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Resumo 
O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas proporciona, aos estudantes, a 

realização de um estágio profissionalizante, no último semestre. Decidi concretizar o estágio 
em duas etapas. A primeira diz respeito aos dois meses que exerci a profissão em Farmácia 
Hospitalar e a segunda, aos quatro meses nos quais estive numa Farmácia Comunitária. Esta 
última fase do percurso académico, permite, aos estudantes, terem o primeiro contacto com 
o dia-a-dia da profissão farmacêutica e aplicação de toda a bagagem de conhecimentos 
teóricos adquiridos. A Farmácia Comunitária, área mais comum da profissão, surge como a 
primeira escolha do utente quando surgem problemas de saúde, demonstrando a confiança 
e a credibilidade depositadas no farmacêutico.  

O presente relatório destaca o estágio realizado em Farmácia Comunitária e está 
dividido em duas partes. A primeira parte descreve o funcionamento da farmácia e as 
atividades que lhe são inerentes, bem como a minha experiência enquanto estagiária. Já a 
segunda parte, diz respeito aos projetos que desenvolvi durante o período de estágio. O 
primeiro projeto, corresponde à elaboração de um folheto informativo intitulado de “Guia de 
Higiene Íntima Feminina”. O segundo consiste na realização de uma formação interna, para 
toda a equipa da farmácia, sobre o tema Ostomia, com o intuito de que possa ser prestado 
um melhor aconselhamento farmacêutico. E, finalmente, o terceiro projeto compreende a 
concretização de uma palestra, num centro de estudos, para crianças e adolescentes, sobre 
a importância da temática da Higiene Oral.  

As temáticas escolhidas vieram reforçar a importância do papel do Farmacêutico junto 
da comunidade. Enquanto estagiária e futura profissional de saúde, toda a minha dedicação 
e trabalho desenvolvido, tiveram como foco principal a promoção da saúde pública.  
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Parte I: Atividades Desenvolvidas na Farmácia Peninsular 
 

1. Introdução  
O estágio curricular em farmácia comunitária é, sem dúvida, o grande desafio final que o 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) acarreta. As farmácias, cada vez 
mais, têm vindo a ser a primeira escolha dos utentes para questões de saúde, sendo o 
farmacêutico o elo entre o médico e o doente. Ser farmacêutico é muito mais do que dispensar 
medicamentos. É saber ouvir, aconselhar, prestar os melhores serviços de saúde e 
monitorizar os seus utentes.   

Esta etapa é fundamental para a consolidação de todos os conhecimentos teóricos 
adquiridos ao longo do curso e para desenvolver novas competências que a profissão assim 
o exige.  

O meu estágio curricular realizou-se na Farmácia Peninsular (FP), em Matosinhos, entre 
novembro de 2018 e março de 2019, sob a supervisão e orientação da Dr.ª Ana Loureiro, 
atual Diretora Técnica (DT). O presente relatório está dividido em duas partes. Na primeira 
parte estão descritas as atividades inerentes a qualquer farmácia, como a gestão, o 
atendimento ao público e os serviços farmacêuticos prestados. Já a segunda parte, diz 
respeito aos projetos que elaborei durante o período de estágio, tendo em conta a população 
da FP.  

Na tabela 1, encontra-se o cronograma das atividades e tarefas desenvolvidas durante o 
estágio.  

 
Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio na Farmácia Peninsular. 

Atividades Desenvolvidas 
Meses de Estágio 

Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março 

Receção e Conferência de 
Encomendas 

+ + + + + 

Armazenamento e Gestão de 
Stocks 

+ + + + + 

Controlo dos Prazos de 
Validade  

+ + + + + 

Gestão de Devoluções  + + + + + 

Organização de Receituário e 
Faturação 

 + + +  
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Atividades Desenvolvidas 
Meses de Estágio 

Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março 

Determinação de Parâmetros 
Físicos e Bioquímicos  

+ + + + + 

Atendimento ao Público   + + + 

Formações internas e 
externas 

+ + + + + 

Projeto I – Higiene Íntima 
Feminina 

 + +   

Projeto II – Ostomia    +   

Projeto III – Higiene Oral nas 
Crianças 

   +  

 

2. A Farmácia Peninsular 
2.1. Apresentação, Localização e Horário de Funcionamento  

A FP pertence à empresa TRIAGEM VITAL, S.A. e está integrada num grupo de 
farmácias, do mesmo proprietário. Situa-se na Avenida da República, nº 685, em pleno centro 
de Matosinhos, distrito do Porto. A sua localização estratégica permite uma elevada afluência 
por parte da população.   

O horário de funcionamento da farmácia é de segunda a sábado, das 9:00h às 20:00h, 
estando encerrada aos domingos e feriados, de acordo com a legislação em vigor [1].   

No entanto, de 29 em 29 dias, a farmácia assume-se como Farmácia de Serviço estando 
aberta vinte e quatro horas.  

Foi estabelecido, com a DT, que o meu horário seria de segunda a sexta-feira, das 9:30h 
às 18:30h, com duas horas de pausa para almoço.  
 

2.2. Recursos Humanos 
A direção técnica da FP é da responsabilidade da Dr.ª Ana Otília Loureiro, que juntamente 

com mais duas farmacêuticas, Dr.ª Luísa Brás e Dr.ª Maria do Rosário Pereira, constituem o 
quadro farmacêutico. Do quadro não farmacêutico fazem parte quatro Técnicos de Farmácia, 
Ivo Moreira, João Carmo, Rafaela Rodrigues e Tiffany Cardoso, e ainda uma Técnica Auxiliar 
de Farmácia, Sofia Costa, cujo Back Office é da sua total responsabilidade. Esta é a equipa 
de profissionais competentes que todos os dias cumpre um excelente serviço de qualidade a 
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cada utente e promove a saúde junto dos mesmos. Cada elemento desta equipa tem a seu 
cargo determinadas tarefas que potenciam o funcionamento da FP.  

Por último, e não menos importante, a limpeza da FP fica a cargo da Auxiliar de Limpeza, 
Maria Silva.   
 

2.3. Contexto Social – Perfil dos Utentes  
A FP apresenta um leque de utentes dos mais variados contextos Socioeconómicos. 

Grande parte destes utentes necessita de medicação crónica, o que permite que a relação 
utente-farmacêutico seja mais próxima.  
 

2.4. Espaço Físico da Farmácia 
De forma a garantir a qualidade dos serviços prestados, a FP cumpre as Boas Práticas 

Farmacêuticas (BPF), bem como a legislação em vigor, relativamente ao espaço físico [2].   
 

2.4.1. Espaço Exterior  
A FP encontra-se corretamente identificada pela típica cruz verde luminosa. É possível 

observar, no seu exterior, a identificação do DT, o horário de funcionamento, as escalas de 
turnos das farmácias de Matosinhos e ainda os serviços farmacêuticos prestados e respetivos 
preços estando assim em conformidade com as normas definidas pela Autoridade Nacional 
do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) [3].   

A farmácia apresenta ainda um lugar de estacionamento mesmo à entrada o que facilita 
muitos utentes que chegam em veículo próprio.  
  

2.4.2. Espaço Interior  
Todas as instalações da FP encontram-se num só piso. O seu espaço interior recebe 

muita luz natural e tem uma aparência bastante moderna e apelativa. Fazem parte das 
instalações os seguintes espaços:  
 - Entrada: nesta zona estão presentes um dispensador de senhas de atendimento e 
um equipamento destinado à medição do peso, altura e IMC. 
 - Zona de atendimento ao público: espaço muito acolhedor e climatizado que dispõe 
de seis balcões de atendimento, estando cinco deles alinhados. Atrás destes mesmos 
balcões, e de forma não acessível ao público, existem várias prateleiras de exposição com 
medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) que têm mais procura e que são 
substituídos consoante a época do ano. O sexto balcão encontra-se localizado junto à 
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entrada, de forma propositada. Deste modo, os utentes que necessitem de informação sobre 
algum produto em exposição têm de imediato um profissional de saúde a quem recorrer.  

Na área de exposição, existem dois lineares dedicados à exposição de produtos de 
puericultura e dermocosmética. Ao centro, existem três gôndolas onde são colocados os 
produtos das campanhas promocionais em vigor e de acordo com a sazonalidade. Existe 
ainda uma zona dedicada às crianças com uma mesa didática, cadeiras, lápis de cor e 
desenhos.  

- Gabinetes de serviço: Existem três gabinetes de serviço, tendo cada um as suas 
funcionalidades. Um deles tem como principais funções a determinação de parâmetros físicos 
e bioquímicos, a administração de injetáveis e o atendimento farmacêutico personalizado. O 
segundo serve como sala para as reuniões com delegados comerciais, o aconselhamento 
nutricional e as formações internas. Finalmente, existe um terceiro gabinete onde são 
realizados serviços pontuais como depilações a laser e podologia.  

- Laboratório: local onde se reconstituem as fórmulas orais líquidas, particularmente 
antibióticos.  

- Back office: zona onde é feita a verificação, receção e realização de encomendas, 
bem como a emissão de notas de crédito, as devoluções aos respetivos fornecedores, a 
gestão e consulta de stock, a marcação do preço de venda ao público (PVP), a faturação 
mensal e a verificação do receituário.  

- Escritório: De forma a responder às exigências dos utentes, no momento do 
atendimento, neste local encontra-se toda a bibliografia necessária exigida por lei, para 
consulta de toda a equipa [3].   

- Copa: espaço, disponível a toda a equipa da FP, para as refeições e pausas. 
- Armazém: local onde estão guardados diversos materiais, como, por exemplo, 

expositores de campanhas antigas, e os cacifos de cada membro de equipa da FP.  
- Instalações sanitárias 

No Anexo 1 encontram-se algumas fotografias das instalações da FP.  
 

3. Gestão da Farmácia  
3.1. Sistema Informático  

O programa informático implementado na FP é o SifarmaÒ. Este sistema é fundamental 
na parte de gestão da farmácia, uma vez que permite dar entrada e saída de produtos, 
consultar stocks, prazos de validade, histórico de vendas e respetiva faturação, regularizar 
notas de crédito e proceder à organização do receituário.  
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Para além disto, é o programa que auxilia o farmacêutico, no momento do atendimento, pois 
fornece várias informações relacionadas com o medicamento em causa, como a sua 
composição, posologia, doses, efeitos adversos e interações medicamentosas e permite 
ainda a consulta da ficha do utente e do seu histórico.  

A FP beneficia de um cartão de fidelidade próprio, com um sistema informático diferente, 
onde os seus clientes habituais usufruem de descontos em produtos de Imposto de Valor 
Acrescentado (IVA) a 23%. Este desconto resulta da acumulação em cartão de uma 
percentagem do valor gasto em cada compra. Outra das vantagens do cartão é que o sistema 
informático regista os produtos comprados, pelos utentes, e organiza-os em categorias, 
sendo, posteriormente, mais fácil a identificação quer do produto, quer do próprio fabricante, 
no momento da sua aquisição. De ressalvar que a aquisição do cartão é sempre feita com 
consentimento assinado do utente.  
 

3.2. Gestão de Stocks 
      A gestão de stocks é, sem dúvida, uma atividade fundamental em qualquer farmácia. O 
grande objetivo é assegurar a disponibilidade de medicamentos e outros produtos, nas 
quantidades necessárias e no momento certo.  Assim sendo, é imprescindível que exista um 
stock mínimo, de forma a satisfazer a procura momentânea, por parte dos utentes, e um stock 
máximo para evitar expiração de prazos de validade e empate de medicamentos e/ou 
produtos, situações prejudiciais para a farmácia.  
      A realização da encomenda deve ser ponderada e pensada de forma estratégica tendo 
em conta, não só o perfil da população utente da farmácia, como também a sazonalidade, 
campanhas promocionais e possíveis bonificações/descontos atribuídos pelos fornecedores.  
O sistema informático permite, ao profissional de saúde, ver em tempo real o stock disponível 
dos medicamentos e/ou outros produtos, no entanto a verificação não deverá de ser 
substituída.  
      Durante o meu estágio, adquiri todo o conhecimento necessário relacionado com a gestão 
de stocks e concretizei, várias vezes, a contagem física de medicamentos e/ou produtos.  
 

3.3. Realização de Encomendas e Fornecedores  
      A OCP Portugal e a Cooprofar são os principais distribuidores grossistas da FP, no 
entanto, em alguns casos, a Magium Farma e a Alliance Healthcare também fazem parte da 
panóplia de fornecedores contactados.  
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      Sempre que é da responsabilidade de FP definir o PVP dos medicamentos, a encomenda 
é feita à Cooprofar, caso contrário, é feita à OCP Portugal, por questões de rentabilidade. 
      Todos os dias, a encomenda é feita duas vezes, através do sistema informático, tendo em 
conta os produtos que faltam e o stock pré-definido de cada produto. Se, por algum motivo, 
falhar, na encomenda diária, algum dos artigos pedidos é feita nova encomenda aos 
armazenistas, mas desta vez através dos gadgets – plataformas digitais – ou por telefone. 
Podem ainda ser feitas encomendas via verde, quando o número a ser disponibilizado do 
produto é limitado e mediante receita médica.  
      Quando se trata de uma encomenda de grande quantidade, o pedido é feito, diretamente, 
a determinados laboratórios farmacêuticos, mediante uma reunião com a DT e o delegado 
comercial representante da empresa em questão, usufruindo a farmácia de descontos e 
bonificações.   
      Como a FP não produz manipulados, estes são pedidos à Farmácia Aliança, na Maia, via 
e-mail ou telefone, quando necessário.  
      Durante o decorrer do meu estágio, foram inúmeras as vezes que entrei, diretamente, em 
contacto, por telefone, com os principais armazenistas, OCP Portugal e Cooprofar, para a 
realização de encomendas e foi-me permitido utilizar os gadgets. Tive ainda a oportunidade 
de observar os outros tipos de pedidos de encomendas a serem concretizados.  
 

3.4. Receção/Verificação de Encomendas e Marcação de Preços 
      A receção de encomendas é feita através do SifarmaÒ. Caso se trate de uma encomenda 
diária, a encomenda está, previamente, criada no sistema, caso contrário, é necessário criar 
a encomenda manualmente inserindo o nome do fornecedor e o Código Nacional do Produto 
(CNP). A nota de encomenda e a fatura (original e duplicado, a maior parte das vezes) são 
documentos que acompanham sempre as encomendas e fornecem várias informações como 
o fornecedor, o destinatário, os produtos encomendados e os seus CNPs, a quantidade 
pedida e a quantidade enviada, o Preço de Venda à Farmácia (PVF), o IVA, o PVP e os 
descontos, caso existam.  
      Quando chega um produto que ainda não está a ser comercializado na farmácia, é 
necessário criar a ficha do produto, atualizando detalhes como os stocks mínimo e máximo e 
fornecedor preferencial.  
      No caso dos Estupefacientes e Psicotrópicos, além da fatura ainda vem a respetiva folha 
de requisição, uma vez que estes fármacos estão sujeitos a um controlo maior.  
      É muito importante ter em atenção a chegada de produtos de frio, pois deve ser dada 
prioridade à sua receção, sendo estes produtos armazenados de imediato no frigorífico. Os 
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produtos de cada encomenda são então registados através do leitor do CNP/código de barras, 
sendo verificada a quantidade, o prazo de validade (quando o produto já existe em stock, o 
prazo de validade que expirará primeiro será o que fica no sistema), a margem de lucro, o 
PVF e o PVP, valor estipulado pela farmácia tendo em conta o preço unitário de custo e a 
margem de lucro pretendida.  
      Por último, a receção da encomenda é terminada e imprimem-se as etiquetas com o PVP 
para os MNSRM e outros produtos.  
      A receção e verificação de encomendas foram atividades que desenvolvi desde o início 
do estágio, tendo sido o primeiro mês mais intenso, uma vez que todo o meu trabalho se 
limitava ao back office. Apercebi-me, desde cedo, que é um trabalho que exige muita 
concentração e responsabilidade, de forma a evitar possíveis erros de stock e respetivos 
prazos de validade. Foi uma etapa muito importante para a minha aprendizagem, pois 
consegui associar os nomes comerciais dos medicamentos às respetivas substâncias ativas 
e conhecer os produtos que a FP dispõe.  
 

3.5. Armazenamento de Produtos 
      O armazenamento e a organização dos produtos são atividades imprescindíveis para o 
bom funcionamento de qualquer farmácia. Deste modo, a FP tem todos os seus 
medicamentos e produtos ordenados de uma forma lógica.  
      O armazenamento dos produtos rececionados é feito prontamente que possível, tendo em 
conta o tipo de medicamento, a forma farmacêutica, as dimensões da embalagem e as 
condições especiais de armazenamento. De forma a garantir que os produtos com menor 
prazo de validade são vendidos primeiro, a FP cumpre a norma FEFO – first expired, first out.  
      Na zona do back office, estão presentes gavetas deslizantes organizadas por ordem 
alfabética e tendo em consideração a forma farmacêutica dos medicamentos. Os comprimidos 
e as cápsulas são também separados caso sejam medicamentos de marca ou medicamentos 
genéricos. Existe ainda uma gaveta própria para o armazenamento dos medicamentos 
psicotrópicos e estupefacientes não tendo qualquer tipo de identificação. Todos os 
medicamentos e produtos em excesso são colocados nas prateleiras designadas por 
“excedentes”. No caso das insulinas, hormonas, algumas vacinas e colírios estes são 
armazenados no frigorífico, uma vez que são precisas temperaturas mais baixas para manter 
a sua conservação (2ºC a 8ºC). As condições de temperatura e humidade são monitorizadas, 
periodicamente, por um elemento da equipa da FP.  
      Já na zona de atendimento ao público, estão expostos alguns MNSRM, produtos de 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária — Farmácia Peninsular 

 8 

higiene e dermocosmética, produtos de puericultura e determinados dispositivos médicos, de 
forma estratégica.  
      É muito importante garantir que todos os medicamentos e produtos vendidos estão dentro 
do prazo de validade. Para tal, todos os meses, é emitida uma listagem dos produtos cujo 
prazo de validade se aproxima do fim e faz-se a verificação individual. Seguidamente, os 
produtos prestes a caducar são colocados numa caixa para serem devolvidos e atualiza-se, 
no sistema informático, os prazos de validade dos restantes.  
      No meu período de estágio, tive a responsabilidade de armazenar todo o tipo de 
medicamentos e produtos, tarefa que considerei indispensável para conhecer os seus sítios 
de arrumação e tornar o meu atendimento mais eficaz. Tive ainda a oportunidade de verificar 
o prazo de validade dos mais variados produtos.  
 

3.6. Irregularidades e Devoluções de Produtos 
      A retirada de medicamentos ou produtos do stock da farmácia é possível em determinadas 
situações, nomeadamente, quando expira o prazo de validade de um medicamento e/ou 
produto ou estes vêm danificados, é feita uma encomenda por engano, é emitida uma circular, 
pelo INFARMED, devido à suspensão da comercialização de determinado medicamento ou 
ainda quando é requerida uma recolha voluntária, pelo detentor da Autorização de Introdução 
no Mercado (AIM).   
      Desde que se cumpram os requisitos dos fornecedores, a devolução é feita através de 
uma Nota de Devolução (ND), criada pelo sistema informático. É essencial indicar, para cada 
produto, a quantidade que vai ser devolvida, o preço de compra, o motivo da devolução e o 
número interno correspondente à fatura de origem. Posto isto, a ND é impressa em 3 vias – 
original, duplicado e triplicado – que são carimbadas, datadas e assinadas. As duas primeiras 
são enviadas para o distribuidor e a terceira fica arquivada na farmácia.  
      Finalmente, a regularização é feita através do envio ou de uma nota de crédito ou de um 
produto de substituição. Quando as devoluções não são aceites, o produto é devolvido à 

farmácia com a devida justificação e procede-se ao registo no SifarmaÒ. Neste caso, o produto 
entra para as quebras de stock da farmácia e é colocado no contentor de VALORMED. 
      Durante o meu estágio, procedi à elaboração de várias ND, devido, maioritariamente, a 
erros nos pedidos ou prazos de validade prestes a terminar, e à regularização de ND.  
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4. Dispensa de Produtos na Farmácia 
      O farmacêutico é o primeiro profissional de saúde a quem as pessoas recorrem. De entre 
muitas das atividades que executa, numa farmácia comunitária, sem dúvida que a dispensa 
do medicamento é aquela que mais se destaca graças à sua capacidade de detetar e resolver 
os problemas relacionados com os medicamentos e os seus possíveis efeitos adversos. O 
papel do farmacêutico está também muito direcionado para, junto da população, promover o 
uso racional do medicamento, a adesão à terapêutica e a adoção de estilos de vida saudáveis.  
      De acordo com o Estatuto do Medicamento, os medicamentos são classificados, quanto 
à sua dispensa, como Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) ou como MNSRM, 
apresentando critérios legais específicos.  
      Assim que chegou o mês de janeiro, comecei com o grande desafio do atendimento ao 
público. Numa fase inicial, estive sempre acompanhada e com supervisão de um farmacêutico 
ou técnico. Sempre que era necessário, consultava fontes bibliográficas ou questionava algum 
membro da equipa da FP para dar resposta às questões colocadas pelos utentes. Apercebi-
me, logo desde início, que era uma tarefa que exigia muito conhecimento, concentração, 
responsabilidade e destreza, mas também, sem dúvida, que foi a mais desafiante.  
  

4.1. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 
      Um MSRM é todo aquele que apresenta, direta ou indiretamente, um risco para a saúde 
do doente, quando utilizado sem receita médica ou para um fim diferente do pretendido; é um 
medicamento que pode conter substâncias ou preparações à base dessas substâncias cuja 
atividade ou reações adversas sejam indispensáveis aprofundar ou cuja administração seja 
por via parentérica. Para a sua dispensa, é necessária a presença de uma receita médica 
válida [4].  
      É dever do farmacêutico informar o utente quanto à indicação terapêutica, posologia, 
modo de administração, precauções e efeitos adversos.  
 

4.1.1. Receita Médica  
      De acordo com o Estatuto do Medicamento, uma receita médica é o “documento através 
do qual são prescritos, por um medico ou, nos casos previstos em legislação especial, por um 
medico dentista ou por um odontologista, um ou mais medicamentos determinados” [5].  
      Atualmente, são três os tipos de prescrições médicas existentes: receita manual, receita 
eletrónica em papel (materializada) e receita eletrónica sem papel (desmaterializada). Antes 
de se proceder à validação, de qualquer uma delas, é necessário verificar se estão conforme.  
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      A receita manual é cada vez menos utilizada e só é concretizada no caso de uma das 
seguintes exceções: falência do sistema informático; inadaptação do prescritor, previamente 
confirmada e validada; prescrição ao domicílio ou prescrição máxima de 40 receitas médicas 
mensais. Este tipo de prescrição não pode conter diferentes caligrafias e caso tenha rasuras, 
o médico deve rubricar. São receitas com um mês de validade, de uso único e devem estar 
devidamente assinadas pelo médico prescritor e identificadas com a respetiva vinheta [4]. 
      No meu período de estágio, tive contacto com todo o tipo de receitas médicas. Embora 
fossem as menos aviadas, as receitas manuais foram as que mais dúvidas me suscitaram no 
momento da dispensa de medicamentos. Por essa razão, tive sempre o cuidado de confirmar, 
com algum colega da equipa, a medicação em causa, de forma a terminar, com segurança, o 
atendimento.  
      Deparei-me ainda com algumas receitas manuais incompletas ou por falta de justificação, 
falta de vinheta do local de prescrição ou até por falta da data de prescrição, situação que se 
tornava desagradável para o utente, uma vez que me impedia de continuar o processo de 
dispensa.  
      
4.1.1.1. Receita Médica Eletrónica 
      A dispensa de medicamentos através de uma receita médica eletrónica obriga à utilização 
de meios informáticos, que se traduz numa dispensa muito mais cuidada e segura.  
      Como visto anteriormente, existem dois tipos de prescrições médicas eletrónicas. No que 
diz respeito às receitas eletrónicas materializadas, estas podem ser renováveis até três vias, 
para o caso de tratamentos continuados, ou não renováveis. Em cada receita, no máximo, 
podem ser prescritos 4 medicamentos diferentes e apenas 2 embalagens por medicamento.  
      A prescrição, deve conter obrigatoriamente a Denominação Comum Internacional (DCI) 
da substância ativa e ainda apresentar a dosagem, a forma farmacêutica e a posologia [4]. 
No entanto, é possível prescrever um medicamento pelo nome comercial nas seguintes 
situações: quando um medicamento apresenta um índice terapêutico baixo (medicamentos 
com digoxina ou levotiroxina); quando há suspeita, previamente reportada ao INFARMED, de 
intolerância, alergia ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa ou 
quando o medicamento é necessário para dar continuidade a um tratamento superior a 28 
dias [5]. 
      Desde abril de 2016, as receitas eletrónicas desmaterializadas passaram a ser 
obrigatórias e o grande objetivo é que se tornem exclusivas. Estas receitas são processadas 
via online e validadas por um software e podem ser impressas em papel ou enviadas para o 
dispositivo móvel do utente [4]. 
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      A grande vantagem deste tipo de prescrição é que os medicamentos podem ser prescritos 
num número ilimitado. Para tratamentos de curta duração, no máximo podem ser prescritas 
duas embalagens por medicamento. Já para tratamentos de longa duração, podem ser 
prescritas seis unidades. Deste modo, o utente consegue ter um controlo notório sobre a sua 
medicação e fazer a sua gestão, em função das suas necessidades.  
      De referir que medicamentos manipulados, câmaras expansoras, produtos dietéticos com 
caráter terapêutico e produtos destinados ao autocontrolo da Diabetes Mellitus (DM) são 
prescritos de forma isolada, não podendo a receita conter outros medicamentos e/ou produtos 
[4].  
      Sem dúvida, que a receita eletrónica desmaterializada foi o tipo de receita com que mais 
trabalhei no período de estágio. Embora extremamente prática e com um processo de 
dispensa bastante simples para o Farmacêutico, o mesmo não se pode dizer em relação ao 
ponto de vista dos utentes. Foram inúmeras as vezes que me chegaram às mãos receitas 
médicas fora da validade o que demonstra uma falha, por parte da população, na sua 
interpretação. 
      Além disto, era visível a extrema dificuldade que a população idosa apresentava ao lidar 
com as receitas que eram recebidas no seu dispositivo móvel.  
 

4.1.2. Dispensa de Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 
      Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes estão sujeitos a legislação especial e 
fiscalização por parte do INFARMED, pelo facto de poderem criar dependência física e 
psíquica [4 e 6].  
      Aquando do momento de dispensa, é exigido sempre o nome do médico prescritor, a 
identificação do utente e a identificação do utente adquirente da medicação através do cartão 
de cidadão. Se se tratar de uma prescrição manual ou materializada, esta deve ser assinada 
no seu verso, pelo utente ou pelo seu representante, de forma a comprovar a dispensa 
efetuada [7]. 
      Terminada a dispensa, é impresso um documento que comprova a venda do 
medicamento, que é guardado na farmácia durante 3 anos, numa pasta arquivadora, por 
ordem de aviamento.  
      A listagem de todas as receitas aviadas, tem de ser enviada ao INFARMED, até ao dia 
oito do segundo mês a seguir à dispensa, com os dados do utente adquirente e com as cópias 
das receitas manuais.  
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      Durante o meu estágio, tive a oportunidade de proceder à dispensa deste tipo de 
medicamentos e conhecer toda a informação necessária para a realização de uma dispensa 
correta.  
 

4.1.3. Dispensa de Medicamentos Manipulados 
Um medicamento manipulado é aquele que é preparado tendo em consideração o perfil 

fisiopatológico específico de cada doente [8].   
Como já referido, anteriormente, a FP não procede à preparação de manipulados. Assim, 

sempre que chega uma prescrição, esta é reenviada para a Farmácia Aliança que, 
posteriormente, envia o manipulado para a FP.  

No decorrer do estágio, apenas contactei a Farmácia Aliança para solicitar a preparação 
de manipulados. 
 

4.1.4. Sistemas de Comparticipação  
De acordo com o Serviço Nacional de Saúde (SNS), são quatro os escalões definidos, 

para a comparticipação de alguns medicamentos, que correspondem à percentagem do PVP 
dos medicamentos que é suportada pelo Estado [4]:  
 - Escalão A: 90% do PVP comparticipado; 
 - Escalão B: 69% do PVP comparticipado;  
 - Escalão C: 37% do PVP comparticipado; 
 - Escalão D: 15% do PVP comparticipado; 

Deste modo, tenta-se garantir que todos os cidadãos tenham o direito de acesso à 
medicação que necessitam.  

Existe ainda um regime especial de comparticipação, para determinados beneficiários 
e para certas patologias. Relativamente aos pensionistas, o Estado aumenta a 
comparticipação em 5% no escalão A e em 15% nos restantes escalões. Para tal, nas receitas 
manuais, este tipo de regime deve de estar identificado pela letra “R” [4]. Já na 
comparticipação em função da patologia, como lúpus, psoríase e doença de Alzheimer, o 
médico prescritor deve colocar na receita o despacho correspondente [4]. 

No caso particular da diabetes, a comparticipação, pelo Estado, nas tiras teste é de 
85% do PVP e nas agulhas, seringas e lancetas é de 100% do PVP, sendo todos estes 
produtos destinados ao autocontrolo da diabetes para utentes do SNS e sistemas públicos. 

Existem ainda outros sistemas, criados por entidades privadas, como a MulticareÒ, o SAMSÒ 

(Serviço de Assistência Médico Social dos Sindicatos dos Bancários) e a EDP- SavidaÒ, por 
exemplo.  
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Durante o meu estágio, consegui contactar, diversas vezes, com os diferentes regimes 
de comparticipação possíveis.  
 

4.1.5. Receituário e Faturação 
De forma a garantir que todas as receitas estão conforme e de acordo com as regras 

pertencentes à dispensa de MSRM, todos os meses, a FP envia as receitas comparticipadas 
que foram dispensadas ao Centro de Conferência de Faturas (CCF), até ao dia 5 do mês 
seguinte à dispensa. Caso haja alguma irregularidade, a receita é devolvida à farmácia e o 
SNS não reembolsa o valor comparticipado, tendo a farmácia que assumir o prejuízo pelo erro 
ocorrido no momento da dispensa da medicação. Deste modo, é muito importante verificar 
todos medicamentos e/ou produtos antes de finalizar uma venda. Na FP as receitas são 
sistematicamente verificadas.  

As receitas, são organizadas por lotes e cada lote tem trinta receitas numeradas por 
ordem crescente. Após a verificação de cada lote, procede-se ao fecho informático com 
emissão do verbete de identificação. São também emitidos o resumo de lotes e a fatura 
eletrónica mensal dos medicamentos, que deve ser assinada e carimbada pelo Farmacêutico. 
Posto isto, o receituário mensal comparticipado apenas pelo SNS é enviado ao CCF e o 
receituário comparticipado por organismos complementares de comparticipação é 
endereçado à Associação Nacional de Farmácias (ANF), que funciona como intermediário 
entre as farmácias e os organismos complementares de comparticipação.  

Com as receitas sem papel, quando um utente apresenta um regime adicional de 
comparticipação, é acrescentado, manualmente, o plano adicional e é impresso um 
documento que funciona como prova da dispensa de uma receita sem papel comparticipada 
adicionalmente por um determinado sistema complementar de comparticipação. Além disto, 
é necessário anexar a cópia do cartão de beneficiário do utente. Posteriormente, este 
documento é enviado, para a ANF, da mesma forma que as receitas convencionais com 
comparticipação de sistemas complementares de comparticipação.  

Durante o estágio, tive ainda a oportunidade de proceder à verificação do receituário e 
consegui detetar algumas irregularidades, como a falta da vinheta do médico prescritor, a falta 
da sua assinatura, entre outras, que foram, de imediato, retificadas junto das entidades.   
 

4.2. Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 
      Os MNSRM não precisam de receita médica aquando do momento da sua dispensa e, 
como tal, além das farmácias, estes medicamentos também podem ser adquiridos noutros 
locais de venda. Dentro desta classe, ainda existem os Medicamentos Não Sujeitos a Receita 
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Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácias (MNSRM-EF) cuja dispensa deve ser realizada 
por um farmacêutico ou por um técnico de farmácia de acordo com os protocolos de dispensa 
[5].   
 

4.2.1. Automedicação e Aconselhamento Farmacêutico 
A automedicação é a “utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se 

destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a 
assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde [9].”  
A dispensa deste tipo de medicamentos requer especial atenção por parte do Farmacêutico, 
pois a automedicação pode originar problemas como o aparecimento de interações 
medicamentosas, reações adversas, atrasar ou dificultar diagnósticos ou ainda encobrir 
sintomas [10].  

É responsabilidade deste profissional de saúde perceber se o fármaco pedido pelo 
utente é o indicado para a resolução do problema em causa ou se é um caso que necessite 
de intervenção médica. Durante o aconselhamento farmacêutico, toda a informação sobre o 
medicamento deve ser fornecida via oral e escrita, caso seja necessário.  

Por último e não menos importante, é essencial que o farmacêutico enfatize para o 
uso racional dos medicamentos.  

Durante a minha experiência no atendimento, apercebi-me que, cada vez mais, as 
pessoas se automedicam e sabem exatamente aquilo que querem. A venda de MNSRM é 
muito influenciada pela sazonalidade, e, por isso, os produtos mais solicitados foram os 

antigripais (GriponalÒ, IlvicoÒ e CêgripeÒ), os antitússicos (BisoltussinÒ, BisolvonÒ e 

FluimucilÒ) e pastilhas para a dor de garganta (StrepsilsÒ e StrepfenÒ). No entanto, produtos 
para a sensação de pernas cansadas, alergias, micoses, dificuldade em adormecer, feridas 
superficiais, entre outros também eram muito requisitados. Numa fase inicial, foi um desafio 
avassalador e tive a necessidade de consultar, várias vezes, a equipa da FP para me auxiliar 
na escolha do produto mais indicado para a situação em causa, uma vez que tinha muito 
receio de não dispensar o mais adequado.  
 

4.3. Dispensa de Outros Produtos 
      De forma a dar resposta às exigências dos seus utentes, a FP dispõe de um leque imenso 
dos mais variados produtos, desde produtos de uso veterinário, produtos naturais, 
medicamentos homeopáticos, suplementos alimentares e produtos de alimentação especial, 
dispositivos médicos, produtos cosméticos e de higiene corporal, puericultura e artigos de 
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perfumaria. Nos próximos parágrafos vou apenas salientar os produtos mais destacados pelo 
plano de marketing da FP.  
 

4.3.1. Medicamentos de Uso Veterinário   
Um medicamento veterinário é classificado como “toda a substância, ou associação de 

substâncias, com 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 Acão farmacológica, imunológica ou 
metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas [11].”  

É muito importante que as pessoas percebam o perigo do mau uso ou uso abusivo dos 
medicamentos veterinários, daí ser muito importante o aconselhamento farmacêutico no 
momento da dispensa. A FP apresenta um leque variado deste tipo de medicação.  

No decorrer do estágio, dispensei algumas vezes este tipo de medicamentos, 
nomeadamente desparasitantes de uso interno e externo e anticoncecionais. Contudo, foi 
uma área em que não me senti muito à vontade, pois foi a primeira vez que tive contacto direto 
com este tipo de produtos. A ajuda de toda a equipa da FP foi fundamental.  
 

4.3.2. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal  
      Um produto cosmético e de higiene corporal, de acordo com a legislação, é “ qualquer 
substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes 
superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, 
lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade 
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 [12]”.  
      A FP aposta muito neste tipo de produtos e apresenta uma enorme variedade de marcas. 
Existem produtos para a hidratação de corpo e mãos, higiene corporal e íntima, acne, rosácea, 
manchas, rugas e para o tratamento capilar. Produtos de higiene oral, como pastas, escova 
de dentes e colutórios são também muito procurados pelos utentes, devido à proximidade da 
farmácia com duas clínicas dentárias. 
      Apercebi-me que o farmacêutico é muito procurado para aconselhar neste tipo de 
produtos, sendo muito importante a atualização constante e as formações regulares nesta 
área.  
      Tive a oportunidade de dispensar e aconselhar vários produtos para a higiene íntima, 
acne, rugas e queda capilar. Senti que foi um grande desafio para mim intervir nesta área, 
pois, nunca tive contacto com esta realidade ao longo do plano curricular do MICF. No entanto, 
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sinto que o meu conhecimento evoluiu de uma forma significativa graças não só aos 
ensinamentos de toda a equipa da FP, mas também pela participação em várias formações 
complementares.   
 

4.3.3. Artigos de Puericultura 
      Os artigos de puericultura são todos aqueles que se destinam ao desenvolvimento dos 
bebés e das crianças, nos primeiros anos de vida.  
      Na FP existe um linear totalmente dedicado a este tipo de produtos, como por exemplo, 
biberões, chupetas, tetinas, artigos de higiene, fraldas, papas, leites e brinquedos que estão 
muitas vezes em campanhas promocionais.  
As grávidas eram as utentes que mais procuravam estes produtos, pedindo, na maioria das 
vezes, conselhos sobre qual seria o mais indicado para os seus futuros bebés.  
 

4.3.4. Suplementos Alimentares  
      Entende-se por suplemento alimentar os “géneros alimentícios que se destinam a 
complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes 
concentradas de determinados nutrientes ou outras substâncias com efeito nutricional ou 
fisiológico (...) [13]”. 
      De forma a corresponder à crescente procura deste tipo de produtos, a FP apresenta 
uma enorme gama de suplementos alimentares e para as diferentes faixas etárias.     
      Durante o período de tempo em que estive no atendimento, aconselhei várias vezes 
multivitamínicos e suplementos com magnésio, para combater a fadiga física e intelectual.  
 

5. Serviços Farmacêuticos 
Os serviços farmacêuticos, nas farmácias comunitárias, têm cada vez mais uma enorme 

importância, pelo facto de permitirem um controlo do estado de saúde dos utentes e prevenir 
possíveis doenças. 
 

5.1. Determinação de Parâmetros Físicos e Bioquímicos na FP 

5.1.1. Medição da Pressão Arterial  
Ao contrário de muitas farmácias, a medição da pressão arterial é um serviço não pago 

na FP. Este serviço acaba por ser o mais procurado, por parte dos utentes, ou para prevenção 
ou para controlo, por indicação médica ou farmacêutica.  
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A farmácia dispõe de um osciloscópico de braço digital. No final de cada medição, o 
profissional de saúde regista o valor num cartão e dá ao utente, com o intuito de haver um 
maior controlo por parte do próprio utente, médico e farmacêutico.  

Durante o meu estágio, foram inúmeras as vezes que procedi à medição da pressão 
arterial nos utentes, tendo sempre aconselhado medidas não farmacológicas, como a prática 
de exercício físico e a diminuição da ingestão de sal, e inclusive encaminhado alguns utentes 
ao médico. Detetei ainda alguma falta de adesão à terapêutica, tendo de imediato 
aconselhado a toma recorrente da medicação.   
 

5.1.2. Medição da Glicemia Capilar  
As farmácias são de extrema importância para a monitorização da glicemia capilar, uma 

vez que a DM é uma patologia com uma prevalência cada vez maior [14]. 
Para a medição da glicemia, a FP utiliza um dispositivo indicado para o efeito e é feita punção 
capilar num dedo, com lanceta. 

O Farmacêutico deverá de ter o cuidado de perguntar se o doente está em jejum para 
uma correta interpretação do resultado obtido. Deve ainda incentivar a prática de exercício de 
físico e o consumo moderado de hidratos de carbono simples, sendo estas medidas não 
farmacológicas de extrema importância para o não avanço da doença. O valor é também 
registado num cartão que é dado ao utente.  

Ao longo do meu estágio, foram inúmeras as vezes que procedi à medição da glicemia 
capilar nos utentes, tendo sempre aconselhado medidas não farmacológicas. A FP teve ainda 
a iniciativa de realizar um rastreio de forma a celebrar o Dia Mundial da Diabetes, que será 
retratado mais à frente.  
 

5.1.3. Medição do Colesterol Total e Triglicerídeos   
A população deve estar ciente de que um descontrolo no perfil lipídico leva a um aumento 

de risco cardiovascular.  
Na FP, estes dois parâmetros do perfil lipídico são medidos através de punção capilar, 

com lanceta, e é utilizado o equipamento apropriado para a leitura.  
Durante o meu estágio, tive a oportunidade de proceder à medição tanto do colesterol 

total, como dos triglicerídeos algumas vezes e aconselhei sempre a diminuição da ingestão 
de sal e gorduras saturadas, o aumento da ingestão de frutas e legumes e a prática de 
exercício físico, como medidas não farmacológicas.   
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5.1.4. Administração de Vacinas e Injetáveis  
A administração de vacinas (não incluídas no plano de vacinação) e de injetáveis na FP 

é uma mais valia, pois evita que muitos dos seus utentes se desloquem ao centro de saúde 
criando uma relação de maior proximidade e fidelização. Este é um serviço apenas prestado 
pelos profissionais da FP que têm formação para tal. Em caso de reação anafilática, a 
farmácia dispõe de um kit de primeiros socorros que contém, entre outras coisas, adrenalina 
e dispõe ainda de um kit de oxigénio.  

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de observar, várias vezes, a administração 

de VoltarenÒ, ProfenidÒ e vacinas contra a gripe, nomeadamente, InfluvacÒ.  
 

5.2. Valormed 
A Valormed é a sociedade gestora do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de 

Embalagens vazias e de Medicamentos fora de uso, resultante da colaboração das indústrias 
farmacêuticas, distribuidores e farmácias [15].  

A FP dispõe de contentores de recolha para a receção de embalagens vazias, 
medicamentos fora do prazo de validade ou não utilizados. Assim que estes estiverem cheios 
são selados e é executado o respetivo registo informático, o qual tive a oportunidade de 
realizar. Depois, os contentores são recolhidos pelos distribuidores, para posterior reciclagem 
e incineração. A adesão dos utentes a este projeto tem-se revelado bastante positiva o que 
contribui para a preservação ambiental.  
 

5.3. Recolha de Radiografias 
Anualmente, é realizada uma campanha de reciclagem de radiografias, pela ANF. A 

população pode deixar as suas radiografias, com mais de 5 anos ou sem valor de diagnóstico, 
nos sacos disponíveis nas farmácias. Depois de serem recolhidas, as radiografias são 
entregues à Assistência Médica Internacional (AMI), o que contribui para a minimização da 
contaminação do ambiente [16].   
 

5.4. Outros Serviços  
      Além destes serviços farmacêuticos, a FP dispõe ainda de aconselhamento nutricional, 
podologia e sessões de depilação a laser que requerem marcação prévia, caso haja interesse 
por parte dos utentes. Rastreios, dinamizações e workshops são também atividades muito 
realizadas, ao longo de todo o ano, para a população.  
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6. Formação Complementar 
É dever do Farmacêutico atualizar e desenvolver os seus conhecimentos para que possa 

prestar o melhor serviço possível junto da comunidade. Desta forma, diversas marcas e 
laboratórios farmacêuticos promovem diferentes tipos de formações. Durante o meu período 
de estágio, estive presente em diversas formações (tabela 2), de forma a consolidar e 
aprofundar o meu conhecimento. 
 

Tabela 2 - Formações realizadas durante o estágio curricular. 
Data da Formação Horário da Formação Tema da Formação Local da Formação 

26/11/2018 21:00h – 23:00h FresubinÒ Cooprofar, Gondomar 

30/11/2018 16:00h – 17:30h SifarmaÒ ANF, Porto 

12/12/2018 15:00h – 9:00h Insuficiência Venosa 
Crónica 

Hotel Trip Porto Expo 

22/01/2019 9:30h – 16:30h Gama de capilares  
CistitoneÒ   

ANF, Porto 

29/01/2019 21:00h – 23:00h “O Futuro da Saúde 
Respiratória em Portugal” 

ANF, Porto 

15/02/2019 9:30h – 13:00h VichyÒ Academia L’Oréal, Porto 
28/02/2019 9:30h – 13:00h UriageÒ Hotel Mercure, Gaia 

 
Além destas formações externas, também tive a oportunidade de presenciar várias 

formações internas, onde vários delegados comerciais se deslocavam à farmácia para instruir 
os membros da equipa:  
 - Formação sobre a gama de produtos capilares CistitoneÒ; 

 - Formação sobre os suplementos alimentares BioAtivoÒ Q10 Forte e BioAtivoÒ Arroz 
Vermelho; 
 - Formação sobre AntigripineÒ, ParonixÒ, BroncodualÒ Júnior e Neo-SinefrinaÒ Rapid; 

 - Formação sobre os suplementos alimentares MorEPAÒ, MorDHAÒ, LibifemeÒ e 

LibemasculineÒ; 

- Formação sobre a gama de produtos da ISDINÒ; 

- Formação da Nestlé Health-Science sobre os produtos da ResourceÒ e MeriteneÒ; 

- Formação sobre ReumonÒ Gel e DormidinaÒ; 
- Formação sobres as fraldas LiberoÒ e TenaÒ; 

- Formação sobre a gama de produtos capilares UriageÒ; 

- Formação dos produtos da gama NutribénÒ sobre a nutrição do bebé e da criança, 
nos seus primeiros anos de vida;  
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- Formação sobre ThermacareÒ, PolaseÒ e NexiumÒ; 

- Formação sobre LevotussÒ, MilidÒ e SargenorÒ; 
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Parte II: Projetos desenvolvidos na Farmácia Peninsular 
 

7. Projeto I: Higiene Íntima Feminina 
7.1. Objetivos 

Com o decorrer do estágio, fui-me apercebendo que os produtos para higiene íntima eram 
muito solicitados pelo sexo feminino. Deparei-me, inclusivamente, com utentes que 
colocavam questões quanto à diferença entre os vários produtos existentes na farmácia, qual 
seria o mais apropriado e o porquê de existirem produtos de limpeza com diferente pH.  

Apercebendo-me desta preocupação frequente das utentes, e com o consentimento da 
DT, desenvolvi um projeto cujos principais objetivos foram esclarecer as dúvidas das utentes 
relativamente à temática da higiene íntima feminina e elucidar determinados aspetos muitas 
vezes negligenciados sobre a mesma. 
 

7.2. Enquadramento Teórico 
De acordo com a Sociedade Portuguesa de Ginecologia, define-se higiene íntima 

feminina como “as práticas de asseio da região anogenital da mulher, para mantê-la livre de 
humidade e resíduos (urina, fezes, fluidos). Compreende o uso de produtos cujas 
propriedades deverão contribuir para o bem-estar, conforto, segurança e saúde da mulher, 
prevenindo as infeções [17].” 

Atualmente, e cada vez mais, a população feminina preocupa-se com os cuidados a ter 
para uma boa higienização das suas partes íntimas, de forma a evitar o desenvolvimento de 
corrimentos, odores desagradáveis e infeções [17]. 

Devido ao facto de a uretra feminina ser curta e estar muito próxima do ânus e da vagina, 
as mulheres, por razões anatómicas, estão mais predispostas para as infeções do trato 
urinário (ITU), uma vez que os microrganismos atingem, facilmente, a bexiga [18 e 19]. É de 
salientar que as ITU são das doenças infeciosas mais prevalentes na população mundial, 
causadas, principalmente, por bactérias bacilos de gram negativo como Escherichia coli, 
Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa, sendo que a primeira 
é responsável por 70% a 85% das infeções [18].  
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7.2.1. Aspetos do Trato Genital Feminino relevantes para a Higiene Íntima 
7.2.1.1. Variações Fisiológicas da Vagina e da Vulva 

Ao longo do tempo, quer a vulva, quer a vagina, sofrem transformações da sua 
morfologia e fisiologia. As diferentes variações hormonais vão influenciar as múltiplas fases 
da vida da mulher, nomeadamente infância, puberdade, menstruação, gravidez e climatério 
[20].   

- Infância: nesta fase, o pH vaginal é alcalino. Os lactobacilos que colonizam a vagina 
são de origem intestinal e podem ser encontrados agentes potencialmente patogénicos, em 
pequenas quantidades, não se traduzindo em infeção. O epitélio vulvar é pouco desenvolvido, 
sem pelos e com poucas glândulas sudoríparas e sebáceas. São vários os fatores que 
desencadeiam o aparecimento de infeções genitais nas crianças, como a insuficiente higiene 
feita pela própria criança, o uso prolongado de fraldas e a baixa concentração de estrogénios 
[20 e 21].   

- Puberdade: dá-se início à produção hormonal de estrogénios que, 
consequentemente, leva à proliferação da camada de células epiteliais intermediárias do 
epitélio vaginal. Estas células, devido à sua capacidade de armazenarem glicogénio, 
possibilitam a migração e fixação dos lactobacilos, bactérias responsáveis pela produção de 
ácido lático, estabelecendo-se um equilíbrio adequado na flora vaginal. Contudo, ao longo do 
ciclo menstrual, os níveis de hormonas e glicogénio variam. Durante a fase proliferativa, as 
concentrações de espécies não-lactobacilíferas aumentam e mais próximo da altura da 
menstruação, aumenta a concentração de Candida albicans [20 e 21]. 

- Menstruação: durante a menstruação, a mulher está, maioritariamente, sobre a 
influência da hormona progesterona. O pH ácido da flora vaginal torna-se alcalino, por 
diminuição dos lactobacilos, tornando-se num ótimo substrato para o desenvolvimento de 
muitos microrganismos [17,20 e 21].   

- Gravidez: esta fase é especialmente crítica, no sentido em que há alteração do pH 
e da flora vaginal e um aumento na quantidade de secreção vaginal. A concentração de 
lactobacilos aumenta acidificando o pH do meio ainda mais (pH<4,5). É muito comum, nas 
grávidas, o aparecimento de corrimento vaginal, ardor e prurido [17,20 e 21].  

- Climatério: o climatério diz respeito à fase transitória do período reprodutivo para o 
não reprodutivo, na mulher. Com o declínio da produção hormonal, existe uma atrofia das 
camadas celulares da mucosa vaginal e o pH e a flora vaginal tornam-se semelhantes ao da 
infância. A quantidade de lactobacilos é menor e é mais prevalente nas mulheres com 
terapêutica hormonal de substituição. Há também um aumento na concentração de 
Escherichia coli [20 e 21]. 
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7.2.1.2. Mecanismos de Defesa 
O trato genital feminino possui vários mecanismos de defesa contra os agentes 

infeciosos [22 e 23]:  
 - Barreira epitelial: as células epiteliais produzem inúmeros compostos com atividade 
antibacteriana; 
 - Integridade e trofismo da mucosa: pela sua capacidade de distender, retrair e se 
adaptar a diversas circunstâncias;  
 - Muco protetor: impede que as bactérias existentes na microflora vaginal atinjam o 
útero; 
 - pH vulvar e vaginal: o pH ácido é fundamental para a prevenção e controlo de 
doenças. O uso inadequado de produtos alcalinos facilita o aparecimento de dermatoses;  
 - Microflora vaginal; 
 - Imunidade inata - células fagocitárias e reação inflamatória;  
 
7.2.1.3. Influência dos Fatores Extrínsecos 

São vários os fatores extrínsecos que podem interferir com o bem-estar genital 
feminino, como a atividade sexual, o estado hormonal e emocional, o tipo de alimentação e 
vestuário e os hábitos de higiene [22 e 23]. 
 

7.2.2.  Produtos para Higiene Íntima Feminina 
7.2.2.1. Lavagem 

Ao contrário do que muitas mulheres pensam, um produto para a higiene íntima não tem 
como objetivo esterilizar a região púbica, mas sim assegurar a eliminação de resíduos e 
secreções, ter ação refrescante e desodorizante, manter o pH ligeiramente ácido, não irritar 
nem secar a pele e não alterar o manto lipídico envolvente [24].   

A lavagem apenas com água não é eficaz na remoção de partículas sólidas, nem de 
gorduras o que torna necessário a adição de um agente de limpeza adequado. Um erro muito 
prevalente entre a população feminina é a procura de produtos com elevada detergência. Com 
o uso destes agentes, a camada lipídica que protege a pele é removida, causando secura 
vulvar e prurido. A escolha deve incidir em produtos hipoalergénicos com detergência suave, 
que formem pouca espuma, para a barreira cutânea ser pouco agredida [24].  

Atualmente, a quantidade de produtos para a higiene íntima, existente no mercado, é 
imensa. Existem sabões, géis, toalhetes humedecidos e sabonetes em barra e líquidos [17 e 
24]:  
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- Sabões: têm, geralmente, na sua constituição ácido lático, que além de regular o pH 
para um nível ácido, tem uma ação hidratante, e alantoína ou pantenol, que contribuem para 
a regeneração da zona vulvar; 

- Géis: são constituídos por uma fase aquosa, cerca de 95% de água ou álcool, e por 
agentes tensioativos suaves. Tornam-se uma boa opção, pois além do seu poder adstringente 
produzem uma sensação de frescura; 

- Toalhetes Humedecidos: são compostos por uma base celulósica com detergentes 
suaves. Não devem ser usados com muita frequência, uma vez que conseguem remover a 
camada lipídica da pele. O seu pH está, geralmente, entre 5 e 6. E a sua aplicação na zona 
vaginal deve ser feita de forma suave. Este tipo de produto torna-se útil em algumas situações, 
como por exemplo para a higienização fora de casa;  

- Sabonetes em barra: são dos produtos mais utilizados pelas mulheres, não só pela 
facilidade de acesso, como também pelo baixo custo. No entanto, a sua utilização promove a 
secura vaginal e diminui a acidez da zona vulvar, pelo facto do seu pH ser alcalino;  

- Sabonetes líquidos: têm na sua constituição ácido lático, glicerina e sais de ácidos 
gordos que retiram a sujidade da pele e controlam o pH, sendo, deste modo uma boa opção.  

 
O uso de qualquer um dos tipos de produtos de limpeza é meramente para a zona genital 

externa, exceto sob prescrição médica [17].   
 

7.2.2.2. Hidratação  
A hidratação é a última fase da higiene íntima e, curiosamente, é a mais negligenciada. 

A pele da região vulvar deve ser hidratada, tal como as outras partes do corpo. Devem ser 
utilizados géis ou cremes vaginais não oleosos, com pH ligeiramente ácido e compatíveis com 
a mucosa vaginal. Este passo é ainda mais importante, nas mulheres, após a menopausa, 
uma vez que a pele fica ainda mais seca. Geralmente, os produtos indicados para hidratação 
da zona íntima contêm glicóis e ácido lático [17 e 24]. 

 

7.2.3. Técnicas de Higiene  
O monte púbico, os sulcos interlabiais (entre os grandes e os pequenos lábios), a pele 

da vulva, a região perianal e os sulcos crurais (raiz das coxas) são zonas que deverão ser 
higienizadas com água corrente e produtos de higiene adequados. A duração da lavagem não 
deverá ultrapassar os dois minutos, de forma a evitar a secagem excessiva do local. Todos 
os movimentos devem ser feitos no sentido de evitar a contaminação da região vulvar pelo 
conteúdo perianal [17 e 24].      
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Após lavagem, as zonas em causa devem ser secas, também de forma cuidadosa, com 
toalhas secas e limpas, para evitar que o epitélio da região seja agredido. Deve evitar-se o 
uso de Sprays, perfumes, lenços humedecidos e talco [24]. 

Durante a menstruação, a higiene íntima é ainda mais importante não só para aumentar 
a remoção mecânica dos resíduos, como também para evitar um odor vaginal mais intenso. 
Nesta fase, pelo facto de haver um aumento na secreção sebácea, sudorípara e glandular, 
pela presença do sangue menstrual, e pelo uso prolongado de pensos higiénicos, a irritação 
vulvar aumenta. Assim, devem ser evitados pensos higiénicos desodorizantes e pensos 
higiénicos diários [17 e 24].      
 

7.2.4.  Outras Recomendações 
Segue, em lista, uma série de recomendações que não devem ser esquecidas nem 

menosprezadas [24 e 25]:     
- Mudar de roupa íntima diariamente; 
- Evitar usar roupas muito apertadas ou justas;  
- Aquando da lavagem da roupa interior, usar um detergente sem corantes, perfumes ou 

enzimas;  
- No caso de incontinência urinária ou excesso de transpiração, usar pensos higiénicos 

respiráveis, de forma a manter o ambiente genital seco; 
- Após atividade sexual, lavar a área genital externa com água e produto de HI; 
- Após atividade física, lavar a área genital assim que possível, para evitar que o suor 

irrite a pele da vulva; 
- Nas mulheres após a menopausa, devido à diminuição da espessura do epitélio, a zona 

íntima deve ser lavada, no máximo, duas vezes por dia, de forma a evitar uma secura maior 
e, consequentemente, maior prurido. 
 

7.3. Intervenção Farmacêutica  
Com o intuito de colmatar o desconhecimento sobre vários aspetos da higiene íntima, por 

parte da população feminina, para este projeto decidi elaborar um folheto informativo que 
intitulei de “Guia de Higiene Íntima Feminina” (Anexo 2). No folheto incluí informação sobre 
os seguintes assuntos: “Mecanismos de defesa contra agentes infeciosos”, “Fatores 
extrínsecos que podem interferir com o bem-estar genital feminino”, “Técnicas de higiene”, 
“Menstruação”, “Produtos de higiene íntima” e “Outras recomendações”. Foram distribuídos 
cerca de 50 folhetos durante o mês de janeiro.  
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No final, e de forma a perceber se as utentes voltariam a adquirir produtos de higiene 

íntima, consultei a “Listagem do Histórico de Vendas” que o sistema SifarmaÒ permite (Anexo 
3). Analisei as vendas dos produtos de higiene íntima desde dezembro até ao início do mês 

de março. Verifiquei que houve um aumento ligeiro no número das vendas no mês de 
fevereiro, comparativamente ao mês de janeiro. O facto desse aumento não ser muito 
significativo pode estar relacionado com a dimensão da amostra e o tempo de implementação 
do projeto.  
 

7.4. Conclusão 
Durante o período de tempo em que os folhetos foram distribuídos foi notória a adesão e 

curiosidade por parte das utentes. Foram muitas as vezes que me colocaram questões 
relativamente a determinados assuntos expostos no folheto. Tentei sempre esclarecer da 
forma mais simples e eficaz que consegui. Apercebi-me que a maioria das senhoras que 
frequentam a FP tinham uma incorreta higiene íntima, e por isso, foi muito satisfatório 
perceber que consegui ajudar com este projeto.  

Apesar do resultado da análise das vendas não ter demonstrado impacto financeiro, 
concluo que os folhetos tiveram um feedback muito positivo, por parte da população, pois foi 
visível o interesse na recolha de informação. 
 
 

8. Projeto II: Ostomia 
8.1. Objetivos  

No primeiro mês de estágio dei conta que existiam várias reservas de dispositivos 
médicos para doentes ostomizados. Tendo particular interesse nesta área, decidi que queria 
intervir de alguma forma. A ideia foi recebida muito satisfatoriamente por parte da DT, e, 
assim, desenvolvi um projeto com o intuito de transmitir toda a informação pertinente e 
necessária à equipa da FP. O objetivo deste projeto foi contribuir para a formação de todos 
os colaboradores da farmácia, de forma a prestarem o melhor aconselhamento farmacêutico 
possível aos doentes ostomizados e verificar o grau de conhecimento, de todos os 
profissionais, relativamente a esta temática.  
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8.2. Enquadramento Teórico  
A ostomia baseia-se numa técnica cirúrgica que tem por base a extração de uma porção 

do tubo digestivo ou urinário e a criação de uma abertura artificial, no abdómen, designada 
por estoma. É através do estoma que se exterioriza parte do intestino ou dos condutos 
urinários, com o objetivo de desviar o conteúdo intestinal ou urinário. Esse desvio pode ser 
temporário, quando é possível reestabelecer o trânsito intestinal/urinário, ou permanente, 
quando existem lesões irreversíveis no trato intestinal ou urinário. O estoma também pode ser 
criado com o objetivo de alimentar o doente, quando a via oral está impedida [26 e 27].  

Em Portugal existem cerca de 12 000 doentes ostomizados [28].  
 

8.2.1. Tipos de Ostomia 
Existem dois tipos de ostomias:  
- Digestivas: podem ter como objetivo drenar o conteúdo fecal, como a colostomia 

(exteriorização do cólon) e a ileostomia (exteriorização do íleo), ou possibilitar a alimentação 
através de uma sonda, como a jejunostomia (exteriorização do jejuno) e a gastrostomia 
(ligação direta do estômago à parede abdominal) [28 e 29].   

- Urinárias: as urostomias visam a drenagem da urina [28 e 29].   
No presente relatório, apenas são exploradas as ostomias digestivas de drenagem do 

conteúdo fecal, colostomia e ileostomia, e as ostomias urinárias.  
 

8.2.2.  Caracterização das Ostomias Digestivas de Drenagem do Conteúdo 
Fecal e das Ostomias Urinárias  

8.2.2.1. Colostomia 
Este tipo de ostomia é devida, maioritariamente, ao cancro do cólon e do reto [26]. 

Como já foi dito anteriormente, a colostomia corresponde à exteriorização do colón (porção 
do intestino grosso) e é denominada consoante a parte que é exteriorizada: colostomia 
ascendente (Figura 1), colostomia transversa (Figura 2), colostomia descendente (Figura 3) e 
colostomia sigmóidea (Figura 4) [30].  

A colostomia ascendente é pouco comum e caracteriza-se pela presença de fezes 
líquidas e muito irritantes para a pele periestomal [30]. 

Na colostomia transversa, as fezes são semi-sólidas e irritantes para a pele. 
Normalmente, este tipo de ostomia é temporário [30].  

A colostomia descendente é a mais comum em Portugal e o seu estoma caracteriza-
se por não ser saliente em relação à parede abdominal. O conteúdo fecal é sólido ou semi-
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sólido e menos irritante quando em contacto com a pele, tal como na colostomia sigmóidea 
[30]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.2.2. Ileostomia 

As causas mais frequentes para a sua concretização são a colites ulcerosa, a doença 
de Crohn e o cancro do colón [27]. Este tipo de ostomia corresponde à exteriorização do íleo 
(porção final do intestino delgado), (Figura 3) e o seu estoma é cerca de 2 a 2,5 cm 
proeminente em relação à parede abdominal. Isto porque os efluentes da ileostomia são 
líquidos e contínuos, sendo altamente irritantes e corrosivos para a pele periestomal, devido 
ao seu elevado conteúdo enzimático [31].  
 
 
 
 

Figura 1 - Colostomia 
Ascendente [30] 

Figura 2 - Colostomia 
Transversa [30] 

Figura 3 - Colostomia 
Descendente [30] 

Figura 4 - Colostomia 
Sigmóidea [30] 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária — Farmácia Peninsular 

 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.2.3. Urostomia 

Urostomia corresponde à exteriorização dos condutos urinários através da parede 
abdominal, (Figura 4), por ligação a um segmento do íleo, permitindo a eliminação constante 
de urina por gotejamento. Está indicada quando há perda de controlo ou disfunção da bexiga. 
O estoma apresenta uma proeminência de 2 a 3 cm em relação à parede abdominal, uma vez 
que a urina é altamente irritante e corrosiva para a pele periestomal. É a ostomia menos 
frequente [32].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.3.  Pele Periestomal  
A pele à volta do estoma é designada por pele periestomal e o seu bom estado é 

fundamental para o bem-estar do indivíduo ostomizado. O contacto contínuo das fezes e/ou 
urina com a pele pode provocar irritação e/ou lesão ou até mesmo levar à infeção daí ser 
extramente importante uma boa higiene, aquando da substituição do saco, e o uso de 
produtos adequados [33 e 34]. 

Figura 3 - Ileostomia [31] 

Figura 4 - Urostomia [32] 
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O estoma deve ser tratado da forma mais simples possível com água tépida, sabão e 
papel higiénico ou lenços de papel suaves. A secagem deve ser feita de forma cuidada, sem 
fricção, eliminando todos os vestígios de água [34]. 
 

8.2.4.  Dispositivos Médicos para Doentes Ostomizados 
De acordo com a Portaria nº 284/2016, de 4 de novembro e da Portaria nº 92-E/2017, 

de 3 de março, desde o dia 1 de abril de 2017, os dispositivos médicos para apoio a doentes 
ostomizados, passaram a ser abrangidos pelo regime de comparticipação a 100%, sendo a 
respetiva dispensa feita nas farmácias comunitárias [35 e 36].  

Nos parágrafos seguintes, estão caracterizados alguns exemplos destes dispositivos 
médicos como sacos coletores, placas adesivas, pastas, cintos e conjuntos de irrigação. 
 
8.2.4.1. Sacos Coletores  

Existem 2 tipos de sacos coletores para os doentes ostomizados:  
 - Sacos de uma peça única: estes sacos colam diretamente na pele, e, por isso, são 
de fácil aplicação e remoção. São indicados para casos em que a pele periestomal apresenta 
boas condições e a substituição diária não deverá ultrapassar as 3 vezes [37].  
 - Sacos com duas peças: neste caso, o saco de recolha está separado da placa 
adesiva que cola na pele, o que possibilita a troca do saco sem implicar a troca da placa, o 
que condiciona menor irritação cutânea. São indicados para indivíduos com pele sensível e 
nos casos de ileostomias ou urostomias, pelo facto dos respetivos efluentes serem muito 
corrosivos [37].  

Os sacos podem ainda ser:  
 - Fechados: este tipo de saco está indicado para os casos em que as fezes são sólidas 
ou semi-sólidas, ou seja, nas colostomias, e são de uso único [37].   
 - Drenáveis: devem ser utilizados quando as fezes são líquidas, isto é, nas 
ileostomias, e no caso das urostomias. São sacos fechados com clips e reutilizáveis após 
drenagem (menor irritabilidade cutânea). No caso das urostomias, estes sacos estão 
equipados com uma torneira e válvulas de anti-refluxo que impedem que a urina retorne ao 
estoma [37]. 

Finalmente, há sacos opacos ou transparentes. Os sacos opacos proporcionam maior 
discrição aos doentes, enquanto que os segundos estão indicados para o período pós-
operatório ou quando há suspeitas de hemorragia. Os sacos podem ainda conter um filtro 
com carvão ativado, cujo propósito é adsorver os compostos odoríferos e permitir a saída dos 
gases para o exterior [37]. 
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No Anexo 4 encontram-se alguns exemplos dos diferentes tipos de sacos coletores.  
 

8.2.4.2. Placas Adesivas  
As placas adesivas aderem à pele periestomal e, como tal, devem ser hipoalergénicas 

e permeáveis ao vapor de água. Estas podem ser duras, constituídas, principalmente, por 
resinas, ou flexíveis, contendo resinas no centro e um adesivo microporoso na zona periférica 
[37]. As placas adesivas devem ser trocadas a cada 72 horas (3 dias).  

Existem 3 tipos diferentes de placas adesivas [37]:  
- Placas convexas: adaptam-se a estomas que sofreram retração. 
- Placas recortáveis: indicadas para estomas com dimensões não estabilizadas, 

como por exemplo após a cirurgia. 
- Placas pré-cortadas: indicadas para estomas com dimensões estabilizadas.   

 
8.2.4.3. Pastas  

A utilização de pastas é importante para nivelar a superfície cutânea, uma vez que irá 
preencher as irregularidades da pele, e para aumentar a aderência da placa adesiva. Deve 
ser aplicada uma camada fina de pasta ao redor do estoma, sem espalhar, ou então 
diretamente na placa [37 e 38]. 
 
8.2.4.4. Cintos 

Os cintos são utilizados como agentes adicionais de segurança da fixação, dos 
dispositivos médicos com duas peças, à pele. Indivíduos obesos devem utilizar o cinto durante 
a noite [37]. 

 
8.2.4.5. Conjunto de Irrigação 

A irrigação consiste na entrada de água através do estoma, proporcionando a limpeza do 
intestino. Após a irrigação, não há saída de fezes durante 24 a 72 horas, pelo que o indivíduo 
ostomizado não necessita de utilizar saco coletor. Em forma de substituição, pode utilizar uma 
espécie de tampão para proteger o estoma [37]. 
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O kit (Figura 5) é composto por um saco, um tubo de conexão, uma manga de irrigação 
e um cinto ajustável e deve ser utilizado nas situações de colostomia e com consentimento 
médico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3. Intervenção Farmacêutica  
Para este projeto ministrei uma formação interna para toda a equipa da FP. Como tal, 

elaborei uma apresentação em PowerPoint (Anexo 5), com o tema “Ostomia” da qual faziam 
parte os seguintes tópicos: “Introdução”, “Tipos de Ostomia”, “Pele Periestomal”, “Dispositivos 
Médicos para Ostomizados” e “Conclusão”.  

 A sessão decorreu no dia 16 de janeiro, num dos gabinetes da FP, durou cerca de 15 
minutos e foi repetida por duas vezes. Tal aconteceu, porque os colaboradores foram divididos 
em dois grupos de forma a que enquanto metade da equipa assistia à sessão, a outra metade 
permanecia no atendimento ao público.  
 

8.4. Conclusão  
A presença de um estoma causa um impacto muito negativo na vida das pessoas 

ostomizadas, não só pela alteração do estilo de vida, como também pelo desgaste psicológico 
e sofrimento que acarreta [39]. O farmacêutico tem um papel muito importante na melhoria da 
qualidade de vida destes doentes, no sentido de ensinar a viver e a lidar com todos os 
problemas associados a esta condição da melhor maneira possível [39]. Foram precisamente 
estas as razões que me levaram a querer instruir ainda mais a equipa da FP sobre este tema. 
Todos os colaboradores se mostraram muito recetivos à formação, que foi bastante prática, 
produtiva e dinâmica. 

Em suma, penso que foi um projeto bem sucedido, uma vez que foi possível relembrar 
alguns conceitos já esquecidos e debater outros. Acredito que daqui em diante, qualquer 
dúvida que possa ser colocada, por parte de um doente ostomizado, será, eficazmente, 

Figura 5 - Kit de Irrigação [37] 
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respondida. Isto porque o utente tem à sua frente um profissional de saúde bem instruído e 
isso, sem dúvida, que é o mais gratificante.  

Da minha parte, agradeço a participação de todos os membros da FP e o tempo que me 
disponibilizaram.  
 
 

9. Projeto III: Higiene Oral nas Crianças 
9.1. Objetivos 

O Farmacêutico é um profissional de saúde com a competência para a prestação de 
informação e aconselhamento ao público, contribuindo, desta forma, para a adoção de estilos 
de vida saudáveis e para a prevenção de doenças. Tendo esta responsabilidade, achei que 
fazia todo o sentido elaborar um projeto com intenção de instruir a população mais nova sobre 
a temática da importância da saúde oral. Assim, o principal objetivo deste projeto foi a 
promoção de alterações de comportamentos individuais a nível comunitário. 

 

9.2. Enquadramento Teórico  
A saúde oral é parte integrante da saúde em geral. De acordo com a Organização Mundial 

da Saúde, a saúde oral caracteriza-se por “ausência de dor crónica facial, cancro oral e da 
orofaringe, feridas orais, defeitos congénitos como fenda palatina, doença periodontal, cárie 
dentária e perda de dentes, e outras doenças e distúrbios que afetam a cavidade oral [40]”. 
Uma boca saudável é um parâmetro essencial para que a pessoas possam trincar, mastigar, 
pronunciar todas as palavras corretamente, e sorrir [41 e 42].  

Assim, é essencial a preservação de uma correta higiene oral desde cedo, de forma a 
evitar possíveis patologias, concretamente infeções, dor e desconforto [42]. Os fatores de 
risco para desenvolvimento de doenças orais estão diretamente relacionados com os estilos 
de vida das pessoas. Deste modo, as crianças devem ser educadas no sentido de adquirirem 
estilos de vida saudáveis, que se tornem sustentáveis ao longo da vida, porque ter saúde oral 
não é só ter dentes saudáveis; é ter procedimentos de higiene oral adequados, 
comportamentos alimentares corretos; é ter qualidade de vida [43].  

 

9.2.1.  As Dentições no Homem 
Ao longo da sua vida, o Homem apresenta duas dentições. O aparecimento dos 

primeiros dentes de leite surge por volta dos seis meses de idade e termina por volta dos dois 
anos. Nesta fase, a dentição da criança é composta por vinte dentes [44]. A ida ao médico 
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dentista deve ser iniciada a partir do momento em que os primeiros dentes começam a 
aparecer [41].   

Por volta dos seis anos de idade, a dentição de leite começa a ser substituída pela 
dentição definitiva que fica completa, em norma, por volta dos dezoito anos, e é constituída 
por trinta e dois dentes [44]. 

 

9.2.2.  Anatomia do Dente  
Anatomicamente, o dente divide-se em três regiões: coroa, colo e raiz (Figura 6)[44]. A 

primeira é conhecida como a parte livre ou visível do dente e a sua forma é determinante para 
a função de cada dente. Sendo assim, a coroa é plana e semelhante a uma lâmina nos 
incisivos, para permitir o corte dos alimentos, aguçada nos caninos para rasgar e plana e larga 
nos molares e pré-molares para triturar. O colo é a região intermédia que liga a coroa à raiz 
do dente. E, finalmente, a raiz é a zona que dá suporte ao dente, uma vez que o fixa ao maxilar 
pelo ligamento periodontal e permite a passagem dos vasos sanguíneos e nervos [45].   

O dente apresenta ainda um conjunto de 4 tecidos, sendo eles o esmalte, a dentina, a 
polpa e o cemento, observando da periferia para a profundidade, respetivamente. O esmalte 
destaca-se por ser branco, liso e brilhante e é a parte mais mineralizada do corpo humano. É 
responsável pelo revestimento da coroa e proteção da dentina. A dentina, também ela 
mineralizada, é o tecido dentário mais extenso e é dotada da capacidade de condução dos 
estímulos percecionados, por células nervosas, na polpa. Ao contrário destes dois tecidos, a 
polpa é um tecido não mineralizado que se encontra no centro do dente e acarreta os vasos 
sanguíneos e o nervo dentário. Por último, o cemento reveste a dentina e é responsável pela 
ligação do dente ao osso alveolar através do ligamento periodontal [45]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 - Estrutura do Dente [46] 
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9.2.3.  Principais Doenças Orais nas Crianças  
As doenças orais são dos mais preocupantes problemas de saúde pública que existem, 

atualmente, e afetam em massa a população infantil [47 e 48]. A cárie dentária e a doenças 
periodontais são as mais frequentes. Contudo, se desde cedo prevenidas e atempadamente 
tratadas, baixos custos económicos estão associados e os ganhos de saúde são substanciais 
[43]. 

 
9.2.3.1. Cárie Dentária  

A cárie dentária é uma doença infeciosa de origem bacteriana que evolui no sentido 
do esmalte até à polpa do dente e pode originar a destruição parcial ou total do dente. As 
bactérias cariogénicas são responsáveis pela fermentação dos hidratos de carbono dos 
alimentos produzindo ácidos orgânicos. Estes ácidos vão provocar a dissolução do conteúdo 
mineral dos dentes, levando ao aparecimento da cárie [49].  

Numa fase inicial, a cárie atinge o esmalte, parte superficial do dente e menos sensível. 
À medida que progride, atinge a dentina e até mesmo a polpa, partes mais profundas e 
sensíveis, causando dor e desconforto. Deste modo percebe-se que todo o processo de 
instalação da cárie dentária é longo [49].  

São vários os fatores subjacentes ao seu aparecimento, sendo, deste modo, 
fundamental incutir às crianças bons hábitos de higiene oral e uma alimentação saudável. 
Alimentos ricos em açúcar, como bolos, doces, bebidas refrigerantes, etc, devem ser evitados, 
uma vez que a produção de ácidos, pelas bactérias, é máxima aquando da sua presença [49 
e 50]. 
 
9.2.3.2. Doença Periodontal  

A doença periodontal é vulgarmente conhecida como a “doença das gengivas”. Afeta 
as estruturas de suporte dos dentes, como as gengivas, o osso alveolar e o ligamento 
periodontal [51]. Apresenta uma forma reversível, a gengivite, onde as bactérias causam 
apenas inflamação das gengivas. Se esta patologia não for tratada, as bactérias podem atingir 
o osso dando origem à periodontite, situação irreversível. Neste caso, há perda de tecido 
conjuntivo e de suporte ósseo, podendo mesmo culminar na queda do dente [51].  

Mais uma vez, uma correta higiene oral e os bons hábitos alimentares estão na base da 
sua prevenção.  
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9.2.4.  Bons Hábitos de Higiene Oral  
Os bons hábitos de higiene oral são substanciais na prevenção do aparecimento das 

doenças orais, nas crianças, como referido anteriormente. Seguem-se, em lista, algumas 
recomendações [52]:  

- Escovar os dentes, duas vezes por dia, de preferência a seguir às refeições; 
- A escovagem à noite é a mais importante, pois o fluxo salivar é menor, o que 

proporciona o ambiente perfeito para a ação das bactérias; 
- Escovar os dentes durante 3 minutos; 
- Usar elixires e pastas dentífricas com flúor; 
- Para cada escovagem, usar cerca de 1 cm de pasta dentífrica; 
- Usar fio dentário ou escovilhão para limpar onde a escova dos dentes não atinge;  
- Usar uma escova de dentes adequada à boca da criança; 
- Trocar de 3 em 3 meses a escova de dentes;  
- Não partilhar a escova de dentes;  
- Evitar roer as unhas; 
- Evitar a sucção dos dedos e das bochechas; 
- Evitar realizar a respiração bucal; 
- Evitar o bruxismo;  

 

9.2.5.  Processo de Escovagem  
O ato de higiene oral, nas crianças, deve ser sempre supervisionado pelos pais. São 

vários os passos que a Direção-Geral da Saúde recomenda no momento da escovagem dos 
dentes [52]:  

- Colocar o dentífrico com flúor na escova dos dentes; 
- Inclinar a escova em direção à gengiva e fazer pequenos movimentos horizontais ou 

circulares, com pouca pressão; 
- Escovar 2 dentes de cada vez, fazendo, aproximadamente, 10 movimentos; 
- Escovar com uma sequência: começar pela superfície externa (do lado da bochecha) 

do último dente de um dos maxilares e continuar a escovar até atingir o último dente do lado 
oposto; 

- Escovar as superfícies do lado da língua com a mesma sequência; 
- Proceder do mesmo modo no outro maxilar; 
- Escovar as superfícies mastigatórias dos dentes com movimentos de vaivém; 
- Escovar a língua; 
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- Cuspir o excesso de dentífrico, sem passar a boca por água para que a ação dos 
dentífricos ou elixires fluoretados seja maior; 

- Passar bem a escova dos dentes por água corrente; 
 

9.3. Intervenção Farmacêutica  
Com o conhecimento de que havia um centro de estudos, “100% Sala de Estudo”, muito 

próximo da FP, achei por bem realizar lá uma palestra, no sentido de promover a saúde oral 
junto dos mais novos. Assim, e após autorização, quer por parte da proprietária do centro de 
estudos, quer por parte da DT, preparei uma apresentação em PowerPoint, (Anexo 6), 
intitulada de “Higiene Oral". Paralelamente, entrei em contacto com diversos laboratórios, 
pedindo uma pequena colaboração, através de amostras de pastas dos dentes, para ser dado 
às crianças, como forma de gratidão, pela atenção que me deram.   

A palestra foi realizada no dia 21 de fevereiro para cerca de 8 crianças e 4 adolescentes, 
com a presença de 3 professoras. “A importância de uma Boca Saudável”, “Dentição no 
Homem”, “Doenças Orais”, “Cárie Dentária”, “Higiene Oral Correta”, “Escova dos Dentes”, 
“Sabes Escovar os Teus Dentes?” e “Maus Hábitos para os Dentes” foram os temas 
abordados.  

Antes da apresentação, foram colocadas algumas questões às crianças, de forma a 
averiguar o seu conhecimento em relação ao tema. A sessão durou cerca de 10 minutos e foi 
produtiva, na qual tentei explicar tudo de uma forma bastante simples. No final, cada criança 
recebeu um estojo, um folheto informativo e umas amostras de pastas dos dentes da marca 

FluocarilÒ, (Anexo 7), gentilmente, fornecidas pelo respetivo laboratório.  
 

9.4. Conclusão  
Com a realização deste projeto, dei conta que é extremamente importante que as 

crianças sejam educadas, desde cedo, para os cuidados básicos e diários que devem ter com 
a saúde oral. Pais, educadores e professores devem ter a responsabilidade de prevenir o 
aparecimento de futuros problemas orais, através da introdução de bons hábitos de higiene 
oral, alimentação cuidada e visita frequente ao médico dentista.  

Durante a palestra, as crianças e os adolescentes foram bastante interativos 
respondendo ao que lhes ia perguntado, mostrando algum conhecimento, em relação ao 
tema. 
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Foi uma sessão bastante dinâmica e enriquecedora, não só para eles como para mim. 
No final, senti-me com o dever de “missão cumprida”, pois tinha concluído um projeto incutido 
na promoção da saúde, concretamente na saúde oral.  

Por fim, concluo que a introdução de determinados temas às crianças e aos jovens é de 
importância extrema, uma vez que levaram consigo todos os ensinamentos transmitidos, tal 
foi o interesse manifestado. Além disto, e de ressalvar, é que, com certeza, também passarão 
a informação ao seu núcleo familiar.  

Resta-me agradecer, a toda a equipa do centro de estudos, pela disponibilidade e pela 
simpatia com que me receberam e ao laboratório em questão por ter cedido amostras, estojos 
e folhetos informativos.  
 
 

10. Outros Projetos  
10.1.  Diabetes Mellitus  

A DM é uma doença crónica que tem tido um crescimento considerável, no decorrer dos 
últimos anos. Deste modo, torna-se, a nível mundial, um problema de saúde pública [53]. 

O farmacêutico comunitário tem o dever de esclarecer a importância da doença, de 
realizar a monotorização do controlo glicémico, de verificar se o tratamento farmacológico está 
a ser cumprido e da forma correta e alertar para possíveis complicações, a longo prazo. Tudo 
isto, no sentido de promover o bem-estar e uma melhor qualidade de vida para os doentes 
diabéticos.  

Assim, e de forma a celebrar o Dia Mundial da Diabetes, 14 de novembro, a FP teve a 
iniciativa de realizar um rastreio, nas suas instalações, para os seus utentes (Anexo 8). A ação 
foi divulgada através da plataforma Facebook (Anexo 9) e contou com um total de 43 
participantes, sendo 11 do sexo masculino e 32 do sexo feminino. Antes de proceder à 
monotorização da glicemia capilar, questionava o utente em relação a alguns aspetos, 
nomeadamente, se estava em jejum, se era diabético e quanto ao estilo de vida. Após 
medição da glicemia, prestei aconselhamento farmacêutico, quando necessário, e entreguei, 
a cada participante, um panfleto informativo (Anexo 10), da minha autoria, sobre a DM. A par 
disto, e para minha grande satisfação, muitas dúvidas foram esclarecidas.   

Os resultados foram bastante satisfatórios, pois apenas 9% dos utentes que participaram 
apresentaram um valor de glicemia capilar acima dos limites estabelecidos pela Direção-Geral 
da Saúde. Por outro lado, foi notório o agrado com que as pessoas participaram no rastreio, 
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tendo mesmo questionado quando seria o próximo e referido que iniciativas destas deviam 
de ser concretizadas mais vezes.  
 

10.2.  Cartão do Utente  
A FP disponibiliza uma imensa oferta dos mais variados serviços. Para que os seus 

utentes pudessem ter consigo toda a informação organizada, relativamente aos parâmetros 
físicos e bioquímicos e à possível marcação de consultas, elaborei um “Cartão do Utente” 
(Anexo 11), que lhes foi entregue. No cartão é possível registar os valores medidos da pressão 
arterial, do colesterol total, dos triglicéridos e da glicémia e ainda a marcação de consultas de 
nutrição e de podologia e sessões de depilação a laser.  
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Conclusão Reflexiva 
É com enorme prazer e com o sentimento de dever cumprido que termino esta etapa tão 

esperada ao longo dos 5 anos do MICF.  
O estágio na FP sem dúvida que marcou o meu percurso enquanto estudante e futura 

profissional de saúde. Todos os conhecimentos teóricos que fui adquirindo ao longo do meu 
percurso académico foram, finalmente, colocados em prática. Toda a ajuda, por parte da 
equipa da farmácia, foi crucial para o desenvolvimento da minha capacidade de comunicação 
e pensamento crítico. Aprendi a trabalhar em equipa, a lidar com situações inesperadas e a 
agir perante as mesmas. 

Além do meu conhecimento científico ter aumentado, é muito gratificante saber que os 
projetos que desenvolvi, durante os 4 meses de estágio, provocaram algum impacto na vida 
das pessoas. Sinto, deste modo, que todo o meu esforço e investimento não foram em vão.  

O início desta caminhada não foi fácil. Tudo novo e desconhecido. No entanto, com o 
passar do tempo, ganhei a autonomia necessária e a confiança para desempenhar as minhas 
funções.  

Termino, assim, com a satisfação de ter atingido todos os objetivos e com a saudade que 
irá perdurar. Agora tenho plena consciência do papel que o farmacêutico comunitário 
desempenha na sociedade e do quão nobre e altruísta é a nossa profissão. A saúde e o bem-
estar da população são, sem dúvida, as máximas que nos movem.  
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[18] Lopes HV, Tavares W (2005). Diagnóstico de infeções do trato urinário. Revista de 
Associação Médica Brasileira; 51(6): 301-12. 
 
[19] Cuf: Infeção Urinária. Disponível em: https://www.saudecuf.pt/mais-saude/doencas-a-
z/infecao-urinaria. [acedido a 30 de dezembro de 2018]. 
 
[20] Farage, Miranda A.; MAIBACH, Howard I. Morphology and physiological changes of 
genital skin and mucosa. In: Topical Applications and the Mucosa. Karger Publishers, 2011. 
p. 9-19. 
 
[21] Farage, Miranda; MAIBACH, Howard. Lifetime changes in the vulva and vagina. Archives 
of gynecology and obstetrics, 2006, 273.4: 195-202. 
 
[22] MÅRDH, Per-Anders. The vaginal ecosystem. American journal of obstetrics and 
gynecology, 1991, 165.4: 1163-1168. 
 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária — Farmácia Peninsular 

 43 

[23] Schmid-Wendtner MH, Korting HC. The pH of the skin surface and its impact on the barrier 
function. Skin Pharmacol Physiol, 2006; 19:286-302. 
 
[24] Chen, Ying, et al. Role of female intimate hygiene in vulvovaginal health: Global hygiene 
practices and product usage. Women's Health, 2017, 13.3: 58-67. 
 
[25] Runeman, Bo, et al. The Vulvar Skin Microenvironment: Impact of Tight-fitting Underwear 
on Microclimate, pH and Microflora. Acta dermato-venereologica, 2005, 85.2. 
 
[26] BARBUTTI, Rita Cristina Silva; SILVA, Mariza de Carvalho Póvoas da; ABREU, Maria 
Alice Lustosa de. Ostomia, uma difícil adaptação. Revista da SBPH, 2008, 11.2: 27-39. 
 
[27] Marques Vieira Cascais, Ana Filipa; GUE MARTINI, Jussara; DOS SANTOS ALMEIDA, 
Paulo Jorge. O impacto da ostomia no processo de viver humano. Texto & Contexto 
Enfermagem, 2007, 16.1. 
 
[28] Associação Portuguesa de Ostomizados: Considerações sobre Estomas Intestinais. 
Disponível em: http://www.apostomizados.pt/pt/item/9-artigos/307-consideracoes-sobre-
estomas-intestinais-dr-martins-barata. [acedido a 9 de janeiro de 2019]. 
 
[29] Convatec: Informações Gerais sobre a Cirurgia. Disponível em: 
http://www.convatec.pt/ostomia/antes-da-cirurgia/informa%C3%A7%C3%B5es-gerais-sobre-
a-cirurgia/#. [acedido a 9 de janeiro de 2019]. 
 
[30] Convatec: Colostomia. Disponível em: http://www.convatec.pt/ostomia/antes-da-
cirurgia/informa%C3%A7%C3%B5es-gerais-sobre-a-cirurgia/colostomia/. [acedido a 9 de 
janeiro de 2019]. 
 
[31] Convatec: Ileostomia. Disponível em: http://www.convatec.pt/ostomia/antes-da-
cirurgia/informa%C3%A7%C3%B5es-gerais-sobre-a-cirurgia/ileostomia/. [acedido a 10 de 
janeiro de 2019]. 
 
[32] Convatec: Urostomia. Disponível em: http://www.convatec.pt/ostomia/antes-da-
cirurgia/informa%C3%A7%C3%B5es-gerais-sobre-a-cirurgia/urostomia/. [acedido a 10 de 
janeiro de 2019]. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária — Farmácia Peninsular 

 44 

[33] Convatec: Manter a pele periestomal saudável. Disponível em: 
http://www.convatec.pt/ostomia/viver-com-uma-ostomia/recomenda%C3%A7%C3%B5es-
sobre-cuidados-com-a-pele/manter-a-pele-periestomal-saud%C3%A1vel/. [acedido a 10 de 
janeiro de 2019]. 
 
[34] Basic ostomy skin care - A guide for patients and health care providers - Wound ostomy 
and continence nurses society. (2012). 
 
[35] INFARMED – Portaria nº 284/2016, de 4 de novembro - Estabelece o regime de 
comparticipação dos dispositivos médicos para o apoio aos doentes ostomizados, destinados 
a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde. 
 
[36] INFARMED – circular normativa conjunta - Prescrição de dispositivos médicos a doentes 
ostomizados ou com incontinência ou retenção urinária ao abrigo dos regimes de 
comparticipação estabelecidos nas Portarias n.º 284/2016, de 4 de novembro (com a redação 
dada pela Portaria n.º 92-F/2017, de 3 de março) e n.º 92-E/2017, de 3 de março. 
 
[37] Convatec: Guia de soluções. Ostomy care. [acedido a 12 de janeiro de 2019]   
 
[38] Convatec: Noções Básicas sobre Ostomia. Disponível em: 
http://www.convatec.pt/ostomia/informa%C3%A7%C3%B5es-de-apoio-%C3%A0-pessoa-
ostomizada/informa%C3%A7%C3%A3o-de-apoio-ao-profissional-de-
sa%C3%BAde/no%C3%A7%C3%B5es-b%C3%A1sicas-sobre-ostomia/. [acedido a 12 de 
janeiro de 2019]. 
 
[39] Shaffy, Sk; Das, Karobi; Gupta, Rajesh - Physical, nutritional and sexual problems 
experienced by the patients with colostomy/ileostomy: A qualitative study. Nursing and 
Midwifery Research. 3 (2012) 210-222. 
 
[40] World Health Organization: Oral Health. Disponível em: http://www.searo.who.int/topics/ 
oral_health/en/. [acedido a 13 de fevereiro de 2019]. 
 
[41] Orientação da Direção-Geral da Saúde nº 007/2011: Programa Nacional de Promoção da 
Saúde Oral – Plano B. (2011)  
 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária — Farmácia Peninsular 

 45 

[42] Ordem dos Médicos Dentistas: Prevenção e Higiene Oral. Disponível em: 
https://www.omd.pt/publico/prevencao-higiene-oral/. [acedido a 11 de fevereiro de 2019].  
 
[43] Direção-Geral da Saúde: Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais. Programa 
Nacional de Promoção de Saúde Oral (2008).   
 
[44] Barros FJ, Oliveira MG (2002). Orgão Dental. In: Oliveira MG. Manual de Anatomia da 
Cabeça e do Pescoço. 4ª edição. Edipucrs, Porto Alegre, 13-16.  
 
[45] Colgate: Anatomia do Dente. Disponível em: https://www.colgate.com/pt-pt/oral-
health/articles/tooth-anatomy. [acedido a 11 de fevereiro de 2019].  
 
[46] Imagem disponível em: 
https://www.google.com/search?q=estrutura+do+dente&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=0ahUKEwj-
2_3mqoThAhUJyxoKHar5DscQ_AUIDigB&biw=1366&bih=553#imgrc=a2MD3JmAfaONnM. 
[acedido a 15 de fevereiro de 2019]. 
 
[47] Direção-Geral da Saúde – Circular Normativa nº01/DSE, de 18 de janeiro de 2005 – 
Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral.   
 
[48] Petersen, Poul Erik. The World Oral Health Report 2003: continuous improvement of oral 
health in the 21st century–the approach of the WHO Global Oral Health 
Programme. Community Dentistry and oral epidemiology, 2003, 31: 3-24. 
 
[49] Ordem dos Médicos Dentistas: Cárie e Dentisteria. Disponível em: 
https://www.omd.pt/publico/carie-dentisteria/. [acedido a 11 de fevereiro de 2019].  
 
[50] Castilho, Aline Rogéria Freire de, et al. Influence of family environment on children's oral 
health: a systematic review. Jornal de pediatria, 2013, 89.2: 116-123. 
 
[51] Pihlstrom, Bruce L.; Michalowicz, Bryan S.; Johnson, Newell W. Periodontal diseases. The 
lancet, 2005, 366.9499: 1809-1820. 
 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária — Farmácia Peninsular 

 46 

[52] Direção-Geral da Saúde: Promover a Saúde – Prevenir as Doenças Orais. Programa 
Nacional de Promoção de Saúde Oral.    
 
[53] World Health Organization: Global Report on Diabetes. [acedido a 24 de fevereiro de 
2019]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária — Farmácia Peninsular 

 47 

Anexos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1 - Instalações da FP. 

Figura 1 – Área de Exposição Geral. 

Figura 2 – Área de Exposição Geral. 
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Figura 3 – Área de Atendimento ao Público. 

Figura 4 – Back Office. 
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Anexo 2 – Folheto Informativo " Guia de Higiene Íntima". 
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Anexo 3 - "Listagem do Histórico de Vendas" dos produtos de higiene íntima. 
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Anexo 4 - Exemplos de imagens de sacos coletores. 

Figura 1 – Saco coletor fechado de 1 peça. Figura 2 – Saco coletor fechado de 2 peças. Figura 3 – Saco coletor drenável. 

Figura 4 – Saco coletor drenável (urostomia).  Figura 5 – Saco coletor transparente. Figura 6 – Saco coletor transparente com filtro. 
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Anexo 5 - Apresentação, em PowerPoint, correspondente à formação interna sobre o 
tema "Ostomia", para a equipa da FP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSTOMIA

Susana Caetano, Estudante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas
Janeiro 2019

ÍNDICE

1- Introdução 

2- Tipos de Ostomia

2.1- ileostomia

2.2- colostomia

2.3- urostomia

3- Pele periestomal

4- Dispositivos Médicos para Ostomizados 

4.1- Sacos Coletores

4-2- Placas Adesivas

4.3- Pastas

4.4- Cintos

4.5- Conjunto de irrigação 

5- Conclusão 
2

1 - INTRODUÇÃO

Intervenção 
cirúrgica

Extração de uma  
porção do tudo 
digestivo ou 

urinário

Criação de um 
estoma

Desvio do 
conteúdo intestinal 

ou urinário

Ostomia

Transitório Permanente

Em Portugal existem cerca de 12 000 doentes ostomizados.

- http://www.apostomizados.pt/pt/item/9-artigos/307-consideracoes-sobre-estomas-intestinais-dr-martins-barata. [Acedido a 9 de janeiro de 2019]
- BARBUTTI, Rita Cristina Silva; SILVA, Mariza de Carvalho Póvoas da; ABREU, Maria Alice Lustosa de. Ostomia, uma difícil adaptação. Revista da SBPH, 2008, 11.2: 27-39. 
- MARQUES VIEIRA CASCAIS, Ana Filipa; GUE MARTINI, Jussara; DOS SANTOS ALMEIDA, Paulo Jorge. O impacto da ostomia no processo de viver humano. Texto & Contexto Enfermagem, 2007, 16.1. 

Figura 1- estoma proeminente

Figura 2- estoma não proeminente

3

Proeminente Não proeminente
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2 - TIPOS DE OSTOMIA

Digestiva

Íleostomia

Colostomia

Drenagem do 
conteúdo fecal 

Urinária

Urostomia

x
Drenagem da 

urina

- http://www.apostomizados.pt/pt/item/9-artigos/307-consideracoes-sobre-estomas-intestinais-dr-martins-barata. [Acedido a 9 de janeiro de 2019]
- http://www.convatec.pt/ostomia/antes-da-cirurgia/informa%C3%A7%C3%B5es-gerais-sobre-a-cirurgia/ [Acedido a 9 de janeiro de 2019]

4

2.1- ÍLEOSTOMIA

• Exteriorização do íleo (intestino delgado)

• Causas: colite ulcerosa, doença de Crohn e cancro do cólon

• Estoma cerca de 2 a 2,5 cm proeminente 

• Fezes líquidas e altamente irritantes e corrosivas

Conteúdo enzimático

- http://www.convatec.pt/ostomia/] antes-da-cirurgia/informa%C3%A7%C3%B5es-gerais-sobre-a-cirurgia/ileostomia/ [Acedido a 9 de janeiro de 2019

Figura 3- íleostomia

5

2.2 - COLOSTOMIA

• Exteriorização do cólon (intestino grosso)

• Colostomia ascendente, transversa, descendente e sigmoidea

- http://www.convatec.pt/ostomia/antes-da-cirurgia/informa%C3%A7%C3%B5es-gerais-sobre-a-cirurgia/colostomia/ [Acedido a 9 de janeiro de 2019]

Figura 4- colostomia ascendente Figura 5- colostomia transversa Figura 6- colostomia descendente Figura 7- colostomia sigmoidea

6
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2.2 - COLOSTOMIA

• Causas: cancro do cólon e do reto

• Mais frequente em Portugal : colostomia descendente 

• Estoma não proeminente

• Fezes sólidas ou semi-sólidas

- http://www.convatec.pt/ostomia/antes-da-cirurgia/informa%C3%A7%C3%B5es-gerais-sobre-a-cirurgia/colostomia/ [Acedido a 9 de janeiro de 2019]

Figura 6- colostomia descendente

7

2.3 - UROSTOMIA

• Exteriorização dos condutos urinários, por ligação a um segmento do íleo

• Menos frequente

• Causas: perda de controlo ou disfunção da bexiga

• Estoma cerca de 2 a 3 cm proeminente 

• Urina altamente corrosiva e irritante 

- http://www.convatec.pt/ostomia/antes-da-cirurgia/informa%C3%A7%C3%B5es-gerais-sobre-a-cirurgia/urostomia/ [Acedido a 9 de janeiro de 2019]

Figura 8- urostomia

8

3 – PELE PERIESTOMAL

Fezes / Urina

Boa higiene e 
produtos 

adequados

Irritação / lesão / infeção 

Água tépida / Sabão / Papel higiénico 

ou lenços de papel suaves  
Estado íntegro é fundamental ! 

- http://www.convatec.pt/ostomia/viver-com-uma-ostomia/recomenda%C3%A7%C3%B5es-sobre-cuidados-com-a-pele/manter-a-pele-periestomal-saud%C3%A1vel/ [Acedido a 9 de janeiro de 2019]
- Basic ostomy skin care- a guide for patients and health care providers - Wound ostomy and continence nurses society. (2012). 

9
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4 - DISPOSITIVOS MÉDICOS

Portaria nº 284/2016, de 4 de novembro 

Portaria nº 92-E/2017, de 3 de março

1 de abril de 2017 

- INFARMED – circular normative conjunta - Prescrição de dispositivos médicos a doentes ostomizados ou com incontinência ou retenção urinária ao abrigo dos regimes de comparticipação estabelecidos nas Portarias n.º
284/2016, de 4 de novembro (com a redação dada pela Portaria n.º 92-F/2017, de 3 de março) e n.º 92-E/2017, de 3 de março.

10

4.1 – SACOS COLETORES

Sacos coletores

Uma peça

Pele periestomal
em boas 

condições

Colostomia

Duas peças

Pele periestomal
sensível 

Colostomia, 
íleostomia e 
urostomia

- Convatec: Guia de soluções. Ostomy care. [Acedido a 12 de janeiro de 2019]

Figura 9- saco coletor 1 peça

Figura 10- saco coletor 2 peças

11

O tipo de ostomia influencia a escolha dos sacos coletores

4.1 – SACOS COLETORES

Sacos coletores

Fechados

Fezes sólidas ou 
semi-sólidas

Colostomia

Drenáveis

Fezes líquidas ou 
semi-líquidas

íleostomia e 
urostomia

Uso único

Reutilizáveis

Figura 11- saco coletor fechado

Figura 12- saco coletor drenável

Figura 13- saco coletor drenável-urostomia

12

- Convatec: Guia de soluções. Ostomy care. [Acedido a 12 de janeiro de 2019]
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4.1 – SACOS COLETORES

• Filtro com carvão ativado: adsorção dos compostos odoríferos

Figura 14- saco coletor transparente 
c/filtro - colostomia Figura 15- saco coletor transparente  - urostomia

13

- Convatec: Guia de soluções. Ostomy care. [Acedido a 12 de janeiro de 2019]

Sacos coletores

Opacos

Transparentes

4.2 – PLACAS ADESIVAS

• Hipoalergénicas e permeáveis ao vapor de água 

• Duras ou flexíveis

• Convexas: estomas que sofrem retração 

• Recortáveis: estomas com dimensões não estabilizadas 

• Pré-cortadas: estomas com dimensões estabilizadas 

Figura 16- placa adesiva convexa

Figura 17- placas adesivas (exemplos)

14

- Convatec: Guia de soluções. Ostomy care. [Acedido a 12 de janeiro de 2019]

4.3 – PASTAS

• Nivelar a superfície cutânea 

• Aumentar a aderência da placa adesiva 

• Aplicar camada fina ao redor do estoma, sem espalhar, ou 

diretamente na placa 

- Convatec: Guia de soluções. Ostomy care. [Acedido a 12 de janeiro de 2019]
- http://www.convatec.pt/ostomia/informa%C3%A7%C3%B5es-de-apoio-%C3%A0-pessoa-ostomizada/informa%C3%A7%C3%A3o-de-apoio-ao-profissional-de-sa%C3%BAde/no%C3%A7%C3%B5es-b%C3%A1sicas-sobre-ostomia/#

[Acedido a 12 de janeiro de 2019]

Figura 18- pasta (exemplo)

15
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4.4 – CINTOS 

• Agente de segurança adicional de fixação dos sistemas com duas peças

• Fácil aplicação 

• Indivíduos obesos

Figura 19- cinto (exemplo)

16

- Convatec: Guia de soluções. Ostomy care. [Acedido a 12 de janeiro de 2019]

4.5 – CONJUNTO DE IRRIGAÇÃO 

• Colostomia 

• Entrada de água através do estoma à limpeza do intestino 

• Após irrigação não há saída de fezes durante 24 a 72 horas

Saco Tubo de 
conexão

Manga de 
irrigação 

Cinto 
ajustável

Figura 20- conjunto de irrigação

Figura 21- conjunto de irrigação (aplicação)

17

- Convatec: Guia de soluções. Ostomy care. [Acedido a 12 de janeiro de 2019]

5 – CONCLUSÃO 

Alteração 
estilo de 

vida

Desgaste 
psicológico

Sofrimento 

Doente 
ostomizado

Farmacêutico
Conselheiro 
próximo da 
população

Explicar, 
simplificar e 
desmitificar 

Melhorar a 
qualidade 
de vida 

- Shaffy, Sk; Das, Karobi; Gupta, Rajesh - Physical, nutritional and sexual problems experienced by the patients with colostomy/ileostomy: A qualitative study. Nursing and Midwifery Research. 3 (2012) 210-222.

18
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Anexo 6 - Apresentação, em PowerPoint, correspondente à palestra sobre "Higiene 
Oral", realizada no centro de estudos, para as crianças.  

A IMPORTÂNCIA DE UMA BOCA SAUDÁVEL

2

Para que servem os dentes? 

Trincar e mastigar Falar
Sorrir

DENTIÇÃO NO HOMEM

3

Dentição de Leite

- A partir dos 6 meses
- 20 dentes

Dentição Definitiva

- A partir dos 5/6 anos
- 32 dentes

HIGIENE ORAL

Susana Caetano, Estudante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas
Fevereiro 2019
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DOENÇAS ORAIS

4

A higiene oral é a forma mais eficaz de prevenir doenças orais

- Cárie dentária 

- Doença periodontal: “Doença das gengivas”

CÁRIE DENTÁRIA

5

Bactérias
Açúcar 

dos 
alimentos

Cárie 
dentária

CÁRIE DENTÁRIA

6

• No início,  a cárie não dói, porque só atinge o 

esmalte;

• Se não for tratada, a cárie vai em direção à dentina 

e começa a doer um bocadinho;

• A seguir, chega à região do nervo do dente 

causando inflamação (dor);
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CÁRIE DENTÁRIA

7

Como evitar? 

HIGIENE ORAL CORRETA

• Escovar os dentes após as refeições

• Escovar os dentes durante 3 minutos

• Quantidade de pasta dentífrica: tamanho de uma ervilha

• Escovagem à noite é a mais importante

• Usar fio dentário ou escovilhão para limpar onde a escova não chega

• Usar elixir e pastas dentífricas ricas em flúor

8

ESCOVA DOS DENTES

• Adequada à boca da criança

• Textura macia ou média

• Trocar de 3 em 3 meses

9
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SABES ESCOVAR OS TEUS DENTES?

1- Colocar o dentífrico com flúor na escova dos dentes

2- Inclinar a escova em direção à gengiva e fazer pequenos movimentos vibratórios horizontais ou 

circulares com pouca pressão

3- Escovar 2 dentes de cada vez, fazendo, aproximadamente, 10 movimentos

10

4- Escovar com uma sequência: começar pela superfície externa (do lado da bochecha) do último 

dente de um dos maxilares e continuar a escovar até atingir o último dente do lado oposto

5- Escovar as superfícies do lado da língua com a mesma sequência

11

SABES ESCOVAR OS TEUS DENTES?

6- proceder do mesmo modo no outro maxilar

7- Escovar as superfícies mastigatórias dos dentes com movimentos de vaivém

12

SABES ESCOVAR OS TEUS DENTES?
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8- Escovar a língua

9- No fim da escovagem, passar bem a escova dos dentes por água corrente

13

SABES ESCOVAR OS TEUS DENTES?

Não te esqueças ! A tua escova de dentes é só tua! Não a partilhes com os teus amigos! 

MAUS HÁBITOS PARA OS DENTES

• Roer as unhas 

• Sucção do polegar e/ou outros dedos

• Sucção das bochechas

• Respiração bucal

• Ranger os dentes (bruxismo)

14

IDEIAS A RETER

15

• Uma boa higiene oral é fundamental para teres boa qualidade de vida;

• Escova os dentes, no mínimo, 2 vezes por dia;

• Evita comer doces e bebidas açucaradas entre as refeições;  

• Visita o teu médico dentista de 6 em 6 meses;
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16

Anexo 7 - Estojos, amostras de pastas dos dentes e panfletos informativos cedidos pelo 
laboratório. 
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Anexo 8 - Rastreio da Diabetes Mellitus. 

Anexo 9 - Imagem de divulgação do rastreio no Facebook. 

da 
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Dia Mundial da Diabetes
14 de novembro

O que é a diabetes? 

“Grupo de doenças metabólicas, de e:ologias múl:plas,

caracterizado por hiperglicemia crónica com alteração

do metabolismo dos hidratos de carbono, lípidos e

proteínas, resultante de defeitos na secreção de

insulina, na sua ação ou em ambos.”

Organização Mundial da Saúde

Problema de Saúde Pública !

Diabetes tipo 1 

Diabetes :po 2 

As células Beta do pâncreas

deixam de produzir insulina.

Desequilíbrio no metabolismo da insulina.

Existe um défice de insulina e resistência à

insulina.

- Doenças Cardiovasculares   

- Nefropa:a diabé:ca

- Re:nopa:a diabé:ca

A Diabetes não tem cura !

- Doença arterial periférica

- Neuropa:a diabé:ca

- Pé diabé:co

Complicações crónicas

Fatores de risco Diabetes mellitus tipo 2

Valores de Glicemia

- Hipertensão Arterial

- Obesidade 

- Tabagismo

- Sedentarismo

- Privação do sono 

- Dislipidemia

- História Familiar 

- História de Doença Cardiovascular prévia

Faça alterações no seu es?lo de vida

Exercício Físico              Alimentação adequada 

Av. da República, nº685  - 4450-242 Matosinhos
222 000 707

Susana Caetano, FarmacêuHca Estagiária da Faculdade de 
Farmácia da Universidade do Porto

Anexo 10 - Panfleto Informativo sobre a Diabetes Mellitus. 
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Anexo 11 - Cartão do Utente. 
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Resumo 

	 O estágio hospitalar decorreu ao longo de dois meses, no Hospital de Santo 

António que pertence ao Centro Hospitalar Universitário do Porto. Teve início no dia 

10 de Setembro e fim a 31 de Outubro 2018. 

Por uma questão de logística, foram formadas duas equipas de dois 

estagiários cada, que permaneciam em cada setor farmacêutico, uma semana. O 

circuito do medicamento engloba o conjunto dos setores: Armazém de Produtos 

Farmacêuticos, Farmacotecnia, Distribuição e Ensaios Clínicos.  

  Neste relatório estão descritas todas as atividades realizadas, pelo 

farmacêutico, nos setores referidos acima.  

 A realização deste estágio teve como objetivos o contacto com o ato 

farmacêutico, em contexto hospitalar, a aquisição de novos conhecimentos e a 

consolidação dos já aprendidos, no decorrer do percurso académico. 
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TSS – Técnico Superior de Saúde	
UFA – Unidade de Farmácia de Ambulatório 	
UFO – Unidade de Farmácia Oncológica	
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Introdução  
 O Estágio Curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

permite aos estudantes conhecer outra realidade dentro das saídas profissionais 

que o curso proporciona.  

 O farmacêutico hospitalar faz parte de uma equipa multidisciplinar de saúde, 

sendo da sua competência a aquisição e gestão de medicamentos e a preparação e 

distribuição pelos diferentes serviços clínicos. Tudo isto, suportado pelo seu 

conhecimento clínico e científico e pelo acompanhamento da inovação terapêutica. 

Os diretores técnicos das Farmácias Hospitalares são farmacêuticos especialistas 

pela Ordem dos Farmacêuticos, sendo responsáveis por todas as fases do circuito 

do medicamento.[1] 

 O estágio realizou-se nos meses de Setembro e Outubro. Inicialmente foi-

nos apresentada uma perspetiva geral do Centro Hospitalar Universitário do Porto 

(CHUP), bem como dos serviços farmacêuticos. Nas semanas subsequentes, 

permanecemos em cada setor uma semana, de forma a poder acompanhar todo o 

circuito do medicamento (anexo 1). 

Centro Hospitalar Universitário do Porto 
 O CHUP rege-se pela excelência de todos os seus serviços, de uma forma 

integrada. Prima pela diferenciação e articulação com as restantes instituições de 

saúde, tendo sempre como objetivo final a saúde do doente. Contribui para o 

desenvolvimento científico-tecnológico, uma vez que apoia a investigação e o 

ensino.[2]  

 Fazem parte deste centro hospitalar a Unidade Geral Universitária do Santo 

António, a Unidade de Doenças Infetocontagiosas – Hospital Joaquim Urbano 

(HJU), o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN) e o Centro de Genética Médica Dr. 

Jacinto Magalhães.  

Serviços Farmacêuticos  
 Os Serviços Farmacêuticos (SF) encontram-se localizados no piso 0 do 

Edifício Neoclássico do CHUP, excetuando a Unidade de Farmácia Oncológica 

(UFO) e os armazéns dos injetáveis de grande volume.  

 A direção técnica está a cargo da Dr.ª Patrocínia Rocha. E para cada um dos 

setores: Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), Unidade de Farmacotecnia, 

UFO, Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU), Unidade de Farmácia 

de Ambulatório (UFA) e Ensaios Clínicos (EC), há um farmacêutico responsável. 
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Cada setor está organizado segundo instruções de trabalho próprias (Anexo 2).  

 

1. Armazém de Produtos Farmacêuticos  
É responsabilidade do APF assegurar a aquisição e disponibilidade de 

medicamentos e produtos farmacêuticos em quantidade, qualidade e no prazo 

solicitado pelos serviços farmacêuticos, de modo a cumprir o prazo esperado, ao 

menor custo. Compete ao farmacêutico responsável confirmar a compra efetuada 

aos fornecedores, emitir a lista comum e partilhá-la com o Serviço de 

Aprovisionamento (SA), controlar o produto disponível para a distribuição, manter 

atualizada a informação sobre o stock e efetuar as devoluções aos fornecedores.[3] 

 O APF encontra-se dividido por secções: medicação geral; ambulatório; soros de 

grande volume; antídotos; nutrição; pensos (Anexo 3) e a sala restrita aos 

estupefacientes e psicotrópicos (Anexo 4). 

1.1. Gestão da Aquisição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos  
 Para produtos previamente autorizados por deliberações ou pela Comissão 

de Farmácia e Terapêutica, o APF comunica ao SA a necessidade de aquisição dos 

os medicamentos/produtos farmacêuticos que atingem o seu ponto de encomenda 

no dia anterior. A comunicação é efetuada, a partir das 14h30, através da lista 

comum (partilhada pelo APF e SA) no GHAF – Gestão Hospitalar de Armazém e 

Farmácia. São preenchidos os campos: código do produto, designação, 

observações e respetiva quantidade. A emissão das notas de encomenda é 

efetuada na manhã seguinte à introdução na lista comum. O kanban (Anexo 5), 

quando colocado no respetivo ponto de encomenda, despoleta todo este processo, 

sendo depois colocado na caixa “produtos encomendados”.  

 Quando, no aviamento, se verificar que o produto se encontra em rotura ou 

pré-rotura deve ser preenchida a pasta partilhada das reclamações para que o 

Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) da receção e o Técnico 

Superior de Saúde (TSS), responsável pelo APF, averiguem qual o motivo da rotura 

e tomem as diligências necessárias.[3]	
  O pedido de empréstimo de medicamentos/produtos farmacêuticos a outros 

Hospitais, Farmácias ou Laboratórios fornecedores é realizado quando o mesmo 

não existe nos serviços farmacêuticos ou em qualquer serviço clínico do hospital 

(Anexo 6). O farmacêutico responsável pelo APF contacta telefonicamente a 

entidade fornecedora e regista, no GHAF, o empréstimo obtido. É impressa uma 
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guia de transporte e são contactados serviços de transporte com a maior brevidade 

possível.[3]  

  A definição dos medicamentos/produtos farmacêuticos passíveis de serem 

encomendados à Farmácia Lemos é da responsabilidade do Diretor de Serviço, 

devendo este comunicar essa lista ao TSS responsável pelo APF. A lista pode incluir 

medicação esporádica para CHUP, medicação esporádica para as unidades satélite 

Hospital Maria Pia, Maternidade Júlio Dinis e Hospital Joaquim Urbano, medicação 

em falta no CHUP e manipulados. Os manipulados devem ser pedidos com vinte e 

quatro horas de antecedência para permitir a sua preparação. A solicitação à 

Farmácia Lemos deve ser realizada entre as 8h00-16h00, no GHAF.[4]  

A realização de empréstimos a outros Hospitais é realizada pelos serviços 

farmacêuticos sempre que as existências o permitam ou em situação de life-saving. 

O farmacêutico responsável procede ao registo no GHAF, nos empréstimos 

concedidos, identificando a entidade que solicita o empréstimo, o nome do 

medicamento e a quantidade dispensada. [3]  

1.2. Receção, Conferência e Armazenamento 
 Após conferência e validação da encomenda rececionada, a documentação 

é enviada para o SA, de forma a dar entrada no sistema GHAF. Qualquer produto 

rececionado que necessite de transferência informática para outro armazém (CMIN, 

HJU, UFA, UFO e Produção) é armazenado num local devidamente identificado. 

São exceção os medicamentos de frio da UFA, que são colocados imediatamente 

no frigorífico deste setor, e os medicamentos muito urgentes de todos os armazéns. 

[3] 

 A receção dos medicamentos derivados do plasma humano inclui uma etapa 

de verificação do respetivo certificado do INFARMED - Certificado de Autorização de 

Utilização de Lotes (CAUL).  

 Os estupefacientes e psicotrópicos são enviados para o Farmacêutico 

responsável e armazenados numa sala fechada de acesso condicionado.  

 A arrumação é da responsabilidade do assistente operacional (AOP). Este 

deve consultar o kanban para conferir a localização do produto, verificar o prazo de 

validade (PV) e colocar o kanban no ponto de encomenda indicado. Deve ser 

seguida a metodologia First Expired First Out (FEFO) e respeitadas as 

características do produto, expressas no Resumo e Características do Medicamento 

(RCM) e/ou embalagem.[5] 

 Para novos produtos farmacêuticos ou para produtos cujos kanbans se 

extraviem ou danifiquem, é criado um kanban. Nele deve constar o código de barras, 
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a designação do produto igual à que se encontra nos artigos do sistema GHAF, 

quantidade a encomendar e ponto de encomenda, localização e observações. A 

principal função do kanban é garantir a reposição do stock, obedecendo a pontos de 

encomenda previamente estudados.[6] 

1.3. Gestão de Stock 
A gestão de stock é feita no momento de entrada e saída dos produtos. 

Aquando da entrada dos medicamentos/produtos farmacêuticos, as guias de 

remessa são entregues ao SA, com indicação do lote e PV, previamente conferidos 

na receção. Nenhuma saída deve ocorrer sem se registar e sem ter sido dada 

entrada desse mesmo produto no sistema informático GHAF. [3] 

Para além do GHAF, existem estratégias que facilitam a gestão, tais como a 

reposição por Hospital Logistic System (HLS), representado por um sistema de 

caixas, trocando-se as caixas vazias por cheias, reposição de stocks nivelados, 

onde a reposição é realizada no próprio local, após contagem das unidades 

consumidas e reposição por kanban, retirando-se o cartão, quando se atinge o 

ponto de encomenda, colocando-o num local próprio para posterior pedido ao 

fornecedor.[7]  

É importante a monitorização do stock informático e das existências reais. 

Para este controlo é necessário a elaboração e atualização de inventários. [3] 

1.4. Atividades Realizadas 
 Neste setor acompanhamos todo o processo relacionado com as funções do 

farmacêutico: verificação e reorganização de stocks; pedido de elaboração de 

kanbans em falta; solicitação e cedência de empréstimos; distribuição de 

medicamentos e produtos farmacêuticos para os diferentes serviços; atualização da 

lista de contagem dos medicamentos com Autorização de Utilização Especial (AUE) 

e controlo dos PV dos produtos armazenados. Elaboramos, ainda, um documento 

informático com o inventário dos empréstimos, concedidos e obtidos, e atualizamos 

o documento referente aos doentes que tinham prescrição enzimática. 

 

2. Unidade de Farmacotecnia 
 A Unidade de Farmacotecnia destina-se à formulação e preparação de 

medicamentos que não se encontram disponíveis no mercado, na dose ou forma 

farmacêutica necessárias, para determinado doente. Esta personalização da 

terapêutica conduz a uma redução de desperdícios e custos para o hospital.  
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 De forma a obter um produto de qualidade na manipulação de 

medicamentos, a portaria nº 594/2004 de 2 de Junho aprovou as “Boas Práticas a 

observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e 

Hospitalar”, regulada pelos Decreto de Lei nº 90/2004, de 20 de Abril e nº 95/2004. 

de 22 de Abril. 

 Os medicamentos são preparados para doentes em regime de internamento 

ou ambulatório, para a neonatologia, hospital de dia, pediatria, entre outros. 

 No CHUP, a Farmacotecnia abrange a Produção de Medicamentos Não 

Estéreis, Produção de Medicamentos Estéreis e Produção de Citotóxicos (CTX). 

2.1 Produção de Medicamentos Não Estéreis 
 O objetivo principal da produção de medicamentos não estéreis é “preparar e 

disponibilizar os produtos selecionados pelos clientes, assegurando o rigoroso 

cumprimento da regulamentação e das Boas Práticas de Fabrico (BPF).”  

 A preparação de medicamentos não estéreis é da responsabilidade do TSDT 

e executada em sala própria, dotada de uma hotte, bancadas e armários 

adequados. Podem ser produzidas formas farmacêuticas sólidas, como pós e 

cápsulas, semissólidas, como pastas, cremes e pomadas e líquidas, 

nomeadamente, as suspensões e as soluções.[8]   
  O circuito é iniciado pelo pedido de preparação de determinado manipulado, 

através do GHAF, pela DIDDU, UFO, UFA e CMIM, ou através de kanbans quando 

são para reposição de stock no APF.  

 O farmacêutico valida as requisições, emite uma ordem de preparação (OP) 

(Anexo 7) e os respetivos rótulos (Anexo 8). A ordem de preparação contém 

informação do lote de produção, PV, identificação da preparação, composição 

qualitativa e quantitativa, número de unidades a preparar, procedimento de 

preparação, ensaios de verificação e identificação do operador e supervisor. Já o 

rótulo contém a composição quantitativa e qualitativa, número de lote do 

manipulado, prazo de validade, condições de conservação, instruções de utilização, 

via de administração, local de preparação e nome do Diretor Técnico.  

Após a preparação, faz-se a rotulagem e o armazenamento do manipulado 

na embalagem secundária e procede-se ao seu envio para os serviços clínicos de 

destino (Anexo 9). Na OP, o TSDT regista as matérias-primas utilizadas, indicando a 

origem, lote e PV, e o resultado dos ensaios de verificação. Os ensaios de 

verificação diferem consoante a forma farmacêutica. Faz, ainda, o débito das 

matérias-primas, quer informaticamente quer em ficha própria para o efeito, arquiva 
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as OP, dá entrada no sistema informático da nova preparação não estéril e transfere 

a mesma para o armazém para o qual se destina. 

2.2. Produção de Medicamentos Estéreis 
 A produção de medicamentos estéreis tem como objetivo “assegurar a 

disponibilidade de medicamentos estéreis ao menor custo, nas condições e prazos 

acordados”.[9] 

 Neste setor, são produzidas ou aditivadas bolsas de nutrição e criados 

fracionados de medicamentos. Há, também, a produção de intravítreos, colírios e 

medicamentos para ensaios clínicos. 
 Os três pilares mais importantes na manipulação de medicamentos estéreis 

e tóxicos são as instalações e equipamentos, o equipamento de proteção 
individual (EPI) e os dispositivos usados na manipulação. As medidas de 

proteção, as condições e as práticas laboratoriais são adotadas de acordo com o 

risco que envolve o manuseamento dos medicamentos. 

 As instalações são compostas por três tipos de espaços com grau crescente 

de esterilização. A sala negra, onde se faz a higienização, a sala cinza para o 

fardamento e a sala branca, onde se realiza a produção dos medicamentos. Nesta 

sala, está presente uma câmara de fluxo laminar vertical (CFLv), onde a pressão é 

positiva, de forma a evitar a contaminação do ambiente interno. A entrada e saída 

de material é feita através do tranfer. Todo o material que entra para a sala branca 

tem que ser, previamente, pulverizado com álcool 700. No início, como no final de 

cada sessão de trabalho, procede-se à desinfeção da câmara e da sala branca.[10] 

 Os pedidos de preparação são efetuados informaticamente, através do 

GHAF, ou manualmente. O farmacêutico tem como responsabilidade validar as 

prescrições, emitir as OP e os respetivos rótulos, bem como verificar as doses, os 

volumes, as possíveis incompatibilidades e a estabilidade do produto. É atribuído um 

lote às OP e aos rótulos de forma a permitir a rastreabilidade. As OP entram na sala 

branca para auxiliar na produção, informando sobre o material a utilizar, 

acondicionamento e técnica de preparação. 

 Quer o farmacêutico, quer o TSDT entram nas salas negra e cinzenta onde 

procedem à sua higienização e fardamento, respetivamente. É função do TSDT o 

controlo diário da pressão e a limpeza da CFLv, no início e final de cada sessão, 

bem como a preparação do material necessário para o dia de trabalho. Ao AOP 

compete a limpeza todas as salas no final de cada dia.  

 Acabada a produção, o farmacêutico supervisor realiza os ensaios de 

verificação, analisando a cor e o aspeto (partículas em suspensão, precipitados e 
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ausência de ar) e procede ao controlo gravimétrico (a preparação deverá apresentar 

um peso não superior, nem inferior, a 5% do valor rotulado). Em caso de não 

conformidade executa-se uma nova preparação. Por fim, a preparação é rotulada, 

embalada e as OP arquivadas.  

2.2.1 Nutrição Parentérica 
  As bolsas de nutrição (Anexo 10) podem ser produzidas de origem, para 

neonatos, ou aditivadas, para adultos. Estas preparações são prescritas pelos 

Serviços Clínicos de Neonatologia do CMIN, pelos Cuidados Intensivos de Pediatria 

e Internamento Médico-cirúrgico (CIP-IMC), pelo Centro Hospitalar Tâmega e Sousa 

(CHTS), pela UFA e pelo Hospital de dia para doentes com défice de aporte 

nutricional.[11] 

 O farmacêutico tem como função validar a prescrição, conferindo a 

composição quantitativa e qualitativa das soluções I (macro e micro hidrossolúveis) 

e II (lípidos e vitaminas lipossolúveis), fazer os cálculos e os ajustes necessários dos 

constituintes das bolsas, emitir as OP e respetivos rótulos. Cada bolsa é identificada 

com o rótulo interno e embalada em folha de alumínio ou em saco próprio para 

proteção da luz. No final, é colocado o rótulo externo e a bolsa é acondicionada em 

manga termosselada. 

2.2.2 Produção de Citotóxicos  
 A manipulação de citotóxicos é realizada na UFO, localizada no Hospital de 

Dia Polivalente. De forma a facilitar o circuito dos CTX e a reduzir o impacto 

ambiental e ocupacional, a UFO encontra-se junto do local onde se realiza a 

quimioterapia.[12]    

 O processo inicia-se quando o doente vai à primeira consulta. Nos dias 

agendados, o doente apresenta-se no hospital de dia onde a prescrição é efetivada. 

Seguidamente, a enfermeira colhe o sangue e é analisado o hemograma. Caso o 

doente não relate episódios que possam comprometer o tratamento e, caso a 

análise ao sangue esteja conforme, há luz verde. O farmacêutico valida a 

prescrição, que é maioritariamente feita via eletrónica, para que a UFO inicie a 

preparação da medicação. Caso a análise ao sangue não esteja conforme os 

requisitos ou, caso haja relatos do doente que impeçam o tratamento, há luz 

vermelha e o doente não recebe o tratamento previsto. Em caso de dúvida, deve ser 

avaliado pelo médico e há luz amarela.[13] 

 Após a validação, o farmacêutico é responsável por emitir as OP (Anexo 11), 

impressas em duplicado e preparar o tabuleiro. Este deve conter o fármaco 
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descartonado, a solução a utilizar para a diluição, a OP e os rótulos correspondentes 

(Anexo 12). Procede-se ao débito, no GHAF, das matérias-primas utilizadas com 

indicação do lote e PV e, após finalizada a manipulação, o medicamento é libertado 

para que seja administrado. [14]   

   Além da preparação de CTX, a UFO é ainda responsável pela preparação 

de hemoderivados e do tópico ocular de mitomicina. 

 Os medicamentos de administração via intratecal têm um circuito 

específico. Isto porque há a necessidade de eliminar erros de administração 

causados pela via de administração. Idealmente, estes medicamentos estariam 

segregados dos restantes. No entanto, na UFO, eles encontram-se devidamente 

sinalizados através da referência “administração via intratecal” bem visível no topo 

da embalagem externa e sublinhada a verde. Os tabuleiros destinados a estes 

medicamentos, as caixas de transporte e as camas onde se encontram os doentes 

têm também a sinalização a verde “administração via intratecal”. De notar que a 

administração destes medicamentos é feita, exclusivamente, pelo médico. 

 Diariamente, é elaborada pelo farmacêutico, no GHAF, uma lista de doentes 

previstos para o dia seguinte, com indicação da hora e do tratamento a realizar.[15]  

 É importante realçar que na sala branca há uma câmara de biossegurança 

(Anexo 13). Esta é responsável pela extração 100% do ar. É importante que haja um 

balanço entre o ar insuflado e extraído para que a pressão na câmara seja negativa. 

A pressão negativa durante a operação impede o derrame de qualquer substância 

perigosa. A classificação ISO é realizada tendo em conta a contagem de partículas 

através de filtros HEPA. Segundo a certificação ISO 14644-1:2015, a câmara de 

biossegurança da UFO tem a classificação ISO 5 2B2.  

 Na UFO estão disponíveis EPI, que seguem as regras NIOSH. Fazem parte 

do equipamento luvas, que devem ser trocadas a cada meia hora, protetores de 

sapatos, bata, máscara bico de pato e óculos de proteção. As luvas devem ser 

utilizadas na realização de todos os procedimentos que envolvam o contacto direto 

ou acidental com as embalagens interna e externa dos medicamentos. Têm 

obrigatoriamente marcação CE e não podem libertar quaisquer partículas. 

Idealmente, na manipulação deveria ser adotado um circuito fechado.  

2.3. Atividades realizadas 
 No setor da produção não estéril seguimos a emissão das OP, participamos 

na preparação de alguns manipulados como: Pomada Sirolimus 0,4%, Solução Oral 

de Sacarose 24%, Papéis para Dieta Modular Glucídica, Papéis de Fludrocortisona, 

Solução de Salicilato de Sódio 2%, Citrato de Cafeína, Pasta de Lassar Modificada, 
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Colutório de Nistatina e Lidocaína, Hidrato de Cloral 1mg/ml, Resina Permutadora 

de Catiões, Solução Oral de Propanolol 1mg/ml, Solução Oral de Nifedipina 1mg/ml, 

Substituto de Saliva e Suspensão Oral Sildenafil 2,5mg/ml. Procedemos ao 

embalamento e rotulagem dos mesmos. Debitamos as matérias-primas e demos 

entrada, no sistema informático, das preparações realizadas. 

 Na produção de preparações estéreis assistimos à emissão das OP, 

acompanhamos a preparação de várias bolsas de nutrição parentérica, preparações 
intravítreas, colírios e fracionamento de medicamentos. Cumprimos todas as normas 

de fardamento e proteção individual. Executámos os ensaios de verificação de 

qualidade e ajudamos na rotulagem e embalamento do produto final. 

 Na UFO, aprendemos a analisar as prescrições e a validá-las, preparamos 

os tabuleiros para a manipulação e observamos todos os cuidados a ter para se 

trabalhar em técnica assética. Foi ainda possível observar a dispensa de 

hemoderivados.  

 

3. Distribuição de Medicamentos  
 A distribuição de medicamentos nos hospitais é da responsabilidade dos 

serviços farmacêuticos e tem como objetivo primordial garantir a disponibilidade do 

medicamento onde e quando é necessário, contribuindo para a adesão à 

terapêutica. No entanto, também permite a racionalização da distribuição dos 

medicamentos, a diminuição de erros relacionados com a medicação e a 

monitorização da terapêutica.[16] 

 No CHUP, os SF englobam três sistemas de distribuição de medicamentos, 

sendo eles a distribuição clássica, a distribuição em regime de ambulatório e o 

sistema de DIDDU. 

3.1. Distribuição clássica 
 A distribuição clássica tem como objetivo “Assegurar a distribuição de 

Medicamentos e Produtos Farmacêuticos aos clientes, nas quantidades, qualidade e 

prazos exigido, assegurando a preservação das características dos produtos, 

particularmente nas fases de acondicionamento e transporte”.[17]    

 Encontra-se dividida em três circuitos, A, B e C, que fornecem o bloco, os 

serviços clínicos, as consultas, farmácias satélites (CMIN, HJU), UFA e UFO.  

 O processo inicia-se com um pedido, eletrónico ou manual, para reposição 

do stock de um determinado serviço clínico.[18] Esse pedido tem por base um stock 

fixo que é, previamente, definido entre os SF e os Serviços Clínicos. A reposição 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

10 
	

pode ser feita por kanban, HLS ou através do Pyxis Medstation - sistema 

automatizado de dispensa de medicamentos (Anexo 14). 

3.1.1. Atividades realizadas  
 Neste setor, preparamos alguns pedidos para os variados serviços e 

observamos a reposição de stocks, quer pelo sistema de kanban, quer pelo sistema 

Pyxis Medstation. 

3.2. Distribuição em Regime de Ambulatório  
 A Unidade de Farmácia de Ambulatório destina-se à dispensa gratuita de 

medicamentos aos doentes segundo regimes especiais. O Despacho nº 

13382/2012, publicado na 2ª série do Diário da República a 12 de Outubro de 2012, 

veio uniformizar os procedimentos desta prática hospitalar, uma vez que melhorou a 

monitorização dos medicamentos dispensados em regime de ambulatório. Neste 

despacho é, também, referida a obrigatoriedade da prescrição médica, se realizar 

através de sistemas de prescrição eletrónica, assim como do envio regular da 

informação acerca da prescrição, através de plataformas online.[19], [20] 

 Normalmente, as terapêuticas destinadas ao regime de ambulatório são de 

alto risco e com tendência para efeitos adversos acrescidos, daí a extrema 

importância do farmacêutico no aconselhamento, controlo e monitorização da 

terapêutica.[21] 

 Neste sector é muito importante assegurar a validação da prescrição, o 

cumprimento da terapêutica prescrita, a diminuição de erros referentes à dispensa e 

a adesão à terapêutica, por parte do doente. Assim como, assegurar a organização 

dos recursos humanos, equipamentos e procedimentos do sector.  

3.2.1. Unidade da Farmácia de Ambulatório 
 O setor UFA encontra-se inserido nos SF do CHUP, sendo o seu horário de 

funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h.  

 De modo a tornar o atendimento organizado, na sala de espera da Farmácia 

de Ambulatório, existe um sistema de recolha de senhas, fornecido através de um 

sistema informatizado. O utente recolhe a senha e espera pela sua vez, que será 

anunciada através de um sinal sonoro e indicação, num painel, do número da senha 

e qual o balcão a que se deve dirigir. Na sua vez, o doente dirige-se à zona de 

dispensa da medicação da UFA. Nesta zona existem 4 balcões de atendimento 

sinalizados através de numeração (Anexo 15). 

 O armazenamento dos medicamentos é feito através de um sistema de 

gavetas e os medicamentos que devem ser conservados no frio (2-8 0C) encontram-
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se em frigoríficos. Em ambos os casos, estão organizados segundo patologia e por 

ordem alfabética de denominação comum internacional (DCI). Os produtos de 

nutrição encontram-se arrumados em prateleiras.  

 O sistema de reposição de stock de cada medicamento é realizado por 

kanban. 

3.2.2. Prescrição Médica e Validação 
 Os medicamentos de regime hospitalar de ambulatório apenas são 

dispensados na presença, obrigatória, de uma prescrição médica, em sistema 

eletrónico, segundo o Despacho nº 13382/2012, publicado na 2º série do Diário da 

República a 12 de Outubro de 2012. No entanto, prescrições de Nutrição 

(especialidade de Gastroenterologia) e de Hemoderivados requerem prescrição em 

impressos próprios (Anexo 16).  

 Na altura do atendimento, o doente entrega uma receita ao farmacêutico, 

que procede à sua validação. Durante a validação verifica-se a conformidade da 

prescrição, sendo obrigatória a identificação da substância ativa, através da DCI, a 

dosagem, a forma farmacêutica, a posologia e a duração da terapêutica. Para além 

disto, é importante que o Farmacêutico identifique o utente através do cartão de 

identificação e número de utente.[20] 

3.2.3. Dispensa de medicamentos 

 A prescrição do utente é apresentada pelo próprio ou pelo seu representante. 

Na primeira dispensa, o utente deve preencher uma declaração de autorização 

(Anexo 17) onde indica o(s) seu(s) representante(s) para que estes o possam 

substituir na obtenção dos seus medicamentos.  

Compete ao farmacêutico hospitalar informar o utente ou o seu 

representante sobre a sua responsabilidade acerca da correta utilização e 

conservação dos medicamentos. 

  São dispensados pela UFA: medicamentos com dispensa autorizada por 

diplomas legais; medicamentos com dispensa autorizada por diplomas legais com 

restrições do CHUP; medicamentos sem diplomas legais que autorizem a dispensa 

mas com deliberações específicas; medicamentos no âmbito de alta precoce, com 

prescrição devidamente justificada e mediante autorização da Direção Clínica; e 

medicamentos sem diplomas legais nem deliberações específicas do CHUP que são 

decididos “caso a caso” pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT).[22]  
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 A dispensa deste tipo de medicamentos está aprovada para patologias como 

Fibrose Quística, Paramiloidose, Transplantes Renais e Hepáticos, Hipertensão 

Arterial Pulmonar, Oncologia, Hepatites, entre outros (Anexo 18).  
 A cedência quantitativa e qualitativa deve ser efetuada tendo em 

consideração a próxima consulta. Caso fique medicação pendente até à próxima 

consulta, o Farmacêutico emite um documento comprovativo desta situação.  

 O medicamento deve ser, preferencialmente, cedido na sua embalagem 

original. Caso não seja possível, deve ser acondicionado de forma a garantir que se 

mantem viável e corretamente identificado. Para medicamentos que requerem 

temperaturas entre 2°C-8°C, é cedida, na primeira dispensa, uma mala térmica com 

acumuladores para manutenção de temperatura. 

 O registo da dispensa efetuada deve indicar o número do Serviço Nacional 

de Saúde (SNS), o número do processo interno do hospital, número do cartão de 

identificação e morada. No final a receita ou o comprovativo da dispensa deve ser 

assinada pelo utente ou pelo seu representante.[23] 

3.2.4. Venda de medicamentos 
 As farmácias hospitalares estão autorizadas a vender medicamentos ao 

público quando, circunstâncias excecionais, comprometem o normal acesso aos 

medicamentos, provocando risco de descontinuidade ou quando, por razões clínicas 

resultantes do atendimento em serviço de urgência hospitalar, se revele necessária 

ou mais apropriada a imediata acessibilidade ao medicamento.[24] 

 O utente deve apresentar prescrição médica carimbada por, pelo menos, três 

farmácias comunitárias que comprovem a rotura do medicamento. 

 O pagamento é feito nos serviços financeiros, onde é fornecido um recibo 

comprovativo de pagamento. Este comprovativo é, posteriormente, apresentado nos 

serviços farmacêuticos para que o medicamento seja entregue ao utente.[25] 

3.2.5. Devoluções em regime de ambulatório 
 Medicamentos dispensados pela UFA que, por qualquer motivo, deixam de 

ser utilizados podem ser devolvidos. Na receção destes medicamentos devem ser 

tomadas algumas precauções, tais como verificar a origem do medicamento, a 

integridade das embalagens primária e secundária, o prazo de validade e as 

condições de conservação. Devem ser rejeitados medicamentos de frio, uma vez 

que não é possível comprovar a sua correta conservação e medicamentos com 

apresentação multidose, quando violada a sua integridade física. Estes serão 
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eliminados de acordo com os procedimentos de eliminação de resíduos hospitalares 

(grupo IV).[26] 

3.2.6. Atividades Realizadas 
 Na Unidade de Farmácia de Ambulatório participamos na validação de 

prescrições e dispensa de medicamentos. Tivemos contacto com prescrições em 

impressos próprios, como prescrição de hemoderivados e de nutrição. 

 Preparamos o aviamento de anticorpos humanizados monoclonais 

destinados ao Hospital de Dia de Gastroenterologia. Como consequência, foi-nos 

explicado o conceito “Biossimilar”. São exemplos desse conceito o Infliximab 

Inflectra® e o Infliximab Remicade®.   

 Foi-nos, ainda, proposta a realização de um trabalho escrito onde deviam 

constar definições, obtidas na página do Infarmed, de medicamentos genéricos, 

biológicos e biossimilares (Anexo 19).  

3.3. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 
 O objetivo da DIDDU é “assegurar a distribuição de medicamentos e 

produtos farmacêuticos aos clientes, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, 

garantindo a preservação das características dos produtos durante o processo da 

DIDDU”. [27]  

 A DIDDU torna mais eficaz a monitorização da terapêutica.  
 A medicação é aviada, apenas para um período de 24 horas, para doentes 

internados, uma vez que as prescrições médicas podem ser alteradas durante a 

visita do médico.  

3.3.1. Validação da Prescrição Médica 
 A prescrição de medicação geral, anti-infeciosos e nutrição artificial é 

efetuada através do sistema informático GHAF, pelo médico. É da competência do 

farmacêutico a validação das mesmas ou a identificação de Problemas 

Relacionados com os Medicamentos (PRMs). 

 Para uma prescrição ser válida tem de ter, obrigatoriamente, os seguintes 

campos preenchidos: identificação do doente e do médico prescritor, designação do 

medicamento por DCI, forma farmacêutica, dose, frequência, via de administração, 

duração do tratamento e a data e a hora da prescrição. Estando tudo conforme, a 

prescrição é validada de acordo com o Formulário Nacional de Medicamentos 

(FNM), adendas ou deliberações da CFT, devendo ser asseguradas as políticas de 

utilização do medicamento.  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

14 
	

 Caso seja necessária a intervenção farmacêutica, esta é realizada no 

Circuito do Medicamento (CdM) e deverá ter resposta por parte do médico.[28] 

 Determinados serviços clínicos já apresentam um stock de medicamentos, 

sendo apenas necessária a dispensa de material de penso, nutrição artificial, imuno-

moduladores, medicamentos anti-infeciosos e outros medicamentos que não façam 

parte desse stock. A prescrição também exige validação por parte do farmacêutico.  

 De realçar a existência do “Portal Interno” onde os enfermeiros fazem a 

requisição de medicação que, por qualquer motivo, não chegou ao serviço clínico. É 

uma ferramenta informática que permite uma comunicação rápida e mais próxima 

com o farmacêutico.  

3.3.2. Dispensa de Medicamentos 
 Após validação da prescrição médica, o farmacêutico emite as listas de 

medicação a preparar (Anexo 20).  
 É da responsabilidade do TSDT a preparação das malas que fazem parte do 

carro destinado aos serviços clínicos predefinidos (Anexo 21). Cada mala é 

composta por várias gavetas. Cada gaveta corresponde a um doente e nela devem 

constar os seguintes dados: serviço, número da cama, nome do doente e número do 

processo.   

 A preparação da medicação pode ser feita manualmente ou de forma 

semiautomática. Manualmente, o aviamento da medicação de maior consumo é feito 

através da torre – sistema de gavetas com medicação unidose do circuito A e B 

(Anexo 22). Na forma semiautomática, o aviamento é feito através do Pharmapick 

(Anexo 23). Este demonstra ser vantajoso, pois além de diminuir possíveis erros 

humanos, também diminui o tempo e aumenta a produtividade da tarefa. 

 Quando os carros estão finalizados, os AOP encarregam-se de os levar para 

os respetivos serviços.  

 Ao longo do dia as prescrições médicas podem ser alteradas e, deste modo, 

é necessário ajustar as listas que foram anteriormente emitidas. Neste caso, o 

farmacêutico emite novas listas com revertências.  

3.3.3. Distribuição de Medicamentos em circuitos especiais 

3.3.3.1. Estupefacientes 
 “Os psicotrópicos e estupefacientes são extremamente importantes para a 

medicina e as suas propriedades, desde que usadas de forma correta, podem trazer 

benefícios terapêuticos a um número alargado de situações de doença”.[29]  
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 Os estupefacientes são sujeitos a um controlo rigoroso e, por isso, são 

armazenados num cofre no qual apenas o farmacêutico tem acesso e são 

dispensados ao abrigo do Decreto de lei nº 15/93 de 22 de Setembro. 

 A prescrição é feita num impresso próprio, Modelo nº 1509 (Anexo X), de uso 

nacional, elaborado pela Casa da Moeda (Anexo 24). Este é constituído por um 

original e um duplicado e é obrigatório o preenchimento dos campos: serviço em 

causa, o nome do fármaco, forma farmacêutica e dosagem do medicamento, nome 

e número do processo do doente, quantidade administrada, a identificação do 

Diretor do serviço, pelo seu número mecanográfico, e do enfermeiro(a) que 

administrou, bem como a data de administração. Cada requisição refere-se apenas 

a uma substância ativa, mas pode incluir vários doentes (identificados pelo nome e 

n° de cama/processo).[30] 

 Cabe ao farmacêutico verificar a conformidade da prescrição e validá-la, 

preenchendo o campo que lhe diz respeito. Seguidamente deve debitar o 

medicamento no respetivo centro de custo e proceder ao aviamento, em caixas 

seladas e identificadas com o nome do serviço. 

3.3.3.2. Hemoderivados  
 Os medicamentos derivados de plasma humano são medicamentos 

preparados à base de componentes de sangue, nomeadamente albumina, fatores 

de coagulação e imunoglobulinas de origem humana. 

 Tal como os estupefacientes, os hemoderivados também têm um controlo 

rigoroso, uma vez que apresentam um elevado risco de transmissão de doenças, 

por via sanguínea. Por isso, de forma a garantir a sua rastreabilidade, cada lote é 

acompanhado de um CAUL, emitido pelo INFARMED.   

 A requisição é feita em impresso próprio, através do modelo nº1804, 

acompanhado pelos autocolantes identificativos do doente, onde consta a número 

do processo. A dispensa é feita pelo farmacêutico apenas para um período de 24 

horas, segundo o Despacho conjunto n.º 1051/2000, de 14 de Setembro, publicado 

no DR, 2.ª Série, n.º 251, de 30 de Outubro de 2000.[31] 

 O médico prescritor preenche os quadros A e B da requisição onde deve 

constar a identificação do serviço clínico, do doente e do médico prescritor. Deve 

constar a data da prescrição, nome do medicamento em DCI, dosagem, forma 

farmacêutica, via de administração, posologia, duração prevista do tratamento e 

diagnóstico/justificação clínica. 

 No quadro C da requisição devem constar as informações do hemoderivado 

dispensado: o nome em DCI, dosagem, forma farmacêutica, via de administração, 
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quantidade dispensada, lote de origem/Fornecedor, CAUL, data da dispensa, 

farmacêutico responsável pela dispensa (nome, a data, assinatura e número 

sequencial anual atribuído internamente). O farmacêutico valida a prescrição médica 

e debita informaticamente o hemoderivado dispensado. Por último, envia o 

documento juntamente com o hemoderivado para o serviço requisitante. O 

enfermeiro do serviço assina-o. A via da farmácia é devolvida aos SF e é arquivada 

na capa de registos de hemoderivados, por um período de 50 anos, de modo a 

garantir a rastreabilidade do lote em causa.[30] 

3.3.3.3 Antídotos 
 O CHUP é um centro de referência em antídotos.  

 A prescrição é feita em impresso próprio (Anexo 25) ou de forma eletrónica, 

no módulo de prescrição do CdM e tem como finalidade a reposição dos stocks fixos 

do serviço de urgência. Isto porque um antídoto deve estar o mais acessível 

possível para permitir a rápida intervenção em casos de intoxicação.[31] 

3.3.3.4. Material de Penso 
 A prescrição é realizada em impresso próprio (Anexo 26) e é válida 8 dias. 

 O Farmacêutico depois de verificar se o penso em causa se aplica ao tipo de 

ferida e diagnóstico indicado, valida a prescrição, dispensa e debita no processo do 

doente.[31] 

3.3.4. Atividades realizadas  
 Neste setor, auxiliamos na validação das prescrições médicas, via GHAF, 

assim como de pedidos extra através do portal interno. Estes pedidos podem surgir 

devido a falhas no circuito normal da dose unitária ou devido à prescrição de 

medicamentos não autorizados pela CFT ou não justificados pelo médico, através 

de deliberações existentes (Anexo 27).  

 Assistimos à emissão das listas de unidose, as quais auxiliam os técnicos na 

preparação dos carros que seguem para cada serviço. 

 Validamos, sob supervisão do Farmacêutico, as requisições de 

estupefacientes e de hemoderivados. Na sala restrita a Farmacêuticos, procedemos 

ao aviamento dos estupefacientes em caixas de seladas e realizamos o débito dos 

mesmos, via GHAF.  

 No decorrer de uma dúvida de um médico sobre qual corticosteróide a usar 

numa determinada condição/doença, foi-nos sugerida a pesquisa sobre este tema. A 

pesquisa incidiu, não só, sobre as diferentes formas farmacêuticas e para que 

condição/doença se adequavam, como também na distinção das diferentes classes 
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de potência. Apresentamos duas classificações, Americana e Europeia, dando 

exemplos de substâncias ativas e marcas para cada classe. (Anexo 28).  

 

4. Investigação e desenvolvimento 
4.1. Ensaios clínicos 

Segundo a Lei nº 21/2014, de 16 de Abril, um ensaio clínico consiste em 

“qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a 

verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de 

um ou mais medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de 

um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o 

metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de 

apurar a respetiva segurança ou eficácia”.[32]  

É importante que o ensaio consiga um número significativo de participantes 

para que haja representatividade.[33] 

A execução do ensaio só é possível após autorização da Comissão de Ética 

de Investigação Clinica (CEIC) e aprovação da autoridade regulamentar, o 

INFARMED e da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).  

A CEIC assegura a proteção dos direitos, segurança e bem-estar dos 

participantes, nos estudos clínicos. Um dos direitos dos participantes é o 

consentimento informado, onde há uma vontade expressa de participar. A decisão é 

tomada livremente por uma pessoa dotada de capacidade ou, na falta dela, pelo seu 

representante legal, após ter sido informado da natureza, alcance, consequências e 

dos riscos do estudo, bem como da possibilidade de se retirar deste.[34] 

Após assinatura do contrato financeiro pelo Conselho de Administração do 

Hospital, dá-se o contacto do promotor ou investigador responsável pelo ensaio com 

os serviços farmacêuticos para a visita de início. Depois disso, ocorrem as visitas de 

qualificação e monitorização.[34] 

O sucesso do ensaio depende, em grande parte, da cooperação que tem que 

existir entre médicos, farmacêuticos, doentes e promotores. Os promotores são, 

muitas vezes, laboratórios farmacêuticos que pretendem a autorização de 

introdução no mercado (AIM) e, por isso, necessitam de avaliar a segurança e 

eficácia dos novos medicamentos. O farmacêutico coordenador dos ensaios é 

responsável por garantir a gestão das amostras. 

Idealmente, os doentes seguem as orientações definidas pelo médico 

investigador. Estão previstas consultas periódicas onde são realizados exames 
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intermédios, bem como exames de monitorização para garantir a segurança do 

medicamento.[33] 

A documentação essencial deve estar arquivada no centro de ensaio, 

durante os 5 anos posteriores à conclusão do ensaio, segundo o artigo 20º do 

Decreto de Lei nº 102/2007. No entanto, muitos promotores exigem 15 anos, como 

referido nas Boas Práticas Clínicas.  

4.2. Circuito do medicamento experimental 
O circuito do medicamento experimental inclui a receção, armazenamento, 

preparação, dispensa, recolha e devolução ou destruição do medicamento.[35] 

É importante consultar o manual de procedimentos dos “Ensaios Clínicos”. 

Este pretende assegurar a otimização do circuito do medicamento experimental a 

nível intra-hospitalar. E consiste na normalização de procedimentos de receção, 

acondicionamento, dispensa, manipulação, segurança, informação ao doente, re-

etiquetagem e devolução/destruição, de acordo com as Boas Práticas Clínicas.   

 Durante a receção é verificada a encomenda através da Packing List e pode 

ser realizado, por exemplo, o controlo de temperatura, caso este seja exigido. É, 

também, verificada a correta etiquetagem do medicamento, o estado de 

conservação das amostras, o PV, número de lote, envio de certificados de análise, 

nome e morada do produtor. 

  A receção, dispensa e devolução requerem o preenchimento de formulários 

de inventário. Estes permitem o controlo do stock e a rastreabilidade do 

medicamento do ensaio.  

 O acondicionamento pode ser feito à temperatura ambiente (15-250C) ou no 

frio (2-8oC). Caso haja desvios de temperatura, estes devem ser reportados ao 

promotor e age-se de acordo com as instruções dadas por este.  

A dispensa/manipulação é realizada mediante prescrição (Anexo 29). A 

devolução ou destruição é acordada, entre promotor e serviços farmacêuticos, 

aquando da celebração do contrato financeiro.  

 É relevante referir a existência de uma Delegation Log para cada ensaio que 

consiste na lista que comporta as pessoas autorizadas a aceder à informação de um 

determinado ensaio clínico.  

4.3. Atividades realizadas  
Na semana destinada ao setor “Ensaios Clínicos”, foi-nos permitido presenciar 

visitas de início, qualificação e monitorização. Participam nestas visitas as pessoas 

que constam na Delegation Log do ensaio em causa. Presenciamos e colaboramos, 
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também, em todas as etapas do circuito do medicamento experimental. Tivemos 

ainda a oportunidade de contribuir para a elaboração de três protocolos para 

atualização do manual de procedimentos.	 
 

5. Cuidados Farmacêuticos 
 Os Cuidados Farmacêuticos têm como objetivos detetar possíveis interações 

farmacológicas dos medicamentos prescritos ao doente e resolver Problemas 

Relacionados com Medicamentos (PRM).O Farmacêutico deve comunicar os PRMs 

ao clínico, sugerindo medidas corretivas. Estas podem incluir a modificação do 

tratamento como, por exemplo, alteração de dose ou suspensão do fármaco.[36],[37] 

 

Conclusão 
 No decorrer do nosso estágio, foi-nos permitido o contacto mais realista do 

papel do farmacêutico na área hospitalar.  

 Conseguimos acompanhar todo o circuito do medicamento, percebendo a 

sua complexidade, e verificar a enorme responsabilidade do Farmacêutico em todas 

as etapas.  

 Foram-nos transmitidos ensinamentos não só teóricos, como também da 

prática profissional, que nos serão úteis futuramente. Resta-nos, por isso, agradecer 

a disponibilidade e paciência ao longo destes dois meses.  

 Consideramos que, para que o doente tenha os melhores cuidados de 

saúde, deve existir colaboração e respeito entre todos os profissionais. Para isso é 

fundamental que haja comunicação e organização entre a equipa multidisciplinar.  

 Muitas das vezes a farmácia hospitalar é desvalorizada, contudo é um dos 

pilares na promoção da saúde.  
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Anexos 

Anexo 1: Organização do estágio. 

J: Joana Teixeira | M: Margarida Rodrigues | MI: Maria Inês | S: Susana Caetano  
T: Todas  
 

Anexo 2: Organização dos Serviços Farmacêuticos.  
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Anexo 3: Secção de armazenamento da medicação geral, de ambulatório, nutrição e 
pensos, respetivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Sala de Estupefacientes e Psicotrópicos. 
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Anexo 5: Kanbans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Dossiers de registo de Empréstimos Concedidos e Obtidos, AUEs, 
Epoetinas e Enzimas. 
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Anexo 7: Ordem de Preparação de medicação não estéril.  

 

 

 

  

 

 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Anexo 8: Rótulo de uma preparação não estéril.  
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Anexo 9: Preparação não estéril final.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10: Ordem de preparação de bolsa de nutrição parentérica. 
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Anexo 11: Ordem de preparação de Citotóxico.  

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Anexo 12: Rótulo de Citotóxico. 
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Anexo 13: Vista para a sala branca. 

 

 

Anexo 14: Pyxis Medstation 
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Anexo 15: Vista geral da UFA 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Anexo 16: Prescrição de Hemoderivados. 
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Anexo 17: Declaração de autorização de levantamento da medicação pelos 
representantes. 
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Anexo 18: Poster “Legislação aplicável na dispensa de medicamentos em 
ambulatório”. 
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Anexo 19: Definições de medicamento genérico, medicamento biológico e 

medicamento biossimilar. 
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Anexo 20: Registo de processamento e emissão de listas de unidose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 21: Carro com medicação unidose para os diferentes serviços. 
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Anexo 22: Torre – sistema de gavetas com medicação unidose A e B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 23: Pharmapick 
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Anexo 24: Prescrição de estupefacientes - Anexo X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 25: Prescrição e requisição de antídotos. 
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Anexo 26: Requisição de material de penso. 
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Anexo 27: Justificação médica segundo deliberação específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

41 
	

Anexo 28: Corticosteróides Tópicos. 
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Anexo 29: Prescrição de medicamentos para ensaios clínicos. 
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