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Resumo 

 

A Farmácia Comunitária é, sem dúvida, a face da profissão farmacêutica com maior 

visibilidade. Neste sentido, a realização de um estágio profissionalizante em Farmácia 

Comunitária é de extrema importância para a obtenção do grau de Mestre em Ciências 

Farmacêuticas. Permite ao aluno um contacto muito próximo com uma profissão que poderá 

vir a desempenhar no futuro e fortalecer e aplicar muitos dos conceitos adquiridos ao longo 

do curso. 

O presente relatório encontra-se dividido em duas partes. Na primeira parte encontram-

se resumidas as principais atividades desenvolvidas durante o estágio na Farmácia Nova de 

Marco de Canaveses, desde a receção de encomendas, aos serviços prestados, à dispensa de 

medicamentos e todos os aspetos legais que implicam. A segunda parte descreve de forma 

sucinta os dois projetos desenvolvidos durante o estágio.  

O primeiro projeto é referente à importância da desparasitação dos animais de 

companhia. A escolha deste tema teve por base o facto de ao longo do curso e no início do 

estágio não me sentir preparada para aconselhar os utentes para o bom uso do medicamento 

veterinário e para o bem-estar e saúde do animal e, por conseguinte, este projeto foi uma 

forma de aprender um pouco mais sobre o mundo dos medicamentos e produtos de uso 

veterinário. O segundo projeto incide sobre a importância o farmacêutico na identificação, 

tratamento e prevenção da candidíase vulvovaginal, uma das infeções vaginais mais 

frequentes nas mulheres. Durante o meu período de estágio era frequente o pedido de ajuda 

por parte das utentes para o alívio da sintomatologia associada a este tipo de infeções e, por 

esse motivo, decidi aprofundar o meu conhecimento e o da restante equipa técnica da farmácia 

nesta temática. 
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Introdução 

 

A Farmácia Comunitária é, sem dúvida, a face com maior visibilidade da profissão 

farmacêutica.  Devido à sua proximidade à população, constitui-se como uma estrutura de 

saúde capaz de atuar perante transtornos de saúde menores e possui um papel importante na 

promoção da saúde. 

O farmacêutico comunitário possui uma grande diferenciação técnico-científica no que 

respeita ao medicamento. Desempenha um papel importante em atividades como a dispensa 

e administração de medicamentos, o aconselhamento e seguimento farmacoterapêutico, a 

farmacovigilância e todas as atividades que contribuem para uma boa gestão da terapêutica 

medicamentosa e promoção da saúde pública e individual [1].  

Neste sentido, a realização de um estágio profissionalizante em Farmácia Comunitária é 

de extrema importância para a obtenção do grau de Mestre em Ciências Farmacêuticas. 

Permite ao aluno um contacto muito próximo com uma profissão que poderá vir a 

desempenhar no futuro e fortalecer e aplicar muitos dos conceitos aprendidos ao longo do 

curso.  

O presente relatório tem como principal objetivo descrever as atividades desenvolvidas 

na Farmácia Nova, esquematizadas na Tabela 1, no âmbito do estágio curricular 

profissionalizante do Mestrado Integrado em Ciência Farmacêuticas (MICF). 

 

Tabela 1. Cronograma das atividades desenvolvidas durante o período de estágio na 

Farmácia Nova. 

Atividade Desenvolvida Julho Agosto Setembro Outubro 

Receção e armazenamento de encomendas.     

Preparação de medicamentos manipulados     

Medição de parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos 
    

Atendimento ao público     

Formações     

Projeto 1 – A Importância da 

Desparasitação dos Animais de Companhia 
    

Projeto 2 – O Papel do Farmacêutico na 

Identificação, Tratamento e Prevenção da 

Candidíase Vulvovaginal 
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas durante o estágio 

 

1. Farmácia Nova 

1.1. Localização Geográfica, Direção Técnica e Horário de Funcionamento 

A Farmácia Nova (FN) situa-se na Avenida Futebol Clube do Porto, no concelho de 

Marco de Canaveses. Inaugurada há 16 anos, a FN é diariamente visitada por um elevado 

número de utentes, com uma elevada heterogeneidade no que respeita à sua faixa etária, 

estratos sociais e tipo de medicamentos e produtos dispensados. 

Com a Direção Técnica assegurada pela Dra. Ana Cristina M. C. M. Valente, a FN 

assenta em três pilares fundamentais: conhecimento, afetividade e proximidade. A 

localização centralizada e uma equipa de profissionais qualificados, constituem os principais 

pontos chave para um atendimento assertivo e personalizado e que conta já com muitos 

utentes fiéis. 

A FN encontra-se aberta ao público diariamente, inclusivamente aos fins de semana, das 

8h30 às 22h00. Internamente, todos os profissionais trabalham por turnos, havendo 

flexibilidade de ajuste, sempre que seja necessário. De acordo com a legislação em vigor, nos 

dias de serviço permanente, a FN mantêm-se aberta ininterruptamente, desde a hora de 

abertura até à hora de encerramento do dia seguinte. Os dias de serviço permanente são 

uniformemente distribuídos pelas farmácias existentes no centro do concelho e o serviço 

noturno é assegurado por um dos elementos da equipa técnica da FN, havendo rotatividade 

entre os mesmos [2]. 

 

1.2. Recursos Humanos 

A equipa técnica da FN é composta por 19 colaboradores (Anexo I). Todos os 

colaboradores da FN estão devidamente identificados mediante o uso de um cartão contendo 

o nome e o título profissional. Segundo o Decreto-Lei n.º307/2007, “os farmacêuticos devem, 

tendencialmente, constituir a maioria dos trabalhadores da farmácia” [3]. De facto a equipa 

da FN é maioritariamente constituída por farmacêuticos e conta, ainda, com outros 

profissionais de diversas áreas.  

As valências dos diferentes profissionais, aliadas à constante formação e atualização de 

conhecimentos, faz com que a FN disponha de uma equipa de profissionais devidamente 

qualificados para disponibilizar o melhor atendimento a todos os seus utentes.    



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 
 

 
 

3 

 

1.3. Organização do Espaço Físico 

A organização física do espaço exterior (Anexo II) e interior (Anexo III) da FN cumpre 

os requisitos estipulados na norma geral sobre infraestruturas e equipamentos do manual de 

Boas Práticas de Farmácia Comunitária [4] e aqueles previstos nas leis [3].  

 

a) Espaço Físico Exterior 

A FN está sediada no rés-do-chão de um prédio habitacional, ao nível da rua, sem 

qualquer tipo de obstáculos que impeçam a acessibilidade de todos os utentes à farmácia. A 

fachada encontra-se limpa e em boas condições de preservação. À entrada da farmácia é 

possível verificar-se a inscrição “FARMÁCIA”, assim como o símbolo “cruz verde”, o qual 

está iluminado durante todo o período de abertura da farmácia. O nome da farmácia e do 

diretor técnico, assim como o horário de funcionamento encontram-se colocados de forma 

visível no interior da farmácia. 

 

b) Espaço Físico Interior 

As instalações internas na FN estão todas interligadas entre si e são adequadamente 

iluminadas e ventiladas. 

Dado o elevado número de utentes que a FN recebe diariamente, a área de atendimento 

ao público é um espaço amplo, com um ambiente profissional e calmo, essencial para uma 

comunicação ótima com os utentes. Na zona de espera, são disponibilizados assentos para os 

utentes e/ou acompanhantes. A área de atendimento ao público apresenta em toda a sua 

extensão gôndolas e lineares, onde se encontram expostos produtos cosméticos e de higiene 

corporal, dispositivos médicos, suplementos alimentares e artigos de puericultura. Esta área 

permite o acesso a umas instalações sanitárias para uso exclusivo pelos utentes da FN. O 

atendimento é realizado num espaço diferenciado da zona de espera e a separação entre os 

vários balcões de atendimento possibilita um atendimento privado. Atrás dos balcões de 

atendimento, numa zona de acesso restrito a utentes, encontram-se expostos em lineares 

alguns dos Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) mais frequentemente 

vendidos, permitindo não só uma visualização dos mesmos por parte do utente, mas também 

uma otimização do atendimento. 

O gabinete de apoio personalizado corresponde a uma zona mais reservada e permite 

um diálogo privado e confidencial entre o farmacêutico e o utente, caso o utente assim o 

deseje. Este gabinete é também utilizado para as consultas de nutrição. 
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O gabinete de determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos dispõe de todo 

o equipamento necessário para efetuar a determinação de vários parâmetros, caso o utente 

solicite este serviço. Todo o equipamento encontra-se em condições de utilização e é sujeito 

a calibrações periódicas. 

O gabinete de administração de injetáveis é um local com um ambiente calmo, onde 

se administram medicamentos injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação. Lá encontra-se todo o material necessário para a preparação e administração deste 

tipo de medicamentos. O gabinete de dermocosmética é um espaço amplo onde se realizam 

rastreios de podologia, rastreios à pele e experimentação de produtos dermocosméticos. 

A zona de receção e conferência de encomendas é um local de acesso restrito à equipa 

técnica da FN, aos fornecedores e distribuidores e apresenta todo o material necessário para 

a receção e conferencia de uma encomenda, ou seja, uma mesa de trabalho, computador, 

impressora de etiquetas, leitor ótico de código de barras, telefone e arquivo de faturas. Todos 

os outros medicamentos são colocados em lineares e gôndolas localizados na área de 

atendimento, no robot de armazenamento e num armário deslizável perto da zona de 

atendimento ao público. 

O armazém localiza-se próximo da zona de receção e conferência de encomendas e 

corresponde ao local onde são colocados os excedentes dos medicamentos.  

O laboratório é o local onde são preparados medicamentos manipulados e preparações 

extemporâneas. 

O escritório é um local de extrema importância, pois é aqui que se encontram todos os 

documentos legalmente exigidos e todos os restantes relativos à gestão organizacional e 

financeira da FN. A sala de reuniões é utilizada não só para reuniões com os diferentes 

fornecedores, mas também reuniões com a equipa técnica e ações de formação. 

A FN tem, ainda, duas divisões de uso exclusivo para o pessoal da equipa técnica: a zona 

de vestiários, onde é possível encontrar-se cacifos individuais para cada membro da equipa 

e umas instalações sanitárias. 

 

1.4. Sistema Informático 

A ferramenta de gestão e atendimento utilizado pela FN é o software Sifarma 2000® 

desenvolvido pela Global Intelligent Technologies (Glintt). O Sifarma 2000® é o software 

mais amplamente utilizado pelas farmácias comunitárias em Portugal. Este software é 

vantajoso na medida em que permite uma gestão eficiente de todos os produtos, facilita a 

rastreabilidade de todos os procedimentos realizados e a atribuição de responsabilidades e, 
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ainda, oferece uma grande segurança no atendimento e permite o seguimento 

farmacoterapêutico do utente [5]. 

No início do período de estágio foi-me atribuído um código de acesso a este software, o 

que me permitiu explorar todas as suas funcionalidades, particularmente as relacionadas 

com a gestão e receção de encomendas, com a faturação e com o atendimento ao público. 

 

2. Fontes de Informação 

A FN apresenta uma pequena biblioteca que exibe fontes de informação de carácter 

obrigatório, como a Farmacopeia Portuguesa 9.0, o Prontuário Terapêutico e o Resumo das 

Características dos Medicamentos [3]. Suplementarmente, a FN dispõe ainda outras fontes 

de informação como o Formulário Galénico Português, o Simpósio Terapêutico e vários 

livros e manuais de formação a cerca de fisiopatologia, aconselhamento farmacêutico e 

produtos de dermofarmácia e cosmética. 

Atualmente, a internet possibilita o acesso rápido a fontes de informação fidedignas, 

como é o caso do Infomed® - um base de dados do que disponibiliza informação sobre 

medicamentos de uso humano comercializados em Portugal – e o MedVet® – a base de dados 

da  Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) acerca de Medicamentos 

Veterinários, Produtos de Uso Veterinário e Biocidas de Uso Veterinário. 

A FN conta ainda com o apoio de duas entidades o Centro de Informação do 

Medicamento (CIM) e o Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF). O primeiro 

proporciona aos farmacêuticos informação independente e atualizada sobre medicamentos, 

disponibilizando apoio sobre as mais variadas áreas terapêuticas e patologias. O CIM dispõe 

de um serviço call-center permanente e disponível para o esclarecimento de quaisquer 

dúvidas. Já o LEF, disponibiliza à FN um serviço de apoio técnico-científico em todo o 

circuito do medicamento manipulado, nomeadamente no que diz respeito à legislação em 

vigor, desenvolvimento e avaliação de formas galénicas, seleção e aquisição de matérias 

primas e eliminação de resíduos. 

 

3. Encomendas e Aprovisionamento  

3.1. Fornecedores e Critérios de Aquisição 

A aquisição de produtos na FN pode ser efetuada através da realização de encomendas 

a armazenistas e cooperativas de distribuição ou diretamente aos laboratórios responsáveis 

pela sua produção (fornecedores diretos). Na escolha do fornecedor, existem algumas 

particularidades que devem ser tidas em conta, tais como a proximidade e facilidade de 
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transporte, a qualidade do serviço prestado, a gama de produtos disponíveis, as condições de 

pagamento e/ou a existência de campanhas e bonificações. A aquisição é também 

condicionada por fatores muito relevantes como a  capacidade de investimento da farmácia, 

as condições de armazenamento e conservação e a sazonalidade do produto. 

As encomendas são efetuadas com base nos níveis de stock mínimo e máximo de cada 

produto. Ou seja, após a análise do histórico de compras e vendas da farmácia, consoante as 

necessidades da população e oferta no mercado, é possível definir quais os níveis ideais de 

stock para um determinado produto. Estes níveis devem ser revistos periodicamente porque 

o número de vendas ou o carácter sazonal podem requerer ajustes na aquisição. 

Na FN, o aprovisionamento diário é assegurado por dois fornecedores: a Alliance 

Healthcare, sendo este o fornecedor principal, e a cooperativa farmacêutica Plural. Em regra 

geral, estes pedidos são efetuados e gerados informaticamente, duas vezes por dia, com base 

nos níveis de stock mínimo e máximo definidos previamente e por comparação com o stock 

existente na farmácia no momento da realização da encomenda. Posteriormente, cabe a um 

dos responsáveis pelo setor de encomendas avaliar a proposta de encomenda gerada pelo 

Sifarma®, podendo alterá-la (excluindo ou acrescentando  produtos) e, seguidamente, 

proceder ao seu envio. 

Além das encomendas diárias, é possível efetuar pedidos urgentes a fornecedores, quer 

por contacto telefónico, quer informaticamente pela realização de uma encomenda 

instantânea ou, para determinados produtos, por pedido “Via Verde”. 

A aquisição de produtos diretamente a laboratórios é realizada por negociação com os 

delegados representantes dos mesmos. Estes visitam periodicamente a FN e recolhem o 

pedido de encomenda. Este tipo de encomenda efetua-se sobretudo para medicamentos 

genéricos, MNSRM, dermocosmética e produtos de carácter sazonal. 

Durante todo o período de estágio na FN, tive a oportunidade de efetuar encomendas 

diárias, pedidos urgentes e ainda assistir a reuniões com delegados representantes de 

fornecedores diretos. 

 

3.2. Receção e Conferência de Encomendas 

Realizada a encomenda, passa a ser necessário efetuar a sua receção e conferência. As 

encomendas são entregues zona de receção e conferência de encomendas da FN pelos 

distribuidores grossistas, transportadoras e laboratórios. 

Todos os produtos chegam à FN devidamente acondicionados em contentores de plástico 

específicos para o seu transporte ou, então, caixas de cartão. A fim de evitar o seu extravio, 
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todos se encontram devidamente identificados com o nome da farmácia, um código de barras 

e um código numérico. 

A entrada dos produtos é efetuada no Sifarma 2000® através da leitura ótica do código 

de barras ou manualmente através do Código Nacional de Produto (CNP). É sempre dada 

prioridade aos produtos que têm condições especiais de conservação, que necessitam de ser 

armazenados no frigorífico. O responsável pela receção da encomenda deve sempre 

confirmar se o número total de produtos que se encontram na fatura corresponde à quantidade 

rececionada e, ainda, verificar a integridade da embalagem e da conformidade do produto 

relativamente às condições de conservação. Por fim, deve também confirmar se todos os 

produtos pedidos na nota de encomenda foram entregues na FN e, caso isso não aconteça, 

deverá contactar o fornecedor para perceber o motivo e se possível, realizar uma nova nota 

de encomenda com os produtos que estão em falta. 

Antes de finalizar a receção de uma encomenda é muito importante verificar se o valor 

da fatura corresponde ao valor processado pelo sistema informático e, se necessário, efetuar 

as correções necessárias até se obterem valores semelhantes. Por fim, o Sifarma 2000® emite 

um documento de “Entrada de encomenda” (Anexo IV), que é impresso e anexado à fatura e 

arquivados em arquivo próprio durante 10 anos. 

Os medicamentos sujeitos a um controlo especial por parte da Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED), como é o caso dos psicotrópicos, 

estupefacientes e benzodiazepinas, quando rececionados, são alvos de uma emissão de um 

alerta pelo sistema informático, que envia automaticamente para o INFARMED um registo 

de receção deste tipo de medicamentos. 

A receção e conferência de encomendas foi uma das primeiras tarefas que efetuei como 

estagiária da FN. Foi uma tarefa que considerei muito útil pois permitiu-me contactar e 

familiarizar com os nomes comerciais, as substâncias ativas e as formas farmacêuticas  e de 

apresentação dos vários produtos existentes na FN e, desta forma, tornar mais dinâmico o 

meu atendimento ao público numa fase mais avançada do estágio. 

 

3.3. Marcação de Preços 

A grande maioria dos medicamentos já tem o Preço de Venda ao Público (PVP) definido 

e, nestes casos, já vem marcado na embalagem. Contudo, existem alguns medicamentos e 

produtos de venda livre, nos quais o PVP é estabelecido pela farmácia. O PVP desses produtos 

é calculado multiplicando-se o preço de custo pela margem de lucro, em percentagem, 

definida pela farmácia para cada tipo de produto. Todos os produtos de venda livre devem 
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ser etiquetados após a sua receção. A etiqueta deve conter o nome do produto, o código de 

barras, o CNP, o PVP e o IVA.  

Durante o estágio, sempre que rececionava uma encomenda, tinha de identificar quais 

os produtos de venda livre e verificar se o seu PVP estava calculado corretamente. Caso o 

PVP não fosse o correto, deveria ser corrigido.  

 

3.4. Armazenamento de Produtos 

Todos os medicamentos devem ser armazenados de acordo com as suas necessidades 

específicas de armazenamento. De acordo com o manual de Boas Práticas Farmacêuticas 

para a Farmácia Comunitária, o armazenamento dos produtos deve ser feito num local 

limpo, arrumado e organizado [6]. 

Todos os produtos pertencentes ao inventário da FN são armazenados de acordo com a 

regra de first expired, first out (FEFO), isto é, os lotes com menor prazo de validade (PV) são 

colocados à frente e os lotes com maior PV são colocados atrás, de forma a que o produto 

com validade mais curta seja o primeiro a ser consumido. Quando se tratam de produtos que 

não apresentam PV, estes devem ser armazenados e dispensados segundo a regra first in, first 

out (FIFO), isto é, o primeiro produto a entrar no armazém deve ser o primeiro a sair. 

A grande generalidade dos MNSRM, suplementos alimentares (SA), produtos de 

dermocosmética, higiene oral e puericultura encontram-se expostos em lineares e gôndolas 

na área de atendimento ao público. 

Os medicamentos termolábeis, como as insulinas, vacinas e alguns colírios, necessitam 

de refrigeração e, por isso, são armazenados em câmaras frigoríficas de acordo com a sua 

forma farmacêutica. 

Todos os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e alguns MNSRM são 

colocados no robot de armazenamento. O robot localiza-se na zona de receção de 

encomendas, o que agiliza o processo de armazenamento. Para iniciar o processo de 

armazenamento é necessário efetuar a leitura do CNP do produto e introduzir manualmente 

o PV do respetivo produto. Em seguida, a embalagem deve ser posicionada no tapete rolante 

de entrada do robot e o braço robotizado é responsável por colocar os produtos de acordo 

com o seu tamanho em prateleiras onde exista espaço. Este sistema de armazenamento 

apresenta algumas vantagens, nomeadamente a rentabilização do espaço destinado ao 

armazenamento, a diminuição de erros na dispensa de medicamentos, e um melhor controlo 

de stocks e PV, uma vez que o robot efetua a dispensa de acordo com a regra de FEFO. O 

robot permite, ainda, otimizar o tempo de dispensa dos produtos e, desta forma, possibilita 

que o profissional de saúde disponha de mais tempo para o aconselhamento do doente. Os 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 
 

 
 

9 

 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP) e os produtos incluído no Protocolo da 

Diabetes são também armazenados no robot.  

O armazenamento dos vários produtos que fazem parte do inventário da FN, foi um 

processo que efetuei com regularidade. Permitiu-me, mais uma vez, contactar e familiarizar 

com os nomes comerciais, as substâncias ativas e as formas farmacêuticas  e de apresentação 

dos vários produtos e conhecer as regras de disposição e localização adotadas pela FN. 

 

3.4.1. Condições de Armazenamento 

A FN dispõe de um sistema de medição e registo de temperatura e humidade – o 

termohigrómetro – que permite monitorizar se os medicamentos são acondicionados em 

condições de conservação adequadas.  

Por forma a realizar a medição constante destes parâmetros de conservação, existem 

cinco sondas de medição nas instalações internas da FN: uma sonda na área de atendimento 

ao público, uma na área do deslizável, uma no interior do frigorífico, uma no laboratório e 

uma no interior do robot. As sondas efetuam um registo contínuo de dados, que ficam 

registados informaticamente. 

Consideram-se como valores aceitáveis uma temperatura ambiente até 25ºC e uma 

humidade relativa até 60%. No caso dos medicamentos termolábeis, a temperatura da câmara 

frigorífica poderá variar entre 2 e 8ºC. Apenas nestas condições é que a estabilidade físico-

química, microbiológica e toxicológica de todos os produtos é assegurada. 

Semanalmente é necessário imprimir os registos gráficos (Anexo V) e elaborar o 

respetivo relatório (Anexo VI) e caso existam picos, estes devem ser devidamente 

justificados. Nos registos gráficos e no relatório deve ser evidenciada a data e a assinatura da 

pessoa responsável. Os registos são arquivados em pasta própria por um período mínimo de 

cinco anos. 

Na FN, o colaborador responsável por esta função deu-me oportunidade para explorar 

as funcionalidades do programa de registo do termohigrómetro e participar ativamente na 

elaboração dos  relatórios semanais. 

 

3.5. Controlo dos Prazos de Validade 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º176/2006 de 30 de agosto, que define o Estatuto 

do Medicamento, todos os medicamentos ou produtos de saúde devem estar identificados 

com o respetivo PV, com exceção de alguns produtos de cosmética e higiene corporal, que 

podem apenas ser identificados com o prazo de utilização após reconstituição ou primeira 

abertura do acondicionamento primário [7, 8]. 
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As farmácias de oficina não podem fornecer produtos que excedam o PV [3]. O controlo 

de PV é um processo muito importante. Quando este é ultrapassado podem ocorrer 

modificações significativas das características físicas, químicas, microbiológicas, galénicas, 

terapêuticas e toxicológicas e, por esse motivo, a qualidade e segurança do produto pode estar 

comprometida. 

Na FN, o controlo dos PV é um processo meticuloso, sendo que os PV são conferidos 

em várias etapas, nomeadamente durante a receção de encomendas e aquando da cedência ao 

utente. No final de cada mês, com o auxílio do Sifarma 2000®, é emitida uma listagem com 

os produtos cujo o PV termina ao fim de três meses. Posteriormente, deve-se confirmar se os 

PV que constam na listagem correspondem aos PV reais do produtos. 

Os produtos com PV inferior a 3 meses são separados do restante stock e armazenados 

num  local devidamente identificado para esse fim, para posterior devolução aos 

fornecedores. 

Durante o estágio tive a oportunidade de aprender a emitir listagens de PV e a efetuar 

a verificação dos mesmos. Apesar de ser uma tarefa monótona, foi útil para conhecer a 

localização dos mais variados produtos e para me familiarizar com as respetivas 

embalagens, o que é fundamental para o desenrolar do trabalho em farmácia comunitária. 

 

3.6. Devoluções 

A devolução de um medicamento ou qualquer outro produto existente na farmácia pode 

ocorrer nas seguintes situações: caso o produto esteja a terminar o seu PV, caso a embalagem 

ou o próprio produto estejam danificados, caso o produto não corresponda ao produto pedido, 

caso a quantidade faturada não corresponda à quantidade pedida, ou ainda, caso necessitem 

de ser retirados do mercado devido a alertas do INFARMED ou recolhas voluntárias pelos 

fornecedores. 

Nesse sentido, para efetuar a devolução de um produto, é necessário emitir uma nota de 

devolução. Neste documento deve constar o fornecedor, o produto, o motivo de devolução e 

o número de fatura. A nota de devolução (Anexo VII) é impressa em triplicado, sendo que o 

original e o duplicado são encaminhados para o fornecedor com os respetivos produtos e o 

triplicado fica no arquivo na farmácia. Caso a nota de devolução seja aceite pelo fornecedor, 

podem ocorrer duas situações para a sua regularização: a emissão de uma nota de crédito 

correspondente ao valor dos produtos ou então, troca direta dos mesmos. Durante o meu 

período de estágio na FN, efetuei regularmente a devolução de produtos e emissão das 

respetivas notas de devolução. 
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4. Dispensa de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e 

Aconselhamento Farmacêutico 

O farmacêutico comunitário integra um vasto leque de atividades e serviços na área da 

saúde e do medicamento. A dispensa de medicamentos é uma das atividades com maior 

notoriedade por parte da população, pois esta implica um contacto direto com o utente. É uma 

atividade que vai além da simples cedência de medicamentos ou substâncias medicamentosas 

aos doentes, quer mediante prescrição médica, regime de automedicação ou indicação 

farmacêutica.  

O farmacêutico deve avaliar a medicação a ser dispensada com o intuito de identificar e 

resolver problemas relacionados com os medicamentos, protegendo o utente contra possíveis 

resultados negativos associados à medicação e incluir sempre toda a informação 

indispensável para o uso correto dos medicamentos [6].  

A promoção do uso correto do medicamento é essencial para garantir a adesão à 

terapêutica e também a eficácia e segurança do mesmo. De acordo com o regime jurídico dos 

medicamentos de uso humano, os medicamentos de uso humano dispensados na farmácia 

podem ser classificados como MSRM e MNSRM [9]. 

 

4.1. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Como o próprio nome indica, os MSRM só devem ser dispensados ao utente mediante 

a apresentação de uma receita médica válida, emitida por um profissional de saúde habilitado 

para o efeito. São considerados MSRM aqueles que cumpram pelo menos uma das seguintes 

condições: “a) constituem um risco para a saúde do utente quando utilizados sem vigilância 

médica, mesmo quando usados para o fim a que se destinam; b) o seu uso frequente em 

quantidades consideráveis, para fins diferentes daqueles a que se destinam, pode constituir 

um risco para a saúde; c) contêm substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; d) destinam-se a ser 

administrados por via parentérica” [9].  

  

4.1.1. Receita Médica 

Existem três tipos de receitas médicas: a receita manual, a receita eletrónica 

materializada e a receita eletrónica desmaterializada. 

A receita manual é cada vez menos utilizada. A sua utilização justifica-se apenas em 

situações excecionais, nomeadamente em caso de falência informática, inadaptação do 

prescritor, prescrição no domicílio ou prescrição máxima de 40 receitas por mês.  Numa 
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receita manual, apenas podem ser prescritos, no máximo, quatro medicamentos diferentes, 

com um limite de quatro embalagens no total. Só podem ser prescritas até duas embalagens 

iguais de cada medicamento, com exceção dos medicamentos que se apresentam sob a forma 

de embalagem unitária, em que podem ser prescritas até quatro embalagens do mesmo 

medicamento. A prescrição manual tem uma validade de 30 dias seguidos, contada a partir 

da sua data de emissão [10]. 

A receita eletrónica materializada corresponde a uma prescrição impressa, na qual os 

medicamentos estão prescritos pela respetiva Denominação Comum Internacional (DCI), a 

dosagem, a forma farmacêutica, a dimensão das embalagens, o número de unidades e, ainda, 

o Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM). Se os 

medicamentos prescritos forem destinados a tratamentos de longa duração, este tipo de receita 

pode ser renovável, sendo neste caso constituída por três vias, com uma validade de seis 

meses. Caso os medicamentos sejam destinados a tratamentos de curta duração, a prescrição 

tem uma validade de 30 dias [10]. 

De acordo com a legislação atualmente em vigor, a prescrição exclusiva de receita 

eletrónica desmaterializada é obrigatória em todo o Serviço Nacional de Saúde (SNS) [11]. 

Esta receita é enviada para o telemóvel ou para o email do utente e contém os códigos 

necessários para a dispensa, nomeadamente, o número da receita, o código de dispensa e o 

código de direito de opção [10]. 

As prescrições eletrónicas apresentam algumas vantagens em relação à prescrição 

manual, no sentido em que nas primeiras é possível a prescrição de um número ilimitado de 

diferentes produtos, sendo que podem ser prescritas um máximo de duas unidades de cada 

produtos no caso de tratamentos curtos, ou, um máximo de seis unidades no caso de 

tratamentos prolongados. É também possível prescrever medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos e medicamentos do Protocolo da Diabetes juntamente com a restante 

medicação. 

Durante o meu estágio na FN tive oportunidade de contactar com os três tipos de 

receitas médicas acima descritas e ainda, validá-las e proceder a sua dispensa ao utente. 

  

4.1.2. Validação da Prescrição Médica 

Todas as receitas, antes de serem dispensadas, são analisadas pelo farmacêutico. Na 

receita manual e na receita eletrónica materializada, numa primeira análise, o farmacêutico 

deve verificar se a receita se encontra devidamente preenchida, isto é, deve conter o número 

da receita, os dados do utente (nome e número de beneficiário), o regime de comparticipação, 

a identificação e assinatura do médico prescritor e, ainda, a data de prescrição e validade. A 
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receita, caso seja manual, não deve conter qualquer rasura ou apresentar caligrafias diferentes 

[10]. Nas receitas eletrónicas, este processo encontra-se facilitado. 

Caso todos os aspetos especificados anteriormente se encontrem em conformidade, o 

farmacêutico poderá proceder à dispensa dos medicamentos prescritos, permitindo ao utente 

que este exerça o seu direito de opção sempre que possível. Para isso ser possível, a farmácia 

deve garantir que têm em stock, no mínimo, três medicamentos pertencentes ao mesmo grupo 

homogéneo, os quais fazem parte dos cinco preços mais baratos. Sempre que a dosagem e/ou 

tamanho da embalagem não sejam indicados na receita, o farmacêutico deve dispensar a 

menor embalagem e a dosagem mais baixa disponíveis no mercado. 

 Por fim, o farmacêutico não se restringe apenas à dispensa do medicamento. Como 

especialista do medicamento, este efetua um aconselhamento apropriado ao utente, 

associando a prescrição médica ao quadro clínico do utente, confirmando posologias, 

cuidados de administração e armazenamento e, ainda, alertando o utente para eventuais 

efeitos adversos, interações e contraindicações. 

 

4.1.3. Regimes de Comparticipação de Medicamentos e Subsistemas de Saúde 

O SNS é o sistema de saúde de maior dimensão e com maior impacto na economia das 

Farmácias. Uma grande parte dos MSRM prescritos aos utentes do SNS são comparticipados 

pelo Estado Português. Estão previstos dois regimes de comparticipação: o regime geral e o 

regime especial [12].  

No regime geral existem quatro escalões de comparticipação: A, B, C e D, consoante a 

comparticipação seja, respetivamente, 95%, 69%, 37% ou 15% do PVP. A comparticipação 

atribuída a um medicamento depende de fatores como a sua utilização e indicações 

terapêuticas, as entidades que o prescrevem e, ainda, do consumo acrescido para utentes que 

sofram de determinadas patologias [12, 13]. 

Já o regime especial de comparticipação de medicamentos é aplicado em função dos 

beneficiários e em função das patologias ou de grupos especiais de utentes. Desta forma, os 

pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes o salário mínimo nacional têm 

uma comparticipação acrescida de 5%  no PVP dos medicamentos integrados no escalão A e 

uma comparticipação acrescida de 15% nos escalões B, C e D. A letra R é indicativa deste 

regime especial e deve constar nas receitas manuais e materializadas. Doenças como a 

paramiloidose, a psoríase e o lúpus também são abrangidas pelo regime especial de 

comparticipação. Nas receitas manuais e materializadas, deve constar a letra O e, ainda, o 
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despacho aplicável na receita médica para que seja feito o devido desconto de 

comparticipação [12, 13]. 

Existem ainda outros sistemas de saúde, criados por entidades privadas, com regimes de 

comparticipação complementares ao do SNS e, desta forma, permitem aos utentes beneficiar 

de uma comparticipação acrescida à do SNS. São exemplos, o subsistema de saúde 

Multicare® e EDP-Savida®. Esta comparticipação só é efetuada mediante a apresentação de 

um cartão, que constitui a prova que o utente é beneficiário de determinado tipo de 

subsistema. 

No decorrer do estágio tive a oportunidade de contactar com receitas com vários 

regimes de comparticipação e com vários subsistemas de saúde. Identificar o regime de 

comparticipação e os vários subsistemas requer uma atenção redobrada no momento da 

dispensa de medicamentos para que não ocorram erros de comparticipação que prejudiquem 

quer o utente, quer a farmácia. 

 

4.1.4. Dispensa de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos (MEP) são utilizados no tratamento 

de diversas patologias, tendo múltiplas aplicações nas mais variadas situações clínicas. São 

exemplos da sua aplicabilidade terapêutica as doenças psiquiátricas como o transtorno de 

déficit de atenção e a hiperatividade e o tratamento da dor oncológica, devido à forte 

capacidade analgésica de alguns MEP. Apesar das propriedades benéficas, os MEP 

apresentam alguns riscos, podendo causar habituação e até dependência. Por esse motivo, 

apresentam um controlo apertado por parte do INFARMED [14]. 

Assim, todos os medicamentos que contenham substâncias controladas, só podem ser 

dispensadas pelo farmacêutico mediante a apresentação de uma receita médica. No momento 

da dispensa, o farmacêutico deve preencher um formulário apresentado pelo Sifarma 2000®, 

com informações relativas ao médico prescritor, ao utente e ao adquirente. Este último deverá 

apresentar obrigatoriamente um documento de identificação. No final é emitido um 

documento que deve ser guardado em arquivo durante um período de três anos. 

Mensalmente, até ao dia 8 de cada mês, deve ser emitida uma listagem dos MEP 

dispensados e esta deve ser encaminhada para o INFARMED, juntamente com a cópia das 

receitas manuais. A entrada e saída de MEP deve ainda ser controlada através da emissão 

mensal das listas de entradas e saídas da farmácia. 

Ao longo do estágio, tive a oportunidade de dispensar alguns medicamentos 

psicotrópicos e, ainda, com a supervisão da farmacêutica responsável pelos MEP na FN, 
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realizar o procedimento mensal de envio da listagem de MEP dispensados para as 

autoridades competentes. 

  

4.1.5. Processamento de Receituário e Faturação 

Sempre que uma receita manual ou uma receita eletrónica materializada é dispensada, 

no seu verso é impresso um documento para faturação onde constam os produtos dispensados 

e um número de série atribuído automaticamente pelo Sifarma 2000®. Cada lote é constituído 

por 30 receitas, com exceção do último, que é emitido imediatamente antes do fecho dos 

lotes. As receitas são organizadas por regimes de comparticipação, dispostas por ordem de 

lote e organizadas por ordem numérica de um a 30. É fundamental verificar que todas as 

receitas cumprem os requisitos legais, se não ocorreram erros de dispensa e comparticipação 

e, ainda, se a receita se encontra carimbada, datada e assinada pelo farmacêutico responsável 

pela dispensa. 

No caso das receitas eletrónicas desmaterializadas, o documento para faturação onde 

constam os produtos dispensados é automaticamente enviado pelo sistema informático para 

a entidade responsável. 

No último dia de cada mês, procede-se ao fecho de todos os lotes e à emissão dos 

verbetes identificativos de cada lote, que devem ser carimbados e afixados aos respetivos 

lotes. É também imprimido o Resumo Mensal de Lotes e a Fatura à Entidade. Todos os lotes 

e a respetiva documentação são enviados às autoridades competentes: as receitas 

comparticipadas pelo SNS são enviadas para o Centro de Conferência de Faturas [15], 

enquanto que as receitas dos restantes organismos são enviadas para a Associação Nacional 

das Farmácias, que é responsável pela distribuição dos lotes pelos vários organismos . 

Durante o período de estágio tive oportunidade de participar na verificação e 

organização do receituário e em todo o processo de faturação desde a emissão de verbetes, 

resumo mensal de lotes e faturas à entidade. 

 

4.2. Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são medicamentos que uso humano que não necessitam de uma prescrição 

para poderem ser dispensados. Alguns destes medicamentos podem inclusive ser vendidos 

fora das farmácias, em locais que cumpram os requisitos legais e regulamentares e outros 

MNSRM são apenas de venda exclusiva em farmácia [16]. 

Na FN, a venda de MNSRM é sempre efetuada por pessoal qualificado (farmacêuticos 

ou técnicos de farmácia). Devido a facilidade de aquisição destes medicamentos, é 
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fundamental advertir os utentes para os efeitos adversos e contraindicações dos mesmos. 

Cabe ao farmacêutico, dotado de conhecimentos técnico-científicos, avaliar, informar e 

dispensar o fármaco mais indicado para o problema apresentado pelo utente, promovendo, 

desta forma, o uso racional do medicamento e combatendo o fenómeno crescente de 

automedicação. 

Os utentes da FN recorrem muitas vezes ao aconselhamento farmacêutico para o 

tratamento de transtornos menores, sendo que aqueles que mais comummente me surgiram 

foram as micoses e onicomicoses, infeções vaginais, perturbações oculares como as 

conjuntivites e alergias e, ainda, gripes e constipações. Perante estas situações tentei sempre 

aconselhar e dispensar aos utentes, os MNSRM que mais se adequavam ao problema, tendo 

sempre em conta o seu estado fisiopatológico. 

 

4.3. Dispensa de Outros Medicamentos e Produtos de Saúde 

De acordo com o regime jurídico das farmácias de oficina, além de medicamentos, as 

farmácias podem fornecer ao público outros produtos. A FN apresenta vários desses mesmos 

produtos, sendo que os mais frequentemente procurados pelos utentes da farmácia são: 

medicamentos e produtos veterinários, dispositivos médicos (DM), suplementos alimentares 

e produtos de alimentação especial e produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) [3]. 

Os medicamentos e produtos de uso veterinário têm uma elevada procura na FN. No 

“Tema I – A importância da desparasitação dos animais de companhia”, esta temática é 

explorada de forma mais aprofundada. Durante o estágio contactei principalmente com 

antiparasitários internos e externos e vacinas, quer de animais de companhia, quer de 

animais de criação e, também, alguns medicamentos veterinários mais específicos para o 

tratamento de transtornos como as conjuntivites, otites e dermatites dos vários animais. 

Os DM, tal como os medicamentos, são destinados para prevenir, diagnosticar ou tratar 

uma doença humana. Contudo, contrariamente aos medicamentos, os DM  devem atingir os 

seus fins por mecanismos que não se traduzem em ações farmacológicas, metabólicas ou 

imunológicas [17]. Na FN tive a oportunidade de contactar com vários produtos deste tipo, 

sendo que os mais solicitados eram material de penso, produtos ortopédicos, testes de 

gravidez e preservativos. 

Os suplementos alimentares e produtos de alimentação especial são “géneros 

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

que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes e outras com 

efeito nutricional ou fisiológico” [18]. Nessa condição, são inúmeros os produtos existentes 

na FN, dada a elevada procura pelos seus utentes. Estes procuram maioritariamente 
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produtos para o combate à fadiga e cansaço, para reforço da saúde mental e imunitária e 

para o emagrecimento. 

 Os PCHC correspondem a “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, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto e ou proteger ou os 

manter em bom estado e ou de corrigir os odores corporais” [19]. Apesar de não serem 

considerados medicamentos, a sua galénica e constituintes ativos, fazem com que os PCHC 

sejam frequentemente recomendados por dermatologistas.  

A FN aposta fortemente na venda de PCHC devido ao crescente interesse por parte na 

sociedade neste tipo de produtos. Desta forma, os farmacêuticos devem conhecer 

aprofundadamente todas as marcas e gamas de produtos disponíveis para que possam 

efetuar um aconselhamento adequado. As marcas mais procuradas de PCHC pelos utentes 

da FN são a Uriage®, LaRoche-Posay®, Lierac® e Filorga®. Estagiar na FN permitiu-me 

conhecer e familiarizar-me com vários produtos deste tipo e, as formações constantes a que 

fui assistindo, foram, sem dúvida, uma mais valia para aprofundar o meu conhecimento 

científico nesta área pouco explorada durante o MICF.  

 

5. Preparação de Medicamentos Manipulados (MM) 

De acordo com a Portaria n.º594/2004, de 2 de junho, um medicamento manipulado é 

“qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico” [20]. Apesar deste tipo de preparações cada vez menos 

utilizadas, os MM ainda são pontualmente prescritos pelos médicos em casos de situações 

particulares de tratamento personalizado. Na FN surgem pedidos de preparação de MM com 

alguma frequência.  

 

5.1. Receita Médica de Medicamento Manipulado 

A RM de um medicamento manipulado deve vir identificada pelas siglas “MM” ou, 

então, à frente da designação da(s) substância(s) ativa(s) deve existir a indicação 

“manipulado” ou “fsa” (faça segundo a arte) [10].  

Alguns dos MM são comparticipados em 30% pelo SNS, caso o utente se faça 

acompanhar de uma receita médica válida. O Despacho n.º18694/2010, de 18 de novembro 

estabelece quais os medicamentos passíveis de comparticipação. Para além dos MM presentes 

na lista, um MM pode, ainda, ser comparticipado se: a) não existir no mercado uma 

especialidade farmacêutica com igual substância ativa na forma farmacêutica pretendida; b) 
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existir lacuna a nível dos medicamentos preparados industrialmente; c) existir necessidade de 

adaptar dosagens ou formas farmacêuticas para populações específicas, nomeadamente no 

caso das populações pediátrica e geriátrica [21]. 

 

5.2. Matérias-primas e Preparação do Medicamento Manipulado  

A preparação de MM é efetuada no laboratório da FN, que obedece a todas as exigências 

de boas práticas aprovadas pela lei em vigor e possui o todo o equipamento mínimo de 

existência obrigatória necessário para a preparação dos MM [20, 22]. 

Sempre que um MM é preparado, deve também ser elaborada a sua respetiva ficha de 

preparação, com todos os procedimentos necessários bem detalhados. Caso exista alguma 

dúvida no que diz respeito à preparação do manipulado, a primeira coisa a fazer é contactar 

o LEF. Esta entidade posteriormente envia por email todas as informações requisitadas pela 

FN, as quais são arquivadas num dossier apropriado para o efeito. 

Em seguida, é necessário verificar a existência de todas as matérias-primas necessárias 

à preparação do MM em questão. Para cada matéria-prima existe uma “Ficha de matéria-

prima” que congrega todas as informações essenciais, nomeadamente, a DCI, o fornecedor, 

o laboratório que a fabricou, o n.º de fatura, a data em que foi rececionada, o n.º de lote, o PV 

e a quantidade existente. Todas as matérias-primas devem trazer consigo, aquando da 

aquisição, um boletim analítico, isto é, um documento comprovativo de que o produto se 

encontra em condições de utilização e que obedece às especificações da Farmacopeia 

Portuguesa.  

Durante a execução do MM, todas as etapas de preparação devem ser rubricadas pelo 

operador e pelo supervisor. No final, a ficha deve ser assinada e datada pela Diretora Técnica. 

Após a sua preparação, o MM deve ser acondicionado em recipiente apropriado, cujo rótulo 

deve conter as seguintes informações: nome da farmácia, morada e nome da Diretora Técnica, 

data de preparação, constituintes e respetivas quantidades de substância(s) ativa(s) e 

excipientes, o PV, o PVP e ainda considerações que sejam relevantes à utilização do MM.   

 

5.3. Preço de Venda ao Público de um Medicamento Manipulado 

Nas farmácias de oficina, o PVP dos MM deve ser calculado de acordo com os critérios 

estabelecidos na Portaria n.º769/2004, de 1 de julho. Desta forma, o PVP de um MM deve 

refletir o valor dos honorários da preparação, o preço das matérias-primas e o preço dos 

materiais de embalagem [23]. 
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Durante o meu estágio na FN, tive várias oportunidades de satisfazer pedidos de MM. 

Era da minha competência a elaboração da ficha de preparação do MM, o cálculo do PVP, 

execução laboratorial do mesmo e a elaboração do rótulo. Todas as etapas eram 

supervisionadas por um farmacêutico responsável. No Anexo VIII , encontra-se a ficha de 

preparação de um MM que preparei – uma pomada de enxofre. 

 

6. Serviços de Saúde Prestados na Farmácia Nova 

A profissão do farmacêutico comunitário não consiste apenas na dispensa de 

medicamentos. Progressivamente, a atividade do farmacêutico começou a centrar-se cada vez 

mais no cidadão e, cada vez mais têm vindo a desenvolver-se serviços de apoio à comunidade. 

Com o objetivo de aumentar a proximidade e oferecer aos seus utentes mais serviços, a FN 

apresenta um vasto leque de serviços de saúde. 

 

6.1. Determinação de Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos 

A prevenção da doença e das suas complicações passa pela identificação de fatores de 

risco e referenciação ao médico atempada para que, se pertinente, possa haver instituição de 

terapêutica. Nesse sentido, a FN dispõe de serviços para a avaliação de parâmetros 

fisiológicos, nomeadamente: determinação da pressão arterial, peso, altura e índice de massa 

corporal. Como testes bioquímicos rápidos, a FN efetua a determinação de glicemia, 

colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL, triglicerídeos, PSA, hemoglobina glicada e 

ácido úrico. Adicionalmente, a FN possibilita a realização de testes de gravidez e testes de 

Combur®. 

Ao longo do meu período de estágio, foi-me várias vezes solicitada a determinação dos 

vários parâmetros fisiológicos e bioquímicos anteriormente descritos. Perante os resultados 

obtidos, tentei aconselhar aos utentes alterações do estilo de vida (caso se aplicasse) e 

incentivar a determinação regular de alguns dos parâmetros para um melhor controlo e 

seguimento dos tratamentos farmacológicos instituídos. 

 

6.2. Administração de Medicamentos Injetáveis e Vacinas Não Incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação 

A administração de medicamentos injetáveis e de vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação é um dos serviços de promoção da saúde prestados na FN. Apenas os 

farmacêuticos com formação reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos sobre 

administração de medicamentos injetáveis e vacinas e suporte básico de vida podem prestar 
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este serviço. Sempre que é administrado um medicamento deste tipo, é efetuado o registo 

informático da administração no Sifarma 2000®. Este registo inclui o nome do utente e data 

de nascimento, número de utente do SNS, o nome do injetável, lote e via de administração e 

identificação profissional do farmacêutico que a administrou [24]. 

 

6.3. Serviços de Nutrição e Pedologia 

Já que as farmácias são, por excelência, locais de proximidade com os cidadãos, a 

existência de serviços de Nutrição e rastreios de Podologia fazem todo o sentido. 

Especialmente num meio rural como Marco de Canaveses, a farmácia constitui-se como uma 

das únicas possibilidades para os utentes, de usufruírem deste tipo de serviços. Nesse sentido, 

uma vez por semana, a FN dispõe de um serviço de nutrição, da responsabilidade de uma 

nutricionista devidamente habilitada. Já o serviço de rastreio de podologia, é um serviço que 

existe durante todos os dias úteis e é da responsabilidade da podologista Dra. Joana Queirós.  

Na minha opinião, este serviço tem um impacto positivo muito grande na fidelização 

dos clientes, pois, diariamente surgem utentes com patologias no pé e a presença quase 

permanente de uma podologista permite-nos aconselhar e dispensar medicação (caso se 

aplique) com maior confiança e segurança para o utente. As patologias do pé que mais 

frequentemente surgiram no meu atendimento eram sobretudo onicomicoses, pé de atleta, 

calos e verrugas.  

 

6.4. Recolha de Medicamentos – VALORMED® 

Criada em 1999, a VALORMED® é uma sociedade sem fins lucrativos responsável pela 

gestão de resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Esta sociedade resultou 

da colaboração entre a indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias.  

As inúmeras campanhas e colaboração dos farmacêuticos para a consciencialização dos 

utentes para o medicamento enquanto resíduo, contribui positivamente para a grande adesão 

dos utentes [25]. Na FN, é diária a receção deste tipo de resíduos e medicamentos fora de 

uso. Durante o estágio tive a possibilidade de efetuar a receção destes medicamentos e 

preparar o contentor VALORMED® para ser recolhido pelos distribuidores de 

medicamentos. 
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6.5. Posto Farmacêutico Móvel 

A FN possui um posto farmacêutico móvel, isto é, um estabelecimento destinado à 

dispensa ao público de medicamentos, a cargo de uma farmacêutica – a Dra. Cátia Monteiro. 

O posto situa-se no mesmo município da FN, na freguesia de Vila Boa do Bispo, a mais de 

2km em linha reta de qualquer outra farmácia ou posto farmacêutico. O posto apenas se 

encontra aberto durante os dias úteis, entre as 9h30 e as 13h00 e as 14h30 e as 19h00 [26]. A 

existência de um posto farmacêutico numa freguesia mais isolada do centro da cidade, 

permite à aos seus habitantes e aos habitantes de outras freguesias igualmente isoladas, acesso 

mais facilitado aos medicamentos e ao aconselhamento farmacêutico para a resolução de 

transtornos de saúde menores. 

Durante o estágio tive a possibilidade de estar diariamente durante quatro semanas no 

Posto Farmacêutico de Vila Boa do Bispo, o que me permitiu contactar com a realidade de 

uma “farmácia” localizada num centro com baixo índice demográfico e um perfil de utentes 

diferente. O Posto Farmacêutico é maioritariamente visitado por população mais idosa, a 

sua grande maioria doentes crónicos. Senti que, devido ao pequeno meio em que se 

encontram as instalações do posto, o farmacêutico é mais valorizado e tem um papel maior 

no aconselhamento farmacoterapêutico, fazendo um atendimento mais completo e 

especializado. 
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Parte II – Projetos Desenvolvidos Durante o Estágio 

 

Projeto 1 - A Importância da Desparasitação dos Animais de 

Companhia 

 

1. Contextualização do projeto e objetivos 

De acordo com o decreto-lei que estabelece o regime jurídico das farmácias, estas podem 

fornecer ao público medicamentos e produtos veterinários. A FN é uma farmácia com uma 

grande diversidade de medicamentos e produtos veterinários e os seus utentes procuram 

frequentemente a farmácia para a obtenção destes produtos, para obter conselhos de utilização 

e esclarecer outras dúvidas que possam ter.  

Embora o MICF nos faculte várias valências fundamentais para o dia a dia de um 

farmacêutico comunitário, sinto que não nos dá as bases necessárias para que sejamos capazes 

de aconselhar o utente para o bom uso do medicamento veterinário e para o bem-estar e saúde 

do animal. 

Por conseguinte, devido aos factos anteriormente referidos e em virtude da farmácia ser, 

muitas vezes, o primeiro sítio ao qual as pessoas recorrem para pedir este tipo de informações, 

mesmo antes de se dirigirem ao médico veterinário, decidi explorar mais esta temática. 

Devido à grande extensão do tema, decidi focar-me apenas na importância da desparasitação 

dos animais de companhia. 

Este projeto teve como primordial objetivo informar e sensibilizar os demais utentes da 

FN para a importância da desparasitação dos seus animais de companhia. Para esse efeito, 

elaborei um panfleto informativo, que pode ser consultado no Anexo IX, com informação 

que considerei relevante transmitir. Além de alertar para as consequências da não 

desparasitação, incluí também alguns cuidados complementares de higiene, alimentação e 

vacinação que são cruciais para a saúde e bem-estar dos animais de companhia. O panfleto 

foi distribuído a todos os utentes que visitaram a FN no dia 4 de outubro – o Dia do Animal.  

Perante o meu interesse em abordar um tema relacionado com a saúde do animal e no 

âmbito das comemorações do Dia do Animal, a equipa da FN sugeriu criar, pela primeira vez, 

em parceria com uma associação de apoio ao animal – Associação Animarco – um Banco 

Veterinário para a recolha de produtos alimentares, medicamentos, produtos de higiene, 

brinquedos e entre outros. Esta iniciativa teve como objetivo ajudar animais em dificuldade 

e sensibilizar as pessoas para o não abandono dos animais de companhia. O Banco 

Veterinário foi divulgado não só nas redes sociais (Anexo X), mas também na própria 
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farmácia com a ajuda de todos os colaboradores. De 4 a 14 de outubro foi criado na FN um 

espaço destinado à entrega de bens para o Banco Veterinário (Anexo XI). 

 

2. Introdução 

Estima-se que cerca de 50% da população portuguesa possui pelo menos um animal de 

companhia, e que os cães e os gatos são os animais com maior representatividade nas casas 

dos portugueses. Cada vez mais, a saúde dos animais é uma preocupação para quem vive e 

cuida deles e, por esse motivo, tem-se verificado uma procura crescente de soluções para a 

saúde dos mesmos, quer no tratamento, quer na prevenção de doenças [27].  

As doenças de origem parasitária são responsáveis por uma elevada morbilidade e 

mortalidade em cães e gatos. Adicionalmente, alguns parasitas podem constituir-se como 

vetores de outros agentes patogénicos. Alguns parasitas apresentam, ainda, um potencial 

zoonótico, constituindo uma ameaça para a saúde do Homem [28]. Estudos realizados em 

Portugal revelaram que uma ainda existe um desconhecimento significativo por parte dos 

donos a cerca das doenças parasitárias e do seu potencial zoonótico. O mesmo se aplica no 

que diz respeito à prevenção farmacológica e à implementação de medidas preventivas de 

infestação [29]. 

A farmácia tem, cada vez mais, um papel relevante no aconselhamento dos cuidados de 

saúde para os animais e, por conseguinte, os farmacêuticos devem estar preparados para o 

aumento do segmento veterinário e para clientes cada vez mais exigentes e informados  [27]. 

 

3. Os Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

3.1. Definição e Enquadramento Legal 

Um Medicamento Veterinário (MV) é definido como “toda a substância, ou associação 

de  substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no 

animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas” [30]. 

Entende-se por Produto de Uso Veterinário (PUV) qualquer “substância ou mistura de 

substâncias, sem indicações terapêuticas ou profiláticas, destinada: a) aos animais, para 

promoção do bem-estar, estado higio-sanitário, coadjuvando ações de tratamento, profilaxia 

ou de maneio zootécnico, designadamente o da reprodução; b) ao diagnóstico médico 

veterinário; c) ao ambiente que rodeia os animais” [31]. 
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Em Portugal, os MV e os PUV não são regulados pelo INFARMED, mas sim pela 

Direção Geral de Alimentação e Veterinária. 

 

3.2. Espaço Animal 

Com o propósito de promover um aconselhamento mais cuidado e eficiente e de reforçar 

a sua oferta comercial, a FN aderiu ao serviço ESPAÇO ANIMAL da GlobalVet. Esta 

empresa, líder do segmento veterinário em Portugal, permite, através de apoio técnico 

permanente (24h) de médicos veterinários e um programa de formação contínua, que a equipa 

da farmácia responda eficazmente à dispensa e aconselhamento de MV e PUV. Por outras 

palavras, permite que a FN ofereça um aconselhamento competente e de qualidade ao utente 

quando este procura soluções para os problemas do seu animal. 

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de assistir a duas formações do 

ESPAÇO ANIMAL e, de facto, pude comprovar a preciosidade deste serviço. Ambas as 

formações foram organizadas pela GlobalVet® e decorreram na sede da Associação 

Nacional de Farmácias – Delegação Norte. Na primeira foram abordados temas como a 

desparasitação animal, cuidados de higiene, contraceção e principais afeções, 

nomeadamente otites e conjuntivites. Permitiu-me adquirir conhecimento sobre vários MV e 

PUV existentes no mercado, nomeadamente, em que situações podem ser usados, quais as 

suas limitações de utilização e como devem ser administrados. A segunda formação consistiu 

essencialmente na resolução de vários casos práticos, com o objetivo de preparar o 

farmacêutico para dar resposta aos problemas mais frequentemente apresentados pelos 

donos dos animais. 

 

4. Parasitas Externos de Cães e Gatos 

Os parasitas externos, ou ectoparasitas, são aqueles que vivem ou invadem a pele e o 

pelo dos cães e gatos. Os mais comuns são: pulgas, carraças, flebótomos, mosquitos, ácaros 

e piolhos [29]. 

Cada espécie de pulga tem um hospedeiro preferencial, contudo, na ausência de um 

hospedeiro específico, facilmente consegue parasitar outros animais. A pulga do gato é a 

Ctenocephalides felis e a pulga do cão é a Ctenocephalides canis. A pulga do Homem é a 

Pulex irritans. Nos animais, a sua picada pode originar dermatite alérgica, caracterizada por 

vermelhidão e prurido intensos. A infestação por este parasita pode causar também anemia 

severa, quer pela espoliação sanguínea, quer pela transmissão de hemoparasitas que 

provocam hemólise das células sanguíneas. 
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As carraças parasitam facilmente várias espécies de animais, inclusive o Homem. A sua 

mordedura está associada a dermatites devido à toxicidade da sua saliva. Causam 

frequentemente anemias de debilitação pois ingerem elevadas quantidades de sangue. Além 

disso, são responsáveis pela transmissão de agentes patogénicos para o Homem e para o 

animal, cujas complicações clínicas são mais severas que a infestação em si [32]. 

Algumas espécies de mosquitos e flebótomos transmitem doenças graves para a saúde 

dos cães e gatos. São exemplos a mosca da areia, responsável pela transmissão de um 

protozoário – a Leishmania sp. – agente da leishmaniose e os mosquitos dos géneros Culex e 

Aedes, cuja picada pode transmitir microfilárias responsáveis pela dirofilariose. 

Várias espécies de ácaros podem parasitar cães e gatos. Quando infestam os animais 

podem causar dermatites, queda de pelo, sarna e até mesmo otites, caso parasitem o canal 

auditivo. Os piolhos que parasitam os cães e os gatos podem causar dermatites e queda de 

pelo, caracterizadas por um prurido intenso [33]. 

  

4.1. Importância da Desparasitação Externa 

O controlo dos parasitas externos, nomeadamente através da desparasitação e prevenção 

da infestação, desempenha um papel determinante não só na sua saúde, mas também na saúde 

do Homem. É possível então prevenir lesões cutâneas, respostas imunológicas severas, 

transmissão de outros agentes patogénicos que podem levar  a complicações clínicas graves 

e, ainda, impedir a transmissão de zoonoses [33]. 

 

4.2. Antiparasitários Externos 

Os antiparasitários externos existentes atualmente no mercado pertencem a várias 

classes químicas diferentes. Os mais utilizados atuam como neurotoxinas a nível sistema 

nervoso central do parasita, provocando um aumento ou uma diminuição da transmissão 

nervosa. São exemplos compostos organofosforados como o diazinão, carbamatos como o 

propoxur e piretróides como a deltametrina e a permetrina [34]. 

A desparasitação dos cães e gatos pode ser iniciada nos primeiros dias de vida e a 

frequência com que esta é efetuada é determinada em função da carga parasitária do animal 

e da duração de ação do  antiparasitário escolhido. 

Os princípios ativos surgem isoladamente ou em associação com outros princípios ativos 

em diversas formas farmacêuticas. A Tabela 2 apresenta as vantagens e desvantagens das 

várias formas farmacêuticas que veiculam fármacos antiparasitários.  
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Tabela 2. Formas farmacêuticas de antiparasitários externos presentes no mercado e 

respetivas vantagens e desvantagens [36, 37]. 

Forma 

Farmacêutica 
Vantagens Desvantagens 

Pós - formulação mais segura 

- curta duração de ação 

- requer aplicação muito 

frequentemente 

- necessita penetrar em 

profundidade no pelo 

Sprays 

- fácil aplicação 

- podem ser utilizados nas primeiras 

semanas de vida 

- curta duração de ação 

- necessita penetrar em 

profundidade no pelo 

- propiciam sobredosagem e 

intoxicação 

- probabilidade de ingestão 

Champôs 

- efeito mecânico é útil para 

remover ovos, fezes e outros 

detritos de parasitas 

- curta duração de ação 

- tem de estar em contacto pelo 

menos 10 minutos 

- o uso repetido pode levar à 

desidratação da pele 

Spot-ons 

- ação repelente duradoura, pelo 

menos contra pulgas e carraças 

- alguns têm espetro de ação 

alargado 

- não podem ser aplicados após o 

banho 

- probabilidade de ingestão, lesões e 

queda de pelo no local de aplicação 

Coleiras 

- libertação contínua e gradual da 

substância ativa 

- ação repelente duradoura, pelo 

menos contra pulgas e carraças 

- fricção contínua no pescoço pode 

causar irritação na pele 

Comprimidos 
- efeitos a curto e a longo prazo 

(ação repelente) 
- podem não ser aceites pelo animal 

 

A escolha que um antiparasitário externo não é uma tarefa fácil. Verifica-se um 

aparecimento contínuo no mercado de novos produtos, o que constitui um desafio acrescido 

para os farmacêuticos e para os restantes profissionais de saúde. 
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Sempre que um antiparasitário externo é solicitado, a escolha do farmacêutico deve em 

conta vários fatores: a) espécie animal; b) idade e peso; c) estado fisiopatológico do animal 

(caso se trate de uma fêmea poderá estar grávida ou a amamentar); d) estilo de vida, isto é, se 

vive no exterior ou dentro de casa e se contacta com outros animais;  e) alimentação (rações 

comerciais, restos de comida ou mesmo vísceras de outros animais); f) dono, nomeadamente, 

quais as suas principais preocupações, disponibilidade para aplicar o produto e a aceitação do 

preço [35]. 

 

4.3. Prevenção de Reinfestações 

A prevenção de reinfestações passa pela desinfestação do ambiente onde o animal está 

inserido. Muitas vezes os antiparasitários externos podem não ser suficientes, se não se 

eliminarem todas as fontes de reinfestação.  

Neste sentido, a casa e os espaços de repouso do animal devem ser sujeitos a uma 

limpeza diária. Pode utilizar-se, inclusivamente, antiparasitários em pó ou em spray, 

especialmente nos locais menos acessíveis à limpeza [33].  

 

5. Parasitas Internos de Cães e Gatos 

Os parasitas internos de cães e gatos colonizam principalmente o intestino destes 

animais, alimentando-se dos nutrientes que estes vão ingerindo. Muitos deles possuem um 

carácter zoonótico, o que significa que algumas destas parasitoses podem ser transmitidas ao 

Homem. Os parasitas mais comuns são nematodes e cestodes, vulgarmente designados por 

“lombrigas” e “ténias”.  

Dentro dos nematodes mais relevantes encontram-se duas espécies do género Toxocara: 

Toxocara canis e Toxocara cati. As migrações larvares destes parasitas podem causar tosse, 

pneumonia e edema pulmonar. No estado adulto, estes parasitas habitam o intestino delgado, 

podendo provocar vómitos, diarreia, ascite, anorexia e anemia. O Homem pode ser um 

hospedeiro acidental, sendo que as crianças são mais frequentemente infetadas, podendo 

manifestar síndromes da larva migrans visceral e ocular [38]. 

Os cestodes com maior relevância são o Echinococcus granulosus, Dipylidium caninum 

e Taenia spp. Estes cestodes provocam doenças zoonóticas pela ingestão acidental de ovos 

embrionados presentes no ambiente ou pelo contacto direto com as fezes do animal 

parasitado. A hidatidose provocada por Echinococcus granulosus, no Homem, pode afetar 

vários órgãos e a rutura dos quistos hidáticos pode desencadear uma reação alérgica 

anafilática [39]. 
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O parasita interno não intestinal de maior relevância é a Dirofilaria immitis,  um 

nematode que pode ser transmitido através de ectoparasitas do cão e gato. Quando as 

microfilárias atingem o coração do animal, provocam dirofilariose, uma doença que afeta 

principalmente os cães. A inflamação crónica provocada pelas microfilárias, provocam um 

quadro de insuficiência cardíaca que se poderá manifestar por tosse crónica e diminuição da 

tolerância ao exercício [40]. 

 

5.1. Importância da Desparasitação Interna 

Os parasitas intestinais constituem uma das causas mais comuns de doença intestinal em 

animais de companhia. Além disso, vários desses parasitas intestinais podem infestar o 

Homem, sendo que as crianças são as mais suscetíveis. Desta forma, a desparasitação interna 

frequente dos animais é a melhor forma de os proteger contra este tipo de parasitas. O 

farmacêutico tem um papel muito importante no incentivo da desparasitação interna, pois é 

uma prática que ainda é desconhecida e/ou desvalorizada para alguns dos donos [29]. 

 

5.2. Antiparasitários Internos 

A desparasitação interna é realizada com recurso a fármacos anti-helmínticos. Os 

antiparasitários internos atuam localmente no aparelho gastrointestinal: eliminam os parasitas 

adultos e algumas formas larvares, dependendo do seu espetro de ação.  

A escolha de um antiparasitário interno, quer pelo farmacêutico, quer pelo veterinário, 

deve ter em conta: a) idade e peso do animal; b) estado fisiopatológico do animal (caso se 

trate de uma fêmea poderá estar grávida ou a amamentar); c) grau de exposição aos parasitas 

externos; d) facilidade de administração do medicamento. 

A desparasitação interna em cães e gatos deve ser iniciada entre a segunda e a terceira 

semana de vida, com um antiparasitário essencialmente com ação sobre nematodes. Deve ser 

efetuada de 15 em 15 dias até aos 3 meses de idade e, após esse período, deve ser efetuada 

mensalmente até aos 6 meses de idade. Em cães e gatos com mais de 6 meses de idade, a 

frequência de desparasitação deve ser trimestral.  

Para garantir o sucesso destes tratamentos num animal de companhia, é fundamental que 

se tratem todos os animais que convivam com ele, mesmo gatas e cadelas a amamentar e 

animais de espécies diferentes. Se todos se libertarem dos parasitas ao mesmo tempo, o risco 

de reinfestação é menor. Devido ao grande potencial zoonótico dos parasitas gastrointestinais, 

os humanos devem também efetuar um tratamento antiparasitário, ao mesmo tempo que o 

seu animal de estimação [35].  
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5.3. Medidas Preventivas na Transmissão de Endoparasitas 

Algumas formas parasitárias dos endoparasitas são extremamente resistentes à 

degradação ambiental, podendo persistir durante meses no solo. A recolha das fezes é uma 

medida que poderá reduzir o grau de contaminação ambiental e, por conseguinte, a 

probabilidade de reinfestação do animal. Ao nível da alimentação, deve-se evitar o contacto 

com vísceras e cadáveres, preferindo sempre as rações comerciais ou comida devidamente 

cozinhada [35]. 

 

6. Avaliação da Ação 

Apesar da crescente preocupação dos donos com a saúde e bem-estar do seu animal, a 

desparasitação ainda é pouco valorizada e até mesmo desconhecida para algumas pessoas. O 

controlo dos principais parasitas em intervalos de tempo adequados deve ser uma prática 

continuamente promovida aos detentores de animais. 

A sensibilização para a importância da desparasitação animal foi bem recebida por partes 

dos utentes da FN. A presença de panfletos em cada balcão de atendimento, suscitou a 

curiosidade de muitos dos utentes que passaram pela farmácia nesse dia. Os utentes 

aproveitaram para esclarecerem algumas dúvidas relativamente ao assunto, nomeadamente 

sobre a frequência com que deve ser feita a desparasitação interna e externa e sobre as 

principais diferenças entre as coleiras e os spot-ons e em que situações podem ser usados. No 

Anexo XII é possível comprovar que a recolha de bens para o Banco Veterinário foi um 

sucesso: quer os utentes, quer os colaboradores da FN contribuíram com donativos. Apesar 

de ter sido a primeira vez que se realizou esta iniciativa, o feedback dos utentes foi muito 

positivo, sugerindo até próximas edições. 

De forma geral, senti que os utentes valorizam este tipo de iniciativas, pois passam a ver 

o farmacêutico como alguém preocupado e com competência para a promoção da saúde dos 

seus animais. Além disso, ações deste tipo são ótimas oportunidades para o crescimento 

económico do setor veterinário da farmácia. 
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Projeto 2 – O Papel do Farmacêutico na Identificação, Tratamento e 

Prevenção da Candidíase Vulvovaginal 

 

1. Contextualização do Projeto e Objetivos 

Durante o meu período de atendimento ao público na FN, notei que era recorrente o 

pedido de ajuda por parte das utentes para o alívio de sintomas de infeção vaginal, 

descrevendo alterações do corrimento vaginal e/ou prurido intenso.  

Estima-se que a grande maioria das mulheres terá pelo menos uma infeção vaginal 

associada a corrimento, prurido ou odor, durante a sua vida. As três infeções bacterianas mais 

frequentes são a vaginose bacteriana, a candidíase vulvovaginal e a tricomoníase [41].  

Apesar de apresentarem à primeira vista uma sintomatologia muito semelhante, existem 

alguns sinais e sintomas diferenciais que nos permitem distinguir estas três infeções. No dia 

a dia da farmácia comunitária, é muito importante reconhecer esses sinais e  sintomas 

diferenciais e também identificar fatores de referenciação ao médico. Por vezes, um 

diagnóstico errado pode atrasar o tratamento adequado e, desta forma, tornar as mulheres 

mais suscetíveis a infeções sexualmente transmissíveis [42, 43]. 

Devido à grande extensão do tema, decidi focar-me apenas na candidíase vulvovaginal 

(CV), pois é a infeção mais frequente e o farmacêutico pode ter um papel ativo no seu 

tratamento e prevenção. É importante conhecerem-se as diferentes infeções vaginais e quais 

as suas possíveis causas, assim como medidas preventivas de infeção. 

Perante o exposto, decidi realizar uma ação de formação aos farmacêuticos e técnicos 

de farmácia da equipa da FN acerca da CV, reforçando a importância do seu papel na 

identificação, tratamento e prevenção desta patologia. Como suporte à formação, elaborei 

uma apresentação em formato digital, que pode ser consultada no Anexo XIII. 

Por fim, para agilizar e uniformizar o processo de dispensa de um tratamento antifúngico 

ou a referenciação da utente para o médico, achei pertinente criar um “Protocolo de Indicação 

Farmacêutica para a Candidíase Vulvovaginal” (Anexo XIV). 

 

2. Candidíase Vulvovaginal 

A CV é causada pelo crescimento anormal de um fungo do género Candida, sendo que 

a espécie C. albincans é responsável por cerca de 90% das infeções, seguindo-se as espécies 

C. glabrata e C. kruzei. É a infeção vaginal mais prevalente: estima-se que 75% das mulheres 

experienciam esta condição pelo menos uma vez durante a sua vida e cerca de 40% das 

mulheres apresentam esta infeção duas ou mais vezes na sua vida [44].  
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Com base sua na apresentação clínica, no agente etiológico, no estado do hospedeiro e 

na resposta ao tratamento, esta infeção pode ser classificada em complicada ou não 

complicada (Tabela 3). Mulheres com CV complicada necessitam de tratamentos mais 

intensivos e prolongados e devem ser sempre referenciadas ao médico [42]. 

 

Tabela 3. Critérios para a distinção entre candidíase vulvovaginal não complicada e 

complicada. 

CV não complicada CV complicada 

- Pouco frequente 

- Sintomatologia ligeira ou moderada 

- C. albicans 

- Mulher não imunocomprometida 

- Recorrente 

- Sintomatologia severa 

- Espécies não-albicans 

- Mulher imunocomprometida 

 

A CV não é considerada uma infeção sexualmente transmissível. Contudo, o contacto 

sexual com o homem pode coloca-lo em risco, podendo este manifestar sintomas como 

prurido e vermelhidão no pénis [41].  

 

2.1. Fatores de Risco 

São vários os fatores de risco que aumentam a probabilidade que a mulher sofra de CV, 

nomeadamente: a) fatores sexuais: a incidência de CV aumenta com o início da vida sexual 

e com o sexo oral; b) farmacoterapia: maior incidência em mulheres que recorrem 

contracetivos orais, antibióticos, corticosteroides e quimioterapia; c) diabetes; d) gravidez; e) 

doenças que afetam o sistema imunitário, como é o caso do HIV. 

A possibilidade de ocorrerem recidivas é maior quando a mulher apresenta pelo menos 

um dos fatores de risco mencionados anteriormente [41]. 

 

2.2. Sinais e Sintomas 

 Apesar da CV por vezes ser assintomática, geralmente, a infeção é caracterizada por: a) 

corrimento branco, grumoso, inodoro e espesso; b) prurido vulvovaginal; c) irritação e ardor; 

d) inchaço e vermelhidão; e) dor ao urinar. Nos casos mais graves poderão ocorrer fissuras 

vulvares e dor no ato sexual [41]. 
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2.2.1. Diagnóstico 

O diagnóstico da CV é realizado com base nos sinais e sintomas clínicos. Muitas vezes 

a CV pode ser confundida com outra infeção, nomeadamente a vaginose bacteriana e a 

tricomoníase. Contudo, são infeções de natureza diferente e com diferentes sintomas, por 

isso, requerem tratamentos diferentes. A Tabela 4 sumariza as principais diferenças dos 

sinais e sintomas de cada uma das três infeções [42]. 

 

Tabela 4. Principais sinais e sintomas de candidíase vulvovaginal, vaginose bacteriana e 

tricomoníase. 

 

Atualmente, já existe disponível no mercado um teste de autodiagnóstico de infeções 

vaginais – o Gyno-Canestest®. Este teste relaciona o pH vaginal com sintomas, permitindo 

obter um diagnóstico provável. Contudo, este teste apresenta algumas limitações, uma vez 

que não pode ser utilizado caso existam sinais de menstruação ou de hemorragia vaginal, caso 

a última relação sexual tenha sito há menos de 12 horas, caso a utente esteja na menopausa 

ou tenha efetuado um duche vaginal [45].  

 

 

 

 
Candidíase 

vulvovaginal 

Vaginose 

Bacteriana 
Tricomoníase 

Corrimento 

Branco, grumoso e 

espesso (aspeto 

semelhante a 

requeijão) 

Fluído e leitoso 

branco ou 

acinzentado 

Amarelo-esverdeado 

e espumoso 

Odor 
Nenhum ou 

não desagradável 

Desagradável 

“odor a peixe” 
Desagradável 

Prurido/ 

Irritação/Ardor 

Comichão intensa e 

ardor 
Algumas vezes 

Comichão vulvar 

(normalmente 

intensa) 

Dor ao urinar Por vezes Não Sim 

pH vaginal 3,8 – 4,5 > 4,5 > 4,5 
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2.3. Tratamento Farmacológico 

O tratamento farmacológico é recomendado a mulheres sintomáticas e aos respetivos 

parceiros sexuais, caso estes também sejam assintomáticos. Os objetivos terapêuticos são o 

alívio dos sintomas e o tratamento da infeção. Os fármacos utilizados para o tratamento da 

CV são pertencentes ao primeiro grande grupo de antifúngicos – os azóis. Estão disponíveis 

no mercado formulações para tratamento oral e para tratamento tópico e/ou intra-vaginal. 

No tratamento oral podem ser utilizados fármacos como fluconazol e o itraconazol. As 

principais vantagens do tratamento oral são a fácil administração e, ao contrário dos 

tratamentos tópicos e/ou intra-vaginais, não diminuem a eficácia dos preservativos. Em 

contrapartida, não devem ser utilizados na gravidez [41]. 

No tratamento tópico e/ou intra-vaginal, com óvulos, comprimidos ou cremes vaginais, 

moléculas de estrutura imidazólica como o clotrimazol, econazol, fenticonazol, iconazol, e o 

sertaconazol, são os tratamentos mais habitualmente utilizados. As terapêuticas tópicas e/ou 

intra-vaginais podem ser aplicados por períodos de 3 a 14 dias, dependendo do fármaco 

utilizado e da severidade da infeção. Existem também tratamentos de administração única 

que podem ser utilizados, especialmente quando a doente se mostra reticente a um esquema 

posológico mais demorado [46]. 

Em situações em que o prurido seja muito intenso, a aplicação tópica de hidrocortisona 

em creme proporciona um alívio mais rápido deste sintoma [42]. 

 

2.4. A Intervenção do Farmacêutico no Tratamento da Candidíase 

Vulvovaginal 

Muitas vezes, utentes com sintomas de infeção vaginal recorrem em primeira instância 

à farmácia, há procura de um aconselhamento farmacêutico. Cabe ao farmacêutico selecionar 

um MNSRM ou sugerir medidas não farmacológicas para aliviar ou resolver o problema de 

saúde exposto pela utente, ou então, caso ache pertinente, encaminhar a utente para o médico 

– um processo que se designa por indicação farmacêutica [47]. 

Desta forma, os objetivos do farmacêutico são, em primeiro lugar, averiguar a gravidade 

da sintomatologia e, em segundo lugar, indicar a opção de tratamento mais adequada para o 

utente, incluindo se necessário, a referenciação para o médico. A utente deve ser encaminhada 

para o médico nas seguintes situações: a) episódios recorrentes; b) gravidez ou amamentação; 

c) dor abdominal; d) idade inferior a 12 anos; e) presença de fatores risco como a diabetes, 

HIV e outras doenças imunossupressoras [41]. 
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Caso o farmacêutico opte pela indicação de um antifúngico, apenas os tratamentos 

tópicos e/ou intra-vaginais contento clotrimazol ou econazol na sua composição são 

MNSRM. A Tabela 5 apresenta as formas farmacêuticas e a respetiva posologia dos 

MNSRM utilizados para o tratamento da CV [46]. 

 

Tabela 5. Terapêutica antifúngica (MNSRM) para tratamento da candidíase vulvovaginal. 

 

O farmacêutico deve fornecer ao utente todas as informações necessárias para a 

utilização do medicamento, minimizando os resultados negativos associados ao mesmo. Para 

complementar o seu aconselhamento, o farmacêutico pode sugerir também outras abordagens 

eficazes no alívio dos sintomas, tratamento e prevenção da CV. Estas medidas não 

farmacológicas encontram-se abaixo descritas em maior detalhe. 

 

2.5. Abordagens Complementares no Aconselhamento Farmacêutico 

No aconselhamento farmacêutico, deve ser capaz de apresentar à utente abordagens 

complementares à terapia farmacológica. As medidas não farmacológicas a que o 

farmacêutico se pode socorrer durante o processo de indicação farmacêutica são a utilização 

Substância 

ativa 

Forma 

Farmacêutica 

Dosagem Posologia 

Econazol 

Creme vaginal 10 mg/g Aplicar à noite durante 14 dias consecutivos. 

Óvulos 150 mg 

Introduzir à noite o mais profundamente 

possível na vagina durante 3 dias 

consecutivos. 

Creme vaginal  

+  

Óvulos 

10 mg/g  

+  

150 mg 

Introduzir os óvulos à noite o mais 

profundamente possível na vagina durante 3 

dias consecutivos. Aplicar o creme em 

camada fina nas áreas vulvar e anal durante 3 

dias [48]. 

Clotrimazol 

Creme vaginal 10 mg/g Aplicar à noite durante 6 dias consecutivos. 

Comprimidos 

vaginais 
100 mg 

Introduzir à noite o mais profundamente 

possível na vagina durante 6 dias 

consecutivos. 

Comprimido 

vaginal 
500 mg 

Introduzir à noite o mais profundamente 

possível na vagina. Aplicação única [49]. 
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de probióticos e produtos de higiene íntima com propriedades calmantes. O farmacêutico 

pode também fornecer ao utente um conjunto de medidas preventivas e alterações de estilo 

de vida que podem prevenir o reaparecimento da CV. 

 

2.5.1. Utilização de Probióticos 

Uma vagina saudável apresenta um microbioma equilibrado, o qual é maioritariamente 

constituído por Lactobacilus acidophilus – espécie produtora de ácido láctico e responsável 

pela manutenção do pH vaginal. Desequilíbrios do microbioma, podem permitir que agentes 

patogénicos se fixem nas células epiteliais e provoquem infeções. 

Neste sentido, a administração de probióticos orais ou aplicados diretamente na vagina 

pode ser uma alternativa viável à terapêutica antifúngica quando existem reações adversas 

e/ou contraindicações a essa terapia. Podem também ser utilizados como adjuvantes ao 

tratamento antifúngico, nomeadamente em mulheres com CV recorrente, ajudando a 

interromper o ciclo de recorrência [50]. 

O mecanismo de ação dos probióticos é multifatorial e resulta: a) produção de ácido 

láctico, bactericidas e peróxido de hidrogénio; b) modulação do sistema imunitário através 

da diminuição da produção de interleucinas pro-inflamatórias; c) aumento da produção de 

muco pelas células epiteliais, funcionando como barreira para agentes patogénicas; d) 

aumento da passagem de lactobacilos do reto para a vagina e, consequente, diminuição da 

passagem dos agentes patogénicos do reto para a vagina [42]. 

A Tabela 6 apresenta exemplos de produtos comercializados que contêm probióticos na 

sua composição e que podem ser usados no tratamento da CV e prevenção de recidivas. 

 

Tabela 6. Exemplos de produtos comercializados que contêm probióticos na sua 

composição. 

Via Oral 

- FLORADELA® (Medialfarma) - cápsulas orais de L. reuteri e de L. rhamnosus (SA) 

- BACIGINAL® (Isus) - cápsulas orais de L. acidophilus, L. rhamnosus e L.casei  (SA) 

Uso Vaginal 

- NORMOGIN® (Baldacci) - comprimidos vaginais de L. rhamnosus (MSRM) 

- GYNOFLOR® (Tecnimede) - comprimidos vaginais de L. acidophilus e estriol 

(MSRM) 
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2.5.2. Produtos de Higiene para a Zona Íntima 

Alguns produtos de higiene específicos para a zona íntima poderão acalmar e suavizar 

os sintomas de desconforto vaginal associados à CV. 

O LACTACYD SUAVIZANTE® (Perrigo) é um exemplo de um produto de higiene 

calmante, pois tem na sua composição bisabolol, uma substância conhecida pelas suas 

propriedades calmantes e eficaz no alívio do ardor [51]. Um outro exemplo é o GYN-8® 

(Uriage) que contém um pH alcalino e pirroctona olamina (substância com propriedades 

antifúngicas), o que permite criar condições desfavoráveis ao crescimento de fungos e, desta 

forma, reequilibrar a flora vaginal [52]. A higienização com este tipo de produtos pode ser 

feita duas vezes por dia, apenas enquanto os sintomas persistirem. Após esse período, deve 

utilizar-se um produto higiene específicos para a zona íntima, mas que seja passível de uso 

diário. 

 

2.5.3. Medidas Preventivas 

Existem algumas medidas preventivas e alterações de estilo de vida que podem prevenir 

o reaparecimento da candidíase, especialmente em mulheres em que o tratamento com 

antifúngicos está contraindicado ou que desenvolvem episódios recorrentes. As principais 

medidas para evitar a CV são: 

• utilizar um produto de lavagem especialmente formulado para proteger e cuidar 

da zona íntima; 

• não efetuar duches vaginais, pois estes secam e irritam a mucosa íntima; 

• evitar usar desodorantes e produtos perfumados na zona íntima; 

• evitar roupa demasiado justa e utilizar sempre roupa interior de algodão; 

• utilizar preservativo durante o ato sexual; 

• manter um estilo de vida saudável, evitando alimentos com elevado teor de 

açúcar; 

• mudar os tampões e/ou pensos higiénicos com a frequência adequada; 

• efetuar limpeza da vagina para o ânus, de forma a evitar  que a flora intestinal 

atinja a região vulvar [42]. 

 

O farmacêutico como profissional de saúde, cuja intervenção deve ser centrada no 

doente, deverá de transmitir este tipo de medidas não farmacológicas aos seus utentes. São 

gestos simples, mas bastante eficazes na prevenção de qualquer infeção vaginal. Esta 
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intervenção é fundamental para aumentar a adesão do utente ao tratamento e a sua confiança 

na profissão farmacêutica. 

 

3. Avaliação da Ação 

Os farmacêuticos devem assegurar que todos os utentes usufruam do maior benefício 

terapêutico dos medicamentos, o que requer um sério compromisso com o desenvolvimento 

profissional contínuo. Neste sentido, a atualização técnico-científica permanente é de extrema 

importância para sistematização conhecimentos e para prestar aos utentes o melhor 

aconselhamento possível. 

A formação e o “Protocolo de Indicação Farmacêutica para a Candidíase Vulvovaginal” 

foram iniciativas bem aceites pela equipa técnica da FN, tendo contribuído positivamente 

para o desenvolvimento de competências fundamentais no seu dia a dia na farmácia. 

 

 

Outras Atividades Desenvolvidas 

 

No decorrer do estágio tive a oportunidade de participar num Rastreio Cardiovascular. 

No dia 30 de julho, a FN fez parte de um evento organizado por uma associação de 

voluntariado da freguesia de Vila Boa do Bispo, no qual efetuei a determinação da glicemia 

e da tensão arterial à população mais idosa (Anexo XV). Pessoalmente, acho que a iniciativa 

foi muito bem recebida por parte da população e é uma ótima forma de sensibilizar a 

população a adotar estilos de vida mais saudáveis. 

Adicionalmente, a FN preocupou-se na promoção da minha formação enquanto 

estagiária, pelo que me permitiu a inscrição em várias formações (Anexo XVI) relacionadas 

com várias gamas de produtos vendidos na FN, mas também formações ligadas à saúde 

humana e animal. Estas formações foram uma grande mais valia no meu estágio, 

especialmente para adquirir conhecimento no setor dos medicamentos e produtos veterinários 

e, também, aprofundar o meu conhecimento na área dos PCHC. 
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Considerações Finais 

A realização de um estágio curricular profissionalizante em Farmácia Comunitária é 

indispensável para a obtenção do Grau de Mestre em Ciências Farmacêuticas. Confesso que 

no início do estágio me senti um pouco perdida e com pouca noção do que era o dia a dia de 

uma farmácia. O estágio permitiu-me pôr em prática muitos dos conceitos técnicos e 

científicos aprendidos ao longo do curso, mas também me mostrou algumas das lacunas, 

particularmente, a nível do setor de medicamentos veterinários e da dermocosmética e, 

também, em questões relacionadas com a postura que devemos apresentar perante o utente. 

Foi uma experiência muito enriquecedora, quer a nível pessoal, quer a nível 

profissional e estou muito grata por ter tido a oportunidade de integrar uma equipa de 

profissionais tão completa como a da FN. Permitiram-me desenvolver competências 

fundamentais para o funcionamento de uma farmácia, entre as quais se destacam o pedido e 

receção de encomendas, a gestão de stocks, a preparação de medicamentos manipulados, a 

comunicação com os utentes e um aconselhamento farmacêutico imparcial e focado nas 

necessidades do utente.  

Tornou-se evidente a importância do farmacêutico comunitário na saúde do cidadão, 

através da prestação de cuidados de saúde diferenciados, da promoção da saúde pública e 

individual, da prevenção da doença e da sensibilização para o uso responsável do 

medicamento. 

Assim, este relatório representa o trabalho de quatro meses de estágio, sem dúvida, os 

mais trabalhosos e desafiantes enquanto aluna da Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto. Contudo, levo comigo ensinamentos e competências que serão de extrema importância 

na vida profissional que se aproxima. 
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Anexos 

 

Anexo I.  Constituição da equipa da FN e respetivos cargos de cada um dos elementos. 

Nome Cargo 

Dra. Ana Cristina M. C. M. Valente Diretora Técnica 

Dra. Joana Ferraz Farmacêutica Substituta 

Dra. Marilene Sousa Farmacêutica Substituta 

Dr. André Natário Farmacêutico Substituto 

Dra. Cátia Monteiro Farmacêutica 

Dra. Patrícia Costa Farmacêutica 

Dra. Patrícia Ferreira Farmacêutica 

Dra. Joana Leitão Farmacêutica 

Dra. Natividade Ferreira Farmacêutica 

Fátima David Técnica de Farmácia 

Fernando Oliveira Técnico de Farmácia 

Teresa Vilela Técnica de Farmácia 

Pedro Correia Técnico Auxiliar 

Isaura Baldaia Conselheira Cosmética 

Fábio Fonseca Imagem e Marketing 

Márcio Azevedo Contabilidade e Faturação 

Dra. Joana Queirós Podologista 

Vera Carneiro Auxiliar de Limpeza 

Sílvia Pereira Auxiliar de Limpeza 

 

Anexo II. Representação real do espaço físico exterior da FN. 
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Anexo III. Representação real do espaço físico interior da FN: (A) área de atendimento ao 

público, (B) linear, (C) gôndola, (D) balcão de atendimento, (E) gabinete de apoio 

personalizado, (F) gabinete de determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, (G) 

gabinete de administração de medicamentos injetáveis, (H) gabinete de dermocosmética, (I) 

zona de receção de encomendas, (J) robot de armazenamento, (k) sala de reuniões, (L) 

laboratório e (M) escritório. 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 
 

 
 

44 

 

Anexo IV. Exemplo de Entrada de Encomenda. 
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Anexo V. Registo gráfico semanal da temperatura ( – ) e humidade ( – ) registadas pelas 

sondas (1) área de atendimento ao público, (2) laboratório, (3) robot de armazenamento (4) 

frigorífico e (5) área do deslizável. 

 

(1) Área de atendimento ao público   (2) Laboratório 

 

(3) Robot de armazenamento    (4) Frigorífico 

 

(5) Área do deslizável 
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Anexo VI. Relatório de Controlo das Condições de Armazenamento. 
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Anexo VII. Exemplo de Nota de Devolução. 
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Anexo VIII. Ficha de Preparação de Medicamento Manipulado – Pomada de Enxofre. 
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Anexo IX. Panfleto Informativo – “A importância da desparasitação e principais cuidados 

que deve ter com o seu animal de companhia”. 
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Anexo X. Cartaz de divulgação do Dia do Animal e do Banco Veterinário. 

 

 

Anexo XI. Espaço destinado à entrega de bens destinados ao Banco Veterinário. 
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Anexo XII. Bens recolhidos no âmbito do projeto Banco Veterinário. 
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Anexo XIII. Apresentação sobre o tema “Candidíase Vulvovaginal”. 
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Anexo XIV. Protocolo de Indicação Farmacêutica para a Candidíase Vulvovaginal. 

 

Protocolo de Indicação Farmacêutica para a Candidíase Vulvovaginal 

 

1. Conteúdo Técnico 

1.1. Introdução 

A Candidíase Vulvovaginal (CV) é causada pelo crescimento anormal de um fungo do género 

Candida, sendo que a espécie C. albincans é responsável por cerca de 90% das infeções, 

seguindo-se as espécies C. glabrata e C. kruzei. 

 

1.2. Fatores de Risco 

Os fatores de risco que aumentam a probabilidade que a mulher sofra de CV são:  

a) fatores sexuais: a incidência de CV aumenta com o início da vida sexual e com o sexo oral;  

b) farmacoterapia: maior incidência em mulheres que recorrem contracetivos orais, 

antibióticos, corticosteroides e quimioterapia;  

c) diabetes;  

d) gravidez;  

e) doenças que afetam o sistema imunitário, como é o caso do HIV. 

A possibilidade de ocorrerem recidivas é maior quando a mulher apresenta pelo menos um 

dos fatores de risco mencionados anteriormente. 

 

1.3. Sinais e sintomas 

Apesar da CV por vezes ser assintomática, geralmente, a infeção é caracterizada por: a) 

corrimento branco, grumoso, inodoro e espesso; b) prurido vulvovaginal; c) irritação e ardor; 

d) inchaço e vermelhidão; e) dor ao urinar. Nos casos mais graves poderão ocorrer fissuras 

vulvares e dor no ato sexual. 

 

1.4. Referência ao médico 

O doente tem indicação para avaliação clínica sempre que cumpra pelo menos uma das 

seguintes condições: 

- episódio recorrente 

- gravidez ou amamentação 

- dor abdominal 

- idade inferior a 12 anos 
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- presença de fatores de risco como diabetes, HIV e outras doenças imunossupressoras 

 

1.5. Processo de Indicação Farmacêutica para a Candidíase Vulvovaginal 

FLUXO DESCRIÇÃO RESP 

 - Solicitação de medicamentos/conselhos 

- Apresentação de queixas ou sintomas 

 

Recolha de dados da utente: 

- idade 

F 

 Caracterização da infeção: 

(1) Quais os sintomas 

(2) Duração dos sintomas 

(3) Averiguar presença de outros sintomas 

(indicadores de alarme) 

(4) Averiguar a existência de outros problemas de 

saúde 

 

Fatores de referenciação ao médico: 

- episódio recorrente 

- gravidez ou amamentação 

- dor abdominal 

- menos de 12 anos 

- presença de fatores de risco como diabetes, HIV e 

outras doenças imunossupressoras 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

F 

  Medidas não farmacológicas (MNF): 

- Utilização de probióticos por via oral 

- Utilizar produtos de lavagem adequados para 

proteger, cuidar e acalmar zona íntima 

 

Terapêutica farmacológica: 

- Indicação dos seguintes fármacos de uso intra-vaginal 

e/ou tópico: clotrimazol e econazol (Anexo I) 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Análise da resposta à terapêutica. 

 

 

Fatores de referência ao médico: 

- doente não apresenta melhoras ao fim de 3 dias 

- agravamento de algum sintoma 

- ocorrência de reações adversas ao tratamento 

- infeção recorrente 

 

 

F 

 

 

F 

 

 

Contacto do utente 

Identificação do utente 

Avaliação da situação 

 
Fatores 

de 
referenciação 

Sim 

MNF e 

indicação 

farmacêutica 

com 

referenciação 

Não 

MNF e/ou indicação 

Seleção 

Seguimento 

 
Fatores 

de 
referenciação 

Sim 

MNF e 

indicação 

farmacêutica 

com 

referenciação 

Doente tratada/satisfeita 

Não 
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Anexo XV. Rastreio Cardiovascular realizado na freguesia de Vila Boa do Bispo. 
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Anexo XVI. Formações assistidas durante o período de estágio na FN. 

Formação Local Data e Duração 

GLOBALVET® 

Desparasitação, Contraceção, 

Higiene e Cosmética e Principais 

Afeções dos Animais de Companhia 

ANF Porto 
05/07/2018 

2h30 

BIODERMA® 

Curso Geral 
Hotel Porto Palácio 

20/09/2018 

6h00 

Formação de Cessação Tabágica 
ANF Porto 

20/09/2018 

2h00 

GLOBALVET® 

Protocolos de Aconselhamento 
ANF Porto 

26/09/2018 

2h30 

Lierac® e Phyto® 

Lançamento de novos produtos  
Hotel Vincci 

27/09/2018 

4h00 

BIODERMA® 

Suporte Avançado Bioderma Expert 

(SABE) 

Hotel Porto Palácio 
10/10/2018 

6h00 

FILORGA® 

Curso Geral 
Hotel Crowne Plaza 

10/10/2018 

2h30 

Nuxe® 

Curso Nuxe Prodigieuse 
Hotel Crowne Plaza 

15/10/2018 

2h30 

SVR® 

Formação Molecular 
Hotel Crowne Plaza 

16/10/2018 

4h00 

Caudalie® 

Curso Geral 
Yetman 

18/10/2018 

4h00 

Mustela® e Akileine® 

Curso Geral 

Associação Portuguesa de 

Podologia 

23/10/2018 

4h00 
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Resumo 

 

A Farmácia Hospitalar constitui-se como uma parte integrante dos cuidados prestados 

aos doentes numa unidade de saúde e é uma área de especialidade reconhecida pela Ordem 

dos Farmacêuticos. 

O princípio de que “Todos os hospitais têm a sua farmácia e todas as farmácias têm os 

seus farmacêuticos.” rapidamente elucida a importância do Farmacêutico Hospitalar. De 

facto, os Serviços Farmacêuticos  Hospitalares são constituídos por equipas dotadas de 

autonomia técnica e científica e têm como principais missões, por um lado, assegurar a 

terapêutica medicamentosa dos doentes e otimizar a contribuição da mesma para os resultados 

desejados em saúde Por outro lado,  integram equipas prestadoras de cuidados de saúde e 

promovem ações de investigação científica e de ensino. 

O presente relatório tem como objetivo a descrição do funcionamento dos Serviços 

Farmacêuticos do Hospital Privado de Gaia, nomeadamente, como é realizada e gestão de 

todo o circuito de aquisição e distribuição de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos, a produção e controlo de medicamentos e a importância da 

farmacovigilância. São também apresentadas as atividades que desenvolvi durante o período 

de estágio,  quer aquelas que estavam previstas  no plano operacional dos Serviços 

Farmacêuticos do Hospital, quer as atividades desenvolvidas  no âmbito da gestão 

organizacional, que contribuíram para uma melhoria contínua dos serviços prestados. 

O período de estágio no Hospital Privado de Gaia, contribuiu positivamente para  

adquirir conhecimento técnico e científico na área da farmácia hospitalar e permitiu-me 

perceber a importância da profissão farmacêutica em ambiente hospitalar. 
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1. Introdução 

A Farmácia Hospitalar constitui-se como uma parte integrante dos cuidados prestados 

aos doentes numa unidade de saúde e é uma área de especialidade reconhecida pela Ordem 

dos Farmacêuticos [1].  

Segundo o Decreto-Lei n.º 44/204 de 2 de fevereiro de 1962, os Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares (SFH) são sujeitos à orientação geral dos órgãos de administração hospitalar, no 

entanto, são dotados de autonomia técnica e científica [2].  

Os farmacêuticos hospitalares têm, por um lado, como principais missões assegurar a 

terapêutica medicamentosa dos doentes e otimizar a contribuição da mesma para os resultados 

desejados em saúde, garantindo sempre qualidade e segurança dos medicamentos. Por outro 

lado, integram equipas prestadoras de cuidados de saúde e promovem ações de investigação 

científica e de ensino [3].  

Para garantir a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos e produtos de saúde é 

necessário efetuar uma gestão integrada de todos os medicamentos e produtos de saúde 

existentes na unidade de saúde, num processo que envolve várias etapas, nomeadamente: a 

seleção, a aquisição, a prescrição e a administração. Por outras palavras, poderá dizer-se que 

o farmacêutico hospitalar têm como função assegurar os “7 certos”: doente certo, 

medicamento certo, dose certa, via de administração certa, tempo de administração certa, 

informação certa e documentação certa [1]. 

O presente relatório tem como objetivo a descrição do funcionamento dos Serviços 

Farmacêuticos do Hospital Privado de Gaia (HPG) e das atividades realizadas no âmbito do 

estágio curricular profissionalizante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. 

 

2. Grupo Trofa Saúde 

O Grupo Trofa Saúde (GTS) é constituído por uma rede integrada de hospitais privados, 

distribuídos essencialmente pelo Norte do País. Com cerca de 15 anos de existência, o GTS 

é já uma referência a nível nacional, servindo cerca de 2,5 milhões de habitantes [4]. 

O GTS tem como principal objetivo melhorar a forma de cuidar em saúde, uma vez que 

confiança na saúde é essencial para os utentes. As unidades de saúde do grupo são nove: 

Hospital Privado de Alfena (HPAV), Hospital Privado de Braga Centro, Hospital Privado de 

Braga, Hospital de Dia de Famalicão (HDF), Hospital Privado de Gaia (HPG), Hospital de 

Dia da Maia (HDM), Hospital Privado da Boa Nova (HPBN), Hospital de Dia de São João 

da Madeira (HDSJM) e Hospital Privado da Trofa (HPT) [5]. 

 As instalações das várias unidades apresentam um design moderno, no qual a 

arquitetura e engenharia hospitalar se traduzem em infraestruturas funcionais e seguras. 
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Assim, juntamente com um corpo clínico de excelência e a personalização do atendimento, o 

GTS presta um serviço de acordo com os padrões mais atuais da medicina moderna [4]. 

 

2.1. Hospital Privado de Gaia 

O HPG é uma das unidades de saúde mais recentes e inovadoras do GTS. Fundado em 

2015 e localizado no centro da cidade de Vila Nova de Gaia, foi criado por forma a responder 

às necessidades de todos os utentes do grupo, mas especialmente para os utentes de Vila Nova 

de Gaia e concelhos limítrofes. 

A arrojada unidade, do ponto de vista arquitetónico e funcional, presta serviços de saúde 

com a experiência e qualidade de uma equipa de profissionais de saúde liderada pelo Dr. 

Nuno Brito (Diretor Clínico) e pelo Dr. Tiago Afonso (Administrador) [6]. O HPG apresenta 

uma oferta alargada de serviços de saúde, nomeadamente: Análises Clínicas, Anatomia 

Patológica, Bloco de Partos, Bloco Operatório, Consulta Externa Programada, Exames 

Complementares de Diagnóstico, Fisioterapia, Gastroenterologia, Imagiologia, 

Internamento, Medicina Dentária, Unidade de Cuidados Intermédios, Unidade Integrada de 

Convalescença (UICRM), e Urgência aberta 365 dias/24 horas [7]. 

 

3. Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

Os SFH do GTS estão distribuídos por várias unidades de saúde do grupo e, por 

conveniência técnica e económica, são geridos a partir de uma unidade centralizada designada 

de Farmácia Central (FC), sediada no HPAV. A gestão da FC, desde a aquisição, controlo e 

distribuição de medicamentos, e coordenação de todas as farmácias satélite do grupo é da 

responsabilidade da Dra. Patrícia Moura.  

A direção técnica dos SFH de cada uma das unidades de saúde é assegurada por um 

farmacêutico (Anexo I), com a exceção das unidades de saúde HDF, HDM e HDSJM. Estas 

unidades não prestam serviços em dimensões que suficientes que justifiquem a existência de 

um posto de SFH na unidade, e por isso, os SF dessas unidades são assegurados pelo HPT, 

HPBN e HPG, respetivamente [8].  

 

3.1. Organização do Espaço Físico 

Os SFH do HPG possuem apenas uma divisória ampla e com boa luminosidade, que 

apresenta uma área de 75m2 dotada de um sistema de climatização apropriado e um sistema 

de controlo de temperatura e humidade [3]. O espaço físico encontra-se organizado de acordo 

com a metodologia Kaizen. Nesse sentido, o espaço encontra-se dividido em várias zonas 
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distintas perfeitamente delimitadas com o objetivo de aumentar a qualidade e a rentabilidade 

dos SFH, mas também detetar erros mais facilmente e reduzir desperdícios. 

Como é possível observar na representação esquemática (Anexo II), as instalações 

possuem um espaço destinado ao armazenamento de medicamentos, uma mesa de trabalho, 

uma zona de receção e saída de encomendas, uma zona de reembalamento e etiquetagem  e 

uma zona de validação de prescrição [9]. 

 

3.2. Localização e Horário de Funcionamento 

Os SFH do HPG encontram-se situados no quinto piso da torre azul do hospital e estão 

situados num local de facilidade de acesso externo e interno, próximo de elevadores. Como 

sugere o “Manual de Farmácia Hospitalar”, os SFH apresentam uma relação de proximidade 

prioritária com a Consulta Externa, o Internamento, a Urgência, a Unidade de Cuidados 

Intensivos, o Bloco Operatório e o Bloco de Partos. Por outro lado, apresenta uma relação de 

proximidade fraca com a Unidade Integrada de Convalescença, a Fisioterapia e a Medicina 

Dentária [3]. 

O horário de funcionamento dos SFH do HPG é definido pela Comissão Executiva da 

unidade de saúde e encontra-se afixado num local adequado e visível para os utilizadores na 

zona de acesso/entrada dos mesmos. No HPG, os SFH funcionam apenas em dias úteis, das 

9:00h às 18:00h, estando encerrados aos sábados, domingos e feriados [8].  

Contudo, em situações em que seja necessário adquirir medicação fora do horário de 

funcionamento dos serviços, o enfermeiro de serviço, poderá fazê-lo. Para isso, deverá 

notificar por email a Diretora dos SFH e, quando se dirigir à farmácia para efetuar o 

levantamento da medicação, deverá obrigatoriamente preencher o formulário de “Registo de 

Levantamento de Medicação” (Anexo III) [9]. Além disso, o contacto do farmacêutico 

coordenador de cada unidade é facultado aos diversos SC do hospital e consta na lista de 

contactos de urgência do hospital [8]. 

 

3.3. Sistema Informático 

 A existência de um sistema de informação e gestão adaptado à farmácia hospitalar 

permite uma melhor gestão de stocks e uma otimização da gestão racional dos medicamentos, 

melhorando a efetividade dos cuidados farmacêuticos [10].    

Nesse sentido, os SFH do GTS utilizam o programa CPC/HS® desenvolvido pela Global 

Intelligent Technologies (Glintt). O CPC/HS possibilita a permuta de informação de forma 

simplificada entre os vários profissionais de saúde na realização de tarefas imprescindíveis 

do ato medicamentoso, nomeadamente, facilita o processo de validação de prescrições, 
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influencia a seleção de medicamentos e permite o controlo da adesão à terapêutica. O 

acompanhamento informático da farmacoterapia contribui para a diminuição dos erros 

associados à toma de medicação e, ainda, reconhecer e reportar reações adversas. 

O programa de gestão PHC® é um outro software utilizado pelos SFH para a receção de 

encomendas e emissão de guias de transporte necessárias para o transporte de medicamentos 

e produtos farmacêuticos. A FC utiliza ainda a Intranet, que corresponde a um programa 

utilizado para a validação do stock e a satisfação de pedidos dos SFH das várias unidades do 

GTS. 

 

3.4. Comissão de Farmácia e Terapêutica  

De acordo com o Despacho n.º 2325/2017, a existência de uma Comissão de Farmácia 

e Terapêutica (CFT) de natureza hospitalar têm como missão promover a utilização mais 

eficiente dos medicamentos, apoiando se para isso em bases sólidas de farmacologia clínica 

e evidência da relação custo-efetividade, monitorizando a prescrição os medicamentos, a sua 

utilização e a equidade no acesso à terapêutica [11]. A CFT do GTS é constituída por médicos 

e farmacêuticos e reúne-se de 2 em 2 meses no sentido de implementar regras e procedimentos 

que contribuam para melhorar os cuidados de saúde prestados pelos serviços hospitalares, 

avaliar custos e monitorizar a terapêutica instituída.  

 

3.5. Sistemas de Garantia e Gestão da Qualidade 

A qualidade em saúde reflete-se na prestação de cuidados de saúde acessíveis e 

equitativos e é definida pelo conjunto de propriedades de um serviço de saúde que conferem 

a aptidão para satisfazer as necessidades implícitas e explícitas dos doentes [12]. Desta forma, 

a qualidade em saúde é assegurada através de sistemas de Garantia da Qualidade, que têm 

por base um conjunto de procedimentos padronizados que devem ser escritos, documentados 

e periodicamente revistos e atualizados para todas as atividades desenvolvidas pelos SFH [3].   

À semelhança dos restantes SC do GTS, os SFH estão validados e certificados de acordo 

com a Norma  ISO 9001:2008 da Associação Portuguesa de Certificação (APCER) [4]. O 

sistema de gestão de qualidade implementado segue os procedimentos padronizados descritos 

no “Manual de Procedimentos dos Serviços Farmacêuticos do Grupo Trofa Saúde”. Estes 

procedimentos são regularmente revistos e atualizados. A existência de auditorias internas e 

externas periodicamente permitem uma melhoria contínua do sistema, uma vez que permitem 

identificar possíveis não conformidades e, consequentemente, a aplicação de medidas 

corretivas [8].  
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Recentemente, com o surgimento da nova norma ISO 9001:2015, todo o hospital se 

encontra num período de transição e atualização dos procedimentos de gestão da qualidade 

para obter a nova certificação pela APCER [13]. 

 

4. Seleção, Aquisição e Armazenamento de Medicamentos, Produtos 

Farmacêuticos e Dispositivos Médicos 

A gestão racional de medicamentos pelos SFH garante o bom uso e a dispensa de 

medicamentos em perfeitas condições aos doentes do hospital [3]. Por esse motivo, a gestão 

dos stocks no GTS é efetuada informaticamente através da atualização automática de stocks. 

Ainda assim, é efetuado, pelo menos uma vez por ano, o controlo das existências dos 

medicamentos existentes nos SFH e nos restantes SC. Alguns medicamentos, como os 

Medicamentos de Uso Condicionado, são sujeitos a contagens mais frequentes [9]. 

 

4.1. Seleção de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos 

A CFT do GTS desenvolveu um Formulário Hospitalar próprio, o Formulário Hospitalar 

do Grupo Trofa Saúde (FHGTS). A seleção dos medicamentos incluídos no FHGTS têm por 

base o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e as necessidades 

terapêuticas específicas dos doentes do hospital não contempladas no FHNM [8]. 

 

4.2 . Sistemas e Critérios de Aquisição 

No GTS, aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é 

um processo centralizado que envolve a coordenadora dos SFH e o responsável do 

departamento de compras. Em conjunto, estas duas entidades escolhem fornecedores 

preferenciais, tendo em conta orçamentos, concursos anuais e as melhores condições de 

compra dos medicamentos que constam no FHGTS. Neste sentido, para cada medicamento é 

eleito um fornecedor principal, cujos preços e condições de entrega e pagamento vigoram em 

contrato durante um ano.  A FC é reconhecida pelo Instituto Nacional da Farmácia e do 

Medicamento (INFARMED) como um distribuidor certificado e, nessa condição, funciona 

como um fornecedor interno dos SFH das várias unidades de saúde do GTS.  

A gestão das existências dos SFH é efetuada informaticamente, consultando o stock ideal 

estabelecido para cada medicamento. Semanalmente, através do CPC/HS o farmacêutico 

responsável de cada unidade deverá efetuar um pedido de encomenda à FC dos produtos que 

atingiram o ponto de encomenda. 
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Caso seja efetuado um pedido urgente um medicamento, produto farmacêutico ou 

dispositivo médico que não esteja em stock no armazém dos SFH e que seja comercializado 

numa farmácia comunitária, pode-se recorrer à Farmácia da Portela em Vila Nova de Gaia 

para adquirir o produto. Caso seja um produto exclusivamente de uso hospitalar, pode ser 

efetuado um pedido de empréstimo a um hospital público ou, então, a uma das unidades do 

grupo [8]. 

 

4.3. Circuitos Especiais de Aquisição de Medicamentos 

4.3.1. Aquisição de Medicamentos Estupefacientes e/ou Psicotrópicos 

De acordo com o Artigo 18º do Decreto Regulamentar n.º61/94, de 12 de outubro, 

aquando da aquisição de medicamentos estupefacientes e/ou psicotrópicos (MEP), a nota da 

encomenda deve ser acompanhada pelo “Anexo VII” (Anexo IV), que deve ser assinado e 

carimbado pelo Diretor dos SFH [14, 15]. Este anexo, aprovado pelo INFARMED, é 

constituído pelo original e pelo duplicado. Assim, quando os SFH fazem a encomenda, tiram 

fotocópia da nota de encomenda, que posteriormente é arquivada. O anexo original e o seu 

duplicado são enviados para o laboratório juntamente com o pedido de encomenda. Quando 

a encomenda é recebida nos SFH, vem acompanhada do anexo original assinado pelo 

laboratório, ficando arquivado nos SFH durante um período de cinco anos [3, 9]. 

 

4.3.2. Aquisição de Medicamentos Sujeitos a Autorização de Utilização Especial 

(AUE) 

Todos os medicamentos comercializados em Portugal devem ter obrigatoriamente uma 

“Autorização de Introdução no Mercado” (AIM). Contudo, em algumas situações, em que o 

hospital necessite de um medicamento cujo benefício clínico é bem reconhecido e que não 

detenha uma AIM, pode pedir uma AUE ao INFARMED [3, 16]. O pedido de obtenção de 

AUE deve ser efetuado pelo responsável dos SFH anualmente, geralmente durante o mês de 

setembro. Este pedido deve ficar arquivado por um período não inferior a 5 anos e, sempre 

que solicitado, deve ser facultado ao INFARMED. Uma vez concedida, a AUE vigora durante 

um ano [9, 16]. 

 

4.4. Receção e conferência de encomendas 

No momento da receção, os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos são colocados numa área visualmente delimitada e com a identificação “Receção de 

Encomendas”. Em seguida, aqueles de pequena dimensão, são colocados numa mesa 
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específica para a verificação e em todos os produtos, numa primeira instância, é verificado o 

seu aspeto físico, que é avaliado quanto à integridade, embalagem e etiquetagem. Os grandes 

volumes são verificados na área de receção.  

É fundamental conferir toda a documentação (guias de remessa e faturas) e verificar o 

número de volumes, o seu conteúdo, lote de fabrico e prazo de validade (PV), sendo o mínimo 

aceitável de 6 meses.  Caso se trate de um medicamento que necessita de condições especiais 

de armazenamento, é verificado se essas condições foram asseguradas durante o transporte. 

Sempre que é detetada uma anomalia na encomenda e é necessário a sua devolução ao 

fornecedor, é elaborada em sistema informático uma nota de devolução. O funcionário do 

armazém é responsável por dar entrada no sistema informático das guias de remessa e faturas. 

No registo informático deve contar a codificação, descrição, quantidades, lote de fabrico e 

PV. 

As guias de transporte, assim como as faturas e registos de receção e entrada, são 

arquivadas, por ordem cronológica, em pastas identificadas para cada efeito, por um período 

não inferior a cinco anos [9]. 

 

4.5. Armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos 

Todos os medicamentos devem ser armazenados de acordo com as suas necessidades 

específicas de armazenamento. Sempre que existem dúvidas quanto às condições de 

armazenamento de um medicamento, é consultado o Folheto Informativo que acompanha o 

medicamento ou o  Resumo das Características do Medicamento (RCM), disponível na base 

de dados do INFARMED – o Infomed [9]. 

 

4.5.1. Armazenamento Geral 

Os medicamentos que não necessitam de um armazenamento especial são colocados em 

prateleiras ou gavetas individuais, distribuídos por especificidades medicamentosas, 

colocados por ordem alfabética de DCI e ordem crescente de dosagem. 

Os medicamentos devem ser conservados em condições adequadas de luminosidade, 

temperatura e humidade. Nesse sentido, os parâmetros de temperatura e humidade das 

instalações de armazenamento são continuamente monitorizados e registados. A temperatura 

deve ser inferior a 25ºC e a humidade inferior a 60%. As instalações devem também oferecer 

proteção da luz solar direta. 
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No armazenamento de um medicamento, produto farmacêutico ou dispositivo médico 

deve ser sempre respeitada a regra do FEFO (first expired first out), colocando à frente os 

lotes com menor PV e os lotes com maior PV atrás, de forma a que o produto com validade 

mais curta seja o primeiro a ser consumido [8,9].  

De forma a prevenir erros de administração que possam comprometer a segurança do 

doente, a Direção Geral de Saúde (DGS) recomenda que as unidades de saúde elaborem uma 

lista de medicamentos LASA e a utilização de etiquetas que sigam o método de Tall Man 

Lettering. Os medicamentos Look-Alike, Sound-Alike (LASA) são aqueles cujo o nome 

ortográfico e/ou fonético é semelhante, podem ser facilmente confundidos uns com os outros, 

originando trocas de medicamentos.  O método de Tall Man Lettering consiste na inserção 

seletiva de letras maiúsculas no meio das denominações ortográficas semelhantes para uma 

melhor diferenciação [17]. Assim, o HPG possui uma lista de medicamentos LASA afixada 

em todos os SC e etiquetas Tall Man Lettering (Anexo V). 

Existem também medicamentos cuja administração incorreta, seja devido a erros de 

dosagem, de preparação ou utilização indevida, apresenta riscos sérios para a saúde do doente. 

Por esse motivo, os SFH do HPG elaboraram um quadro resumo do medicamentos de alto 

risco (Anexo VI) que se encontra disponível em todos os SC. Além disso, a etiqueta de 

identificação do local de armazenamento apresenta um sinal de perigo (Anexo VII), de modo 

a alertar os profissionais de saúde [8]. 

 

4.5.2. Armazenamento Especial 

Alguns medicamentos e produtos farmacêuticos possuem especificações técnicas ou 

regulamentares que impõe a aplicação de procedimentos específicos de armazenamento, 

nomeadamente: medicamentos termolábeis, medicamentos estupefacientes e/ou 

psicotrópicos, medicamentos fotossensíveis, gases medicinais, medicamentos inflamáveis e 

carros de emergência. 

Os medicamentos termolábeis necessitam de refrigeração e, por isso, são armazenados 

em câmaras frigoríficas existentes nos SFH. As câmaras frigoríficas, cuja temperatura se deve 

situar entre 2-8ºC, possuem um sistema de controlo e de registo de temperatura acoplado que 

dispara quando a temperatura se desvia do intervalo recomendado. 

Os MEP estão acondicionados num cofre com fechadura de segurança, em prateleiras e 

devidamente separados e rotulados. No HPG, o medicamento Sugamadex, utilizado para a 

reversão do bloqueio neuromuscular induzido pelo rocurónio ou pelo vecurónio, também se 

encontra armazenado no cofre [18]. Apesar de o Sugamadex não ser um MEP, o seu elevado 

custo requer um controlo mais apertado da sua utilização. Sempre que este fármaco é 
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utilizado, o médico deve entregar aos SFH  uma justificação de utilização deste fármaco 

através da “Folha de Justificação de Utilização de Sugamadex” (Anexo VIII) [9].  

Os medicamentos fotossensíveis devem ser mantidos numa embalagem apropriada e 

armazenados num local ao abrigo da luz. Se necessário poderá usar-se uma folha de alumínio 

como proteção da luz. 

Os medicamentos inflamáveis são armazenados num local individualizado na zona de 

armazém, em bacias de retenção. Caso ocorra uma situação de derramo e/ou incêndio, os SFH 

do GTS dispõe de um “Manual de Procedimentos de Emergência de Medicamentos 

Inflamáveis” onde se encontram sistematizadas as boas práticas e procedimentos de 

segurança que devem ser aplicados nestas situações [19].  

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de agosto, os gases medicinais são todos 

aqueles que se destinam a entrar em contacto direto com o organismo humano, pela sua 

“utilização em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo” ou para “conservar ou 

transportar órgãos, tecidos ou células destinados a transplantes”, sendo por isso considerados 

medicamentos [20, 21]. O seu armazenamento é efetuado numa área separada do restante 

armazém. A garrafas que contêm os gases são distribuídas em três rampas: esquerda, direita 

e de emergência. A rampa de emergência é utilizada apenas caso as restantes estejam vazias 

e não tenha ocorrido a sua substituição. A equipa de manutenção do HPG é responsável por 

efetuar os pedidos de reposição ao fornecedor, sempre que a quantidade de gás atinge 50% 

do stock ideal. Sempre que é efetuada a substituição de uma garrafa, a equipa de manutenção 

notifica os SFH por email e, posteriormente, entregam em mão aos SFH as guias de remessa 

das garrafas. Por sua vez, os SFH efetuam o registo do lote, PV e a rampa em que se encontra 

a garrafa, num documento específico,  que contém toda a informação relativa ao circuito dos 

gases medicinais [8,22]. 

Os carros de emergência contêm medicação e material necessário em situações de 

emergência e estão disponíveis nos vários SC do HPG. Estes carros estão selados e, sempre 

que um produto é retirado, deve ser reposto antes que o carro volte a ser selado. Na Urgência 

encontra-se, ainda disponível um saco de emergência, cuja constituição tem como objetivo 

satisfazer as necessidades inerentes a um possível transporte de emergência [8]. 

 

4.6. Controlo de Prazos de Validade 

Todos os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos que dão entrada 

nos SFH são verificados e o seu PV é registado em formato digital: numa folha de Excel. O 

controlo do PV nos SFH é efetuado mensalmente. Sempre que um medicamento, produto 

farmacêutico ou dispositivo médico atinge um PV inferior a três meses, é retirado do local de 
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armazenamento e colocado numa área específica com a indicação “Atenção, prazo de 

validade a expirar”. 

Nos SC, a responsabilidade do controlo de prazos de validade é partilhada entre os 

enfermeiros e o farmacêutico responsável. Assim, mensalmente a equipa de enfermagem 

verifica o PV de todos os produtos existentes nos SC e comunica, via email, aos SFH quais 

os medicamentos com PV inferior a três meses. Se possível, os medicamentos são 

substituídos por outros com PV mais alargado. Alternativamente, é mantido o stock no 

serviço, sendo este sinalizado pelo farmacêutico com a etiqueta “Atenção, prazo de validade 

a expirar”[9]. 

O controlo do stock  é também efetuado de acordo com os alertas de qualidade e 

segurança do INFARMED [23]. Quando é emitido um alerta, os SFH averiguam se o produto 

em causa existe no armazém ou nos SC e se este contempla alguma das condições que 

constituem o motivo para ser retirado do mercado [9]. 

 

4.7. Monitorização da Temperatura e Humidade 

Nos SFH, temperatura e a humidade das instalações de armazenamento e das câmaras 

frigoríficas são monitorizadas através de uma sonda. A sonda efetua um registo contínuo de 

dados, que ficam registados informaticamente. O registo e controlo é da responsabilidade do 

serviço de manutenção. Consideram-se como valores aceitáveis uma temperatura ambiente 

até 25ºC e uma humidade relativa até 60%. No caso dos medicamentos termolábeis, a 

temperatura da câmara frigorífica poderá variar entre 2 e 8ºC. Quando as temperaturas se 

desviam dos intervalos de temperatura aceitáveis, é emitido um alerta para a Diretora Técnica 

e para o técnico da manutenção.  

O registo gráfico da temperatura (Anexo IX) é enviado semanalmente pela equipa de 

manutenção para a responsável dos SFH, que deve analisar e justificar todos os picos 

registados. Esta verificação deve ser evidenciada por data e assinatura e, posteriormente, os 

registos devem ser arquivados em pasta própria por um período mínimo de cinco anos. 

Nos SC, os parâmetros de temperatura e humidade também são constantemente 

controlados e registados pelo serviço de manutenção. Quando são detetados valores 

superiores ao limite, é emitido um alerta para os serviços de manutenção e de enfermagem. 

Os registos gráficos são enviados pela manutenção semanalmente para o enfermeiro 

coordenador que, após receção, devem ser analisados e arquivados numa pasta com a 

designação “Monitorização de temperatura/verificados” [9]. 
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4.8. Higienização 

A higienização das áreas de armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos 

e dispositivos médicos é efetuada uma vez por dia pelos serviços comuns do HPG com a 

supervisão do farmacêutico responsável. O registo é efetuado no Registo de Higienização 

existente nas instalações [9]. 

 

5. Produção e Controlo de Medicamentos 

5.1. Produção de Medicamentos Manipulados Não Estéreis 

No GTS, a produção de medicamentos manipulados não estéreis (MMNE) é um 

processo centralizado, isto é, é realizado no laboratório da FC. A produção destes 

manipulados, que são essencialmente soluções, é realizado numa hotte e de acordo com as 

boas práticas de fabrico. 

Quinzenalmente, o farmacêutico de cada unidade de saúde deve efetuar o pedido de 

MMNE à FC. A compilação e execução dos pedidos é da responsabilidade da técnica auxiliar 

da FC. Para os diferentes MMNE existe uma ficha de preparação modelo, que é elaborada 

com base no Formulário Galénico Português.  Existe também um modelo para o rótulo do 

manipulado, onde deve constar a composição qualitativa e quantitativa, o PV (geralmente 30 

dias), o lote, a data de preparação e o nome do responsável pelos SFH. Devem também contar 

outras informações relevantes como as condições de conservação e instruções de utilização 

[9, 24]. 

 

5.2. Preparação de Nutrição Parentérica 

Uma vez que as necessidades atuais dos utentes do GTS não o justificam, os SFH não 

possuem uma unidade de preparação de bolsas de nutrição parentérica. Contudo, em cada 

unidade, existem disponíveis bolsas de nutrição parentéricas pré-fabricadas caso algum utente 

necessite deste regime nutricional específico. Estas bolsas, de modo a aumentar estabilidade 

e o PV do produto, são geralmente tricompartimentadas com soluções de glicose, lípidos e 

aminoácidos. Caso seja necessário, poder-se-á recorrer a uma suplementação da bolsa com 

oligoelementos, eletrólitos e/ou vitaminas. A preparação da bolsa é efetuada pelo enfermeiro 

do SC que, ao exercer uma pressão suave sobre a bolsa, rapidamente promove a mistura dos 

três compartimentos [9]. 
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5.3. Preparação de Medicamentos Citotóxicos 

A preparação de medicamentos citotóxicos para administração parentérica é uma área 

com grande relevância a nível dos SFH. Devido à sua natureza farmacológica e elevado risco, 

a sua manipulação requer instalações e equipamentos próprios, assim como procedimentos 

técnicos específicos e pessoal especializado [3]. A preparação de citotóxicos no GTS é um 

processo centralizado, pois é exclusivamente realizado na Unidade de Preparação de 

Medicamentos Citotóxicos (UPMC) localizada nos Serviços Farmacêuticos do HPAV. A 

preparação e distribuição destes medicamentos é efetuada de forma individualizada e de 

acordo com os protocolos de tratamento existentes e autorizados pela coordenadora de 

oncologia do GTS. 

O farmacêutico responsável pela UPMC têm como responsabilidade implementar um 

manual de procedimentos e atualizá-lo sempre que necessário. Este manual deve apresentar 

procedimentos em que intervêm farmacêuticos, assistentes operacionais dos SFH, médicos e 

enfermeiros das Unidades de Oncologia. 

Os medicamentos citotóxicos são preparados numa sala de preparação com pressão de 

ar negativa em câmaras de fluxo laminar, no dia em que a administração ao doente está 

agendada. Esta forma de preparação permite não só assegurar a assepsia e a estabilidade do 

medicamento, mas também garantir a segurança do operador e evitar a contaminação 

ambiental [25]. Caso ocorra um derrame acidental, deve ser utilizado o “kit de derrame de 

citotóxicos”, de forma a conter ao máximo a exposição a estes fármacos. 

É da responsabilidade da Dra. Patrícia Moura a validação de todas as etapas da 

preparação dos medicamentos citotóxicos, desde as características organoléticas do fármaco 

(cor, aspeto, presença de partículas), ao tipo de diluição, volume, tipo de prolongador de 

sistema utilizado e a sua correta adaptação ao soro de diluição. Por fim, deve ainda aprovar o 

correto acondicionamento (sistema de selagem) para o transporte para as diferentes unidades 

do grupo [9]. 

 

5.4. Controlo de Qualidade de Manipulados 

De modo a garantir a qualidade e eficácia na produção de manipulados e aumentar a 

segurança de utilização na prática clínica, a FC possui um protocolo detalhado da preparação 

de cada manipulado, assim como a respetiva ficha de preparação. Este sistema de gestão de 

qualidade garante a homogeneidade de todas as etapas da produção e asseguram a 

conformidade e reprodutibilidade do produto final. A diretora dos SFH é a responsável pela 

verificação da qualidade do produto final, assim como da sua libertação para o circuito interno 

de distribuição [8]. 
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5.5. Reembalagem, Etiquetagem e Fracionamento de Medicamentos 

A reembalagem de doses unitárias de formas farmacêuticas sólidas deve sempre 

assegurar a segurança e qualidade do medicamento. Sempre que as formas unitárias sólidas 

não cumpram os requisitos de segurança e as boas práticas exigidas para  a distribuição em 

dose unitária, devem ser reembalados. O registo da reembalagem é efetuado em modelo 

próprio [8]. A nova embalagem deve proteger o medicamento contra os agentes ambientais e 

garantir a identificação do medicamento, isto é, no rótulo deve constar a designação comum 

internacional (DCI), a forma farmacêutica, a dose, o lote de fabrico e o PV [3]. A 

reembalagem é feita a nível da FC com recurso a uma máquina automática e, posteriormente, 

etiquetados pela Técnica Auxiliar. Se, aquando da reembalagem, o medicamento não for 

retirado da sua embalagem original, é mantida a sua validade original. Caso contrário, é 

atribuída uma validade máxima de seis meses. 

Os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos que são enviados para 

os serviços de Urgência e Bloco Operatório são também etiquetados, para garantir o débito 

ao doente. Na etiqueta deve constar a DCI, forma farmacêutica e código de barras do produto. 

Só não são etiquetados os produtos de pequena dimensão, em que não é possível colocar uma 

etiqueta sem afetar a visibilidade do lote de fabrico, PV e identificação da substância [8]. 

Podem, ainda, surgir situações em que a posologia comercializada das formas 

farmacêuticas sólidas não é adequada para um determinado doente e, desta forma, é 

necessário proceder ao ser fracionamento. O fracionamento é realizado na “Mesa de 

Reembalamento e Etiquetagem” e o registo do procedimento é realizado num documento 

próprio (Anexo X). O medicamento fracionado terá um PV de 6 meses a contar do dia do 

reembalamento ou, então, o PV original, caso esse seja inferior a 6 meses.[9]. 

 

6. Sistemas de Distribuição de Medicamentos 

A distribuição de medicamentos garante o cumprimento da prescrição e a administração 

correta do medicamento, diminuindo os erros relacionados com a medicação, como por 

exemplo, erros de dosagem, troca de via de administração ou, ainda, a administração de 

medicamentos não prescritos. 

Os sistemas de distribuição de medicamentos permitem a monitorização da terapêutica, 

a redução do tempo que os serviços de enfermagem dedicam à manipulação dos 

medicamentos e uma racionalização dos custos relativos à terapêutica [3]. 

No GTS, a distribuição poderá ocorrer em três formas distintas, sendo elas: a distribuição 

a doentes em regime de internamento, a distribuição a doentes em regime de ambulatório e a 
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distribuição de medicamentos sujeitos a legislação restritiva, como é o caso dos 

estupefacientes e/ou psicotrópicos e dos hemoderivados [9]. 

 

6.1. Distribuição em Regime de Internamento 

No GTS, a distribuição a doentes em regime de internamento ocorre através do sistema 

de reposição de stocks nivelados e do sistema de distribuição individual diária em dose 

unitária. 

 

6.1.1. Sistema de Reposição de Stocks Nivelados 

Este sistema consiste na reposição de um stock fixo de medicamentos previamente 

definido e acordado pelos farmacêuticos, enfermeiros e médicos de cada serviço clínico. É 

também definida entre eles a periodicidade da reposição, sendo que deve ter em conta as 

necessidades individuais de cada serviço [3].  O enfermeiro de cada serviço é responsável por 

efetuar o pedido dos medicamentos para reposição dos stocks nivelados que, posteriormente, 

é validado e aviado pelo farmacêutico [9]. No HPG, o fornecimento de medicamentos por 

reposição de stock é feita para os seguintes serviços clínicos: Internamento, Bloco Operatório, 

Bloco de Partos, Urgência, Imagiologia, Fisioterapia e Consulta  Externa [8]. O mesmo 

acontece com a satisfação de pedidos de todos os SC do HDSJM. 

 

6.1.2. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) 

O sistema de DIDDU permite, por um lado, aumentar a segurança no circuito do 

medicamento, conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico de cada doente e diminuir os 

riscos de interações. Por outro lado, permite também racionalizar melhor a terapêutica e 

reduzir os desperdícios [3]. 

Assim, no GTS, é necessária que haja uma distribuição de diária de medicamentos em 

dose individual unitária, para um período de 24 ou 48 horas. Numa primeira instância, a 

prescrição informática (em CPC/HS) da medicação é efetuada pelo médico e, posteriormente, 

o farmacêutico deve interpretar e validar a prescrição e proceder à elaboração do perfil 

farmacoterapêutico do doente. Ao validar a prescrição, o farmacêutico deve ter em 

consideração o estado fisiopatológico do utente e todas as questões relacionadas com o 

medicamento (dose, posologia, indicação terapêutica, duração do tratamento e possíveis 

interações medicamentosas). Esta etapa é crucial para a deteção de erros de prescrição, 

duplicação de medicação e posologia inadequada.   Caso a terapêutica não esteja conforme, 
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o farmacêutico deve alertar o médico prescritor por forma a conseguir a adaptação da 

prescrição. 

Em seguida, os medicamentos a distribuir são preparados pelo farmacêutico, com base 

em “Mapas de Distribuição de Medicamentos” (Anexo XI) gerados pelo CPC/HS, e 

colocados em gavetas de dose unitária individualizadas, que contêm os seguintes elementos: 

nome do doente, número de processo, serviço clínico, quarto e cama. Antes da entrega dos 

módulos prontos,  o farmacêutico faz a verificação de todas as gavetas e averigua se houveram 

alterações de prescrições médicas, e, por fim, a entrega dos módulos é feita por um 

funcionário dos SFH [9]. 

Alguns medicamentos, nomeadamente, os hemoderivados, insulinas, soros, 

medicamentos utilizados em SOS e alguns produtos de nutrição, não integram o sistema 

DIDDU, sendo retirados diretamente do stock de cada internamento. 

 

6.2. Distribuição em Regime de Ambulatório 

A distribuição de medicação a doentes em regime de ambulatório é possível devido à 

evolução tecnológica do medicamento. Este sistema de distribuição apresenta como 

principais vantagens a redução os custos e riscos inerentes a um internamento e oferece a 

possibilidade de o doente efetuar o tratamento no seu ambiente familiar.  

Este tipo de distribuição permite, adicionalmente, monitorizar a adesão à terapêutica e 

aumentar o controlo e a vigilância de determinadas patologias, cuja terapia poderá estar 

associada a efeitos secundários graves [3]. 

No HPG, a distribuição em regime de ambulatório é realizada essencialmente a doentes 

oncológicos, que fazem ciclos de quimioterapia regulares. O farmacêutico hospitalar é 

responsável por validar a prescrição médica e efetuar o pedido de aquisição à FC. 

Posteriormente, a medicação é disponibilizada ao doente através do enfermeiro responsável. 

Por vezes, a medicação é acompanhada de um folheto informativo com toda a informação 

relevante sobre os fármacos administrados, pois nem sempre se proporciona uma 

comunicação presencial entre o doente e o farmacêutico. 

 

6.3. Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Legislação Restritiva 

6.3.1. Medicamentos Estupefacientes e/ou Psicotrópicos 

Para cada serviço clínico, existe um stock pré-definido de MEP. Este stock é definido 

entre o farmacêutico e o responsável do serviço, com base nas necessidades do serviço. 

Sempre que há uma prescrição médica de um MEP, após a administração, é necessário efetuar 
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o registo num impresso de requisição– o Anexo X, modelo n.º 1509 da Imprensa Nacional, 

Casa da Moeda (Anexo XII). Neste modelo, composto por um original e um duplicado, deve 

constar a identificação do serviço, a DCI do medicamento, forma farmacêutica, dosagem, 

nome do doente, número do processo e quantidade administrada. É ainda necessário que o 

modelo seja assinado e rubricado pelo enfermeiro que administra o MEP e, posteriormente, 

deverá ser enviado aos SFH. É da responsabilidade do farmacêutico verificar se o modelo foi 

corretamente preenchimento do modelo e assinado pelo Diretor do Serviço. O farmacêutico 

deve também validar a quantidade administrada e registar a quantidade a fornecer, que deve 

ser escrita por extenso e numerário. O modelo deve depois ser assinado pelo farmacêutico, 

por quem faz a entrega ao serviço e por quem receciona, com a data e respetivo número 

mecanográfico [8]. O duplicado e a respetiva guia de transporte são arquivados pelo 

enfermeiro responsável e o original é arquivado pelo farmacêutico no dossier “Registo de 

Estupefacientes” durante 5 anos. 

  Para efeitos de controlo por parte do INFARMED, todo o circuito de distribuição de 

MEP no HPG é registado pelo farmacêutico numa folha de Excel. Trimestralmente, o diretor 

técnico deve reportar ao INFARMED o número de MEP utilizados no tratamento médico [9].  

 

6.3.2. Medicamentos Derivados do Plasma Humano 

Os medicamentos derivados do plasma humano são constituídos por proteínas 

plasmáticas que têm interesse terapêutico. Estes medicamentos não se podem sintetizar e, por 

isso, são obtidos a partir do plasma humano por processos de fracionamento e purificação 

[26]. Medicamentos deste tipo requerem um circuito especial de distribuição, pois existe uma 

grande preocupação associada à sua utilização: a transmissão de agentes infetocontagiosos 

[27]. Assim, o INFARMED é responsável pela libertação oficial de lotes de medicamentos 

derivados do plasma humano que, após efetuar uma análise detalhada da documentação de 

produção de cada lote e realizar ensaios laboratoriais definidos nas normas europeias, emite 

um Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL) [26]. 

A nível hospitalar, as atividades referentes à requisição, distribuição e administração de 

medicamentos hemoderivados devem ser registadas no Modelo n.º 1804, com a designação 

“Medicamentos Hemoderivados – Requisição/Distribuição/Administração (Anexo XIII)” 

[28,29]. Este modelo é composto por duas vias: a via farmácia e a via serviço. A requisição é 

efetuada pelo médico que deve preencher o modelo com: serviço requisitante, nome, número 

mecanográfico, identificação do doente, hemoderivado, diagnóstico/justificação clínica, 

dose/frequência e duração do tratamento. Por sua vez, o farmacêutico valida a requisição 

numerando o registo de distribuição sequencialmente e identificando o hemoderivado 



 
Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 
 

 

17 

 

dispensado com a indicação da quantidade, lote de fabrico, número do CAUL e data de envio. 

Este modelo e guia de transferência devem acompanhar o hemoderivado até ao serviço 

requisitante, onde o enfermeiro assina o modelo no local de receção com a respetiva data de 

recebimento. O original (via farmácia) é devolvido aos SFH, onde fica arquivado em pasta 

própria, por um período de cinco anos. O duplicado (via serviço) é fornecido ao serviço 

clínico, onde deve ser arquivada por um enfermeiro [27].  

 

7. Farmacovigilância 

Criado em 1992, o Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) é coordenado pelo 

INFARMED, que é, em Portugal, a entidade responsável  pela monitorização da segurança 

de todos os medicamentos detentores de AIM. A monitorização é realizada através da recolha 

e avaliação de reações adversas a medicamentos (RAM), o que permite uma melhor 

identificação de riscos associados à utilização de medicamentos e implementar medidas de 

minimização dos mesmos.  

A notificação de RAM é importante, pois muitas vezes ocorrem reações adversas, por 

exemplo, raras ou de aparecimento tardio, que não são detetadas durante a fase experimental 

do medicamento e que só poderão ser identificadas através da notificação espontânea por 

parte dos utentes e dos profissionais de saúde . 

Os hospitais são importantes unidades de Farmacovigilância devido à inovação e 

agressividade de muitos dos fármacos utilizados. No HPG, todos os profissionais de saúde, 

incluindo os farmacêuticos hospitalares, integram a estrutura do SNF, tendo, por isso, o dever 

de notificar o SNF acerca de reações adversas que decorram do uso de medicamentos. As 

ações de formação contínua sobre farmacovigilância contribuem para elucidar os 

profissionais de saúde acerca da importância desta temática  [3, 30].  

  

8. Atividades Desenvolvidas 

8.1. Plano Semanal de Atividades 

As tarefas que desenvolvi nos SFH do HPG foram executadas de acordo com um plano 

operacional que tem como primordial objetivo assegurar as necessidades diárias dos vários 

SC e garantir o bom funcionamento destes mesmo durante sábados, domingos e feriados.   

No HPG, a Dra. Sara Madureira é a farmacêutica responsável pela gestão e coordenação 

de todo o circuito do medicamento no interior do HPG, a qual acompanhei em todas as suas 

atividades diárias. 
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Nesse sentido, diariamente, é necessário verificar se houve levantamento de medicação 

pelos enfermeiros, rececionar e armazenar encomendas, validar as prescrições médicas, 

preparar as malas de DIDDU para o serviço de internamento e reverter a medicação do dia 

anterior que não foi administrada ao doente (Internamento e UICRM). 

Algumas das atividades previstas no plano operacional são apenas realizadas em dias 

específicos e encontram-se esquematizadas na Tabela 1. 

Tabela 1. Plano Semanal de atividades dos SFH do HPG. 

Segunda-feira 

• Reposição de Stocks Nivelados: Urgência 

• Efetuar pedido de manipulados* 

• Reembalamento e etiquetagem de formas unitárias sólidas 

• Verificação e correção das malas de DIDDU para a UICRM (3.ª feira e 4.ª feira) 

Terça-feira 

• Satisfação de pedidos: Medicina Dentária e Gastroenterologia 

• Preparação das malas de DIDDU para a UICRM (5.ª feira, 6.ª feira e sábado) 

• Reposição de estupefacientes do Bloco Operatório 

Quarta-feira 

• Satisfação de pedidos: Imagiologia 

• Reunião de Alinhamento Operacional* 

• Reembalamento e etiquetagem de formas unitárias sólidas 

• Verificação e correção das malas de DIDDU para a UICRM (5.ª feira e 6.ª feira) 

Quinta-feira 

• Reposição de Stocks Nivelados: Urgência 

• Satisfação de pedidos: Internamento 

• Preparação das malas de DIDDU para a UICRM (domingo, 2.ª feira e 3.ª feira, 4.ª 

feira) 

Sexta-feira 

• Efetuar encomenda semanal à Farmácia Central 

• Reposição de Stocks Nivelados: Bloco Operatório 

• Preparação das malas de DIDDU para o Internamento (sábado e domingo) 

• Verificação e correção das malas de DIDDU para a UICRM (sábado, domingo e 

segunda) 

*atividade quinzenal 
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8.2. Atividades Desenvolvidas no Âmbito da Gestão Organizada 

No HPG, algumas das principais prioridades são a redução de stocks, a otimização dos 

procedimentos e a melhoria contínua dos serviços prestados. Tal não seria possível sem a 

implementação de estratégias de gestão organizada. A Tabela 2 apresenta as atividades que 

desenvolvi durante o meu período de estágio e que contribuíram para a otimização das 

atividades desenvolvidas nos SFH. 

 

Tabela 2. Atividades desenvolvidas no âmbito da melhoria contínua dos SFH. 

Objetivo: Otimização do tempo dedicado à DIDDU. 

• Reorganização do carrinho de dispensa: disposição de todos os medicamentos por 

ordem alfabética e ordem crescente de dosagem. 

• Criação de um “Mapa de Localização de Produtos do Carrinho de Dispensa”. 

• Atualização da tabela de Gestão Semanal de Reembalamento e Etiquetagem (Anexo 

XIV). 

Objetivo: Tornar o espaço físico da zona de armazém mais funcional. 

• Reorganização da prateleira 4 da estante C destinada a ácido hialurónico, dispositivos 

de implantação intrauterina e colagénio (Anexo XV). 

• Reorganização das estantes A, B, C, P e O: disposição de todos os medicamentos por 

ordem alfabética e ordem crescente de dosagem. 

• Atualização do “Mapa de Localização de Produtos”. 

Objetivo: Controlo de existências e de prazos de validade. 

• Verificação dos PV de todas as existências do armazém dos SFH e reorganização das 

mesmas segundo a regra FEFO. 

• Gestão do Stock Avançado: reorganização das prateleiras da estante de stock avançado 

e atualização da “Tabela de Prazo de Validade do Stock Avançado”. 

• Preenchimento regular da “Lista de Medicamentos para Encomenda Semanal”. 

Objetivo: Redução da diferença entre o stock real e o stock informático. 

• Atualização das existências (inventário) de ampolas, comprimidos formulário e extra-

formulário, colírios, pomadas, embalagens vazias e material de penso (estantes A, B, 

C, M, N, O e P). 

• Identificação e resolução de quebras de existências no armazém dos SFH e nos 

restantes SC no HPG. 

  



 
Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 
 

 

20 

 

Considerações Finais 

 

A realização de um estágio curricular em Farmácia Hospitalar deu-me a possibilidade 

de aplicar e praticar alguns dos conceitos técnicos e científicos aprendidos ao longo do curso. 

Durante o período de estágio, rapidamente a Dra. Sara me permitiu desenvolver autonomia 

em quase todas que descrevi anteriormente, o que contribuiu positivamente para consolidar o 

conhecimento técnico e científico na área da farmácia hospitalar.  

Tornou-se evidente a importância da profissão farmacêutica em ambiente hospitalar, 

especialmente na validação de prescrições médicas e no aconselhamento dos utentes e 

profissionais de saúde acerca do uso seguro, eficaz e eficiente do medicamento e dos restantes 

produtos de saúde. A nível da validação de prescrições médicas, os erros mais frequentemente 

detetados foram a duplicação terapêutica, a duração excessiva do tratamento e a posologia 

incorreta. Foi possível constatar que os enfermeiros eram os profissionais de saúde que mais 

frequentemente recorriam ao aconselhamento por parte dos SFH, com dúvidas 

principalmente a cerca dos métodos de preparação e estabilidade medicamentosa. 

Contudo, penso que algumas valências do Farmacêutico Hospitalar no GTS poderiam 

ser mais exploradas. Seria vantajoso a existência de farmacêuticos clínicos nos serviços, que 

poderiam acompanhar diretamente os doentes nos serviços e prestar apoio contínuo aos 

médicos e enfermeiros. A intervenção farmacêutica baseada no doente permitiria uma 

redução da morbilidade e mortalidade atribuída diretamente a medicamentos. Para que esse 

serviço se torna-se viável seria necessário haver farmacêuticos especializados em farmácia 

clínica, assim como suporte técnico adequado. 
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Anexos 

 

Anexo I. Representação esquemática dos Recursos Humanos dos Serviços 

Farmacêuticos do Grupo Trofa Saúde. 

 

 

 

 

Anexo II. Representação esquemática da Organização dos Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares do Hospital Privado de Gaia. 

 



 
Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 
 

 

24 

 

Anexo III. Formulário de “Registo de Levantamento de Medicação”. 

 

Anexo IV. Modelo de Requisição de Estupefacientes e Psicotrópicos – Anexo VII, 

modelo n.º1506. 
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Anexo V. Exemplo de etiquetas onde o método de Tall Man Lettering foi aplicado. 

 

 

Anexo VI. Quadro resumo dos medicamentos de alto risco. 

 

Anexo VII. Medicamentos de Alto Risco: Sinalização de perigo. 
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Anexo VIII. Folha de “Justificação de utilização de Sugamadex”. 

 

 

Anexo IX. Registo gráfico semanal da temperatura ambiente (A) e da temperatura da 

câmara frigorífica (B). 

 

(A)  

 



 
Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 
 

 

27 

 

(B) 

  

 

 

Anexo X. Folha de “Registo de Reembalagem e Etiquetagem de Medicamentos”. 
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Anexo XI. Exemplo de Mapa de Distribuição do Sistema de DIDDU. 

 

 

Anexo XII. Modelo de Requisição de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos – 

Anexo X, modelo n.º1509. 
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Anexo XIII. Requisição de Medicamentos Hemoderivados – Modelo n.º1804 (Via 

Farmácia) 
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Anexo XIV. Tabela de “Gestão Semanal de Reembalamento e Etiquetagem”. 

 

 

Anexo XV. Reorganização da prateleira 4 da estante C destinada a ao ácido hialurónico, 

dispositivos de implantação intrauterina e colagénio. 
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A B S T R A C T 

Background: Candida spp. infections has emerged as a significant cause of health care associated and 

opportunistic infections, especially in the hospital environment. Candida albicans is the most predominant 

causative agent of all forms of candidiasis. Nevertheless, has occurred a shift to non-albicans Candida (NAC) 

species, which is a serious concern, not only because of their high virulence, but mostly due to the reduced 

susceptibility to antifungal agents. 

 

Aims and Objectives: The present study aims to define the species isolation and distribution pattern, virulence 

factors and antifungal susceptibility profile of Candida species clinically isolated from two hospitals of the 

Province of Novara, in Italy. 

 

Material and Methods: Speciation of Candida was done by genetic and biochemical tests. Antifungal 

susceptibility test was performed according to the EUCAST method for the determination of antifungal agents 

Minimal Inhibitory Concentrations (MICs) for fermentative yeasts. In-vitro extracellular hydrolytic enzymes 

production was also assessed. 

 

Results: Out of 30 Candida isolates, 15 were C. albicans (50.0%) and 15 were NAC species (50.0%). Majority of 

the isolates were obtained from bronchoalveolar lavage fluid (30.0%), followed by blood samples (16.7%) and 

oropharyngeal swabs (13.3%). In total, 11 isolates demonstrated resistance to amphotericin B. Regarding to the 

fluconazole susceptibility profile, only 5 isolates demonstrated resistance to fluconazole and was more common 

in C. albicans isolates. Only C. albicans produced coagulase and phospholipase. Any of the isolates demonstrated 

haemolysin activity. Proteinase activity was seen in 15 isolates. 

 

Conclusion: The increase in Candida infections has become a major problem in public health worldwide. The 

species of Candida exhibit a degree of variation in their antifungal susceptibly profile and pathogenicity. The 

identification of virulence factors can help understanding the pathogenesis of infection. Given the increasing 

number of immunocompromised patients and increasing antifungal drug resistance, there is an urgent need for the 

development of new effective treatments. 

 

Keywords: Candida albicans; Non-albicans Candida species; Antifungal Susceptibility; Fluconazole; 

Amphotericin B; Hydrolytic Enzymes.  

 

 

 

 

 



ISOLATION AND DISTRIBUTION PATTERN, VIRULENCE FACTORS AND ANTIFUNGAL SUSCEPTIBILITY PROFILE OF CLINICALLY ISOLATED CANDIDA SPECIES                              

 

 
2 

 

1. Introduction 

Over the last decades, Candida spp. infections has 

emerged as a significant cause of health care associated 

and opportunistic infections, especially in the hospital 

environment [1]. The mobility and mortality rates are 

quite considerable. For instance, invasive candidiasis 

has a mortality rate of 36 to 63% in different patient 

groups [2, 3]. 

Among the contributing factors for the increasing of 

this yeast infection, stand out the excessive use of 

broad-spectrum antibiotics, the improved life 

sustaining technologies (e.g. medical devices) and the 

rising number of the immunosuppressed patients due 

to AIDS epidemic, aggressive cancer treatments and 

transplant surgeries [4, 5].  

Candida albicans is the most predominant causative 

agent of all forms of candidiasis, accounting for 50% 

to 70% of cases. C. albicans infections are specially 

concerned in immunocompromised individuals and 

patients who have implanted medical devices [6].    

Nevertheless, has occurred a shift to non-albicans 

Candida (NAC) species, in which the most common 

species found in clinical practices are Candida 

glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis e 

Candida krusei. Together with C. albicans they are 

responsible for more than 90% of all cases [7]. NAC 

species are a serious concern, not only because of their 

high virulence, but mostly due to the reduced 

susceptibility to antifungal agents [5]. It is described 

that C. glabrata infections are most common in 

immunocompromised patients, older and diabetic 

patients and individuals pre-exposed to azoles. As for 

C. tropicalis and C. krusei, it seems that these species 

affect people with hematological malignances and 

neutropenic patients. In contrast to the NAC species 

previously mentioned, C. parapsilosis is a normal 

human commensal and the infection can occur in 

individuals with a weakened immune system, being 

that the low-birth-weight neonate, transplanted 

patients and patients receiving parenteral nutrition are 

the principal groups affected [8, 9]. 

The pathogenicity of Candida species is, in part, 

due to the expressions of virulence factors, of which 

stand out the capacity of hyphal switching and 

germination, the production of adhesins, recognition 

molecules and extracellular hydrolytic enzymes, such 

as phospholipase, proteinase, coagulase and hemolysin 

[10, 11]. Besides, in species such as C. albicans and C. 

parapsilosis, the ability of biofilm formation plays a 

key role in its pathogenicity, once it can protect the 

microorganisms against the host defenses, helps in the 

progression of the infection and increases the 

resistance to antifungal agents [12]. In fact, the biofilm 

formation is difficult to eradicate from medical devices 

(e.g. catheters and implanted devices) and often 

obligate the removal of this devices, which has become 

a major problem in public health system and, 

consequently, enhance the healthcare costs [8, 13]. 

It is fair to say that with the increasing of worldwide 

fungal infections; the antifungal resistance arises. 

Clinicians are currently facing emerging challenges in 

that field. The most prescribed antifungal drug for the 

treatment of candidiasis is fluconazole (FLC) [14]. For 

instance, some species, such as C. krusei, are 

intrinsically resistance to fluconazole and recent 

studies already indicate that there is an increasing azole 

resistance among NAC isolates, more than in C. 

albicans isolates [15]. Another antifungal agent that is 

active against Candida spp. is amphotericin B (AMB), 

a broad-spectrum antifungal agent. However, the renal 

toxicity and other side effects often limits its use [5]. 

Therefore, in vitro antifungal susceptibility tests have 

become an essential tool to patient management and 

resistance surveillance [16]. 

The present study aims to determine the species 

isolation and distribution pattern, virulence factors and 

antifungal susceptibility profile of clinically isolated 

Candida species. 
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2. Materials and Methods 

A total of 30 clinical isolates were obtained from 

two hospitals of the Province of Novara, Italy. The 

identification of Candida species was carried out at the 

hospitals’ laboratories by genetic and biochemical 

tests. 

 

2.1. Antifungal Susceptibility Test 

Antifungal susceptibility test of the clinical isolates 

was performed according to the EUCAST broth 

dilution method for the determination of antifungal 

agents MICs for fermentative yeasts [17]. The 

antifungal agents used were amphotericin B (test range 

0,064-32 mg/L) and fluconazole (test range 0,125-64 

mg/L).  

Sterile plastic and disposable, 96-well microdilution 

plates with flat-bottomed wells were used. The 

suspension of each isolate was prepared by inoculating 

a few colonies in double-strength RPMI-1640 2%G 

(Sigma Aldrich®), with a sterile cotton tipped swab, 

from an overnight culture in Sabouraud’s Dextrose 

Agar (Biolife®). The density of the suspension was 

checked with a spectrophotometer. The absorbance at 

530 nm should be 0,12 - 0,15, which corresponds to a 

density of 0,5X McFarland. The final inoculum was 

0,5 – 2,5 x 105 CFU/mL. In each plate, were 

considered one positive control (drug-free) and one 

negative control (without any yeast suspension). The 

microdilution plates were incubated without agitation 

at 37ºC for 24 ± 2h and the minimum inhibitory 

concentration (MIC) was determined using a 

microdilution plate reader at a wavelength of 450 nm.  

The antifungal susceptibility of the isolates was 

reported as sensitive (S), intermediate (I) or resistant 

(R), according to the interpretative susceptibility 

criteria recommended by the European Committee on 

Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST).  

 

 2.2. Determination of Coagulase Production 

Coagulase production of Candida isolates was 

evaluated by using coagulase plasma EDTA 

(Biolife®). One colony of an overnight culture in 

Sabouraud’s Dextrose Agar (Biolife®) of each isolate 

was inoculated in Sabouraud’s Dextrose Broth 

(Biolife®) and incubated for 24h at 37ºC. After, 500 

µL of the culture were inoculated in a tube containing 

500µL of coagulase plasma EDTA and incubated for 

3-6h at 37ºC.  

The appearance of a clot that could not be 

resuspended through gentle shaking indicated a 

positive result. If no clot was formed, the tube was 

incubated for 24h and the absence of a clot within 24h 

indicated a negative result. 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 and 

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 were, 

respectively, used as positive and negative controls. 

 

2.3. Determination of Phospholipase Activity 

Phospholipase activity of each isolated was 

assessed thought the techniques described in 

Samaranayake et al. [18]. The activity of this enzyme 

was measure through the size of the precipitation zone 

on egg yolk agar. The medium contained 13,0g of SDA 

(Biolife®), 11,7g of NaCl (Sigma Aldrich®), 0,11g of 

CaCl2 (Fluka®) and 10% of sterile egg yolk 

(Biolife®). The components were mixed and sterilized 

using autoclave, with the exception of egg yolk, which 

was added to the media after in sterile conditions. 

Before the egg yolk was added, it was warmed up until, 

approximately, 40ºC.   

An inoculum of 107 cells/mL of each isolate was 

prepared in saline solution and 5 µL were deposited in 

the egg yolk agar plate. The plates were left to dry at 

room temperature and then incubated at 37ºC for 48h. 

C. albicans ATCC 10231 was used as positive 

control. 

The presence of a visible precipitation around the 

colony indicated phospholipase production. The 

phospholipase activity (Pz) was measured by the ratio 

of the diameter of the colony to the total diameter of 

the colony plus the precipitation zone. A Pz value < 1 

indicated phospholipase activity and a value of 1 

indicated no activity. 
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2.4. Determination of Haemolysin Activity 

Haemolytic activity of Candida isolates was 

detected by the method described by Manns et al. [19], 

with a few modifications, using a prepared medium of 

sheep blood agar plates (Biolife®). 

An inoculum of 107 cells/mL of each isolate was 

prepared in saline solution and 10 µL were deposited 

in the sheep blood agar plate.  The plates were left to 

dry at room temperature and then incubated at 37ºC for 

48h. 

 Streptococcus pyogenes (Lancefield group A), 

which induce β-haemolysis, was used as positive 

control. 

The existence of a distinct translucent halo around 

the inoculum site showed haemolysin production. 

Subsequently, the hemolytic activity (Hz) was 

determined by calculating the ratio of the diameter of 

the colony to that of the translucent zone of hemolysis. 

 

 

 

2.5. Determination of Proteinase Activity 

Proteinase production was determined through the 

bovine serum albumin (BSA) degradation, according 

to the techniques described by Staib et al. [20]. BSA 

medium contained 2% of dextrose (Biolife®), 0,1% of 

KH2PO4 (Sigma Aldrich®), 0,05% of MgSO4 

(Fluka®), 2% of agar (Biolife®) and 1% of BSA 

solution (Sigma Aldrich®). 

An inoculum of 106 cells/mL of each isolate was 

prepared in saline solution and 10 µL were deposited 

in the BSA agar plate.  The plates were left to dry at 

room temperature and then incubated at 37ºC for 5 

days. 

C. albicans ATCC 10231 was used as positive 

control. 

The proteinase activity (Prz) was measured in terms 

of the ratio of the colony to the diameter of the 

proteolytic unstained zone. A Prz value of 1 indicated 

no proteinase activity and a Prz < 1 meant proteinase 

expression by Candida isolate. Therefore, the minor 

the Prz value, the higher the activity. 

 

 3. Results 

The distribution of Candida spp. in various clinical 

specimens is shown in Figure 1. Out of 30 Candida 

isolates, 15 were C. albicans (50.0%) and 15 were 

NAC species (50.0%). Most NAC isolates were C. 

glabrata (23.3%), followed by C. tropicalis (10.0%), 

C. parapsilosis (10.0%) and C. krusei (6.7%).  

Figure 2 shows the clinical specimen wise 

distribution of Candida isolates. Majority of the 

isolates were obtained from bronchoalveolar lavage 

fluid (30.0%), followed by blood samples (16.7%) and 

Fig. 1. Distribution of Candida isolates. Fig. 2. Sample-wise distribution of Candida isolates. 
BLF, Bronchoalveolar lavage fluid. 
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oropharyngeal swabs (13.3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
S, susceptible; I, intermediate; R, resistant 

 

 

Antifungal susceptibility profile is shown in Table 

1. In total, 11 isolates demonstrated resistance to 

amphotericin B, being that was only observed in two 

species: C. albicans (40.0%) and C. glabrata (71.4%).  

Regarding to the fluconazole susceptibility profile, 

only 5 isolates demonstrated resistance to fluconazole 

and was more common in C. albicans isolates. 

 

 

Concerning to NAC species, one isolate of C. 

tropicalis demonstrated resistance and all the C. 

glabrata isolates shown an intermediate resistance. C. 

krusei is intrinsically resistant to fluconazole. The MIC 

distribution of Candida isolates for amphotericin B and 

fluconazole are, respectively, presented in Figure 3 

and Figure 4.  

Table 2 shows the tested virulence factors produced 

by Candida isolates. Coagulase and proteinase were  

the major virulence factors produced by C. albicans. 

Coagulase production was observed in isolates  

obtained from bronchoalveolar lavage fluid, 

oropharyngeal swab and blood. Coagulase production 

was not seen in NAC species. Phospholipase enzyme 

was only produced by two C. albicans isolates 

(13.3%). All the isolates showed no haemolysin  

activity. Proteinase activity was seen in 15 isolates. Of 

these, only two were NAC species. Moreover, 

Candida spp. (number of 

isolates) 
Antifungal agent S (%) I (%) R(%) 

C. albicans (15) 
Amphotericin B 9 (60.0) - 6 (40.0) 

Fluconazole 11 (73.3) - 4 (26.7) 

C. glabrata (7) 
Amphotericin B 2 (28.6) _ 5 (71.4) 

Fluconazole _ 7 (100.0) _ 

C. krusei (2) 
Amphotericin B 2 (100.0) - - 

Fluconazole - - - 

C. parapsilosis (3) 
Amphotericin B 3 (100.0) - - 

Fluconazole 3 (100.0) - - 

C. tropicalis (3) 
Amphotericin B 3 (100.0) - - 

Fluconazole 2 (66.7) - 1 (33.3) 

Table 1. Antifungal susceptibility profile of Candida isolates. 

Fig. 3. MIC distribution for amphotericin of Candida 

isolates. 

Fig. 4. MIC distribution for fluconazole of Candida 

isolates. 
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proteinase production was high in C. albicans isolated 

from blood and urine samples. 

In Figure 5 is possible to observe some illustrative 

positive and negative results for phospholipase (A and 

B), haemolysin (C and D) and proteinase (E and F) 

production. 

  

Table 2. Production of extracellular hydrolytic enzymes by Candida isolates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Discussion 

Over the last years, a noteworthy increase in the 

incidence of human fungal infections, in which 

Candida species plays a significant role, has been 

observed. Candida infections are a major problem 

specially immunocompromised patients. Although C. 

albicans remains the most frequent causative agent, 

there is been an emergence of infections caused by 

NAC species. These species are of particular concern 

because some are highly virulent and are often 

associated with treatment failure due to the reduced 

susceptibility to antifungal agents.  

Many factors have been implicated in the rising of 

Candida infections, including the widespread use of 

immunosuppressive therapy and an increase in the 

number of invasive surgical procedures (e.g. organ 

transplantation). Another contributing factor is the 

abuse antibiotics, specially the use of broad spectrum 

antibiotics as the first line of treatment, which have led 

to an increasing colonization by Candida, as a result of 

the suppression of the commensal bacterial flora [21]. 

In the present study, C. albicans was the most 

common specie isolated from clinical specimens. A 

study conducted in the United States showed that C. 

Candida spp.  
Coagulase production 

(%) 

Phospholipase 

production (%) 

Haemolysin production 

(%) 

Proteinase 

production (%) 

C. albicans 6 (40.0) 2 (13.3) - 13 (86.7) 

C. glabrata - - - 1 (14.3) 

C. krusei - - - 1 (50.0) 

C. parapsilosis - - - - 

C. tropicalis - - - - 

 

 
    

Fig. 5. Illustrative figure of virulence factors production. (A) Positive phospholipase production; (B) Negative phospholipase 

production; (C) Positive haemolysin production; (D) Negative haemolysin production; (E) Positive proteinase production; 

(F) Negative proteinase production. 
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albicans infections are the fourth most common 

hospital infections with a high mortality rate [22]. 

Regarding only to NAC species, C. glabrata was the 

most common isolated. In fact, other researchers have 

also reported C. glabrata as the most common 

emergent pathogen from the group of NAC species [2]. 

This specie infections have been described as difficult 

to treat due to resistance to certain antifungal agents 

and is often associated to high-mortality rates in 

hospitalized and immunocompromised patients [23]. 

The second most frequent isolated NAC specie in this 

study is C. tropicalis. Actually, in Europe, C. glabrata, 

C. parapsilosis and C. tropicalis are relatively 

common NAC species [24]. 

Antifungal resistance is on the rise and is a threat to 

the patient management and clinical success, since 

elevated MICs are often associated with poor outcomes 

and breakthrough infections can happen during 

treatment and prophylaxis with antifungal agents. In 

this way, antifungal susceptibility testing has become 

a pertinent clinical tool in patient management to 

determine which antifungal agents will not work, 

avoiding therapeutic redundancy [25]. In this study, the 

antifungal susceptibility profile to amphotericin B and 

fluconazole of Candida isolates was tested. 

Among the polyenes, amphotericin B is widely used 

for the treatment of Candida infections, especially 

severe ones. Although the nephrotoxicity limits its use, 

new liposome formulations present a decrease toxicity 

and an improve in therapeutic index [26]. C. albicans, 

C. krusei, C. parapsilosis and C. tropicalis are 

considered to be susceptible to amphotericin B, 

however, there have been some occasional reports of 

emergent resistance in some strains. C. glabrata is 

often considered as intermediate or susceptible 

dependent upon dose and sometimes resistance [27]. 

The results obtained in this work, showed indeed, an 

emergent resistance in some strains, since it was found 

five C. albicans and four C. glabrata which 

demonstrate resistance to amphotericin B. 

Fluconazole, a member of azole class of 

antifungals, is the most prescribed antifungal agent for 

most Candida infections, with the exception of C. 

krusei, which is intrinsically resistant. It is mostly used 

because of its low toxicity, high efficiency and oral 

availability [28]. Numerous studies refer the capacity 

of C. albicans to develop resistance to this group of 

antifungal agents [29]. Indeed, in this study, four C. 

albicans isolates showed resistance to fluconazole. 

NAC species have been demonstrating various degrees 

of susceptibility to fluconazole. C. glabrata often 

shows a dose-dependent susceptibility or resistance to 

fluconazole [8]. All clinical isolates of C. glabrata 

tested showed a dose-dependent susceptibility to 

fluconazole. Although C. tropicalis and C. 

parapsilosis are generally susceptible to this agent, we 

found one isolate of  C. tropicalis resistant to 

fluconazole, meaning, that perhaps, this particular 

isolate had acquired resistance mechanisms [30]. 

The pathogenicity of Candida species results from 

a combination of various factors, being the most 

important the host predisposition and the production of 

virulence factors. Concerning to the virulence factors, 

the extracellular hydrolytic enzymes play an important 

role in adherence, tissue penetration, invasion and in 

the destruction of host tissue [11]. The production of 

these enzymes differs among the Candida species and 

also depends on the source or site of infection [31].  

Enzyme coagulase enables the conversion of 

fibrinogen to fibrin and C. albicans is known to be a 

great producer of this enzyme [32]. In our study, 

coagulase production was high in C. albicans (40.0%) 

as compared to NAC species, which were all negative 

to coagulase production. 

Phospholipase is an enzyme that facilitates the 

invasion of the host tissues, since hydrolyses the fatty 

acids of host cell membranes [33]. Sachin et al. have 

already reported high phospholipase production among 

C. albicans isolates and in C. tropicalis [34]. However, 

in this study, phospholipase enzyme was only 

produced by two C. albicans isolates (13.3%).   

Hemolysin is a virulence factor capable of 

hydrolyze red cells and, through iron acquisition, 

facilitate the invasion and dissemination of Candida 

into deep tissues [35]. Some studies already showed 

beta type hemolysis among NAC species [35]. In our 

study, none on the isolates showed haemolysin 

production. Nevertheless, Manns et al. reported that C. 
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albicans can display haemolytic activity only when 

glucose is available in the culture medium [19]. The 

medium used in this experiment did not contained 

glucose and so, might explain why haemolysin activity 

was not seen for C. albicans isolates. 

Proteinase, when produced, helps Candida to 

escape  the host defenses, because hydrolysis enzymes 

and complement proteins, modulating the 

inflammation [36]. Maximum proteinase production 

was found in C. albicans (86.7%) and,  this high rates 

of proteinase production  have also reported by other 

workers, which suggests the importance of this enzyme 

to this specie of yeast [37]. 

 

 

4. Conclusion 

The increase in Candida infections has become a 

major problem in public health worldwide. The 

species of Candida exhibit a degree of variation in 

their antifungal susceptibly profile and 

pathogenicity. The identification of virulence factors 

can help understanding the pathogenesis of 

infection. Given the increasing number of 

immunocompromised patients and increasing 

antifungal drug resistance, there is an urgent need for 

the development of new effective treatments

 

4. Future Perspectives 

In the future it would be interesting to study the 

ability of theses isolates to form biofilms, and 

therefore, adhere to medical advices and/or host 

cells. This ability constitutes a major problem in the 

eradication of nosocomial Candida infections and, 

also, increases the resistance to antifungal agents 

such as polyenes and azoles. 
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