparei com receitas não válidas devido à passagem do prazo de validade ou a 

erros de prescrição, como falta de informação, receitas rasuradas ou escritas com várias 

canetas. 

 

4.1.2.1 Dispensa de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os psicotrópicos e estupefacientes atuam ao nível do sistema nervoso central e 

apresentam inúmeras aplicações terapêuticas, desde doenças psiquiátricas a oncológicas. 

No entanto, apesar das suas propriedades benéficas, apresentam alguns riscos, podendo 

induzir habituação, e até dependência. Por esta razão, são sujeitos a uma legislação 
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específica de modo a que sejam utilizados no âmbito clínico e de acordo com indicações 

médicas.6 

No ato da dispensa de medicamentos contendo estas substâncias, o farmacêutico deve 

proceder ao preenchimento de dados que incluem o nome do médico, o nome e morada 

do doente e o nome, morada, idade, número do bilhete de identidade/cartão de cidadão e 

respetiva data de expiração do utente a quem é dispensada a medicação.4 

Após a dispensa, caso se trate de uma receita manual, esta deve ser fotocopiada e 

conservada em arquivo na farmácia pelo período de três anos. Para além disso, deve 

também ser enviada ao INFARMED até ao dia 8 do mês seguinte.4 

 

4.1.3 Regime de Comparticipação de Medicamentos 

No que diz respeito à comparticipação de medicamentos existem numerosas entidades 

que financiam uma fração do preço dos MSRM, contudo, o Sistema Nacional de Saúde 

(SNS) é aquele que abrange o maior número de utentes. Existem utentes que beneficiam 

da comparticipação simultânea de dois organismos (SNS e outro), usufruindo assim de um 

sistema de complementaridade de entidades. 

Em relação ao SNS, a comparticipação de medicamentos faz-se através do regime 

geral ou do regime especial. No caso do regime geral, o Estado paga diferentes 

percentagens do medicamento de acordo com o escalão: Escalão A – 90%, Escalão B – 

69%, Escalão C – 37%, Escalão D – 15%, consoante as indicações terapêuticas do 

medicamento, a sua utilização, as entidades que o prescrevem e ainda com o consumo 

acrescido para doentes que sofram de determinadas patologias. No caso do regime 

especial de comparticipação, este envolve medicamentos utilizados no tratamento de 

determinadas patologias ou grupos especiais de utentes.5 

Os medicamentos manipulados, os produtos destinados ao autocontrolo da diabetes 

mellitus e as câmaras expansoras estão sujeitas a regimes de comparticipação específicos 

a cada um.5 

 

4.1.4 Conferência de Receituário e Faturação 

A conferência do receituário consiste na verificação das receitas médicas aviadas, 

confirmando se estas estão em conformidade, de modo a que sejam consideradas válidas 

e, consequentemente, a farmácia receba o valor relativo à percentagem comparticipada. 

Nos casos em que se verificam inconformidades procede-se à correção das mesmas, 

sendo por vezes necessário contactar novamente o utente. 

Atualmente, na FV é feita a conferência das receitas materializadas e manuais, seguida 

da sua organização por dia de dispensa e digitalização. Esta foi outra das atividades que 
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efetuei durante o meu estágio e que me deu a perceção da diminuição da prescrição deste 

tipo de receitas. 

As receitas são depois enviadas para outra farmácia do grupo, onde são organizadas 

por entidades comparticipantes e separadas por lotes consecutivos, cada um constituído 

por trinta receitas. No final de cada mês procedem ao fecho dos lotes, imprimindo o Verbete 

de Identificação de Lote e a Relação de Resumos de Lote para cada entidade 

comparticipante. 

Portanto, as receitas comparticipadas pelo SNS, juntamente com toda a 

documentação, são enviadas para o Centro de Conferência de Faturas (CCF), enquanto 

que as receitas comparticipadas por outras entidades são enviadas para a Associação 

Nacional de Farmácias (ANF) que, posteriormente, distribui pelos respetivos organismos. 

 

4.2 Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são utilizados para tratar patologias de menor gravidade ou problemas de 

saúde autolimitados, não sendo obrigatório a apresentação de uma prescrição médica para 

os adquirir.  

Estes medicamentos apresentam como vantagens a maior acessibilidade aos 

medicamentos e o tratamento atempado de certas situações patológicas, limitando a 

evolução da doença e reduzindo custos associados a tratamentos mais agressivos e 

dispendiosos. No entanto, esta maior acessibilidade pode resumir-se a riscos associados 

à automedicação, nomeadamente o uso indevido dos medicamentos, ocultação de 

sintomas de uma doença grave, interações medicamentosas, entre outros.7 

Assim, a intervenção de um profissional de saúde e especialista no medicamento torna-

se fundamental no processo de uso dos MNSRM, intervindo na seleção da terapêutica 

mais adequada para determinado problema de saúde e doente em concreto. 

Em 2013, foi instituída em Portugal a classificação de Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica de dispensa Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF), como sendo os 

medicamentos que, pelas suas características e dado o enquadramento da patologia a que 

se destinam, são considerados seguros para a disponibilização ao utente sem a 

obrigatoriedade de uma receita médica, mas que possuem algum atributo que os torna 

eletivos para a dispensa sob a supervisão de um profissional de saúde, neste caso o 

farmacêutico, por forma a promover a segurança e a eficiência na sua utilização. Na 

verdade, esta classificação permite aliar as vantagens dos MNSRM no que diz respeito à 

maior acessibilidade/comodidade, com reforço da garantia da segurança na utilização dos 

medicamentos que, pelas suas características, requeiram um aconselhamento 

farmacêutico mais detalhado.7 
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Ao longo do meu estágio surgiram diversas situações de indicação farmacêutica e 

automedicação responsável, sendo as mais frequentes, gripes e constipações, tosses e 

dores de garganta, dores de cabeça e distúrbios gastrointestinais. Em todos os casos 

procurei obter o maior número de informações acerca do problema e do utente, e sempre 

que necessário recorri aos membros da equipa de modo a ser instituída a terapêutica mais 

adequada. 

 

5. Dispensa de outros Produtos Farmacêuticos 

 

5.1 Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

É importante ter presente que a saúde das pessoas passa também pela saúde dos 

animais com que convivem. Deste modo, é importante que o farmacêutico se encontre 

informado dos produtos e medicamentos veterinários existentes, de forma a poder intervir 

e aconselhar corretamente no ato da dispensa.  

No entanto, é frequente que, por ausência de alternativas terapêuticas, o médico 

veterinário recorra à prescrição de medicamentos de uso humano, com ajuste de dose de 

acordo com as características de cada animal. 

Na FV não existe uma vasta oferta destes produtos, uma vez que a procura se limita 

quase exclusivamente a animais de companhia, cães e gatos. São solicitados, 

essencialmente, antiparasitários internos e externos, coleiras e anticoncecionais. 

 

5.2 Produtos de Cosmética e de Higiene Corporal 

De acordo com o INFARMED, um Produto Cosmético e de Higiene Corporal (PCHC) é 

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

partes superficiais do corpo humano, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, as 

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

de corrigir os odores corporais”.8 

O interesse por parte das pessoas relativamente a estes produtos tem vindo a crescer 

e a oferta nas farmácias é cada vez maior, como tal cabe ao farmacêutico inteirar-se da 

informação necessária sobre os produtos das diferentes gamas, de modo a realizar um 

aconselhamento assertivo e eficaz. Para além disso, é importante saber diferenciar as 

situações nas quais há necessidade de consultar um médico especialista.  

A FV dispõe de uma grande variedade de marcas comerciais entre as quais: Avéne®, 

La Roche-Posay®, Vichy®, Uriage®, Bioderma®, Caudalie®, Filorga®, SVR®, Isdin®, 

Nuxe®, Sesderma®, Klorane®, IFC®, René Furterer® e A-Derma®. Esta é uma área em 

constante renovação e na qual deve haver uma permanente atualização de 



Relatório de estágio em Farmácia Hospitalar 2017/2018 

Hospital Privado de Braga 

Carolina Pereira  15 
 

conhecimentos, por isso, os colaboradores participam periodicamente em formações na 

farmácia ou fora da farmácia relativas a estes produtos. 

Durante o meu estágio, participei em inúmeras formações sobre gamas de produtos ou 

produtos em concreto dadas, principalmente, na FV por delegados das várias marcas ou 

laboratórios. Fora da farmácia, participei numa formação da Caudalie® no Hotel The 

Yeatman, onde foi apresentado o novo sérum da gama Premier Cru, e uma formação da 

empresa Gedeon Richter sobre Contracetivos e a Pele no Santa Luzia Arthotel. Todas as 

formações tornaram-se essenciais para melhorar o aconselhamento de PCHC, 

nomeadamente na identificação das características do utente e na escolha do produto mais 

adequado a ele. 

 

5.3 Produtos de Puericultura e Obstetrícia 

Na FV existe um variado conjunto de produtos direcionados para os cuidados de 

mamãs, bebés e crianças em mais do que uma linha comercial. Alguns dos produtos 

procurados nesta área são chupetas, biberões, tetinas, fraldas descartáveis, cintas pré e 

pós-parto, pensos higiénicos pós-parto, protetores de mamilos e variados PCHC 

direcionados a bebés e grávidas.  

Um bom aconselhamento com base em informação atualizada é fundamental dada a 

sensibilidade acrescida dos bebés/crianças. 

 

5.4 Produtos de Alimentação Especial 

Segundo o Decreto-Lei nº 74/2010, “os géneros alimentícios destinados a uma 

alimentação especial são aqueles que, devido à sua composição especial ou a processos 

especiais de fabrico, mostram-se adequados às necessidades nutricionais especiais de 

determinadas categorias de pessoas”, como lactentes ou crianças, pessoas com 

perturbações digestivas ou metabólicas, ou com condições fisiológicas especiais.9 

A FV tem ao dispor dos utentes uma grande diversidade de produtos para latentes ou 

crianças, como leites, papas, farinhas e boiões adaptados às diferentes etapas do 

desenvolvimento e às suas necessidades particulares. Para adultos existem produtos com 

valor energético baixo, destinados ao controlo de peso e suplementos nutritivos 

hiperproteicos e hiperenergéticos. 

O farmacêutico deve ter conhecimento de todos os produtos para alimentação especial 

por forma a responder às necessidades da população, bem como, transmitir a importância 

do leite materno nos primeiros meses de vida do bebé. 
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5.5 Produtos Farmacêuticos Homeopáticos 

De acordo com o Decreto-Lei nº 94/95, “são considerados produtos homeopáticos 

aqueles que, contendo uma ou mais substâncias, sejam obtidos a partir de produtos ou 

composições denominados «matérias-primas homeopáticas», de acordo com o processo 

de fabrico homeopático descrito na Farmacopeia Europeia ou, quando dela não conste, 

nas farmacopeias de qualquer Estado membro da União Europeia.”10 

Estes produtos são maioritariamente utilizados nas patologias mais comuns, tais como 

constipações, tosse, estados gripais e enjoos, podendo também ser usados no tratamento 

de doenças crónicas ou recorrentes, como alergias, eczemas e distúrbios do sono, sendo 

nestas situações habitualmente recomendados por um médico. 

A procura de preparações homeopáticas na FV é bastante limitada, daí que a oferta de 

produtos também não seja muito extensa. No entanto, estes produtos são uma boa 

alternativa à terapêutica convencional quando é solicitado um produto sem efeitos 

adversos e interações medicamentosas. 

 

5.6 Produtos Fitoterápicos e Suplementos Alimentares 

Os produtos fitoterápicos são obtidos a partir de plantas medicinais, com o intuito de 

prevenir, aliviar ou curar patologias. Já os suplementos alimentares são os géneros 

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

e que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras 

com efeito nutricional ou fisiológico.11 

Na FV existe uma grande variedade destes produtos que são cada vez mais procurados 

pelos utentes devido à crença de inexistência de efeitos secundários. Assim, o 

farmacêutico deve alertar para o facto de estes produtos não serem tão inócuos como 

pressuposto, promovendo a sua utilização de forma responsável. 

 

5.7 Dispositivos Médicos 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 145/2009, dispositivo médico é “qualquer instrumento, 

aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em 

combinação, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por 

meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser 

apoiada por esses meios”, destinado a ser utilizado em seres humanos para diversos fins.12 

Alguns dos dispositivos médicos que se podem encontrar na FV são material de penso, 

material de ostomia, seringas, meias de compressão, fraldas, testes de gravidez, 

preservativos, termómetros, entre outros. 
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5.8 Medicamentos Manipulados 

Segundo a Portaria nº 594/2004, um Medicamento manipulado é “qualquer fórmula 

magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico”. As operações de preparação, acondicionamento, rotulagem e controlo 

deverão efetuar-se num laboratório com as condições adequadas e provido dos 

equipamentos, matérias primas e documentação necessária.13 

Apesar de existir um laboratório adequado, já não ocorre a preparação de manipulados 

na FV. Atualmente, aquando de um pedido de um medicamento manipulado ao balcão, é 

preenchido um documento com as informações do utente e do manipulado em questão. 

De seguida, é enviado o pedido a outra farmácia do grupo que procede à sua preparação. 

No final, o medicamento é enviado para a FV juntamente com a ficha de preparação e o 

preço correspondente. 

O preço de venda ao público dos medicamentos manipulados é efetuado com base no 

valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-primas e no valor dos materiais 

de embalagem.14 

Apenas os medicamentos manipulados que constam na listada anexa ao despacho nº 

18694/2010 são sujeitos a uma comparticipação pelo SNS em 30% do respetivo preço.15 

 

6. Cuidados de Saúde prestados na Farmácia Vitória 

 

As farmácias, além de serem locais de dispensa de medicamentos e produtos 

farmacêuticos, têm evoluído na prestação de serviços de saúde, reconhecidos pelos 

utentes, por forma a promover a saúde e o bem-estar dos mesmos. Para isso, devem dispor 

de instalações adequadas e autonomizadas, bem como o material e os aparelhos 

apropriados.16 

Durante prestação dos serviços, sobretudo na determinação dos parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos, o farmacêutico tem a oportunidade de interagir com o utente, 

abordando as patologias que originam a necessidade de realização de alguns destes 

testes, esclarecer dúvidas, aconselhar medidas não farmacológicas e farmacológicas 

salientando sempre a importância e a necessidade de intervenção médica, bem como 

incentivar o controlo periódico dos parâmetros bioquímicos e a adesão à terapêutica (se 

for o caso). 

A FV tem uma série de serviços ao dispor do utente, sendo os mais requisitados ao 

balcão a determinação da pressão arterial, glicémia e colesterol, os quais tive a 

oportunidade de efetuar ao longo de todo o estágio. 
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6.1 Determinação da Pressão Arterial 

A Hipertensão Arterial (HTA) é o fator de risco mais prevalente na população 

portuguesa que predispõe ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O seu 

diagnóstico assenta na elevação persistente da pressão arterial sistólica (PAS) igual ou 

superior a 140 mmHg e/ou da pressão arterial diastólica (PAD) igual ou superior a 90 

mmHg.17 

Diariamente, a FV recebe utentes saudáveis e medicados com anti hipertensores que 

pretendem efetuar um controlo dos seus valores de pressão arterial. Esta medição é feita 

através de um tensiómetro automático que determina a pressão sistólica, diastólica e a 

frequência cardíaca.  

Semanalmente, um colaborador da FV efetua a determinação da pressão arterial na 

Associação de Reformados e Pensionistas de Guimarães aos sócios desta associação, na 

qual também tive a oportunidade de ajudar. 

 

6.2 Determinação da Glicemia 

A determinação dos valores de glicemia é importante para o rastreio da diabetes em 

pessoas saudáveis e para o controlo da hiperglicemia nos diabéticos. A DM pode ter graves 

consequências, como problemas cardiovasculares, complicações renais e cegueira. O 

diagnóstico de diabetes baseia-se nos valores de glicemia em jejum superiores a 126 mg/dl 

ou glicemia ocasional superior a 200 mg/dl.18 

Na FV a determinação deste parâmetro é efetuada com um aparelho automático de 

punção capilar e tiras reagentes específicas, sendo uma medição simples e rápida de 

efetuar. Também na Associação de Reformados e Pensionistas de Guimarães, realizei 

uma ação de substituição das máquinas antigas dos sócios diabéticos por máquinas novas, 

com a explicação de todo o procedimento de utilização. 

 

6.3 Determinação do Colesterol Total e Triglicerídeos 

As hiperlipidémias, onde está incluída a hipertrigliceridémia, são também importantes 

fatores de risco das doenças cardiovasculares. Em jejum, o valor do colesterol total deve 

ser inferior a 190 mg/dl e o valor dos triglicerídeos deve ser inferior a 150 mg/dl.19 

A FV está equipada com o aparelho Reflotron® Plus e as respetivas tiras reativas 

Reflotron® que se baseia no princípio da fotometria de reflectância, e que assegura a 

obtenção de resultados rápidos e fiáveis, sendo de fácil utilização. 

 

6.4 Determinação do Peso e Altura 

A FV dispõe também de uma balança automática que possibilita a determinação do 

peso corporal, a altura e o índice de massa corporal dos utentes. 
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6.5 Aconselhamento Nutricional 

De quinze em quinze dias, a FV tem disponível uma nutricionista que realiza um 

acompanhamento nutricional, através da avaliação da alimentação e estilo de vida do 

individuo, propondo, depois, as alterações que ache necessárias para promover a 

diminuição do peso e melhorar a saúde geral da pessoa. 

 

6.6 Administração de Vacinas 

Um outro serviço prestado na FV é a administração de vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação (PNV), sendo a vacina contra a gripe sazonal a mais requisitada. A 

administração de vacinas na FV é executada por farmacêuticos com formação adequada 

reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos.  

 

6.7 Serviço de dispensa ao Domicílio 

A FV apresenta também disponível um serviço de dispensa de medicamentos e 

produtos farmacêuticos ao domicílio, respeitando todas as normas especificadas na 

Portaria nº 1427/2007.20 

Os pedidos são efetuados via telefone ou correio eletrónico e o farmacêutico 

responsável faz a entrega diariamente à população da região de Guimarães. 

 

6.8 Serviço de Gestão Terapêutica Personalizada 

Em 2016, foi criado um novo serviço na FV que consiste na gestão terapêutica 

informatizada de instituições, em particular de residências seniores e unidades de cuidados 

continuados da zona de Guimarães. Para isso, é utilizado um sistema de unidose ou 

combidose que visa a preparação da medicação de cada utente de forma automatizada. A 

preparação pode ser semanal, quinzenal ou mensal, dependendo das características dos 

utentes de cada instituição. 

Este serviço tem como objetivo principal a deteção de problemas relacionados com os 

medicamentos (PRM) para a redução dos resultados negativos associados aos 

medicamentos (RNM), e apresenta vantagens como: 

• Redução de custos das instituições associada a um aumento de produtividade; 

• Acompanhamento farmacoterapêutico, com melhor controlo das doenças 

crónicas e agudas; 

• Diminuição dos erros humanos; 

• Administração do medicamento certo, à hora certa e na quantidade correta; 

• Maior higiene na preparação, resultando em melhor segurança e eficácia do 

medicamento; 
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• Melhor adesão à terapêutica. 

Este sistema está sediado numa farmácia do grupo no Porto que, após a preparação, 

envia para a FV toda a medicação para ser validada pela farmacêutica responsável antes 

de ser entregue na instituição. A medicação é embalada por período de toma e está 

identificada com o nome do utente, o dia e a hora de toma, o nome da instituição e a 

identificação dos medicamentos com o nome, dosagem, forma farmacêutica e descrição 

do seu aspeto (Figura 1). 

 

Figura 1 – Exemplo de embalagem da medicação de um utente e respetiva legenda. 

 

6.9 Valormed 

A Valormed é uma sociedade sem fins lucrativos que tem como responsabilidade a 

gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Este tipo de 

resíduos deve ser considerado como um resíduo especial e, por isso, recolhido 

seletivamente e sob controlo farmacêutico para depois ser processado em estações de 

tratamento adequadas.21 

Os medicamentos fora de uso são colocados em contentores existentes nas farmácias 

que, uma vez cheios, são selados e entregues aos distribuidores de medicamentos. 

 

  

Nome, dia e 
período de toma 

Identificação dos 
medicamentos 

Nome da instituição e 
farmácia responsável  
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PARTE 2 – PROJETOS DESENVOLVIDOS NO ESTÁGIO CURRICULAR 

 

1. Higiene íntima feminina 

 

1.1 Introdução 

O bem-estar genital feminino faz parte das preocupações quotidianas da mulher, desde 

uma idade muito jovem, por altura da puberdade, até aos últimos anos da sua vida. Vários 

fatores extrínsecos podem interferir com o bem-estar genital, onde se incluem sempre os 

hábitos de higiene. Sendo assim, este é um tema dirigido a todas as mulheres e que 

consegue facilmente ganhar a atenção das mesmas. Para além disso, reparei durante o 

meu estágio que existem mulheres nos dois extremos dos hábitos de higiene íntima: as 

mulheres, maioritariamente idosas, que não praticam uma higiene íntima diária, e as 

mulheres mais ativas que se preocupam muito com o facto da falta de asseio da área 

genital promover o desenvolvimento de corrimentos, odores desagradáveis e infeções. Por 

isso, o objetivo do projeto foi não só incentivar à prática diária de higiene íntima, mas 

também promover a adoção dos hábitos mais corretos e esclarecer as dúvidas mais 

frequentes sobre o tema. 

Para cumprir estes objetivos realizei uma apresentação no lar de idosos do Centro 

Social de Brito dirigida principalmente às senhoras que ainda são independentes, mas 

também dirigida às funcionárias daquele centro, uma vez que são responsáveis pela 

higiene dos utentes do lar. No final da apresentação, distribui um panfleto feito por mim 

sobre o tema, assim como umas amostras de um produto de higiene íntima. Este panfleto 

esteve também acessível a todos os utentes da Farmácia Vitória. 

 

1.2 Trato genital feminino 

O trato genital feminino é constituído por várias estruturas internas e externas, cada 

uma delas com características e funções específicas de maneira a manter esta zona 

saudável e preparada para o fenómeno de reprodução. Esta é uma zona diferente do resto 

do corpo e, por isso, deve ser tratada de maneira diferente, adequada às suas 

características específicas. 

Externamente, na região anogenital, a pele fica sujeita ao atrito da marcha e ao 

aumento da temperatura decorrente da sua localização anatómica, e são produzidas 

substâncias advindas das glândulas sudoríparas e sebáceas, tendendo a formar um meio 

propício à instalação de infeções. Por esse motivo, o trato genital possui mecanismos 

naturais de defesa contra microrganismos que atuam de forma sinérgica e complementar, 

nomeadamente a oclusão natural do introito vulvar pelas formações labiais, a barreira 
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epitelial, a síntese de muco protetor, o pH vulvovaginal, a microflora vulvar e vaginal e os 

componentes inespecíficos inerentes à imunidade inata (atividade fagocitária e reação 

inflamatória).22-24 

A principal função da pele é a de barreira, protegendo o organismo das agressões 

externas. Para manter essa função, o conteúdo em água, lípidos, aminoácidos e o pH 

devem ser adequados. No entanto, o equilíbrio da barreira cutânea da vulva é facilmente 

alterado pelo uso de determinado vestuário, pensos higiénicos, uso de produtos de higiene 

inadequados e menstruação, tornando a pele suscetível a várias dermatoses.22 

O pH é um dos mecanismos de defesa mais importantes, uma vez que, tanto a barreira 

cutânea como a microflora são dependentes dele para se manterem viáveis. O pH da vulva 

é cerca de uma unidade inferior em relação ao resto do corpo (5,99 ±0,45), enquanto que 

o da vagina é cerca de 4,7, sendo que a sua manutenção nesta zona é essencial para a 

prevenção e controlo de doenças. A avaliação do pH funciona como um marcador 

inespecífico global do estado de saúde vaginal, uma vez que, um pH ácido é compatível 

com uma infeção fúngica, enquanto um menos ácido pode sugerir outro tipo de infeções 

como tricomoníase ou vaginose bacteriana.23,24  

O muco protetor é composto por serosidade, secreções do endocolo e células 

descamativas e outras, como leucócitos. A avaliação deste fluido pode ajudar no 

diagnóstico de alguma condição patológica, uma vez que, na presença de certas infeções 

há normalmente alteração da quantidade, aspeto, cor e cheiro do muco.24 

A microflora vaginal normal é constituída por diferentes espécies de lactobacilos que 

revestem toda a mucosa através da formação de um biofilme. Os bacilos são capazes de 

evitar a adesão, crescimento e proliferação de microrganismos potencialmente 

patogénicos ao produzirem ácidos orgânicos, responsáveis pela manutenção do pH ácido, 

bacteriocinas e biosurfactantes e ao competirem por nutrientes e recetores. O ecossistema 

vaginal pode sofrer alterações de quantidade e composição dependendo de fatores 

intrínsecos à mulher, como a proximidade com o reto e a bexiga.22,24 

Se os mecanismos de defesa iniciais falharem e se instalar uma infeção, é acionada 

uma resposta imune específica de maneira a eliminar o antigénio em causa.22,23 

 

1.3 Alterações fisiológicas da vagina e vulva 

Ao longo da sua vida, a mulher atravessa diferentes fases influenciadas essencialmente 

pelo estado hormonal: infância, puberdade, menstruação, gravidez e menopausa. A 

morfologia e fisiologia da vulva e da vagina alteram em cada fase. 

Na infância, antes da puberdade, o epitélio vulvar está pouco desenvolvido, tem poucas 

glândulas sudoríparas e sebáceas e não tem pelos. Para além disso, o pH vaginal é alcalino 

nesta fase. Estes, juntamente com outros fatores como a localização do introito vaginal em 
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relação aos grandes lábios, a baixa concentração de estrogénios, a oclusão pelo uso de 

fraldas e a higiene precária praticada pela criança, podem ajudar a desencadear uma 

infeção genital na criança. No entanto, é comum neste grupo etário o aparecimento de 

vulvovaginites sem que tenham origem infeciosa.23 

Na puberdade inicia-se a produção hormonal de estrogénios e com ela a proliferação 

de células que armazenam glicogénio, permitindo manter o equilíbrio adequado da flora 

vaginal, uma vez que promovem a fixação e migração dos lactobacilos. O epitélio vaginal 

aumenta de espessura, começam a ser produzidas secreções cervico-vaginais e o fluido 

torna-se ácido. Ao longo do ciclo menstrual, a espessura da mucosa vaginal e o conteúdo 

em glicogénio variam. O nível de bacilos vaginais mantém-se constante, enquanto as 

espécies não-lacto bacilíferas aumentam na fase proliferativa e a concentração de Candida 

albicans é superior mais próximo da menstruação.23,25 

Na menstruação ocorrem alterações da flora microbiológica da pele da vulva ao entrar 

em contacto com o fluxo menstrual. Este fluxo promove a alcalinização do pH vaginal, 

tornando o meio mais adequado a outros microrganismos, passando a predominar 

bactérias anaeróbias na flora vaginal em vez de lactobacilos.23 

Na gravidez ocorrem alterações do epitélio vulvar e vaginal por influência hormonal. 

Nesta fase há uma maior secreção vaginal, aumenta a concentração de lactobacilos e, 

consequentemente, há uma acidificação do meio para valores de pH inferiores a 4,5. A 

gravidez está associada a um aumento na prevalência de candidíase vulvovaginal e, por 

isso, os lactobacilos são essenciais para evitar infeções genitais que na grávida podem 

implicar um parto pré-termo.23,25 

Na menopausa, a mulher volta a ter características vulvovaginais semelhantes à 

infância devido ao declínio da produção hormonal. O pH volta a ser mais alcalino em 

consequência da diminuição da concentração de lactobacilos e fazem-se sentir outros 

sintomas decorrentes da diminuição de estrogénios como a sensação de calor, 

enxaquecas e uma maior secura vaginal devido à menor secreção de muco. O tecido, 

agora mais fino, fica mais facilmente irritado e mais suscetível a infeções. Nesta fase da 

mulher é mais prevalente a colonização por organismos entéricos associados a infeções 

do trato urinário como a Escherichia coli.23,25 

 

1.4 Principais infeções urogenitais 

A maioria das mulheres irá desenvolver uma infeção vaginal pelo menos uma vez na 

vida. Este tipo de infeções é caracterizado por corrimento, prurido e odor e são estes os 

principais sintomas que levam, frequentemente, as mulheres a procurarem ajuda de 

profissionais de saúde.23,26 
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O corrimento é um sintoma inespecífico comum a várias situações do aparelho 

reprodutor da mulher e que pode ser definido como o aumento, temporário ou não, normal 

ou patológico, dos fluidos vaginais. Já o prurido é a sensação desagradável que 

desencadeia a necessidade de coçar e que, biologicamente, se destinaria a remover 

agentes agressores da superfície cutânea. É também comum a sensação de ardor, uma 

forma atenuada de dor, que surge quando existe alterações no epitélio que o tornam mais 

sensível.24 

São vários os fatores que predispõem ao aparecimento de inflamação vulvovaginal e 

infeção ao interferirem com os mecanismos naturais de defesa, nomeadamente produtos 

anticoncecionais, uso de antibióticos, corticosteroides e imunossupressores, a gravidez, 

uso de vestuário inadequado, que impede o arejamento e aumenta a temperatura, a 

promiscuidade sexual, irrigações vaginais e a utilização de prolongado de tampões e 

pensos higiénicos.24 

A inflamação da vulva e vagina, ou vulvovaginite, não significa necessariamente a 

existência de infeção. Esta condição pode ser causada por uma infeção vaginal, mas 

também por uma grande quantidade de corrimento que provoca maceração dos tecidos, 

ou por irritantes químicos ou alergénios.26 

As infeções vaginais mais comuns são a vaginose bacteriana, a candidíase e a 

tricomoníase, sendo que as duas últimas estão associadas a sinais inflamatórios, como 

indicam os nomes.23 

 

1.4.1 Vaginose Bacteriana 

A vaginose bacteriana é uma síndrome clínica caracterizada pela substituição dos 

lactobacilos produtores de peróxido de hidrogénio por altas concentrações de bactérias 

anaeróbias, como Prevotella sp., Mobiluncus sp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma, 

Mycoplasma hominis. A proliferação das bactérias anaeróbias faz aumentar a 

concentração de aminas vaginais e estas alteram o pH ácido para valores alcalinos. A 

volatilização das aminas provoca o odor característico da vaginose bacteriana.26 

A recorrência desta infeção pode ser explicada por dois processos: 

• Diminuição da população de lactobacilos decorrente de fatores ambientais 

como duches vaginais, relações sexuais, entre outros.  

• Ataque de alguns lactobacilos por vírus, tornando-os incapazes de recolonizar 

a vagina, facilitando o crescimento anaeróbico.23 

A vaginose bacteriana é em muitos casos assintomática. No entanto, quando não o é, 

é possível reconhecê-la pelo corrimento vaginal fino e homogéneo branco-acinzentado 

com cheiro forte a peixe. Não existe prurido, mas pode existir ardor.23,24 
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1.4.2 Candidíase 

A candidíase é uma infeção causada por fungos. Em 90% dos casos a Candida 

albicans é o fungo presente, no entanto, os restantes são provocados por outras espécies 

de Candida sp. Esta infeção está muito dependente dos fatores predisponentes já 

mencionados (gravidez, antibióticos, imunossupressão) aos quais devemos acrescentar a 

diabetes e as dietas ricas em açucares refinados, associadas a infeções recorrentes.26 

A candidíase caracteriza-se por valores de pH normais e manifesta-se por corrimento 

vaginal branco, grumoso e espesso, tipo requeijão, inodoro, que forma placas aderentes 

as paredes vaginais. É comum encontrar-se eritema, edema e fissuras vulvares e a mulher 

refere frequentemente ardor e prurido.23 

 

1.4.3 Tricomoníase 

A tricomoníase é provocada pelo protozoário flagelado Trichomonas vaginalis e é uma 

infeção sexualmente transmissível que afeta não só a vagina, mas também a uretra. Este 

é um parasita anaeróbico que sobrevive em meios com pH entre 4,8 e 8,5. Assim, as fases 

do ciclo menstrual que apresentam alteração do pH e da microflora, como durante e após 

a menstruação, favorecem o aparecimento desta infeção.24 

As mulheres apresentam frequentemente corrimento vaginal purulento, espumoso, 

amarelo esverdeado com cheiro fétido. É também comum a presença de edema e 

rubefação da vulva e vagina e há queixas de irritação, prurido, disúria e dispareunia.26 

 

1.4.4 Infeção do Trato Urinário 

Para além das infeções vaginais, também as infeções do trato urinário são 

influenciadas pela higiene íntima e podem ser prevenidas através dos hábitos corretos de 

asseio genital.  

As infeções do trato urinário são as infeções bacterianas mais comuns na mulher. A 

maior incidência na mulher do que no homem parece ser devido à proximidade da uretra 

relativamente ao ânus, que facilita a migração das bactérias entéricas até à zona frontal. 

Estando aí presentes, infetam a uretra (uretrite), podendo depois subir através do trato 

urinário e infetar a bexiga (cistite) e os rins (pielonefrite). Os principais sintomas causados 

por uma infeção urinária são a frequência e a urgência para urinar e disúria ou dor ao 

urinar. 27 

Existem várias fases da vida da mulher que estão associadas a um maior risco de 

contrair uma infeção urinária, como na gravidez, pós-menopausa e na utilização de certos 

dispositivos. 27 

Na gravidez, o sistema imunitário mais vulnerável predispõe à instalação da infeção e 

a dilatação fisiológica dos ureteres facilita a subida das bactérias da bexiga para os rins. 27 
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Após a menopausa, a característica deficiência em estrogénios reduz a população de 

lactobacilos e, consequentemente, aumenta o pH, formando um meio mais propício ao 

crescimento de bactérias. 27 

Por fim, a utilização de cateteres é um dos maiores fatores de risco de desenvolvimento 

de infeções urinários ao funcionarem como excelentes veículos, assim como a utilização 

prolongada de pensos ou fraldas que aumentam e mantém a humidade, melhorando o 

ambiente para o crescimento bacteriano. 27 

 

1.5 Produtos para a higiene íntima feminina 

Os produtos de limpeza genital têm como principal objetivo eliminar os resíduos de 

urina, fezes, sangue, células mortas e secreções que ficam acumulados, respeitando as 

características fisiológicas da vulva e vagina. Para isso, os produtos devem ter as seguintes 

propriedades: 

• Dermocompatibilidade com as mucosas, hipoalergénicos e de adstringência 

suave, de forma não provocar reação; 

• Detergência apropriada de maneira a removerem a gordura mais superficial 

sem alterar o manto lipídico, nem provocar secura ou irritação; 

• pH ácido, compatível com o pH vulvovaginal.23 

No mercado existem vários tipos de produtos de limpeza genital e no que concerne à 

sua apresentação física podem-se referir três: sabonetes sólidos, toalhitas e sabonetes 

líquidos.23 

Os sabonetes sólidos são os mais utilizados pela população mais idosa pela tradição e 

pelo preço mais apelativo. No entanto, estes sabões não são recomendados atualmente, 

por serem demasiado abrasivos devido ao elevado poder detergente, por terem pH alcalino 

que altera a acidez necessária da zona genital e por terem como possibilidade a partilha 

por várias pessoas, aumentando o risco de contaminação.22 

As toalhitas estão normalmente impregnadas com detergentes suaves e com adição 

de produtos amaciadores, fragrâncias e outros constituintes. Este tipo de produto é 

especialmente útil em situações de higiene fora de casa e uso de sanitários públicos, como 

em viagens ou até antes de uma consulta de ginecologia. No entanto, devem ser apenas 

utilizados nessas situações, pelo risco de remoção do filme lipídico e de possível 

sensibilização pelas substâncias que contém.23 

Os sabonetes líquidos são os recomendados para utilização diária e prolongada. A 

maioria dos sabonetes líquidos íntimos são produtos à base de ácido lático, um 

componente natural da pele, responsável pela regulação do pH. A este podem ser 

adicionados outros compostos para se obterem características necessárias a situações 

específicas: 
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• Alfabisabolol, extrato de maçã, aveia, farinha integral de arroz, bardana, 

alantoína: anti irritantes, calmantes 

• Aveia, betaína, aloé vera: hidratantes 

• Alantoína, pantenol; regeneradores e protetores da zona vulvar. 

• Polidocanol: antipruriginoso. 

• Piroctonolamina, tomilho: antisséptico.23 

Os compostos calmantes e antipruriginosos são adequados a situações de infeção ou 

irritação, os hidratantes são recomendados após a menopausa e as substâncias 

antisséticas são indicadas para situações de maior risco como gravidez e após o exercício 

físico. 

A Farmácia Vitória dispõe de várias marcas de produtos para higiene íntima que 

incluem na sua composição vários destes compostos dependendo da ação pretendida. Na 

figura 2, estão ilustradas as marcas mais vendidas na farmácia. No dia da apresentação 

no lar de idosos foram distribuídas amostras de Saforelle®, solução de lavagem normal e 

hidratante, por cada utente. 

 

Figura 2 – Produtos de higiene íntima mais vendidos na Farmácia Vitória. 

 

1.6 Guia de higiene genital feminina 

A higiene íntima feminina define-se como as práticas de asseio da região anogenital 

através do uso de produtos cujas propriedades devem contribuir para o bem-estar, conforto 

e saúde da mulher, prevenindo as infeções.23 
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É importante o aconselhamento à mulher por parte de um profissional de saúde para 

que adote os hábitos corretos de higiene íntima de forma a proteger a sua saúde atual e 

futura. Desde as meninas, quando começam a ser responsáveis pela sua higiene, até às 

senhoras mais idosas, deve haver uma orientação na prática dos hábitos mais corretos de 

higiene, reforçando os cuidados nas situações em que há maior risco de infeção 

(menstruação, gravidez, menopausa).28 

 

1.6.1 Técnica de higiene 

A lavagem genital deve abranger a vulva, a região púbica, a região perianal, os sulcos 

crurais (raiz das coxas) e os sulcos interlabiais, com recurso a água corrente e aos produtos 

adequados à zona genital. A água não deve ser muito quente para não alterar a camada 

lipídica e não provocar secura, e os movimentos de lavagem devem ser no sentido da vulva 

para o ânus para evitar trazer conteúdo fecal para a zona vulvovaginal.23 

No final, as áreas lavadas devem ser cuidadosamente secas com uma toalha seca, 

limpa e macia, sem esfregar para não agredir o epitélio vulvar. A secagem deve também 

incluir todas as zonas de lavagem para evitar deixar alguma humidade que propicie o 

desenvolvimento de microrganismos. 23 

A higiene da zona íntima deve ser feita uma a duas vezes por dia, podendo ser feita 

três vezes em situações excecionais, como na menstruação, após exercício físico ou 

relação sexual. Não deve exceder os três minutos de lavagem para evitar a secagem 

excessiva do local. 23 

 

1.6.2 Recomendações gerais 

• Não é recomendada a introdução de água ou outros produtos no interior da 

vagina, uma vez que a vagina possui mecanismos naturais de limpeza através 

da expulsão das secreções. Os duches vaginais provocam um desequilíbrio na 

flora vaginal normal facilitando o desenvolvimento de microrganismos 

patogénicos.29 

• Não devem ser utilizados os produtos de lavagem corporal, uma vez que, não 

sendo adequados à zona genital, podem provocar irritações. 23 

• Não deve ser aplicado pó talco na zona genital porque, para além de secar em 

demasia, ele está associado a um maior risco de doenças ginecológicas.29 

Para além da técnica de higiene propriamente dita, existem outros fatores presentes no 

quotidiano da mulher que influenciam o bem-estar genital. 

• Não é recomendado o uso sistemático do penso higiénico diário, dando sempre 

preferência a pensos higiénicos respiráveis. 23 
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• A roupa interior, de preferência de algodão, deve ser trocada diariamente e é 

aconselhado dormir sem ela. 23 

• Devem-se evitar roupas sintéticas demasiados justas, usando as que 

favorecem a ventilação local. 23 

• A roupa interior deve ser bem lavada para remover resíduos químicos e os 

detergentes não devem ter corantes, enzimas ou perfumes. 23 

 

1.7 Conclusão 

A higiene íntima feminina é um tema que é e vai sempre ser de elevada importância na 

vida da mulher e torna-se da responsabilidade dos profissionais de saúde, como o 

farmacêutico, o aconselhamento das práticas corretas e mais adequadas a cada fase da 

vida. No entanto, ainda não está claro, na literacia mundial, quais são as condutas a serem 

seguidas pelas mulheres e, por isso, entidades nacionais formadas por especialistas nesta 

área tentam criar guias práticos de auxilio aos profissionais de saúde. 

O tema deste projeto foi escolhido, entre outras razões, para poder influenciar o maior 

número de pessoas que, neste caso, seriam todas as mulheres desde uma idade mais 

jovem até à mais idosa. No entanto, o tema não é restrito às mulheres. Pode também ser 

adequado a muitos homens, desde pais, cuidadores, profissionais de saúde, etc. 

A opção de apresentação num lar de terceira idade recaiu sobre o facto das senhoras 

idosas ainda praticarem muitos hábitos antigos e também devido à elevada incidência de 

infeções vaginais e urinárias nestas instituições. No caso do panfleto, este já foi mais 

direcionado a todas as mulheres na generalidade, com o objetivo de esclarecer as práticas 

mais corretas de higiene genital. 

Tanto no lar de idosos do Centro Social de Brito como na Farmácia Vitória recebi muito 

boas reações a este tema, que interessou a muitas mulheres principalmente. 

 

2. Hemorroidas e Fissura anal 

 

2.1 Introdução 

As hemorroidas e as fissuras anais são as duas condições mais comuns que afetam a 

área anorretal e que podem surgir ao balcão da farmácia. No entanto, muitos utentes com 

estes problemas sentem vergonha em falar sobre eles e, por isso, o farmacêutico deve 

tentar manter o cliente à vontade e tornar o assunto menos embaraçoso.30 

Para além disso, é muito frequente um doente com sintomas de desconforto anal 

sugerir de imediato a presença de doença hemorroidária, descurando a fissura anal ou 

outros problemas menos comuns. Cabe ao farmacêutico tentar extrair do utente a maior 
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quantidade de informações possível, de modo a conseguir identificar o problema e poder 

recomendar o tratamento mais adequado ou indicar a visita ao médico. 

Este projeto foi realizado de forma mais dirigida ao farmacêutico do que ao utente, e 

teve como principal objetivo auxiliar na distinção entre doença hemorroidária e fissura anal, 

para que ao balcão se torne mais fácil reconhecer os sinais e sintomas característicos 

destas duas doenças e se consiga aconselhar e esclarecer o doente da melhor maneira.  

Para isso, apresentei a toda a equipa da Farmácia Vitória, as informações que achei 

pertinentes dentro da fisiopatologia, causas, sintomas e tratamento das hemorroidas e 

fissuras anais. Como a equipa da farmácia é numerosa, a divulgação teve de ser feita em 

vários grupos, divididos de forma a não provocar um desequilíbrio no atendimento ao 

utente. No fim da apresentação em cada grupo, foi aproveitado o momento para mostrar o 

histórico de vendas dos produtos utilizados nestes problemas durante o último ano. 

 

2.2 Hemorroidas 

A doença hemorroidária é extremamente frequente na população adulta, sendo rara na 

infância. A incidência não varia entre sexos e apresenta um pico entre os 45 e os 65 anos, 

no entanto, esta é de difícil avaliação porque muitos dos doentes não procuram a ajuda de 

um profissional de saúde. A sua prevalência é maior nos países desenvolvidos e em 

maiores níveis socioeconómicos. Apesar da baixa morbilidade, esta doença tem um grande 

impacto na qualidade de vida do doente.31,32 

 

2.2.1 Fisiopatologia 

As hemorroidas são formações anatómicas normais constituídas por tecido vascular e 

conetivo e estão presentes no canal anal desde a infância. O tecido hemorroidário é 

responsável pela manutenção da continência anal, proteção contra traumatismos e 

fornecimento de informação sensorial, permitindo, por exemplo, a distinção entre sólido, 

líquido e gasoso. A dilatação e deslocamento deste tecido dá origem à doença 

hemorroidária.30 

As hemorroidas são classificadas de acordo com a sua localização, como mostra a 

Figura 3. As hemorroidas internas têm origem dentro do ânus, enquanto as hemorroidas 

externas têm origem fora do ânus. Enquanto não existe taxonomia clínica referente às 

hemorroidas externas, as internas são estratificadas em quatro graus de acordo com a 

severidade do prolapso. No primeiro grau, existe apenas proeminência vascular sem 

prolapso fora do canal. No segundo grau, há prolapso fora do canal anal consequente do 

esforço, reduzindo espontaneamente. No terceiro grau, o prolapso fora do canal só 

consegue ser reduzido manualmente. Por fim, no quarto grau, o prolapso torna-se 

permanente, sem possibilidade de redução.32 
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2.2.2 Causas 

O mecanismo que promove o desenvolvimento de hemorroidas é incerto. No entanto, 

os estudos mais recentes apontam vários fatores predisponentes que, no geral, tendem a 

enfraquecer a parede dos vasos sanguíneos e a deteriorar os tecidos de suporte das 

hemorroidas. Entre estes fatores distinguem-se a predisposição genética, a diarreia crónica 

e principalmente o aumento da pressão intra-abdominal decorrente de obstipação, do 

esforço na defecação, da gravidez ou da presença de tumores pélvicos ou intestinais. Para 

além destes, outros fatores como o levantamento de pesos, a tosse e tempos prolongados 

de pé ou sentado podem agravar os sintomas quando já está instalada a doença 

hemorroidária.30,33 

 

2.2.3 Sintomas  

Cerca de 40% dos indivíduos com hemorroidas são assintomáticos, sendo a maior 

parte delas externas. No entanto, quando na presença de sintomas, as hemorroidas são 

muitas vezes referenciadas erradamente pelo doente com outras patologias anorretais 

como a fissura anal, fistula ou até cancro anal.32 

Os principais sintomas das hemorroidas internas são a hemorragia na defecação sem 

dor associada e o prolapso. O sangue é vermelho vivo e é normalmente encontrado no 

papel higiénico, nas fezes ou na sanita. Acompanhado com o prolapso é comum haver 

incontinência anal, produção de muco e irritação da pele com prurido associado. A 

sensação de dor não é comum nas hemorroidas internas. 32 

Pelo contrário, as hemorroidas externas estão mais associadas a dor devido à ativação 

das inervações perianais decorrente da trombose dos vasos. Esta é uma dor aguda e 

permanente que pode durar até 10 dias. Pode também haver hemorragia numa hemorroida 

trombótica, sendo o sangue, neste caso, mais escuro e coagulado.  30,32 

O diagnóstico ao balcão da farmácia deve começar pela identificação dos sintomas, 

assim como a sua severidade e duração, e fatores de risco, incluindo os hábitos de 

Figura 3 – Classificação das hemorroidas como internas e externas.33 
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defecação e a alimentação. Um doente com idade igual ou superior a 50 anos com queixas 

pela primeira vez, presença de sangue e/ou história familiar de cancro deve ser 

referenciado ao médico para avaliação total do cólon através de colonoscopia.34,35 

 

2.2.4 Tratamento 

A primeira abordagem no tratamento da doença hemorroidária deve incidir nas 

modificações da dieta e estilo de vida. As recomendações dietéticas devem incluir uma 

maior ingestão de fibras e água e redução do consumo de gorduras, de forma a reduzir ou 

prevenir a obstipação e o esforço para defecar e facilitar a passagem das fezes. Os doentes 

devem também ser aconselhados a manter hábitos de defecação apropriados, evitando o 

esforço exagerado ao defecar, tempos prolongados sentado na sanita e inibição do ato de 

defecação, uma vez que estes estão associados a um maior risco de hemorroidas 

sintomáticas. Para além disso, deve ser promovida a prática de higiene anal e o exercício 

físico regular.30-35 

É muitas vezes receitado pelos médicos e pode também ser aconselhado pelo 

farmacêutico a prática de banhos de assento, de modo a produzir um relaxamento do 

aparelho esfincteriano e um maior aporte sanguíneo. Esta hidroterapia consiste na imersão 

da região perineal e nadegueira em água morna durante cinco minutos seguido de imersão 

em água fria por um minuto.33,36 

Caso não sejam suficientes as alterações da dieta, pode-se recorrer à utilização de 

laxantes expansores do volume fecal para amolecer as fezes e facilitar a sua eliminação.30 

Para alívio sintomático do prurido e desconforto das hemorroidas, tanto internas como 

externas, existem várias pomadas, cremes, geles e supositórios disponíveis na farmácia. 

A escolha da forma farmacêutica depende da localização da hemorroida e da preferência 

do utente. Estas formulações são normalmente constituídas por: 

• Substâncias adstringentes – alantoína, óxido de bismuto, hamamelis, óxido de 

zinco 

• Emolientes – vaselina  

• Antisséticos – benzoato de benzilo, óxido de bismuto, óxido de zinco 

• Anestésicos locais – benzocaína, lidocaína, cinchocaína 

• Corticosteroides – hidrocortisona, prednisolona, fluocortolona. 30 

Apesar destas opções tópicas serem muito usadas, elas atuam apenas no alívio 

sintomático momentâneo, não tendo qualquer ação sobre o prolapso e as retorragias. Para 

além disso, o seu uso prolongado pode causar reações alérgicas e sensibilização, não 

sendo aconselhada a sua utilização por mais de 7 dias.35 

Alguns exemplos destes produtos são o Faktu®, Nupercainal®, Hemoclin®, 

Hemofissural® e Neo Fitoroid®. O Neo Fitoroid® é uma boa opção para prevenção e alívio 
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sintomático porque a sua constituição com substâncias naturais permite a sua utilização 

várias vezes por dia e por tempo prolongado.37 

Para o tratamento propriamente dito, com ação ao nível do prolapso e das retorragias, 

têm sido apontados os medicamentos venotónicos como sendo eficazes no tratamento 

agudo e crónico das hemorroidas. Os flavonoides, como a diosmina, hesperidina e os 

rutosídeos são substâncias venotónicas que atuam através do fortalecimento das paredes 

dos vasos sanguíneos, aumento do tónus venoso e da drenagem linfática e normalização 

da permeabilidade capilar. Estes compostos estão presentes em produtos orais, como o 

Daflon® e o Venex®, e produtos tópicos, como o Procto-glyvenol® e o Proctolog®, que 

podem ser aconselhados ao balcão da farmácia para tratamento de hemorroidas. Outros 

produtos, como as cápsulas de Neo Fitoroid®, contêm substâncias naturais como a 

centelha e a gilbardeira que têm também uma ação venotónica.35 

Doentes com hemorroidas internas de grau I, II ou III que não obtêm resultados através 

de medicamentos podem optar por tratamentos instrumentais. Estes procedimentos têm 

como objetivo reduzir a vascularização e aumentar a fixação do tecido hemorroidal à 

parede retal.34,35 

O tratamento cirúrgico deve ser reservado a doentes com hemorroidas internas de grau 

III e IV ou hemorroidas externas trombóticas. 34,35 

 

2.2 Fissura anal 

Apesar das hemorroidas representarem a doença anorretal benigna mais comum, a dor 

anal está mais frequentemente associada à fissura anal do que à hemorroida. A fissura 

anal afeta normalmente adultos jovens ou de meia idade entre os 20 e os 60 anos, não 

havendo diferença de incidência entre sexos. Esta condição é muitas vezes desvalorizada 

e inadequadamente tratada.36,38 

 

2.2.1 Fisiopatologia 

A fissura anal é um corte ou úlcera longitudinal no canal anal. Ocorre na maioria das 

situações na comissura anal posterior, embora possa também surgir na comissura anterior, 

em especial na mulher. Quando presente lateralmente e se se tratar de fissuras grandes, 

irregulares ou múltiplas deve-se suspeitar de outras doenças como a doença de Crohn, 

tuberculose, VIH, psoríase ou carcinoma anal. Após oito de semanas de sintomas, a fissura 

torna-se crónica manifestando uma marisca sentinela e uma papila anal hipertrófica, como 

mostra a figura 4.30,34,36,38,39 
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2.2.2 Causas 

Várias causas já foram propostas, mas o mecanismo etiopatogénico da fissura anal é 

ainda incerto. No entanto, foi demonstrado que nos doentes com fissura anal existe uma 

deficiência da sintetase do óxido nítrico que, sendo este o principal neurotransmissor 

inibitório do esfíncter anal interno, pode predispor à hipertonia esfincteriana. Esta contração 

do esfíncter aumenta a pressão no canal anal e comprime as arteríolas, comprometendo a 

vascularização do ânus. A isquemia da mucosa é um possível mecanismo que facilita o 

seu rompimento.30,36 

A maioria dos casos resulta do traumatismo provocado pela passagem de fezes duras. 

No entanto, pode também acontecer durante o parto, sexo anal ou lesão anal através de 

instrumentos usados em procedimentos invasivos. 30,36 

 

2.2.3 Sintomas 

O sintoma distintivo da fissura anal é a dor durante a defecação e que persiste várias 

horas após a defecação. A dor é descrita pelos doentes como uma sensação de rasgadura 

ou queimadura, frequentemente severa e, por vezes, incapacitante.34,36 

A hemorragia retal é também comum, no entanto, é limitada a pouco sangue vermelho 

vivo presente no papel higiénico. Quando este sintoma está presente pode contribuir para 

o diagnóstico errado de hemorroida interna.34,39 

O prurido pode também estar presente em caso de fissura anal.30 

 

2.2.4 Tratamento 

Mais de 90% das fissuras anais cicatrizam espontaneamente. No entanto, como estão 

associadas a dor aguda, justifica-se, na maior parte das vezes, o recurso a tratamento. 

Figura 4 – Fissural anal crónica38 
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Nesses casos, os objetivos são a diminuição do traumatismo defecatório, o alívio da 

sintomatologia dolorosa e a reversão da hipertonia esfincteriana.36,38 

A primeira linha de tratamento é semelhante à das hemorroidas, devendo incluir o 

aumento da ingestão de fibras e de água e a diminuição de gorduras, assim como também 

são recomendados os banhos de assento.36,38 

A utilização de laxantes torna-se ainda mais necessária nas fissuras, não só para não 

agravar o problema e permitir a cicatrização, mas principalmente para reduzir ao máximo 

a dor na defecação. Os laxantes expansores do volume fecal, como o psyllium e a 

bassorina, são os laxantes de primeira escolha, uma vez que reproduzem um mecanismo 

semelhante ao fisiológico pela formação de um bolo fecal mais mole e volumoso de mais 

fácil expulsão. Em casos de utentes que não tolerem os laxantes anteriores, pode-se optar 

pelos laxantes osmóticos como a lactulose e o macrogol. Os laxantes de contacto, ou 

também designados estimulantes, como o sene e o bisacodilo, não devem ser 

recomendados nas fissuras nem nas hemorroidas devido ao seu mecanismo de ação, que 

funciona pela estimulação da mucosa intestinal e consequente peristaltismo do cólon, 

podendo prejudicar as duas condições.30,34-36,38 

A aplicação de um lubrificante, como a vaselina, antes da defecação pode ajudar a 

aliviar a dor na passagem das fezes.30 

Grande parte dos doentes recorre à utilização tópica de anestésicos e corticosteroides, 

com o objetivo de alívio da dor e alguma inflamação local. No entanto, para além de 

estarem associados a vários efeitos secundários, não demonstram maior alívio sintomático 

relativamente ao tratamento com banhos de assento e suplementação com fibras.30,34,36,39 

A recomendação de analgésicos por via oral, como o paracetamol, pode ser 

equacionada adicionalmente em doentes com dor extrema.30,36 

Numa fissura crónica, o tratamento mais eficaz para cicatrização da fissura anal atua 

através da reversão da hipertonia esfincteriana. A abordagem atualmente mais defendida 

consiste na aplicação tópica de pomada de nitroglicerina, Rectogesic®, que funciona como 

um dador de óxido nítrico. A libertação de óxido nítrico é responsável por causar, 

juntamente com o seu efeito vasodilatador, o relaxamento do esfíncter anal e a redução da 

pressão do canal anal, promovendo a cicatrização da fissura anal. Outros fármacos que 

também reduzam a hipertonia do esfíncter anal interno podem ser eficazes no tratamento 

da fissura anal. É o caso dos bloqueadores dos canais de cálcio, como o diltiazem 

(Anotrit®) e a nifedipina. No entanto, estes são medicamentos sujeitos a receita médica e 

são extremamente caros.30,34-36,38,39 

Pacientes que não respondem a nenhum dos tratamentos acima referidos, devem ser 

encaminhados para outro tipo de tratamentos como a injeção de toxina botulínica A local 

ou a esfincterotomia lateral interna. 30,34-36,38,39 
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2.3 Conclusão 

As hemorroidas e as fissuras anais são doenças benignas que afetam o canal anal e 

que podem ter diferentes apresentações sintomáticas. As hemorroidas são, em grande 

parte das situações, assintomáticas e as fissuras, apesar de raramente serem 

assintomáticas, habitualmente cicatrizam de forma espontânea. No entanto, o desconforto 

que lhes é característico leva o doente a procurar tratamento na farmácia logo após os 

primeiros sintomas. 

O farmacêutico tem um papel de extrema importância na identificação do problema e 

de fatores de risco que possam sugerir outras doenças passiveis de avaliação médica.  

As medidas não farmacológicas, desde as alterações na alimentação e nos hábitos 

defecatórios, prática de exercício e higiene anal aos banhos de assento, devem ser sempre 

aconselhadas, uma vez que estão associadas a elevada eficácia nestas patologias e são 

acessíveis a qualquer pessoa.  

A opção por um trabalho mais dirigido ao farmacêutico e técnico de farmácia surge da 

opinião de que estes, e todos os outros profissionais de saúde, devem manter uma 

constante aprendizagem e atualização ao longo do seu percurso profissional. 

No final da exposição do meu trabalho nos vários grupos, senti que a apresentação foi 

uma mais valia para todos os elementos da equipa, que conseguiram relembrar vários 

aspetos sobre estas patologias e tirar dúvidas sobre os produtos mais adequados a cada 

uma.  
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Anexo I –  Apresentação sobre Higiene Íntima Feminina 
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Anexo II – Panfleto A5 dobrável sobre Higiene Íntima da Mulher 
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Anexo III – Apresentação sobre as diferenças entre Hemorroidas e Fissura anal 
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Resumo 

 

No último semestre do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é 

proporcionado aos estudantes a realização de um estágio curricular na farmácia hospitalar 

e na farmácia comunitária, com o objetivo de promover uma preparação técnica e 

deontológica para o futuro desempenho da profissão farmacêutica. 

O presente relatório encontra-se dividido em duas partes e refere-se ao estágio 

realizado no Hospital Privado de Braga, sob a orientação da Dra. Patrícia Moura, decorrido 

entre 1 de setembro e 31 de outubro de 2017. 

Na primeira parte, são descritas as atividades desenvolvidas durante esse período, das 

quais se destacam as etapas de seleção, receção, armazenamento e distribuição dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos e a sua produção. 

A segunda parte corresponde a um conjunto de pequenos projetos desenvolvidos com 

o intuito de melhorar a organização da Farmácia do Hospital Privado de Braga, de maneira 

a facilitar a localização dos medicamentos e produtos farmacêuticos. 

Deste modo, todas as atividades desenvolvidas contribuíram para enriquecer tanto a 

nível profissional como pessoal e aperfeiçoar as capacidades de responsabilidade, 

organização e trabalho em equipa. Para além disso, foi possível obter um contacto próximo 

entre vários profissionais de saúde e perceber que o farmacêutico assume um papel 

determinante na gestão, execução, validação e dispensa segura da medicação, 

contribuindo para o uso seguro do medicamento. 
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PARTE 1 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO CURRICULAR 

 

1. Introdução 

 

O estágio curricular em Ciências Farmacêuticas é o primeiro contacto que o 

estudante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas tem com a realidade 

profissional. No meu caso, foi na Farmácia do Hospital Privado de Braga que tive o meu 

primeiro contacto direto com a prática farmacêutica. 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) são o serviço que, nos hospitais, 

assegura a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança 

dos medicamentos, integra a equipa de cuidados de saúde e promove ações de 

investigação científica e de ensino, sendo, por isso, um serviço crucial nos cuidados de 

saúde dispensados em meio hospitalar1.  

O farmacêutico hospitalar é o responsável por todo o fluxo do medicamento nas 

Unidades de Saúde, devendo, por isso, apresentar-se como um profissional disponível 

e acessível para todos os aspetos relacionados com o tratamento, prevenindo e 

resolvendo problemas relacionados com os medicamentos através da sua gestão 

racional para que sejam alcançadas a efetividade e eficiência dos tratamentos. 

 

2. O Hospital Privado de Braga 

 

O Hospital Privado de Braga (HPB) é um dos hospitais pertencentes ao Grupo Trofa 

Saúde Hospital (TSH), o qual detém uma rede integrada de hospitais privados no Norte do 

País, nomeadamente o Hospital Privado da Trofa, o Hospital Privado de Alfena, o Hospital 

Privado da Boa Nova, o Hospital Privado de Gaia e os Hospitais Privados de Braga Centro 

e Sul. Para além destes, fazem também parte do Grupo Trofa Saúde Hospital os Hospitais 

de Dia da Maia, de Famalicão e, mais recentemente, de São João da Madeira2. 

O HPB está situado no Lugar da Igreja, em Nogueira (Braga), e é constituído por 5 

pisos, disponibilizando Serviços de Urgência de Adultos e Pediátrica 24 horas/365 dias, 

Blocos Operatórios, Unidades de Neonatologia 24 horas, Maternidades com várias salas 

de parto, Medicina Física e de Reabilitação, Consultas Externas com mais de 45 

especialidades clínicas e um conjunto de diversos Meios Complementares de 

Diagnóstico2,3. 
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A vasta equipa do HPB é liderada pelo Dr. Carlos Gomes (Diretor Clínico) e Dr. Bruno 

Silva (Administrador)3. 

 

2.1. Os Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Braga 

Os Serviços Farmacêuticos dos Hospitais Privados do TSH são geridos por um 

farmacêutico hospitalar, estando este sob a supervisão de um Farmacêutico Coordenador 

(Dra. Patrícia Moura) responsável por todo o processo de encomenda, controlo e 

distribuição de fármacos na Farmácia Central sediada no Hospital Privado de Alfena. A 

Farmácia Central funciona como um fornecedor interno aos hospitais do grupo, 

necessitando também da ajuda de uma auxiliar (Iolanda Silva). Os Hospitais de Dia não 

possuem uma unidade de serviços farmacêuticos, sendo esta assegurada pelos Hospitais 

Privados do TSH. 

Os Serviços Farmacêuticos do HPB estão ao encargo da Dra. Rita Lima, que garante 

o cumprimento dos procedimentos operacionais referentes à receção, armazenamento, 

controlo, devolução e distribuição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos, e fracionamento e reembalagem de comprimidos. Assim, é garantida a qualidade, 

eficácia e segurança dos medicamentos e, consequentemente, a terapêutica 

medicamentosa dos utentes. 

Para que haja a melhor gestão possível dos medicamentos pelo HPB, os SFH seguem 

um plano operacional diário (Tabela I) conhecido também pelos restantes serviços do 

hospital. Este plano ajudou-me a integrar e melhor entender as tarefas do farmacêutico 

hospitalar. O programa informático existente nos SFH do TSH é o CPC/HS (Companhia 

Portuguesa de Computadores – Healthcare Solutions) que facilita todas as tarefas, uma 

vez que permite uma gestão de stocks informática com atualização automática dos 

serviços do HPB. 

A farmácia do HPB tem um espaço amplo e com muita luminosidade, onde os 

medicamentos e produtos farmacêuticos estão organizados por secções devidamente 

assinaladas: comprimidos, ampolas, formulações orais e retais, nutrição parentérica, 

cremes/pomadas, material de penso, oftalmologia, regime ambulatório, 

otorrinolaringologia, marcação/reserva, fisiologia, gases anestésicos, imagiologia, 

gastroenterologia, métodos de diagnóstico, dentária, soros, inflamáveis, cofre, frigorífico e 

stock avançado (Anexo I). 
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Tabela III- Plano Operacional dos Serviços Farmacêuticos do HPB. PM – Prescrições 

médicas; INT – Internamento; GASTRO – Gastroenterologia; URG – Urgência; FISIO – 

Fisiologia; CEXT – Consulta Externa. 

Diário 

Manhã: 

• Verificar se houve levantamento da 

medicação na Farmácia + 

Debitar/Transferir 

• Validar prescrições médicas (PM) 

Tarde: 

• Validar PM + Preparar malas unidose para 

INT3 e 4 

• Reverter medicação do dia anterior + 

Debitar unidose 

• Verificar e arrumar encomenda. 

2ªFeira 

Manhã: 

• Debitar medicação unidose de Sábado e 

Domingo 

• Satisfazer pedido GASTRO 

• Satisfazer pedido de medicamentos e 

soros/ embalagens vazias URG 

• Fazer pedido de manipulados 

Tarde: 

• Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos do INT3 e 4 

• Satisfazer pedido de soros/embalagens 

vazias INT3 e 4 

 

3ªFeira 

Manhã: 

• Satisfazer pedido de FISIO 

• Satisfazer pedido CEXT 

• Satisfazer pedido embalagens vazias 

BLOCO 

• Gerar e satisfazer pedido de soros 

BLOCO 

Tarde: 

• Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos do BLOCO 

• Repor estupefacientes do BLOCO 

• Fazer contagem do stock do INT3 e/ou 4 

4ªFeira 

Manhã: 

• Produzir kits (INT + BLOCO) + Efetuar 

consumo aos serviços  

• Gerar e satisfazer pedido do BLOCO DE 

PARTOS 

• Fazer contagem do stock da URG 

Tarde: 

• Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos do INT3 e 4 

• Fazer contagem do stock da FARMÁCIA 

 

5ªFeira 

Manhã: 

• Satisfazer pedido de medicamentos e 

soros/embalagens vazias URG 

• Satisfazer pedido de DENTÁRIA 

• Reunião alinhamento operacional (11h30) 

Tarde: 

• Satisfazer pedido CEXT 

• Satisfazer pedido de soros/embalagens 

vazias INT3 e 4 

 

6ªFeira 

Manhã: 

• Fazer encomenda semanal à Farmácia 

Central + Pedidos Extra + Pedido Soros 

• Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos do BLOCO 

• Satisfazer pedido de ESTERILIZAÇÃO 

• Satisfazer pedido IMAGIOLOGIA 

Tarde: 

• Preparar malas unidose para 6ª, Sábado e 

Domingo 

• Debitar medicação unidose apenas de 6ª 

• Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos do INT3 e 4 
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Os SFH do HPB estão disponíveis de segunda a sexta-feira entre as 9:00h e as 18:00h 

com um intervalo de uma hora para almoço, estando disponível o contacto do farmacêutico 

para eventuais necessidades fora do horário habitual. 

 

3. Gestão de medicamentos e produtos farmacêuticos 

 

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. Este processo tem várias fases, começando na seleção dos medicamentos, 

aquisição e armazenamento, passando pela distribuição e acabando na administração do 

medicamento ao doente1.  

 

3.1. Seleção e aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A seleção de medicamentos para o HPB é feita segundo o Formulário Hospitalar do 

Grupo Trofa Saúde Hospital, que tem por base o Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM), tendo em conta as necessidades terapêuticas dos doentes do 

hospital.  

No Hospital Privado de Braga a Dra. Rita Lima faz o pedido semanal de 

medicamentos e produtos farmacêuticos à sexta-feira, em CPC, baseado em stocks 

ideais pré-definidos consoante os consumos semanais dos mesmos. Os pedidos dos 

vários hospitais do grupo são rececionados e analisados pela farmacêutica 

coordenadora, que faz um único pedido em Intranet até às 15.00h do mesmo dia. Este 

pedido é rececionado pelo departamento de compras, que despoleta a encomenda ao 

fornecedor num prazo de 24 horas4. 

Tendo em conta a altura do ano em que realizei o meu estágio (setembro e outubro), 

estando-se a aproximar o inverno e, consequentemente, as afeções respiratórias, os 

stocks ideais de certos medicamentos para estes problemas, como o Brometo de 

ipratrópio e a Budesonida, foram alterados de maneira a satisfazer as necessidades dos 

doentes.  

 

3.1.1. Pedido de benzodiazepinas, psicotrópicos e estupefacientes 

As benzodiazepinas, os psicotrópicos e estupefacientes são uma classe de 

medicamentos que requer um controlo especial, desde o momento da sua encomenda até 

à dispensa final ao doente, devido à sua natureza5. 

Relativamente à encomenda desta classe de medicamentos, esta é feita apenas 

mensalmente, na primeira semana de cada mês, segundo stocks ideais previamente 

definidos pelo farmacêutico diretor técnico de cada unidade consoante os consumos 
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mensais dos mesmos. Este pedido é acompanhado pelo anexo VII do INCM (Imprensa 

Nacional da Casa da Moeda), devidamente preenchido com o código interno do 

medicamento, forma farmacêutica, dosagem e quantidade pedida, e assinado pelo 

farmacêutico responsável (Anexo II). Tanto o original como o duplicado são carimbados 

com o carimbo do HPB. Por uma questão de controlo, é fotocopiado o anexo e arquivado 

até receção do original. 

 

3.1.2. Pedido de Medicamentos de Autorização de Utilização Especial (AUE) 

Todos os medicamentos comercializados em Portugal têm obrigatoriamente que ter 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM). No entanto, é possível que o hospital precise 

de um medicamento que não possua AIM. Neste caso, o requerente deve apresentar 

anualmente, durante o mês de setembro, um pedido único de AUE por medicamento 

considerado de benefício clínico bem reconhecido, para vigorar no ano seguinte. Este 

pedido deve ficar arquivado por um período não inferior a 5 anos e ser facultado ao 

Infarmed sempre que solicitado4,6. 

 

3.2. Receção de medicamentos e produtos farmacêuticos 

Todo o material é rececionado no Serviço de Aprovisionamento, por uma funcionária 

dos Serviços Farmacêuticos do armazém central, que dá entrada das faturas/guias dos 

produtos e faz a satisfação do pedido na Intranet. De seguida, analisa os pedidos de cada 

uma das unidades e distribui os produtos segundo as necessidades de cada uma. Por fim, 

satisfaz os pedidos de cada unidade em CPC4. 

No momento da receção da encomenda no HPB, os produtos são colocados na área 

delimitada e identificada com a indicação “Receção de encomendas” pelo transportador. 

De seguida, cabe ao farmacêutico verificar as encomendas segundo alguns parâmetros: 

• Destinatário da encomenda; 

• Produto recebido: designação, dosagem, forma farmacêutica, quantidade, prazo de 

validade e estado de conservação; 

• Aspeto físico dos volumes e dos seus conteúdos, quanto à integridade, embalagem 

e rotulagem; 

• Guias de transporte: verificando se os produtos recebidos estão presentes e nas 

quantidades certas na respetiva guia de transporte. Após conferência as guias são 

arquivadas em local próprio; 

• Confirmar o cumprimento das condições especiais de armazenamento durante o 

transporte (ex. medicamentos que necessitam de refrigeração devem ser 

transportados em cadeia de frio)7. 
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Quando é detetada uma anomalia na encomenda, os produtos são identificados como 

produtos não conformes e é avaliada a necessidade de devolução. Nestas situações, os 

produtos permanecem na área destinada à receção de material. Quando é decidida uma 

devolução é contactado o fornecedor, procedendo-se à elaboração da respetiva nota de 

devolução7. 

Aquando da receção e após a conferência dos parâmetros acima descritos é efetuado 

o registo de entrada dos produtos rececionados, em sistema informático (Figura 1)7. 

No meu período de estágio foi-me permitido presenciar a receção de encomendas, 

fazer a sua verificação e armazenamento dos produtos. 

3.2.1. Benzodiazepinas, psicotrópicos e estupefacientes 

Apenas o farmacêutico pode validar a receção destas substâncias. Para isso deve 

conferir as quantidades recebidas de cada medicamento, com as quantidades descritas no 

Figura 1- Fluxograma para a receção de medicamentos e produtos farmacêuticos 
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anexo VII do INCM e na guia de transferência, de forma a comprovar o correto envio das 

mesmas. Deve, também, assegurar a integridade da medicação e, de seguida, deve 

registar em ficheiro excel próprio todas as entradas destes fármacos na data em questão, 

colocando no local apropriado a sua rubrica e, finalmente, a quantidade atual de cada 

medicamento. Após este registo, o farmacêutico responsável deverá confirmar fisicamente 

os stocks de forma a compará-los com os stocks atuais5,7. 

A guia de transporte datada e assinada pelo farmacêutico responsável é arquivada, 

juntamente com o anexo VII que é devolvido, devidamente preenchido, pela entidade 

fornecedora7. 

 

3.2.2. Medicamentos manipulados 

Os medicamentos manipulados só são rececionados se acompanhados pela ficha de 

preparação (Anexo III), com indicação da data de preparação, forma farmacêutica, 

quantidade preparada, lote, validade, matérias primas utilizadas e assinatura do 

farmacêutico diretor técnico responsável pela preparação. Estes parâmetros são 

comparados com o rótulo existente no produto preparado. 

 

3.2.3. Medicamentos antineoplásicos 

A preparação de medicamentos citotóxicos é efetuada de forma centralizada numa 

Unidade de Preparação de Medicamentos Citotóxicos, localizada nos Serviços 

Farmacêuticos do Hospital Privado de Alfena, e estes são depois transportados para os 

outros hospitais do grupo por um motorista da logística do Grupo Trofa Saúde Hospital. 

O transporte das soluções preparadas é efetuado em malas fechadas e devidamente 

identificadas com o símbolo de material citotóxico, específicas, homologadas e 

exclusivas para o transporte de preparações de medicamentos antineoplásicos, com 

monitorização de temperatura8. 

No momento da receção destas preparações, o farmacêutico responsável verifica: 

• Características físicas das preparações: 

o Integridade das preparações (despistar ocorrência de um derrame) 

o Rótulo com as seguintes informações: 

▪ Identificação do doente (nome e número de processo) e do serviço; 

▪ Data de preparação; 

▪ Fármacos e dosagens prescritas, volume preparado, estabilidade, 

lote e data de validade; 

▪ Tempo de perfusão e via de administração; 

▪ Soluções de diluição dos respetivos fármacos e respetivas 

concentrações; 
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o Existência de sistema para proteção da luz (papel de alumínio) 

o Existência de etiqueta com indicação “citotóxico” 

o Confirmação da não violação dos limites de temperatura (2-8ºC) 

• Mapa de produção devidamente assinado por farmacêutico que prepara e 

farmacêutico que valida e liberta a preparação8.  

De seguida, procede à validação informática da prescrição médica. Esta validação deve 

ser realizada no momento da verificação dos rótulos das preparações recebidas e do mapa 

de produção que acompanha as preparações, de forma a ocorrer cruzamento de dados.  

Durante o meu período de estágio no HPB não presenciei nenhuma receção de 

medicamentos citotóxicos. 

 

3.3. Armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos 

O armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos deve ser feito de 

acordo com requisitos legais e recomendações dos fabricantes, de modo a garantir as 

condições necessárias de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança. Desta forma, 

em todos os locais do hospital onde possam estar acondicionados medicamentos ou outros 

produtos farmacêuticos, devem ser respeitados os seguintes procedimento gerais: 

• Parâmetros de temperatura e humidade monitorizados e continuamente registados 

com sistema de alerta – temperatura inferior a 25º C, proteção da luz solar direta e 

humidade inferior a 60%; 

• Dimensões adequadas à instalação de suportes para armazenamento de 

medicamentos e/ou soluções de grande volume, como prateleiras e armários, para 

que nenhum produto assente diretamente no chão; 

• Armazenamento de forma ordenada, devidamente identificados e segundo ordem 

alfabética, em estruturas apropriadas e destinadas para esse fim; 

• Armazenamento segundo o princípio First Expired, First Out (FEFO)9. 

Segundo a norma 020/2014 de 30/12/2014 da Direção Geral de Saúde (DGS), as 

instituições prestadoras de cuidados de saúde devem desenvolver estratégias que ajudem 

a diferenciar os medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspeto semelhantes, 

chamados medicamentos LASA (Look-alike, Sound-alike). Na farmácia e serviços do HPB 

optou-se por alterar a identificação dos medicamentos nos locais de acondicionamento, 

através da inserção de letras maiúsculas, negrito e sublinhado (Anexo IV)10. 
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3.3.1. Condições especiais de armazenamento 

Existem produtos cujas especificações técnicas e regulamentares exigem 

procedimentos de armazenagem especiais, nomeadamente: 

• Medicamentos termolábeis: armazenados em frigoríficos próprios, com sistema de 

controlo e registo de temperaturas (com sistema de alarme automático) – intervalo 

entre 2-8ºC; 

• Medicamentos fotossensíveis: armazenados em embalagem apropriada (ex: 

proteção com folha de alumínio) e colocados em local ao abrigo da luz; 

• Medicamentos estupefacientes: armazenados em cofre com fechadura de 

segurança e prateleiras que permitam a arrumação dos medicamentos de forma 

correta (separados e rotulados). 

 

3.3.2. Monitorização de Temperatura e Humidade 

Os parâmetros de temperatura e humidade são constantemente monitorizados, sendo 

o registo e controlo da responsabilidade do serviço de manutenção. A temperatura da 

farmácia não deve exceder os 25ºC e os 60% de humidade relativa. No caso de ser 

detetado um valor fora dos limites estabelecidos é emitido um alerta para o serviço de 

manutenção e serviços farmacêuticos. Os registos são enviados, semanalmente, pelo 

serviço de manutenção aos serviços farmacêuticos e nestes devem constar todos os 

valores medidos, bem como, o gráfico resumo semanal. Após análise do mesmo, todos os 

picos devem ser justificados e analisados pelos serviços farmacêuticos. Esta verificação 

deve ser acompanhada por data e assinatura do farmacêutico responsável e os registos 

arquivados em pasta própria, durante 5 anos. 

 

3.3.3. Controlo de stocks e de prazos de validade 

No HPB o controlo de stocks e prazos de validade dos medicamentos e produtos de 

saúde está ao cargo do farmacêutico responsável, sendo que nos diversos serviços 

clínicos este controlo é partilhado entre os enfermeiros e o farmacêutico9. 

Como descrito no plano operacional dos serviços farmacêuticos do HPB (Tabela I), a 

contagem do stock de cada serviço e da farmácia é feita semanalmente, para que haja um 

controlo regular dos medicamentos e evitar que se acumulem quebras ou acertos.  
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Relativamente ao controlo de prazos de validade, este é feito mensalmente e efetuado 

o seu registo. Em caso de medicamentos com prazo de validade inferior a três meses, 

estes são etiquetados com os alertas “Atenção prazo de validade a expirar” e “Utilizar 

primeiro”, para que haja o cuidado de utilizar sempre aqueles com prazo de validade mais 

curto. Quando são detetados pelos enfermeiros medicamentos com prazo de validade 

inferior a três meses, estes devem seguir o Fluxograma para Gestão de Medicação com 

Prazo de Validade a Terminar (Figura 2)9.  

 

Durante o meu estágio no HPB, tive a oportunidade de fazer a contagem de stocks de 

todos os serviços e posterior registo informático, assim como, o controlo dos prazos de 

validade, etiquetagem dos alertas nos casos dos prazos de validade inferiores a 3 meses 

e, quando possível, recolha e substituição por produtos com prazo de validade mais 

alargado. 

 

3.3.4. Controlo de gases medicinais 

No HPB, o farmacêutico é responsável pelo controlo dos gases medicinais existentes, 

que incluem o 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 o oxigénio B5 e B50 os mais utilizados. 

Figura 2 – Fluxograma para Gestão de Medicação com Prazo de Validade a Terminar 
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Na sala de acondicionamento dos gases medicinais, representada na Figura 3, estes 

estão dispostos por duas rampas, esquerda e direita, com sete garrafas e uma rampa de 

emergência com duas garrafas. Apenas uma rampa funciona da cada vez e, quando essa 

acaba, a outra começa automaticamente a funcionar. 

Cabe aos técnicos de manutenção 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 Gases Medicinais, de forma a validar e documentar toda a gestão 

feita (Anexo V). 

 

3.4.  Distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos aos serviços de 

internamento, urgência, consulta externa, bloco operatório, bloco de partos, imagiologia, 

gastroenterologia, dentária e fisioterapia pelos serviços farmacêuticos tem como objetivo: 

• Garantir o cumprimento da prescrição;  

• Garantir a administração correta do medicamento;  

• Diminuir os erros relacionados com a medicação (administração de medicamentos 

não prescritos, troca da via de administração, erros de dose, etc.);  

• Monitorizar a terapêutica; 

• Reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e manipulação 

dos medicamentos;  

• Racionalizar os custos com a terapêutica11.  

Figura 3 – Sala de acondicionamento dos gases medicinais. 
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A distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos pode ser divida em: 

• Sistemas de distribuição clássica; 

• Distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU); 

• Distribuição em ambulatório; 

• Distribuição de substâncias controladas11. 

 

3.4.1. Distribuição clássica 

Para todos os serviços do HPB foram estabelecidos previamente stocks fixos, pelo 

farmacêutico e enfermeiro responsável, com base nas suas necessidades semanais. A 

distribuição clássica consiste na reposição desses stocks e estão planeados os dias em 

que é feita para cada serviço (Tabela I). Os pedidos são gerados informaticamente pelos 

serviços farmacêuticos ou pelos restantes serviços, sendo da responsabilidade do 

farmacêutico a sua gestão e satisfação (Anexo VI). No HPB, a entrega dos pedidos, bem 

como a reposição nos locais apropriados, é feita pelo farmacêutico nos serviços de 

internamento, urgência e bloco (com a exceção dos soros e embalagens vazias). Para os 

restantes serviços, o farmacêutico deixa o pedido no cais para posterior levantamento por 

auxiliares de ação médica11. 

Quando é necessário um medicamento com urgência em algum serviço, o enfermeiro 

contacta os serviços farmacêuticos para fazer o pedido. Nesse momento, o farmacêutico 

faz a transferência informática do medicamento para o serviço em questão e este é 

levantado na farmácia por um auxiliar de ação médica. Caso isto aconteça fora das horas 

de funcionamento dos serviços farmacêuticos, o enfermeiro tem de pedir à manutenção 

para abrir a farmácia e tem de registar no Registo de Levantamento de Medicação (Anexo 

VII) o medicamento em questão, quantidade, serviço ou doente e identificação do 

enfermeiro. 

 

3.4.2. Distribuição individual diária em dose unitária 

A distribuição individual diária em dose unitária consiste na distribuição de 

medicamentos em doses individuais para um período de 24 horas, destinados a um doente 

específico11.  

Primeiro, é feita a prescrição médica informática, em CPC, ficando acessível ao 

farmacêutico que é responsável pela interpretação e aferição da conformidade da 

prescrição. Se a terapêutica não estiver conforme, o farmacêutico despoleta o processo de 

coordenação com o clínico prescritor para conseguir a respetiva adaptação. Depois da 

prescrição ser validada, é preparada a terapêutica em malas com gavetas individualizadas 
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e identificadas por nome do doente, número de processo, serviço, quarto e cama (Anexo 

VIII). 

As malas prontas e fechadas são entregues nos serviços de internamento por um 

funcionário dos Serviços Farmacêuticos11. 

Quando as malas de DIDDU retornam aos serviços farmacêuticos, existem 

medicamentos devolvidos que, por alguma razão, não foram administrados ao doente. Este 

processo é denominado de estorno de saída. As causas dessa devolução podem 

contemplar medicamentos que, segundo a prescrição, apenas são usados em SOS, a alta 

hospitalar; alteração da prescrição posterior à DIDDU ou ainda, o óbito. A devolução 

informática do medicamento aos Serviços Farmacêuticos é imperativa para que seja 

efetuado o controlo de stock e para a sua redistribuição, diminuindo os custos do hospital12. 

A validação de prescrições e a preparação da unidose são tarefas do farmacêutico 

hospitalar que tive oportunidade de fazer em conjunto com a farmacêutica responsável do 

HPB e que achei gratificante, uma vez que sentia uma maior proximidade com o utente e 

com o seu problema e também com os outros profissionais de saúde. 

 

3.4.3. Distribuição em ambulatório 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório, pelos Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares, resulta da necessidade de haver um maior controlo e 

vigilância em terapêuticas com efeitos secundários graves, necessidade de assegurar a 

adesão dos doentes à terapêutica e também pelo facto de a comparticipação de certos 

medicamentos só ser a 100% se forem dispensados pelos Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares1.  

O regime ambulatório tem como vantagens a redução dos custos relacionados com o 

internamento hospitalar, a redução dos riscos inerentes a um internamento (p.e. infeções 

nosocomiais) e a possibilidade de o doente continuar o tratamento no seu ambiente 

familiar1. 

Desta forma, após avaliar o paciente, o médico entra em contacto com o farmacêutico 

com as informações essenciais e o farmacêutico deve assegurar a entrega da quantidade 

certa do medicamento atempadamente. Quando a medicação está disponível na farmácia 

do HPB, o utente pode levantar a medicação na receção trazendo consigo a respetiva 

receita. Aquando da sua chegada, o farmacêutico é informado, procede ao registo da 

medicação na ficha do doente (Anexo IX) para que posteriormente seja debitada, e dirige-

se à receção do hospital para efetuar a respetiva entrega. 

No meu período do estágio, apenas houveram dois utentes a realizar medicação de 

ambulatório. 
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3.4.4. Distribuição de substâncias controladas 

3.4.4.1. Benzodiazepinas, Psicotrópicos e Estupefacientes 

Estes medicamentos são apenas dispensados através do preenchimento do Anexo X 

(Anexo X). Assim, no momento da administração, cada enfermeiro deve registar neste 

anexo o nome do doente, o número do processo, a quantidade administrada, rubricar e 

datar. Quando a folha estiver completa, o diretor de serviço ou legal substituto (médico) 

deve confirmar as administrações de cada folha, assinando-a posteriormente no local 

indicado, e esta deve ser entregue nos serviços farmacêuticos.  

O farmacêutico responsável deve confirmar o correto preenchimento do anexo e a 

quantidade fornecida no mesmo e assina na zona a si designada, após numeração 

subsequente da folha (consoante ficheiro excel). Deve também, no ficheiro excel, identificar 

cada requisição pelo seu número, indicando o medicamento em questão, a quantidade de 

saída, o serviço requisitante, rubrica e atualizar o stock remanescente do mesmo no interior 

do cofre. Posteriormente efetua a transferência informática da quantidade do medicamento 

em questão para o serviço requisitante, imprimindo a respetiva guia de transferência, e 

entrega os medicamentos ao enfermeiro responsável. Nesse momento, entrega também 

os Anexos X, após assinatura no local de “Entregue por:”. O enfermeiro responsável deve 

confirmar as quantidades entregues com as quantidades descritas no Anexo X e assina na 

zona do “Recebido por:” de cada anexo, arquivando em capa própria o duplicado de cada 

Anexo X. O original vem com o farmacêutico responsável para os serviços farmacêuticos, 

onde é arquivado juntamente com a guia de transferência em capa própria, por ano civil5. 

 

3.4.4.2. Medicamentos derivados do sangue e plasma humano 

Os hemoderivados fazem parte do grupo de medicamentos cuja distribuição se 

encontra legislada devido ao risco biológico a que estão associados, já que são passíveis 

de constituírem veículos responsáveis pela transmissão de certas doenças infeciosas via 

sanguínea13. 

A requisição, distribuição e administração destes produtos sujeitos a um controlo 

especial é feita no modelo n.º 1804 do INCM intitulado “Medicamentos Hemoderivados – 

Requisição/Distribuição/Administração” (Anexo XI) constituído pelo original, arquivado nos 

Serviços Farmacêuticos em dossier devidamente identificado e por ordem de requisição, e 

o duplicado que é cedido ao serviço requisitante, sendo anexado ao processo clínico do 

doente, por um enfermeiro13. 

Cada requisição diz respeito apenas a um tipo de produto e destina-se exclusivamente 

a um doente, devendo ser preenchida por um médico (quadro A e B), um farmacêutico 

(quadro C) e um enfermeiro (quadro C e D)13. 
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Após preenchimento do modelo nº 1804 pelo médico e pelo farmacêutico, o 

hemoderivado é enviado ao serviço requisitante e é feita uma cópia do modelo que fica 

preservada em dossier próprio até que o original retorne aos serviços farmacêuticos 

devidamente assinada pelo enfermeiro, sendo arquivada por um período de 5 anos13. 

No caso de a medicação não ser administrada é possível realizar a sua devolução aos 

Serviços Farmacêuticos num prazo de 24 horas, registando no quadro D13. 

Todo este processo tem como principal objetivo facilitar a rastreabilidade dos produtos 

no caso de deteção de doenças infeciosas e um maior controlo da sua administração13. 

 

3.4.4.3. Medicamentos Extra – Formulário 

Como referido anteriormente em 3.1., a seleção de medicamentos para o HPB é feita 

segundo o Formulário Hospitalar do Grupo Trofa Saúde Hospital, onde constam os 

medicamentos considerados mais aconselháveis para a utilização nos hospitais do Grupo 

Trofa Saúde. No entanto, por vezes existem situações clínicas nas quais o médico opta por 

prescrever medicamentos não incluídos no formulário hospitalar do TSH. Nesta situação, 

o médico deve justificar a prescrição à Comissão de Farmácia e Terapêutica, preenchendo 

o documento de justificação de receituário de medicamentos (Anexo XII).  

Periodicamente, esta comissão analisa a frequência de justificação de medicamentos 

extra-formulário, decidindo se devem ser ou não incluídos no formulário hospitalar TSH. 

No caso de estes medicamentos serem prescritos, enquanto não fazem parte do 

formulário, é da responsabilidade do farmacêutico adquiri-los numa farmácia comunitária 

com protocolo com o HPB. 

 

3.4.4.4. Medicamentos antineoplásicos 

Os medicamentos antineoplásicos são entregues diretamente ao enfermeiro do serviço 

de oncologia responsável pelo tratamento do doente. Nesse momento, o farmacêutico e o 

enfermeiro fazem uma segunda verificação dos rótulos e medicação prescrita, através da 

comparação com a folha de prescrição informática. Esta folha deve ser impressa para 

registo da verificação pelo farmacêutico e enfermeiro e para o enfermeiro registar que 

recebe a medicação8. 

Esta prescrição assinada pelo enfermeiro é arquivada, junto ao mapa de produção, pelo 

farmacêutico responsável8. 

O enfermeiro responsável pelo doente leva a medicação na mala fechada, onde foi 

realizado o transporte, para a sala dedicada para administração do tratamento, mantendo-

se a medicação acondicionada até à administração do doente. As preparações apenas são 

retiradas da mala imediatamente antes do inicio da administração ao doente8. 
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3.4.4.5. Sugamadex 

O Sugamadex é um fármaco utilizado na reversão do efeito de relaxantes musculares 

como o rocurónio, frequentemente usado em cirurgias. Este fármaco tem uma ação similar 

à neostigmina, apresentando a vantagem de ser mais eficaz e mais rápido na recuperação 

muscular14. 

No HPB, assim como em todo o Grupo Trofa Saúde, o sugamadex está sujeito a um 

controlo mais rigoroso, uma vez que se observou um aumento na sua utilização. Para além 

disso, este medicamento apresenta um custo de aquisição mais elevado, pelo que acarreta 

um encargo monetário superior tanto para a instituição como para os doentes, sendo 

imprescindível limitar a sua utilização indiscriminada. Assim sendo, o médico anestesista 

tem de justificar sempre a sua utilização, assinando um documento que posteriormente é 

entregue ao farmacêutico (Anexo XIII). A sua reposição no serviço é feita de acordo com o 

número de justificações entregues aos Serviços Farmacêuticos. 

 

4. Produção de medicamentos 

 

4.1. Preparação de formas farmacêuticas não estéreis 

O processo de preparação de manipulados não estéreis é feito apenas na farmácia 

central do TSH, uma vez que é lá que existem as condições necessárias para respeitar as 

Boas Práticas de Fabrico, garantindo a sua qualidade e segurança.  

Às segundas-feiras, os farmacêuticos dos hospitais do TSH fazem o pedido de 

manipulados e a técnica da farmácia central é responsável por compilar os pedidos 

individuais de cada hospital e proceder à sua preparação. Aquando da preparação, deve 

ser preenchida a ficha de preparação (Anexo III) e, no fim, o medicamento deve ser 

rotulado. 

 

4.2. Preparação de nutrição parentérica 

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, existem no stock da farmácia do HPB bolsas parentéricas pré-fabricadas – N4 

(veia periférica) e N7 (veia central) para adulto – que contêm uma solução de glucose, uma 

emulsão lipídica e uma solução de aminoácidos. Conforme as carências nutricionais de 

cada doente, é possível aditar estas bolsas pré-fabricadas com vitaminas e oligoelementos, 

sendo este processo feito pelo enfermeiro aquando da colocação da bolsa no doente. 
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4.3. Preparação de medicamentos antineoplásicos 

Como referido em 3.2.3., a preparação de medicamentos citotóxicos é efetuada de 

forma centralizada numa Unidade de Preparação de Medicamentos Citotóxicos da 

farmácia central. Este processo é da responsabilidade da farmacêutica coordenadora e é 

feito numa câmara de fluxo laminar vertical, de forma a proteger o operador dos efeitos 

adversos dos citotóxicos, existente numa sala com pressão negativa.  

 

4.4. Fracionamento e reembalagem 

O fracionamento de comprimidos apenas é iniciado se não existir no formulário 

hospitalar do Trofa Saúde Hospital uma dosagem alternativa, que permita cumprir a 

posologia prescrita pelo médico. Nos serviços farmacêuticos do HPB o fracionamento de 

comprimidos é realizado apenas para o consumo do dia, de acordo com as prescrições 

existentes. O prazo de validade do medicamento reembalado tem sempre em conta o prazo 

de validade inicial desse medicamento e não pode exceder os 6 meses, a partir do dia de 

fracionamento15.  

Relativamente à bancada e aos equipamentos utilizados para o fracionamento e 

reembalagem, estes devem ser limpos e desinfetados antes, entre e após fracionamentos, 

com álcool a 70°, a fim de evitar contaminações cruzadas15. 

Após o fracionamento, o comprimido deve ser rotulado constando a Denominação 

Comum Internacional (DCI), a forma farmacêutica, dose inicial, lote, validade final atribuída, 

dose final correspondente à fração e designação da fração correspondente ao 

medicamento original15. Frequentemente, é necessário proceder ao reembalamento de 

comprimidos cuja embalagem primária não contenha a informação do lote e prazo de 

validade para cada comprimido, uma vez que, dessa maneira, não é possível utilizar cada 

comprimido separadamente. Este processo é feito por um aparelho, existente apenas na 

farmácia central em Alfena, representado na Figura 4. 
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PARTE 2 – PROJETOS DESENVOLVIDOS NO ESTÁGIO CURRICULAR 

 

1. Introdução 

 

A organização dos medicamentos e produtos farmacêuticos na farmácia hospitalar é 

um aspeto muito importante para o bom funcionamento dos serviços farmacêuticos e dos 

serviços que dependem destes.  

Assim, desde o início do estágio achei, em conjunto com a Dra. Rita Lima, que poderiam 

ser feitas algumas melhorias na organização da farmácia. O principal objetivo dessas 

alterações seria facilitar aos enfermeiros a procura dos medicamentos que necessitam fora 

do horário de funcionamento dos serviços farmacêuticos, uma vez que se reparou que, por 

vezes, havia dificuldade em encontrá-los. 

Na farmácia do HPB, os medicamentos e produtos farmacêuticos estão organizados 

em prateleiras identificadas com o tipo de medicamento ou o serviço a que pertencem: 

comprimidos, ampolas, formulações orais e retais, nutrição parentérica, cremes/pomadas, 

material de penso, oftalmologia, regime ambulatório, otorrinolaringologia, 

marcação/reserva, fisiologia, gases anestésicos, imagiologia, gastroenterologia, métodos 

de diagnóstico, dentária, soros, inflamáveis e stock avançado. Para além destes, existem 

também os medicamentos armazenados no frigorífico e no cofre. O local de 

acondicionamento de cada medicamento está etiquetado com a respetiva identificação de 

acordo com as designações presentes no CPC.  

Figura 4 – Aparelho de reembalamento de comprimidos. 
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De um modo geral, pode-se dividir em quatro os projetos que foram feitos e que vão 

ser explicados. No entanto, os primeiros três projetos estão intimamente relacionados, 

complementando-se. 

 

2. Organização da Farmácia do Hospital Privado de Braga 

 

2.1. Identificação dos locais de armazenamento 

O primeiro projeto começou pela atribuição de uma cor a cada secção (Exemplos: 

Ampolas – amarelo, Soros – vermelho, Oftalmologia – cor de laranja) (Anexos XIV, XV e 

XVI).  

De seguida, em cada secção, foi atribuída uma letra e um número a cada medicamento 

e, com o fundo da respetiva cor, foram colocados junto a cada etiqueta. Nas ampolas, a 

letra corresponde à inicial do medicamento em questão e o número corresponde a cada 

medicamento segundo a ordem de armazenamento. No resto das secções, a letra 

corresponde a cada prateleira e o número corresponde a cada medicamento segundo a 

ordem de armazenamento. Nos casos em que uma secção só ocupa uma prateleira, 

apenas foram atribuídos números aos medicamentos (Anexo XIV-1,2,3,4). 

Os comprimidos foram a única secção em que não foram atribuídos letras e números, 

uma vez que havia pouco espaço nas gavetas e achamos que a disposição por ordem 

alfabética era suficiente. 

No caso dos soros, para além da atribuição de letras e números, foram também 

renovadas as identificações para ficar mais percetível a localização de cada um (Anexo 

XIV-5,6). 

Por último, foram alteradas as identificações dos locais de “Receção de encomendas” 

e “Expedição dos pedidos” (Anexo XIV-7,8). 

 

2.2. Listagem dos medicamentos e produtos farmacêuticos 

Em paralelo com o projeto anterior e para dar sentido às letras e números atribuídos a 

cada medicamento, elaborei uma listagem com todos os medicamentos e produtos 

farmacêuticos presentes na farmácia do HPB. Esta listagem, representada no Anexo XV, 

foi encadernada e colocada à entrada da farmácia (Figura 5) para ser consultada pelos 

enfermeiros, de forma a facilitar a localização dos medicamentos necessários. 

Esta lista está dividida pelas secções, representadas pela sua cor, e à frente da 

designação de cada medicamento está a letra e o número que lhe foi atribuído. 
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Resolvi também incluir a lista dos comprimidos, apesar de não terem a identificação 

como nas outras secções, para que esta listagem pudesse conter todos os produtos 

existentes na farmácia. 

  

2.3. Planta da farmácia 

Como complemento aos dois projetos anteriores, elaborei a planta da farmácia do HPB, 

representando todas as secções com as respetivas cores, sempre com o objetivo de 

facilitar a sua localização. Abaixo do esquema está representada a legenda de todas as 

cores. A planta foi colocada na porta de entrada da farmácia (Anexo XVI). 

 

2.4. Organização do Frigorífico 

Por fim, achamos que também era importante haver uma identificação da disposição 

dos medicamentos acondicionados no frigorífico, com o mesmo objetivo de facilitar aos 

enfermeiros a localização desses medicamentos, mas também para diminuir o número de 

vezes que é aberto o frigorífico. 

Esta informação, presente no anexo XVII, foi colocada na porta do frigorífico e também 

na capa da listagem de todos os produtos da farmácia. 

  

Figura 5 – Capa com a listagem dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos da farmácia do Hospital Privado de Braga 
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Anexos 

 

Anexo I – Serviços Farmacêuticos do HPB 
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Anexo II – Anexo VII para pedido de estupefacientes 
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Anexo III – Ficha de preparação de manipulados 
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Anexo IV – Exemplo de identificação de medicamentos LASA 
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Anexo V – Documento de Registo de Gases Medicinais 
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Anexo VI – Distribuição Clássica – Pedido de Reposição de Stocks 
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Anexo VII – Registo de Levantamento de Medicação 
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Anexo VIII – Mapa de Distribuição de Medicamentos (1) e Malas com Gavetas (2) 

 

 

 

 

  

2 
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Anexo IX – Registo de Entrega de Medicamentos de Ambulatório 
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Anexo X – Anexo X – Requisição de benzodiazepinas, psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo XI – Modelo nº1804 – Requisição/Distribuição/Administração de Medicamentos 

Hemoderivados 
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Anexo XII – Justificação de Receituário de Medicamento 
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Anexo XIII – Justificação de utilização de Sugamadex 

 

 



Relatório de estágio em Farmácia Hospitalar 2017/2018 

Hospital Privado de Braga 

Carolina Pereira  36 
 

Anexo XIV – Alterações na identificação dos locais de armazenamento, evidenciadas 

pela diferença entre o Antes (esquerda) e o Depois (direita). 

 

ANTES DEPOIS 

1 

2 

3 
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ANTES DEPOIS 

4 

5 

6 

7 

8 
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Anexo XV – Listagem dos medicamentos e produtos farmacêuticos 
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Anexo XVI – Planta da farmácia do HPB 

 

  

1 

2 
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Anexo XVII – Organização do frigorífico 
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