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Resumo 

Após nove semestres passados na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 

onde me foram transmitidos conhecimentos essencialmente teóricos, chega a hora de 

contactar com a realidade profissional de um farmacêutico. Assim, durante seis meses, 

os estudantes de ciências farmacêuticas têm a oportunidade de realizar o estágio 

profissionalizante em Farmácia Hospitalar e Farmácia Comunitária, tendo como objetivo 

adquirir competências técnicas e valências deontológicas para o futuro profissional do 

estudante.  

O presente relatório relata os quatros meses de estágio em que acompanhei as 

atividades diárias da equipa da Farmácia Campus São João. O relatório encontra-se 

dividido em duas partes, sendo que a primeira parte descreve, de forma simplificada, as 

atividades inerentes a uma farmácia comunitária, como a gestão da farmácia, dispensa 

de medicamentos e outros produtos, serviços farmacêuticos prestados, tudo isto em 

situação de pandemia da doença COVID-19, tendo interferido com o curso normal de um 

estágio profissionalizante, mas que esperamos ultrapassar num futuro próximo. A 

segunda parte do relatório engloba os dois trabalhos que desenvolvi durante o meu 

estágio. O primeiro projeto, “Utilização da máscara cirúrgica”, teve como objetivo 

transmitir à população em geral a forma correta de utilizar a máscara cirúrgica, através da 

distribuição de panfletos informativos. Posteriormente, foi realizado um questionário para 

obter feedback relativo a este projeto, que se mostrou uma mais valia, permitindo a 

instrução dos utentes da farmácia para a correta manipulação da máscara de proteção. 

Já o segundo projeto, sobre a zona genital feminina, teve como objetivos informar o 

género feminino para vários aspetos relacionados com a área íntima da mulher e, em 

paralelo, atualizar os membros da equipa da farmácia, relativamente a este tema. Para 

isto, foi desenvolvido um livrete e realizada uma formação interna. Este projeto permitiu o 

esclarecimento de algumas dúvidas das utentes da farmácia, relacionadas com a zona 

íntima feminina, e possibilitou também um ambiente de aprendizagem, não só para a 

equipa da farmácia, como para mim.  
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Introdução 

O primeiro contacto do estudante com a realidade profissional de um farmacêutico, 

após nove semestres de aprendizagem teórica, é o estágio profissionalizante. O estágio 

profissionalizante tem uma duração de seis meses, podendo ser feito apenas em 

Farmácia Comunitária ou em Farmácia Comunitária e Farmácia Hospitalar.  

O meu estágio decorreu na Farmácia Campus São João com início a 2 de março e 

termino a 21 de agosto. No entanto, devido ao rápido aumento do número de casos de 

Coronavirus disease-19 (COVID-19), doença causada pelo vírus Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), o estágio foi interrompido a 14 de 

março sendo retomado a 23 de abril, quando a situação se encontrava mais estabilizada. 

A minha passagem pela Farmácia Campus São João realizou-se sob a orientação da 

Dra. Ana Sofia Pinto, com um horário das 9h às 17h, tendo uma hora de almoço.  

A farmácia Campus São João é uma farmácia atual e dinâmica, com uma equipa 

maioritariamente jovem. Esta está inserida num ambiente comercial para além de se 

localizar a poucos metros do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) e do 

Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, permitindo o contacto com múltiplos 

utentes, patologias e tratamentos e também com fármacos utilizados na infertilidade.  

O presente relatório relata os quatro meses passados na Farmácia Campus São João, 

estando dividido em duas partes. Uma primeira parte aborda, de forma simplificada, 

tópicos como a descrição da farmácia Campus de São João e a equipa que esta integra, 

assim como as atividades realizadas no dia a dia da farmácia comunitária. A segunda 

parte é relativa aos projetos de promoção de saúde da população postos em prática, 

apresentado um suporte científico para os mesmos bem como a forma como estes foram 

apresentados ao público alvo mencionado. O cronograma das atividades desenvolvidas 

pode ser consultado no Anexo I. 
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Parte I: Atividades Desenvolvidas na Farmácia Campus São João 

1. Organização da Farmácia Campus São João 

1.1 Localização Geográfica 

A Farmácia Campus São João faz parte do grupo de farmácias STS, que é 

responsável por várias farmácias em todo o país. A missão deste grupo é “facilitar o 

acesso regular aos medicamentos (em particular produtos rateados e de difícil acesso) e 

aos serviços de aconselhamento farmacêutico, sempre que possível em condições mais 

vantajosas para o utente, suportado por um grupo de farmácias de grande visibilidade e 

conveniência (na sua maioria centros comerciais)” (1). Assim, a Farmácia Campus São 

João, localiza-se no interior do centro comercial “Campus S. João, Galeria Comercial”, 

correspondendo às lojas n.º 103 e 104, na Rua Dr. Plácido da Costa n.º 410, na freguesia 

de Paranhos, do distrito do Porto, Portugal. O acesso à farmácia pelos utentes pode ser 

feito quer pelo interior do centro comercial, quer pelo exterior, diretamente pela Rua Dr. 

Plácido da Costa.  

A zona em que a farmácia se encontra é bastante movimentada, não só pelo facto de 

se situar num ambiente comercial, como também pelo facto de se localizar muito próxima 

de outras instituições com grande afluência de pessoas, como o Centro Hospitalar São 

João e o Instituto Português de Oncologia do Porto, bem como diversas faculdades 

pertencentes à Universidade do Porto, Institutos Politécnicos e Universidades Privadas, 

sendo também por isso uma zona com uma variedade de transportes públicos. Pelos 

motivos mencionados, verifica-se que a farmácia apresenta um elevado fluxo de utentes, 

servindo uma população bastante heterogénea, tratando-se em muitos dos casos de um 

atendimento único e excecional para os utentes provenientes dos centros hospitalares 

referidos anteriormente.  

1.2 Horário de Funcionamento  

O atendimento ao público na Farmácia Campus São João ocorre, ininterruptamente, 

de segunda a sexta das 8h às 22h, e das 10h às 22h aos sábados, domingos e feriados, 

cumprindo o descrito na Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro (2). No entanto, devido 

à situação epidemiológica da COVID-19, houve uma redução do horário de 

funcionamento do “Campus S. João, Galeria Comercial”, o que levou também à redução 

do horário de funcionamento da farmácia, passando a hora de encerramento a ser 20h. 

Em conjunto com a Diretora Técnica, a Dra. Ana Sofia Pinto, foi acordado que 

realizaria o horário de segunda a sexta, das 9h às 17h, com uma hora de interrupção 
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para almoço. No entanto, após o meu regresso de isolamento voluntário, a equipa da 

farmácia encontrava-se dividida em dois grupos sendo que no momento em que um 

grupo se encontrava na farmácia, o outro estava ausente. Esta divisão foi realizada para 

impedir o cruzamento entre os membros dos dois grupos e evitar o encerramento da 

farmácia na eventualidade de um membro apresentar sintomas sugestivos de COVID-19. 

Assim, até ao final do mês de maio, fui integrada num dos grupos. 

1.3 Utentes   

Como já referido anteriormente, o utente que frequenta a Farmácia Campus São João 

é um utente maioritariamente ocasional, muitas vezes proveniente de outras zonas do 

Porto ou mesmo de outras localidades de Portugal para consultas de especialidade no 

CHUSJ e consultas e tratamentos no IPO. Mais uma vez, devido à sua localização e 

também ao regime de descontos próprio que a Farmácia Campus São João oferece aos 

funcionários da galeria comercial, aos profissionais de saúde, funcionários do CHUSJ e 

IPO e também aos estudantes das Universidades próximas, estes são utentes muito 

frequentes. Os casais a frequentar as consultas de infertilidade no CHUSJ são também 

utentes regulares, logo a farmácia dispõe de um elevado número de fármacos desta 

categoria, sendo também estes abrangidos pelo regime de descontos próprio da 

farmácia. 

1.4 Recursos Humanos 

O funcionamento da Farmácia Campus São João é assegurado por uma equipa 

dinâmica e proativa, composta por nove farmacêuticos (incluindo a Diretora Técnica, a 

Dra. Ana Sofia Pinto, e a farmacêutica adjunta substituta, a Dra. Elisabete Alves), um 

técnico de farmácia, um auxiliar técnico de farmácia e um auxiliar de limpeza, todos 

devidamente qualificados. Assim, a constituição da equipa encontra-se em conformidade 

com o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, (alterado pelo Decreto-Lei 171/2012, 

de 1 de Agosto) que determina que as farmácias devem ter no mínimo dois 

farmacêuticos, podendo estes ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou outro pessoal 

devidamente habilitado (3). De modo a haver uma melhor organização e homogeneidade 

das tarefas realizadas diariamente na farmácia existe uma distribuição destas tarefas 

entre os vários membros da equipa, no entanto é de notar que todas as farmacêuticas e 

técnicas estão habilitadas para realizar qualquer uma das tarefas, prevalecendo sempre 

um trabalho de equipa.  

Conforme as necessidades dos utentes e da farmácia é também possível a 

colaboração com prestadores de outros serviços, como é o exemplo das consultas de 
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Podologia que decorrem todas as quintas-feiras, e a presença de promotores de marcas, 

em horários definidos, na farmácia. 

1.5 Instalações e Equipamentos 

Desde a sua produção até à sua dispensa, o medicamento passa por vários 

processos, sendo de extrema importância manter a qualidade, segurança e eficácia do 

mesmo. Para isso é realizado um controlo exigente das condições de armazenamento e 

transporte deste durante toda a cadeia do medicamento, assim como nas instalações da 

farmácia. Por este motivo, e visto que a farmácia comunitária é muitas vezes o primeiro 

local a visitar pelo utente para lidar com questões de saúde, as instalações da farmácia 

devem cumprir requisitos predefinidos. 

1.5.1 Espaço Exterior 

Como ditam as Boas Práticas de Farmácia Comunitária (BPFC), a Farmácia Campus 

São João garante a acessibilidade à farmácia de todos os potenciais utentes (4). A 

farmácia possui duas fachadas, uma localizada dentro da galeria comercial e outra 

localizada na rua, ambas identificadas por um letreiro com a inscrição “Farmácia Campus 

São João” e o respetivo logótipo, assinalando também outras informações importantes 

como a direção técnica, o horário de funcionamento e informação relativa às farmácias do 

município em regime de serviço permanente/disponibilidade e a sua respetiva 

localização. Na fachada exterior a farmácia possui o símbolo “cruz verde”. 

A entrada na farmácia pode realizar-se pelas duas portas existentes. A porta situada 

no interior do centro comercial encontra-se sempre aberta, no entanto a porta exterior, 

situada na rua, em dias de condições meteorológicas menos favoráveis encontra-se 

fechada, sendo esta a entrada utilizada para a entrega de encomendas. 

1.5.2 Espaço Interior 

O espaço interior da Farmácia Campus São João é constituído por uma área de 

atendimento ao público, um gabinete de atendimento personalizado, um armazém, um 

laboratório, um escritório, uma copa e instalações sanitárias.  

A área de atendimento ao público é constituída por 6 balcões de atendimento, cada 

um munido de um computador com acesso ao sistema informático Sifarma 2000®, 

impressora, caixa registadora, terminal de multibanco, leitor ótico de código de barras e 

leitor de cartão de cidadão. A ordem de atendimento é definida por um dispensador 

automático de senhas, que se encontra à entrada, sendo depois a senha chamada 

através de um monitor. Atrás do balcão, expostos em lineares, estão os Medicamentos 
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Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) agrupados segundo o grupo terapêutico (p. ex. 

MNSRM destinados ao tratamento de patologias gastrointestinais ligeiras), podendo 

variar sazonalmente. Nas gavetas de balcão encontram-se medicamentos de alta 

rotatividade (p. ex. paracetamol e ibuprofeno) e contracetivos orais. Os produtos de 

dermocosmética, cuidados capilares, higiene corporal e íntima, alimentação especial, 

alimentação infantil e artigos de puericultura encontram-se expostos em lineares e 

gôndolas, ao alcance do utente, em redor da área de atendimento ao público. A 

disposição destes produtos vai alterando conforme a altura do ano e campanhas de 

marketing em vigor.  

Anexa à área de atendimento ao público localiza-se o gabinete de atendimento 

personalizado, onde é possível um diálogo mais privado com o utente e onde são 

também prestados serviços farmacêuticos como a medição da pressão arterial, glicemia, 

colesterol total, triglicerídeos e peso corporal. Outros serviços prestados neste gabinete 

são a administração de injetáveis, como as vacinas, e as consultas de podologia. É 

também no gabinete de atendimento que são realizadas as formações internas dos 

colaboradores para promoção e aconselhamento de produtos, nas quais tive 

oportunidade de participar ao longo do estágio (Anexo II), inicialmente por vídeo chamada 

de modo a cumprir o distanciamento social e posteriormente, nos meses de julho e 

agosto, presencialmente.  

É no armazém que os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e uma 

minoria de MNSRM são armazenados, em gavetões, de acordo com a sua Forma 

Farmacêutica (FF) e/ou via de administração, ficando assim divididos em: comprimidos e 

cápsulas, pomadas e cremes, FF de uso retal (supositórios e enemas), FF de uso vaginal 

(cremes, pomadas, géis, enemas, óvulos e comprimidos), administração nasal e auricular 

(gotas e sprays), FF de uso oftálmico (colírios, gotas, cremes, pomadas e géis), gotas 

orais, dispositivos inalatórios e recargas, carteiras/saquetas (granulados), injetáveis, 

produtos de protocolo e produtos de veterinária. Dentro desta divisão são organizados 

por ordem alfabética, dosagem e número de unidades em cada embalagem secundária. 

As soluções, suspensões orais e ampolas bebíveis, por apresentarem um volume maior, 

são armazenadas em prateleiras, também por ordem alfabética, assim como as emulsões 

e soluções cutâneas. Já os psicotrópicos e estupefacientes são armazenados num cofre 

específico e exclusivo. Ainda no armazém, encontram-se dois frigoríficos, um deles 

maioritariamente destinado a fármacos usados no tratamento da infertilidade. Os 

excessos de stock, quer de medicamentos quer de produtos de dermocosmética, os 

produtos de ortopedia e os dispositivos médicos são armazenados em prateleiras ao 

fundo do armazém, mais uma vez por ordem alfabética. Existe também um espaço 
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reservado à receção e verificação de encomendas, assim como devolução de produtos e 

dispensa de medicação para os lares ou instituições com parcerias com a farmácia. 

No laboratório podemos encontrar todo o material e documentação necessária à 

preparação de manipulados. No entanto, na Farmácia Campus São João não é feita a 

preparação deste tipo de medicamentos, sendo o laboratório utilizado apenas para a 

preparação extemporânea de soluções ou suspensões orais, geralmente antibióticos. O 

escritório é utilizado pela Diretora Técnica para gestão de assuntos relacionados com a 

farmácia e resolução de questões burocráticas, bem como para reuniões com outros 

profissionais, como por exemplo delegados de informação médica ou membros do grupo 

de farmácias STS. A copa é utilizada pela equipa da farmácia para guardar os seus 

pertences e realizar as suas refeições. 

As primeiras semanas do meu estágio foram maioritariamente dedicadas à parte do 

armazenamento e organização no armazém. Inicialmente a arrumar os medicamentos e 

produtos farmacêuticos no seu devido lugar, bem como a realizar a gestão e receção de 

encomendas. Isto permitiu-me familiarizar-me com a logística e disposição dos produtos 

na farmácia e também com vários nomes comerciais existentes, com o intuito de agilizar 

o atendimento ao utente mais tarde. 

2. Gestão da Farmácia Campus São João 

2.1 Sistema Informático 

O sistema informático utilizado pela Farmácia Campus São João, assim como em 90% 

das farmácias a nível nacional, é o Sifarma 2000®. Este sistema informático foi 

desenvolvido pela Glintt em parceria com a Associação Nacional de Farmácias, sendo a 

instalação e manutenção levada a cabo pela Glintt (5). 

Sendo o Sifarma 2000® um sistema informático desenvolvido por farmacêuticos e para 

farmacêuticos, todas as vertentes deste sistema têm o intuito de agilizar as tarefas 

realizadas pela equipa da farmácia, desde o atendimento ao utente até à gestão das 

encomendas, produtos e utentes. 

Uma funcionalidade muito importante na gestão de produtos é a ficha do produto, uma 

vez que esta permite aceder a informação como o preço, stock local, existência de 

encomendas em curso para um determinado produto, realizar reservas, encomendas e 

consultar quais os fármacos com o mesmo Código Nacional para a Prescrição Eletrónica 

de Medicamentos. No momento da dispensa de medicamentos o Sifarma 2000® 

possibilita não só a consulta de informação técnico-científica relativa ao medicamento 

(indicações terapêuticas, respetiva posologia, contraindicações, interações 

medicamentosas e reações adversas), como também a consulta de informação relativa 
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ao utente (dados biográficos, histórico de compra, produtos reservados, vendas 

suspensas e alerta de duplicação de medicação), isto nas situações em que o utente 

possui uma ficha de cliente criada no sistema. 

Desde o início do meu estágio que me foi permitido explorar todas as funcionalidades 

do sistema informático, Sifarma 2000®. A informação científica na ficha do produto 

mostrou-se bastante útil, sendo a minha primeira fonte de informação quando me 

deparava com alguma substância ativa que não reconhecia, quer por curiosidade durante 

a receção ou arrumação de medicamentos, quer mais tarde a nível do atendimento ao 

utente. Outra funcionalidade que achei muito útil é a possibilidade de verificar se um 

produto se encontra pendente em alguma encomenda e verificar o estado da mesma. 

2.2 Gestão de Stocks 

A farmácia comunitária para além do seu papel para com o utente, na prestação de 

serviços de saúde, é também um estabelecimento comercial. Desta forma, é fundamental 

uma boa gestão da situação comercial e financeira da farmácia, que passa também por 

uma boa gestão de stocks. De forma a obter melhores condições de negociação com os 

distribuidores grossitas e laboratórios de produtos de dermocosmética a Farmácia 

Campus São João está inserida no grupo de farmácias STS. 

A gestão de stocks tem como objetivo garantir a disponibilidade de medicamentos e 

produtos farmacêuticos conforme as necessidades dos utentes, havendo um stock de 

segurança, mas simultaneamente evitar o excesso de stock e a sua rutura. Como referido 

no ponto anterior, o sistema informático Sifarma 2000® é uma mais valia na gestão de 

stocks. Na ficha de cada produto é possível definir um stock máximo e um stock mínimo, 

em função do histórico de vendas da farmácia. É, no entanto, de extrema importância 

manter estes números atualizados visto que o mercado não é estanque e existem sempre 

flutuações na procura por um determinado produto. 

Outro ponto a ter em conta na gestão de stocks é que a farmácia deve ter disponíveis 

no mínimo três medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e 

dosagem, de entre os que correspondem aos cinco preços mais baixos de cada grupo 

homogéneo, devendo dispensar o de menor valor, salvo opção do utente (6).  

2.3 Processamento de Encomendas e Fornecedores 

A escolha dos fornecedores tem em conta vários parâmetros, entre eles: a rapidez e 

qualidade do serviço, a frequência diária de entrega e as condições comerciais que 

oferecem. O principal fornecedor da Farmácia Campus São João é a Alliance 

Healthcare™, sendo outros fornecedores habituais a Empifarma®, a Proquifa e a OCP 
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Portugal. É fundamental a existência de vários fornecedores para evitar uma eventual 

rutura do stock e garantir uma resposta mais rápida e eficiente ao cliente. Assim, a 

distribuidora Alliance Healthcare™ realiza três entregas diárias à farmácia (sendo apenas 

uma a encomenda diária e as restantes instantâneas), a Empifarma® realiza duas 

entregas diárias, a Proquifa e a OCP Portugal realizam apenas uma entrega diária. 

Também na gestão de encomendas o Sifarma 2000® prevê as necessidades da 

farmácia, através do stock mínimo e máximo definido para cada produto. Quando é 

atingido o stock mínimo de um produto (ponto de encomenda) a quantidade necessária 

para atingir o stock máximo desse produto é direcionada para a proposta de encomenda 

diária que o sistema gera automaticamente. Esta proposta é posteriormente revista e 

validada pela Diretora Técnica tendo em consideração vários parâmetros (stock 

existente, quantidade dispensada no mês atual, se o produto se destina a um utente em 

específico, entre outros). 

As encomendas instantâneas, de menor volume, são geralmente realizadas durante o 

atendimento quando há falta de um determinado medicamento ou produto farmacêutico 

ou ainda para satisfazer um pedido específico de um utente. Estas encomendas podem 

ser feitas a qualquer altura do dia, através da ficha do produto, sendo possível consultar 

dados como o estado da situação do produto em determinado fornecedor (se está ou não 

disponível, esgotado ou descontinuado), o preço de custo e previsão do horário de 

entrega. Ainda neste âmbito existem as encomendas Via Verde, sendo esta uma via 

excecional de aquisição de medicamentos específicos de difícil fornecimento pelas 

distribuidoras, podendo ser ativada quando não existe stock do produto na farmácia e 

mediante uma receita médica válida (7). As encomendas de produtos de dermocosmética 

e higiene corporal e alguns dispositivos médicos são feitas diretamente aos laboratórios, 

sendo nestes casos criada uma encomenda manual.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de observar a realização de encomendas 

diárias pelo responsável e acompanhar todo o raciocínio por trás da realização da 

mesma, de modo a manter o stock de segurança. Sendo esta tarefa de elevada 

importância e responsabilidade apenas foi possível visualizar e acompanhar o processo, 

sempre com uma explicação detalhada do mesmo. A realização de encomendas 

instantâneas, durante o atendimento ao utente, foi uma atividade realizada inúmeras 

vezes, assim como a gestão de encomendas manuais de produtos de dermocosmética.  

2.4 Receção e Verificação de Encomendas 

A receção de encomendas consiste na confirmação e introdução dos produtos no 

sistema informático, sendo realizada diariamente pela equipa da farmácia através do 

Sifarma 2000®. A correta realização da receção de encomendas é de extrema 
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importância pois permite evitar erros no stock e nos prazos de validade, devendo também 

ser prestada atenção a possíveis erros de faturação por parte do fornecedor. 

As encomendas chegam à farmácia em caixas transportadoras devidamente 

identificadas com o distribuidor grossita, a farmácia destinatária, o número da encomenda 

e o número de caixas transportadoras por encomenda, fazendo-se acompanhar da 

respetiva documentação (fatura ou guia de remessa). É importante referir que se a 

encomenda se fizer acompanhar apenas de uma guia de remessa os produtos não são 

rececionados, ficando de parte até ser emitida uma fatura. 

O primeiro passo na receção de encomendas é a verificação da existência de produtos 

de frio, devendo estes ser armazenados no frigorífico o mais rápido possível. De seguida, 

dá-se início à verificação e introdução dos produtos no sistema informático. Esta tarefa é 

realizada no módulo “Receção de encomendas” do Sifarma 2000®, onde se encontra uma 

nota de encomenda associada a cada encomenda. Se tal não se verificar, é necessário 

criar uma encomenda manual no módulo “Gestão de Encomendas” para que a nota de 

encomenda seja gerada. No caso de a uma fatura corresponderem várias notas de 

encomenda estas devem ser agrupadas no sistema informático, sendo gerada uma nova 

nota de encomenda. Selecionando a nota de encomenda pretendida, são introduzidos no 

sistemas os dados da fatura: número, data de faturação e valor monetário total, e de 

seguida os produtos um a um (por leitura ótica do código de barras ou por introdução do 

código nacional do produto) verificando sempre o prazo de validade, o Preço de Venda 

ao Público (PVP), o preço de faturação, eventuais bónus, condições e/ou taxas adicionais 

e se o produto possui uma reserva associada. O prazo de validade no sistema 

informático deve ser alterado caso o stock seja nulo ou se a farmácia já possuir aquele 

produto com um prazo de validade superior ao que se vai dar entrada. No caso do PVP 

este deve ser alterado no sistema informático apenas se o stock na farmácia for nulo, 

caso contrário é colado na embalagem um post-it com a indicação “PVP NOVO” sendo 

este colocado de parte numa prateleira juntamente com outros produtos com PVP 

diferente do apresentado pelo sistema informático, de modo a escoar primeiro os 

produtos com o PVP antigo. Para os produtos sem PVP marcado cabe à farmácia definir 

o PVP e etiquetar o produto corretamente. Quando o produto que está a ser rececionado 

possui uma reserva associada altera-se o estado da reserva para “RECEBIDA”, imprime-

se um talão com a indicação do nome e contacto do utente e se a reserva já foi ou não 

paga, o utente é informado via SMS de que o seu produto já está disponível para 

levantamento sendo este produto armazenado juntamente com outros produtos 

reservados. 

Após introdução de todos os produtos no sistema é conferido se o número de 

embalagens e o valor monetário total, apresentado pelo sistema, estão concordantes com 
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o documento de faturação. Caso haja produtos em falta ou erros maiores de faturação é 

feita uma reclamação ao fornecedor. Finalizada a receção da encomenda, a fatura é 

arquivada e os produtos devidamente armazenados segundo o princípio First Expired, 

First Out (FEFO), ou seja, o produto de validade mais curta é colocado de forma mais 

acessível.   

A receção de encomendas foi uma das primeiras atividades com as quais tive contacto 

na farmácia. Inicialmente, realizada com supervisão, começando com a receção de 

encomendas instantâneas, sendo estas de menor volume. Passei, de seguida, para a 

receção de encomendas mais extensas, como as encomendas diárias e as encomendas 

de produtos de dermocosmética. No entanto, a equipa da farmácia depositou 

rapidamente em mim a confiança para realizar esta tarefa autonomamente. Numa fase 

mais avançada do estágio, mais focada a nível do atendimento ao público, a receção de 

encomendas passou a ser uma atividade realizada com menos frequência. Aos poucos, 

foi-me apercebendo da importância desta tarefa na gestão dos produtos da farmácia. 

Uma pequena distração durante a receção de encomendas pode facilmente levar a erros 

no stock de produtos e também nos prazos de validade, tendo uma grande influência no 

bom funcionamento da farmácia. 

2.5 Armazenamento 

Como referido anteriormente, os medicamentos e produtos farmacêuticos têm de ser 

conservados em condições adequadas, respeitando as exigências especificas destes, 

sendo que estas condições devem ser verificadas e registadas periodicamente (4). 

Assim, os medicamentos devem ser armazenados em ambiente ventilado e sem 

exposição direta à luz, a humidade não deve ultrapassar os 60% e a temperatura deve 

ser mantida entre os 15ºC e os 25ºC, sendo que no caso de medicamentos termolábeis, 

armazenados em frigoríficos, esta deve estar entre os 2ºC e os 8ºC. Para verificar que as 

condições de humidade e temperatura são respeitadas, a farmácia possui cinco 

termohigrómetros (um na zona de atendimento, um no armazém, um no laboratório e um 

em cada frigorífico). Os dados recolhidos pelos aparelhos são descarregados 

semanalmente e arquivados em pasta própria, sendo qualquer desvio dos valores 

devidamente justificado. 

Os medicamentos e produtos farmacêuticos são organizados e armazenados 

conforme descrito na secção 1.5.2, tendo sempre em atenção o princípio FEFO. De 

forma a controlar melhor os prazos de validades destes produtos é emitida mensalmente 

uma “Lista de Controlo de Prazos de Validade”, que contem todos os produtos com prazo 

de validade a expirar dentro de 6 meses. Por norma, os produtos que expiram nos 

próximos 3 meses são postos de parte para serem devolvidos aos respetivos 



Relatório de Estágio Profissionalizante 

11 
 

fornecedores ou laboratórios, já os produtos que expiram entre os próximos 3 a 6 meses 

recebem a indicação “VALIDADE CURTA” de modo a serem escoados mais 

rapidamente. 

A arrumação dos produtos rececionados foi uma tarefa realizada durante todo o 

período de estágio, como já referido anteriormente. Durante o estágio tive a oportunidade 

de observar e realizar com supervisão o controlo das condições de temperatura, 

descarregando, arquivando e justificando as anomalias de temperatura e humidade 

recolhidas pelos termohigrómetros. Aos sábados e domingos, dias com menos 

movimento, foi possível fazer o controlo dos prazos de validade. 

2.6 Devolução de Encomendas 

Por vezes é necessário efetuar devolução de um ou mais produtos ao seu respetivo 

fornecedor ou laboratório. Existem vários motivos para a devolução de produtos, entre 

eles: erros de pedido por parte da farmácia, prazos de validade prestes a expirar, 

produtos com embalagem secundária ou primária danificada, medicamentos com o PVP 

impresso na embalagem superior ao preço máximo autorizado ou recolhas voluntárias de 

um lote de um produto ou mesmo de um produto. Para proceder à devolução de um 

produto é necessário indicar o motivo da devolução e também fazer referência ao número 

do documento de origem (fatura) desse produto, sendo depois emitida uma nota de 

devolução, em triplicado. Cada um dos documentos é assinado e carimbado pelo 

farmacêutico responsável pela devolução em causa e pelo estafeta da distribuidora ou 

laboratório. O documento original e o duplicado são levados, juntamente com o produto, 

pelo estafeta e o triplicado é arquivado na farmácia. A nota de devolução é depois 

analisada pela entidade responsável. Se esta for aceite, é emitida uma nota de crédito ou 

então será feita a substituição dos produtos, já no caso de a nota de devolução não ser 

aceite, o produto retorna à farmácia. Nos dois últimos casos os produtos devem fazer-se 

acompanhar de uma guia de transporte de devolução.  

A devolução de produtos foi também uma atividade realizada mais frequentemente 

durante a fase inicial do estágio. Os motivos mais frequentes para a realização de 

devoluções de produtos foram embalagens secundárias danificadas e prazos de validade 

prestes a expirar. A devolução devido a erros de pedidos feitos pela equipa da farmácia 

foi menos frequente. Surgiu também a oportunidade de devolver medicamentos com PVP 

impresso na embalagem superior ao preço máximo autorizado.  

3. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 
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A farmácia comunitária é um local de prestação de cuidados de saúde de elevada 

diferenciação técnico-científica, facilmente acessível pelo utente, sendo na maioria das 

vezes o primeiro local a que o utente recorre em caso de alarme relacionado com a 

saúde. Assim, o farmacêutico é um profissional de saúde em que o utente deposita uma 

grande confiança, desempenhando um papel importante na gestão da terapêutica 

medicamentosa e promoção da saúde pública e individual. 

A dispensa de medicamentos é uma das principais atividades realizadas pelo 

farmacêutico, podendo esta ser realizada por aviamento de uma prescrição médica, por 

indicação farmacêutica ou por regime de automedicação do utente. Em cada uma destas 

situações é da responsabilidade do farmacêutico informar o utente sobre a ação do 

medicamento, a posologia e cuidados a ter, promovendo assim o uso responsável do 

medicamento. 

3.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Segundo o Decreto-Lei n.º 20/2013, de 14 de fevereiro, artigo 114.º, alteração do 

Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, os MSRM preenchem uma das seguintes 

condições (8): 

• Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem 

vigilância médica; 

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

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam; 

• Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

• Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

Os MSRM podem ainda ser subdivididos quanto ao tipo de receita médica em: receita 

médica renovável, receita médica especial (normalmente para os estupefacientes ou 

psicotrópicos) e receita médica restrita (medicamentos de uso hospitalar). Estes 

medicamentos só podem ser vendidos em farmácias e perante uma prescrição médica 

válida. O PVP dos MSRM encontra-se marcado na embalagem secundária e não é 

passível de alteração pela farmácia, este é definido pela Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed). 

3.1.1 Prescrição Médica 
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Atualmente existem três tipos de prescrição médica: receita manual, receita eletrónica 

materializada (em papel) e receita eletrónica desmaterializada (sem papel). Regra geral, 

em qualquer um destes tipos de prescrição os medicamentos são identificados pela 

Denominação Comum Internacional, devendo também haver referência à forma 

farmacêutica, dosagem, dimensão da embalagem, número de embalagens e posologia 

(9). No entanto, segundo as Normas relativas à prescrição de medicamentos e produtos 

de saúde, a prescrição por nome comercial do medicamento ou do titular de Autorização 

de Introdução no Mercado pode ser utilizada caso se trate de (9): 

• Medicamentos de marca sem similares; 

• Medicamentos que não disponham de medicamentos genéricos comparticipados; 

• Medicamentos que, por razões de propriedade industrial, apenas podem ser 

prescritos para determinadas indicações terapêuticas; 

• Justificação técnica do prescritor, em casos de medicamentos com margem ou 

índice terapêutico estreitos, suspeita de intolerância ou reação adversa a um 

medicamento com a mesma substância ativa (previamente reportada ao Infarmed) 

ou medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com 

duração estimada superior a 28 dias, sendo que neste último o utente pode 

escolher um medicamento equivalente ao prescrito, desde que possua um preço 

inferior. 

As prescrições médicas devem ser realizadas preferencialmente via eletrónica, sendo 

que a receita manual só deve ser prescrita no caso de se verificar uma das seguintes 

exceções legais: falência informática, inadaptação fundamentada do prescritor, 

prescrição ao domicílio ou limite de 40 receitas médicas por mês.  

As receitas manuais são por isso cada vez menos frequentes, estando associadas 

uma maior probabilidade de erros de dispensa e fraude. Uma receita manual deve conter 

obrigatoriamente: o número da receita, o nome e número de Sistema Nacional de Saúde 

(SNS) do utente, entidade financeira responsável e o número de beneficiário, o regime de 

comparticipação, exceção legal, vinheta do médico, data e assinatura do médico. A 

validade para aviamento da receita manual é de 30 dias, sendo que estas não são 

renováveis. Quanto aos medicamentos, uma receita manual pode conter no máximo 4 

medicamentos distintos num máximo de 4 embalagens por receita, nunca ultrapassando 

duas embalagens do mesmo medicamento, exceto para medicamentos de dose unitária 

que podem conter até 4 embalagens. Na ausência de referência da dosagem ou 

dimensão da embalagem é dispensada a menor dosagem e a caixa com menor 

quantidade, respetivamente. Durante o aviamento da receita manual deve-se também ter 

em atenção a impossibilidade de esta conter rasuras, escrita a lápis e caligrafias ou 

canetas diferentes. De modo a reduzir a probabilidade de alguma das situações acima 
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referidas passar despercebida, e consequentemente a rejeição da comparticipação pelo 

SNS, é uma boa prática do farmacêutico realizar a dupla verificação (com outro 

farmacêutico ou técnico de farmácia) (9). Após a dispensa, no verso da receita, é 

impresso o documento de faturação relativo à medicação comparticipada (contendo os 

medicamentos comparticipados, a percentagem de comparticipação e a respetiva 

entidade comparticipadora), que deve ser assinado pelo utente validando assim a 

dispensa. Posteriormente, as receitas são novamente verificadas e organizadas por 

número da receita em lotes de 30 receitas e enviadas à entidade comparticipadora. 

A receita eletrónica em papel deve cumprir as regras referidas acima para as receitas 

manuais, no entanto a validade da receita pode ser de 30 dias ou de 6 meses, no caso de 

tratamentos prolongados, podendo ser impressas 3 vias da receita. Em cada uma das 

linhas de medicamento deve estar presente o código nacional do produto, de modo a 

facilitar a introdução deste no sistema informático.  

Em 2016, entrou em vigor o Despacho n.º 2935-B/2016, de 25 de fevereiro, e passa a 

ser obrigatória a utilização exclusiva da prescrição eletrónica desmaterializada, 

permitindo assim uma “maior autenticidade, segurança e fiabilidade” e uma agilização e 

uniformização do processo, sendo também uma prática ambientalmente mais sustentável 

(10). A prescrição eletrónica desmaterializada possuiu várias vantagens, nomeadamente 

o facto de poderem ser prescritas até 6 embalagens de um medicamento com uma 

validade de 6 meses, caso se trate de um tratamento de longa duração. Se este se tratar 

de um tratamento de curta ou média duração, podem ser prescritas 2 embalagens do 

medicamento em questão, com uma validade de 60 dias. O facto de o utente poder 

levantar a medicação conforme necessite e poder levantar o resto das embalagens 

noutra farmácia. Este tipo de prescrição apresenta também inúmeras vantagens para a 

farmácia, para além das já referidas possibilitam ainda uma menor probabilidade de erros 

na dispensa da medicação e permitem a faturação automática ao SNS. É de salientar 

que no caso de faturação a subsistemas de saúde continua a ser necessário o envio do 

documento de faturação assinado pelo utente. Segundo a Portaria n.º 284-A/2016, a 

farmácia só pode dispensar um máximo de 2 embalagens, por linha de prescrição, ou de 

4 embalagens, no caso das embalagens em dose unitária, por mês. No entanto, a 

farmácia pode dispensar uma quantidade superior, mediante uma das seguintes 

justificações (11): 

• A quantidade de embalagens necessária para cumprir a posologia é superior a 2 

embalagens por mês; 

• Extravio, perda ou roubo de medicamentos; 

• Dificuldade de deslocação à farmácia; 

• Ausência prolongada do país. 



Relatório de Estágio Profissionalizante 

15 
 

Apesar da portaria ser de 2016, só no mês de agosto de 2020 é que foi aplicada ao 

sistema informático Sifarma 2000®. Embora com algum desagrado, esta nova regra foi 

bem aceite pelos utentes em geral. Já alguns utentes mostraram-se bastante revoltados 

com esta limitação, tornando o atendimento a estes um desafio. 

Durante o estágio ocorreram várias oportunidades de contacto com receitas manuais, 

sensibilizando-me em relação aos inúmeros erros de podem ocorrer durante a dispensa 

de medicação através deste tipo de receitas, sendo necessária extrema atenção aos 

pontos referidos anteriormente. A dupla verificação mostrou-se uma mais valia. A maior 

dificuldade na dispensa de receitas manuais, no meu caso, foi a interpretação de 

caligrafias. O erro que observei mais frequentemente foi a ausência do número de SNS 

do utente e do número de benificiário, assim com a ausência da exceção legal. A receita 

eletrónica materializada foi muito pouco frequente ao contrário da receita eletrónica 

desmaterializada que, como seria de esperar, devido à sua obrigatoriedade, é a mais 

utilizada. O aviamento de receitas sem papel através do sistema informático Sifarma 

2000® é bastante intuitivo, apesar de levar o seu tempo. A população mais idosa, devido 

à maior dificuldade em lidar com as novas tecnologias, não se mostrou tão à vontade 

com este tipo de prescrição, fazendo-se acompanhar do guia de tratamento. Caso não 

possuíssem o guia de tratamento, era habitual pedirem ao farmacêutico a impressão de 

um talão com a medicação presente na prescrição.  

3.1.2 Sistemas de Comparticipação  

Os utentes do SNS e os beneficiários da Direcção-Geral de Proteção Social aos 

Funcionários e Agentes da Administração Pública têm direito a uma comparticipação do 

Estado no preço dos medicamentos, assim o Estado paga uma parte do PVP dos 

medicamentos ficando o restante à responsabilidade do utente. É de notar que nem todos 

os medicamentos são comparticipados e que para o utente poder usufruir da mesma 

deve ter na sua posse uma receita médica destinada a esse fim.  

O Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de outubro, que altera o Decreto-Lei n.º 48-A/2010, 

de 13 de maio, tem como objetivos “garantir que o SNS é sustentável e bem gerido no 

que diz respeito à despesa com medicamentos”, “combater a fraude e o abuso nos 

benefícios concedidos pelo sistema de comparticipação de medicamentos” e “adotar 

regras mais justas no acesso aos medicamentos”. Assim, a comparticipação do Estado 

no preço dos medicamentos é definida conforme o escalão em que estes se integram, 

sendo de 90% para os medicamentos integrados no escalão A, 69% para os do escalão 

B, 37% para os do escalão C e 15% para os do escalão D (12). 

Para além desta comparticipação do Estado existe ainda o regime excecional de 

comparticipação de medicamentos, que prevê dois tipos de comparticipação: um em 
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função dos beneficiários e outro em função de patologias ou grupos especiais de utentes. 

A comparticipação em função do beneficiário depende do rendimento total anual sendo 

que para os pensionistas a comparticipação do Estado aumenta 5% nos medicamentos 

integrados no escalão A e 15% nos medicamentos integrados nos escalões B, C e D. As 

patologias abrangidas pela comparticipação em função de patologias ou grupos especiais 

de utentes são a Doença de Alzheimer, a Psoríase, o Lúpus, a Hemofilia, a Doença 

Inflamatória Intestinal, entre outras, sendo que nestes casos o médico prescritor deve 

mencionar na receita o respetivo diploma (13).  

Adicionalmente, os utentes do SNS com diabetes mellitus, têm direito a uma 

comparticipação de 100% do PVP em agulhas, seringas e lancetas e uma 

comparticipação de 85% do PVP em tiras-teste para o controlo da glicémia (14).  

Existem ainda regimes particulares de comparticipação, realizado por organismos 

privados, como por exemplo SAMS (Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato 

dos Bancários). Alguns seguros de saúde também realizam comparticipações, possuindo 

acordo com a Associação Nacional de Farmácias. As comparticipações por organismos 

privados podem ser acrescidas à comparticipação feita pelo SNS ou, no caso de esta não 

se verificar, em regime independente (9). Ao contrário da comparticipação feita pelo SNS, 

que nas receitas eletrónicas desmaterializadas é automática, a comparticipação particular 

só é realizada mediante a seleção do devido plano no sistema informático Sifarma 2000® 

e posterior leitura do cartão do benificiário com que o utente se deve fazer acompanhar. 

No final da venda é impresso um documento de faturação que deve ser assinado pelo 

utente para posterior envio à entidade em questão.  

3.1.3 Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias com ação direta no sistema 

nervoso central, podendo atuar como estimulantes ou depressores. Para além disto, 

estes fármacos podem causar dependência física e psíquica, estando normalmente 

associados a atos ilícitos (15). Assim, este tipo de medicamentos requer um controlo 

mais rigoroso por parte das autoridades competentes.  

O Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que revê a legislação de combate à droga, 

contém toda a informação relativa à produção, prescrição, transporte e consumo de 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, listando as substâncias ao abrigo deste 

regime (16). Deste modo, aquando da dispensa destes fármacos é necessária a recolha 

dos dados pessoais do utente (nome e morada) e da pessoa que levanta a medicação 

(nome, morada, data de nascimento e dados do documento de identificação), sendo 

fundamental a apresentação deste documento. O utente que levanta a medicação deve 

ser maior de 18 anos e não pode apresentar sinais de estar alcoolizado ou distúrbios de 
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comportamento. São também necessários os dados do médico prescritor. No final da 

venda é impresso o documento de dispensa de psicotrópicos e estupefacientes que é 

arquivado em pasta própria na farmácia. Estes medicamentos encontram-se separados 

dos demais, arrumados em cofre próprio de acesso restrito, como referido na secção 

1.5.2.   

3.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica podem ser dispensados sem receita 

médica, sendo que não preenchem nenhuma das condições mencionadas no artigo 114.º 

do Decreto-Lei n.º 20/2013, referidas na secção 3.1. Estes medicamentos não são 

comparticipados pelo SNS, salvo exceções previstas na legislação (8).  

Desde 2005 que alguns MNSRM podem também ser vendidos fora das farmácias, em 

locais previamente registados junto do Infarmed, em regime de preços livres. No entanto 

a venda de MNSRM em locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica 

deve ser efetuada por farmacêuticos ou técnicos de farmácia ou sob a sua 

responsabilidade. É também importante salientar que os MNSRM comparticipados 

podem ser vendidos fora das farmácias, mas sem a comparticipação do SNS, estando 

estes medicamentos sujeitos ao regime de preços máximos (17). 

Apesar de os MNSRM possuírem um menor risco associado, e por isso poderem ser 

dispensados fora da farmácia, alguns destes medicamentos requerem a intervenção do 

farmacêutico e a utilização de protocolos de dispensa. Assim, estes medicamentos, que 

se encontram listados no site do Infarmed, são classificados como Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácia (18). 

A dispensa de MNSRM pode ser realizada por recomendação médica, por indicação 

farmacêutica ou por pedido específico do utente. Em qualquer umas das situações é o 

dever do farmacêutico avaliar a situação, recolhendo a informação necessária para tal, 

assim como transmitir ao utente a forma correta de utilizar o medicamento em questão e 

também as medidas não farmacológicas que devem ser adotadas. Por vezes o utente 

recorre à farmácia apresentando um problema de saúde que já não se classifica como 

uma afeção menor e, portanto, não vai ser resolvida com um MNSRM, devendo o 

farmacêutico encaminhar o utente para consulta médica. 

Durante o estágio, quer no atendimento ao público, quer por chamada telefónica, 

surgiram inúmeras situações de indicação farmacêutica, maioritariamente analgésicos e 

antipiréticos. Medicamentos para o tratamento da candidíase vulvovaginal, produtos de 

aplicação tópica para queimaduras solares e não solares, formas farmacêuticas para o 

tratamento do herpes labial, anti-histamínicos (orais para o alivio dos sintomas da rinite 

alérgica e tópicos para alívio do prurido associado a picadas de insetos) foram também 
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medicamentos bastante requeridos e recomendados dada a estação do ano em que se 

realizou o estágio. Outra situação muito frequente de indicação farmacêutica foram 

formas farmacêuticas tópicas para a diminuição da irritação da pele devido ao uso 

constante e continuado das máscaras de proteção individual. 

3.3 Outros Produtos Farmacêuticos 

3.3.1 Medicamentos de Uso Veterinário 

No Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de julho, um medicamento veterinário é definido 

como “toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou 

que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um 

diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou 

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” (19). Alguns dos 

medicamentos veterinários são sujeitos a receita médico-veterinária, não servindo esta, 

no entanto, para efeitos de comparticipação. É de salientar que os medicamentos 

veterinários estão sob a tutela da Direção Geral de Agricultura e Veterinária (DGAV) e 

não do Infarmed. 

Na Farmácia Campus São João a oferta a nível de medicamentos de uso veterinário é 

baixa. Assim, o contacto com este tipo de produtos foi menor. Os medicamentos 

veterinários mais procurados foram desparasitantes externos e internos, e também pilulas 

anticoncecionais orais. Algo a ter em conta aquando da dispensa e aconselhamento 

destes produtos é a idade e peso corporal do animal. 

3.3.2 Dispositivos Médicos 

Um dispositivo médico é um “instrumento, aparelho, equipamento, software, material 

ou artigo, usado isoladamente ou em combinação, cujo efeito no corpo humano não seja 

alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função 

possa ser apoiada por esses meios” (20). A autoridade competente em Portugal na área 

dos dispositivos médicos é o Infarmed. De acordo com os possíveis riscos e incidentes 

associados à utilização do dispositivo, a duração do contacto do dispositivo com o corpo 

humano e a invasibilidade do dispositivo, estes podem ser classificados como: de classe I 

(baixo risco), classe IIa e IIb (baixo médio risco e alto médio risco) e de classe III (alto 

risco) (21).  

Durante o meu estágio tive oportunidade de contactar com vários tipos de dispositivos 

médicos. Devido ao atual contexto de pandemia da COVID-19, as máscaras cirúrgicas 

foram o dispositivo médico mais procurado pelos utentes. Alguns dispositivos médicos 
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mais frequentemente requeridos pelos utentes são os testes de gravidez, recipientes de 

recolha de urina, meias de descanso, termómetros, fraldas e pensos para incontinência, 

compressas esterilizadas e não esterilizadas, lancetas e tiras para medicação do índice 

glicémico e óculos corretivos.  

3.3.3 Produtos de Dermocosmética e Higiene 

Segundo o Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro, um produto cosmético 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, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais” (22). Os 

produtos de dermocosmética e higiene não devem prejudicar a saúde humana quando 

usados nas condições normais, assim o fabricante ou responsável pela colocação no 

mercado deve transmitir ao Centro de Informação Antivenenos do Instituto Nacional de 

Emergência Médica todas as informações necessárias relativas às substâncias contidas 

no produto, sendo estes produtos regulados pelo Infarmed. No mesmo Decreto-Lei estão 

listadas as substâncias, corantes, agentes conservantes ou filtros para radiações 

ultravioletas que caso se encontrem na composição do produto cosmético impedem a 

sua comercialização no mercado português.  

A Farmácia Campus São João apresenta uma grande variedade de produtos 

cosméticos, sendo procurada por alguns utentes por este motivo. Os produtos de 

dermocosmética e higiene mais procurados são produtos antienvelhecimento, protetores 

solares, produtos para o tratamento da pele atópica, hidratantes, produtos para a pele 

com rosácea, produtos para a acne. Assim, nesta farmácia, é possível encontrar 

inúmeras marcas para satisfazer as necessidades de cada utente, nomeadamente a 

Vichy®, Caudalie®, Sesderma®, Filorga®, SVR®, Avène®, ISDIN®, Bioderma®, La Roche-

Posay®, Uriage®, A-Derma®, Mustela®. Outros produtos de dermocosmética e higiene 

bastante procurados pelos utentes são os cuidados capilares anti queda, assim como 

outros produtos de cuidados capilares das marcas Vichy®, René Furterer® e Klorane®. Os 

produtos de higiene também apresentam bastante procura, destacando-se os produtos 

de higiene íntima das marcas Lactacyd®, Saforelle®, Saugella® e ISDIN®, assim como os 

produtos de higiene oral das marcas Elgydium®, Bexident®, Colgate® e Eludril®. 

3.3.4 Suplementos Alimentares 
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Os suplementos alimentares são considerados géneros alimentícios, logo não 

possuem propriedades profiláticas, de tratamento ou cura de doenças ou seus sintomas 

nem podendo fazer referência a estas na rotulagem, apresentação e publicidade. Estes 

produtos são fontes concentradas de nutrientes ou outras substâncias com efeito 

nutricional ou fisiológico, não devendo ser usados como substituto de uma dieta 

equilibrada. A entidade competente responsável pelos suplementos alimentares é a 

DGAV (23). 

Na farmácia Campus São João os suplementos alimentares mais procurados são os 

multivitamínicos e os suplementos para a gravidez e amamentação. Devido à 

proximidade dos vários estabelecimentos de ensino superior, a procura de suplementos 

alimentares para a memória e concentração por estudantes era também recorrente. Os 

suplementos destinados a melhorar o sistema imunitário (em particular a vitamina C, a 

vitamina D e o selénio) tiveram um aumento significativo na sua procura durante o 

período de realização do estágio devido à preocupação da população em fortalecer o seu 

sistema imunitário em relação à COVID-19.  

3.3.5 Produtos de Alimentação Especial 

Segundo o Decreto-Lei n.º 74/2010, de 21 de junho, os géneros alimentícios 

destinados a uma alimentação especial, devido à sua composição especial ou a 

processos especiais de fabrico, têm como objetivo fornecer as necessidades nutricionais 

a pessoas: cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontrem perturbados, 

que se encontram em condições fisiológicas especiais e lactentes ou crianças de pouca 

idade em bom estado de saúde. À semelhança dos suplementos alimentares, os 

produtos de alimentação especial têm a DGAV como entidade reguladora (24). 

A Farmácia Campus São João, devido à proximidade com o IPO e com o CHUSJ, 

recebe muitos utentes que consomem este tipo de produtos (utentes a realizar 

tratamentos oncológicos e utentes em pós-operatório). A farmácia tem também protocolo 

com alguns lares de idosos e, portanto, o movimento de produtos de alimentação 

especial na Farmácia Campus São João é elevado. Destacam-se os produtos Fortimel da 

marca Nutricia® e os produtos Resource e Meritene da Nestlé®. Os produtos de 

alimentação infantil (Nestlé®, Nutribén® e Blédina®) são também muito requisitados. 

Durante o estágio tive também a oportunidade de contactar com fórmulas de 

suplementação para doentes com fenilcetonúria.  

4. Serviços Farmacêuticos 
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A farmácia comunitária não é apenas um local para a dispensa de medicamentos, é o 

estabelecimento de saúde mais facilmente acessível pelo utente. Assim, desde 31 de 

agosto de 2007, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 307/2007, passou a ser 

possível a realização de serviços farmacêuticos de promoção da saúde e do bem-estar 

dos utentes nas farmácias de oficina (3). A Farmácia Campus São João realiza 

determinações de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, administração de injetáveis e 

também consultas de podologia. Estes serviços são realizados no gabinete de 

atendimento personalizado.  

4.1 Determinação de Parâmetros Bioquímicos e Fisiológicos 

 Na Farmácia Campus São João são realizadas determinações de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos como o índice glicémico, o colesterol total, a tensão arterial, o 

peso corporal. A determinação dos parâmetros bioquímicos é feita através da punção 

capilar, sendo as concentrações sanguíneas determinadas pelos equipamentos One 

Touch (índice glicémico) e Wellíon (colesterol total). Durante a medição destes 

parâmetros, devido ao contacto com fluidos biológicos, é necessário adotar medidas 

básicas de higiene. Assim o uso de luvas, a desinfeção prévia do local da punção com 

álcool a 70% e a utilização de lancetas descartáveis são imprescindíveis. Para a medição 

da tensão arterial é utilizado um tensiómetro digital que determina os valores da pressão 

arterial sistólica e diastólica e também a frequência cardíaca.  

Após a determinação, os valores obtidos são registados num boletim, assim como a 

data em que foi realizada a determinação. Isto possibilita um melhor acompanhamento do 

risco cardiovascular do utente. O farmacêutico, para além da realização da determinação, 

deve fornecer um aconselhamento personalizado ao utente mediante os valores obtidos 

na determinação, sendo necessário obter informação relativa aos hábitos de vida do 

utente e também em relação à adesão terapêutica. 

Infelizmente, durante o estágio, devido à situação epidemiológica da COVID-19, não 

me foi possível observar nem realizar este tipo de serviço farmacêutico. Era muito 

frequente os utentes perguntarem se a farmácia estava a realizar este tipo de serviço 

farmacêutico.  

4.2 Administração de Injetáveis 

Com a Deliberação nº 139/CD/2010, de 21 de outubro, passou a ser possível 

administrar vacinas (que não estão inseridas no Plano Nacional de Vacinação) e 

medicamentos injetáveis nas farmácias portuguesas. A administração de injetáveis na 

farmácia pode ser feita por enfermeiros contratados para essa função ou por 
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farmacêuticos habilitados, após formação especifica e creditação pela Ordem dos 

Farmacêuticos (curso de Administração de Vacinas e Medicamentos Injetáveis e curso de 

Suporte Básico de Vida). Para a realização deste tipo de serviço é obrigatória a 

existência de instalações e equipamentos necessários (marquesa, contentor de lixo 

biológico e cortante, pensos rápidos, entres outros) e também material para o caso de 

ocorrência de reações anafiláticas (adrenalina, oxigénio, etc.) (25).  

A acessibilidade das farmácias de oficina pela população para a realização do serviço 

de administração de injetáveis permite evitar tempos de espera e deslocações a centros 

de saúde e hospitais, evitando também o congestionamentos destes locais de saúde.  

A Farmácia Campus São João disponibiliza este serviço aos seus utentes, no entanto, 

como já referido anteriormente, devido à situação epidemiológica da COVID-19, não me 

foi possível observar a realização deste serviço farmacêutico.   

4.3 VALORMED  

As embalagens vazias e medicamentos fora de uso ou fora de validade devem ser 

tratadas como resíduos especiais, não devendo ser rejeitados no lixo doméstico pois 

podem acarretar perigo de contaminação ambiental e consequências para a saúde 

pública. O Despacho nº 9592/2015, de 10 de Agosto, concede à VALORMED - 

Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e Medicamentos, Lda. licença para a 

recolha e tratamento de resíduos de embalagens e medicamentos (26). Através das 

Farmácias Comunitárias e Locais de Venda de Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica a VALORMED disponibiliza aos cidadãos contentores para poderem colocar as 

embalagens vazias e medicamentos fora de uso ou prazo de validade. A VALORMED é 

uma sociedade sem fins lucrativos (27).  

A Farmácia Campus São João dispõe de um contentor do VALORMED, na zona do 

armazém, para colocação dos resíduos de embalagens e medicamentos entregues pelos 

utentes. Quando este se encontra cheio, é fechado e procede-se ao preenchimento da 

ficha de identificação do contentor, no Sifarma 2000®. Posteriormente, este é recolhido 

pela transportadora Alliance Healthcare™. Durante o estágio pude verificar uma elevada 

adesão dos utentes ao VALORMED, completando rapidamente os contentores. 

5. Conclusão 

Os quatro meses passados na Farmácia Campus São João permitiram-me consolidar 

os conhecimentos adquiridos no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, assim 

como adquirir novas competências a nível técnico-científico, de comunicação e de 

responsabilidade, preparando-me para o desempenho da profissão farmacêutica. 
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Foi-me possível acompanhar todas a atividades realizadas no dia-a-dia de uma 

farmácia comunitária. As atividades a nível do backoffice foram muito importantes para 

perceber como é feita a gestão dos produtos e a importância destas atividades para o 

bom funcionamento da farmácia. O atendimento ao público foi essencial para ter uma 

melhor perceção do papel do farmacêutico na comunidade. 

Parte II: Projetos Desenvolvidos 

6. Projeto 1: Utilização da Máscara Cirúrgica 

6.1 Objetivos  

O regresso ao estágio, após o confinamento obrigatório, ocorreu durante a passagem 

de estado de emergência para estado de calamidade. As restrições começaram a ser 

levantadas e progressivamente alguns serviços e locais de comércio e lazer, previamente 

encerrados, iniciaram novamente o seu atendimento ao público. No entanto, para o 

acesso e permanência nestes locais passou a ser obrigatória a utilização de máscara ou 

viseira (28).  

Para que a máscara atinga o seu objetivo, isto é, conter as gotículas expelidas pelo 

utilizador, é necessário que esta seja utilizada de forma adequada. Perante esta nova 

realidade é expectável que nem todos os indivíduos coloquem corretamente a sua 

máscara, algo que se verificou frequentemente durante as primeiras semanas após a 

imposição desta obrigação. Os erros mais frequentes foram colocar a máscara com o 

lado colorido (externo) virado para a face, remover a máscara para falar, tocar com as 

mãos na máscara durante o uso e ter a boca ou o nariz exposto.  

Deste modo, este primeiro projeto teve como objetivo transmitir à população em geral 

a forma correta e segura de colocar e remover a máscara cirúrgica, sendo que na altura a 

Farmácia Campus São João ainda não tinha disponíveis para venda as máscaras 

comunitárias e, portanto, as máscaras cirúrgicas eram as mais utilizadas pelos utentes.  

6.2 Fundamento Teórico 

6.2.1 O SARS-CoV-2 e a COVID-19 

Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, China, surgiram vários casos de 

pneumonia de origem desconhecida. Um mês depois, o vírus respiratório Severe Acute 

Respiratory Symdrome Coranavirus 2, previamente designado por Novo Coronavírus, foi 

declarado com o agente causal da doença Coronavirus Disease-19 (29). 
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Existem quatro subgrupos de coronavírus (α, β, γ e δ), sendo que as espécies com 

capacidade para infetar o Homem pertencem aos subgrupos α e β. O SARS-CoV-2 

pertence à família Coronaviridae. É um vírus de cadeia simples de Ácido Ribonucleico 

(ARN) e possui uma membrana lipídica derivada da célula do hospedeiro (envelope). 

Para além de várias proteínas não estruturais, o seu genoma codifica 4 proteínas 

estruturais essenciais: a proteína N (da nucleocapside), a glicoproteína S, a proteína M 

(da matriz) e a proteína E (do envelope). A glicoproteína S de superfície liga-se ao recetor 

enzima conversora da angiotensina 2, que é encontrado no trato respiratório inferior 

humano (29). 

O facto de o genoma deste novo coronavírus ser idêntico ao genoma de β-coronavírus 

encontrados em morcegos e ao longo dos anos terem sido encontrados outros 

coronavírus em várias espécies de animais selvagens, sugerem uma origem zoonótica 

desta virose (transmissão animal-humano). Acredita-se que o morcego seja o hospedeiro 

inicial deste coronavírus e o pangolim o hospedeiro intermediário. O SARS-CoV-2 

mostrou uma transmissão humano-humano muito eficiente, espalhando-se rapidamente 

por todos os continentes, resultando na declaração de pandemia da doença COVID-19 

pela Organização Mundial de Saúde em março de 2020 (29,30).  

6.2.2 Transmissão 

O SARS-CoV-2, sendo um vírus respiratório, transmite-se por contacto direto pessoa-

a-pessoa e através de superfícies e objetos contaminados (contacto indireto). Uma 

pessoa infetada com SARS-CoV-2 ao falar, tossir e espirrar, liberta gotículas que contêm 

partículas virais. Estas gotículas podem entrar em contacto com a boca, nariz e olhos de 

outra pessoa ou depositarem-se em superfícies e objetos que posteriormente ao serem 

manipulados por outra pessoa podem ser uma potencial fonte de transmissão do vírus se 

levarem as mãos à boca, nariz ou olhos. É importante realçar que um indivíduo 

assintomático também pode transmitir o vírus (29). 

6.2.3 Sintomas da COVID-19 

O tempo de incubação da doença COVID-19 é de 1 a 14 dias, sendo mais comum de 

3 a 7 dias. Os sintomas predominantes são febre e tosse seca, no entanto um indivíduo 

infetado também pode apresentar outros sintomas como fadiga, produção de 

expetoração, dispneia, cefaleia, mialgias e dor de garganta. Alguns doentes reportam 

ainda sintomas gastrointestinais (29). 

A maioria das crianças e adultos apresenta doença ligeira a moderada apenas com 

sintomatologia gripal. No entanto, idosos, doentes crónicos e imunodeprimidos, que se 
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encontram mais debilitados, podem rapidamente desenvolver síndrome respiratória 

aguda grave, falência respiratória e ainda morte (29,31). 

6.2.4 Situação Epidemiológica 

Aquando da implementação do projeto, no dia 13 de maio de 2020, tinham sido 

confirmados, no mundo, um total de quase 4.2 milhões de infetados e ocorrido 288 mil 

óbitos devido à COVID-19 (32). Em Portugal a situação epidemiológica da doença é 

reportada no Relatório de Situação nº 072, da Direção Geral de Saúde, sendo que no 

mesmo dia havia um total de 28 mil casos positivos identificados e 1175 mortes (33). 

6.2.5 Tratamento 

Neste momento ainda não existem fármacos para o tratamento ou prevenção da 

COVID-19, nem vacina disponível. Alguns fármacos encontram-se em fase de teste, 

entre eles o lopinavir/ritonavir, um antivírico usado na infeção pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana (VIH), a cloroquina e a hidroxicloroquina, antimaláricos, e o 

remdesivir, um inibidor da ARN polimerase (29).  

Assim, o tratamento dos doentes com COVID-19 é de suporte. Em casos de doença 

ligeira a moderada o doente deve permanecer em isolamento no seu domicílio. Já os 

doentes que apresentam um quadro mais grave da doença podem necessitar de 

internamento e eventualmente de cuidados intensivos com necessidade de ventilação 

(30,31).  

6.2.6 Medidas de Prevenção 

Tendo em conta a facilidade e rápida transmissão do vírus e a atual ausência de 

tratamento da doença por este causada, a toma de medidas preventivas torna-se 

essencial. Assim, a realização de testes de diagnóstico em alta escala a casos suspeitos, 

de modo a identificar indivíduos positivos para a COVID-19, é crucial para diminuir a 

propagação deste vírus. Outras medidas de prevenção passam pela implementação do 

distanciamento social e adoção das medidas de higiene e etiqueta respiratória (30). Um 

cidadão responsável deve manter uma distância de segurança de pelo menos 2 metros 

de outras pessoas, evitar ajuntamentos de pessoas, utilizar equipamento de proteção 

individual e realizar uma higiene/desinfeção regular das mãos e superfícies.  

Dependendo do tipo de superfície, da temperatura e humidade do ambiente e ainda da 

carga viral, o tempo de permanência do SARS-Cov-2 em superfícies varia. Acredita-se 

que o vírus se possa manter viável em superfícies como o plástico ou metal até cerca de 

72 horas. Já no papel, uma superfície mais porosa, o vírus consegue manter-se viável 
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durante 24 horas. Assim, todas as superfícies podem ser fontes de contaminação, 

especialmente superfícies com elevada frequência de manipulação como maçanetas de 

portas, botões de elevadores, balcões de atendimento, etc. A desinfeção destas 

superfícies deve ser feita com lixívia (hipoclorito de sódio a 0.1%) e álcool a 70%. No 

caso de superfícies manipuladas frequentemente a limpeza deve ser feita no mínimo 6 

vezes ao dia (34). 

6.2.7 Equipamentos de Proteção Individual 

Um equipamento de proteção individual destina-se a ser utilizado por um individuo 

com o objetivo de se proteger contra riscos no trabalho, em casa ou durante atividades 

de lazer (35). A utilização de equipamentos de proteção individual durante a pandemia da 

doença COVID-19, nomeadamente a máscara, é um assunto controverso. As opiniões 

variam entre os especialistas da área da saúde. Enquanto uns defendem que a utilização 

da máscara pela população em geral tem um papel fundamental na diminuição da 

transmissão do SARS-CoV-2, outros acreditam que esta pode conferir uma falsa 

sensação de segurança (36). O uso de máscara é mais prevalente nos países asiáticos, 

sendo que estes têm maior experiência a lidar com surtos de coranavírus, como foi o 

caso da epidemia de Severe Acute Respiratory Syndrome no ano de 2003 e a do Middle 

East Respiratory Syndrome em 2012 (30,36). Em alguns países é obrigatório o uso de 

máscara por toda a população em qualquer espaço público, noutros é apenas 

recomendado o uso pontual, por exemplo em espaços fechados ou em locais com 

múltiplas pessoas. É fundamental que a obrigatoriedade de utilização da máscara pela 

população em geral não diminua o acesso à mesma pelos doentes e profissionais de 

saúde (37). No entanto, vários estudos sugerem que a utilização generalizada da 

máscara, implementada o mais precocemente possível, mesmo a utilização de máscaras 

comunitárias de baixa qualidade, contribui para o controlo da pandemia de COVID-19. 

Outras medidas de prevenção, como as referidas na secção 6.2.6, são também 

essenciais, devendo ser acompanhadas do uso de máscara (36). 

6.2.8 Tipos de Máscaras de Proteção 

Existem três tipos de máscaras: os Filtering Face Piece (FFP) designados de 

“respiradores”, as máscaras cirúrgicas e as máscaras comunitárias. Os respiradores, 

destinados a ser utilizados por profissionais de saúde, são classificados de acordo com a 

sua eficiência de filtração e a sua fuga máxima para o interior em FFP3, FFP2 e FFP1, 

sendo a FFP3 a que oferece a maior proteção ao utilizador. Este tipo de máscara foi 

desenhada com o objetivo de proteger o utilizador e deve ser utilizada o mais justo 
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possível à face, impedindo fugas. As máscaras cirúrgicas são constituídas por três 

camadas: a exterior (material hidrofóbico), a intermédia (camada filtrante) e a interior 

(camada absorvente). O objetivo deste tipo de máscara é impedir a projeção de gotículas 

respiratórias, libertadas pelo utilizador, para o ar. Estas são recomendadas aos 

profissionais de saúde e a profissionais (não saúde) que estejam em contacto frequente 

com elevado número de pessoas. O tempo de utilização da máscara cirúrgica pode variar 

entre 3 a 8 horas, não devendo ser lavada nem reutilizada (38,39). Por último, as 

máscaras comunitárias são as que conferem menor proteção, devendo ser utilizadas 

apenas pela população geral. Este tipo de máscara deve cumprir certas especificações. A 

tabela 1 categoriza os diferentes tipos de máscaras conforme o utilizador (40).  

 

Tabela 1. Categorização das máscaras por tipo de utilizador. (40) 
 

Categorização 

das máscaras 

Tipo de 

utilizador 

Tipo de máscara 

Nível 1 Profissionais de 

saúde e doentes 

• FFP3 

• FFP2 

• Máscara cirúrgica tipo II e IIR 

Nível 2 Profissionais em 

contacto com um 

elevado número 

de indivíduos 

• Máscara cirúrgica tipo I 

• Máscara comunitária: 

-Desempenho mínimo de filtração de 90%; 

-Respirabilidade de pelo menos 8l/min ou no 

máximo 40 Pa; 

-Permita 4 h de uso ininterrupto; 

-Sem alteração de performance até ao 

número máximo de vezes que poderá ser 

reutilizada 

-Design e construção adequados. 

Nível 3 

 

População geral • Máscara comunitária: 

- Desempenho mínimo de filtração de 70%; 

- Respirabilidade de pelo menos 8l/min ou no 

máximo 40 Pa; 

- Permita 4 h de uso ininterrupto; 

- Sem alteração de performance até ao 

número máximo de vezes que poderá ser 

reutilizada; 

- Design e construção adequados. 
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6.2.9 Máscara em Portugal 

Com o Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, passa a ser obrigatório o uso de 

máscara ou viseira para o acesso ou permanência nos espaços e estabelecimentos 

comerciais e de prestação de serviços, estabelecimentos de ensino e creches e utilização 

de transportes coletivos de passageiros (41).  

No entanto, para a diminuição da transmissão do SARS-CoV-2, a máscara deve ser 

manuseada e utilizada corretamente. A máscara deve ser colocada da seguinte maneira 

(42): 

1. Lavar ou desinfetar as mãos;  

2. Colocar a máscara com o lado branco (face interna) virado para a cara e o lado 

colorido (face externa) virado para fora, no caso da máscara cirúrgica; 

3. Ajustar a extremidade rígida da máscara ao nariz; 

4. Ajustar a máscara de forma a cobrir o nariz e o queixo. 

Durante a utilização da máscara não se deve tocar com as mãos na mesma. Para uma 

correta remoção da máscara devem ser seguidos os seguintes passos (42): 

1. Lavar ou desinfetar as mãos;  

2. Remover a máscara pelos atilhos ou elásticos, sem tocar na máscara em si; 

3. Descartar a máscara no lixo, no caso de ser uma FFP ou uma máscara 

cirúrgica; 

4. Lavar ou desinfetar novamente as mãos. 

6.3 Estratégia Desenvolvida 

A realização deste projeto consistiu na distribuição de um panfleto informativo (Anexo 

III), relativo à correta utilização da máscara cirúrgica, pelos utentes da Farmácia Campus 

São João. O panfleto demonstrava a forma correta e segura de colocar e remover a 

máscara cirúrgica, fazendo ainda referência ao facto de este tipo de máscara ser de uso 

único e, portanto, não deve ser reutilizada. O conteúdo do panfleto foi escrito com uma 

linguagem simples e acompanhada de imagens ilustrativas, de maneira a atingir todas as 

faixas etárias. Para além disto, foi colocado um QRcode com ligação a um vídeo 

demostrativo da Direção Geral de Saúde, caso persistissem dúvidas.  

Os 240 panfletos impressos não foram colocados à disposição do utente no balcão de 

atendimento para evitar que estes se tornassem uma fonte de contaminação, mas sim 

colocados previamente dentro dos sacos onde os produtos adquiridos pelo utente são 

entregues, diminuindo assim o manuseio dos mesmos. A distribuição dos panfletos 

ocorreu entre os dias 13 e 18 de maio. 
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6.4 Resultados 

Uma vez que os panfletos foram colocados dentro do saco onde o utente transporta a 

sua compra, muitos utentes só se aperceberam da existência deste ao chegar ao seu 

domicílio. Considerando ainda o facto de muitos dos clientes terem realizado uma compra 

única e alguns utentes habituais terem diminuído as deslocações à farmácia, de modo a 

cumprirem o distanciamento social, obter um feedback relativo ao panfleto foi difícil. Para 

contornar esta situação foi criado um questionário (Anexo IV), recorrendo à ferramenta 

Google Forms. Com a ajuda do Sifarma® 2000 foi possível listar as vendas ocorridas do 

dia 13 ao dia 18 de maio e, a partir desta lista, selecionar as vendas realizadas a utentes 

com ficha de cliente criada na farmácia, à qual acedi para consulta do contacto telefónico. 

Para cada contacto, através da aplicação WhatsApp, foi enviada uma mensagem escrita 

(Anexo V) contendo uma breve explicação do objetivo do questionário e a hiperligação 

para o utente poder responder ao mesmo, assim como uma versão online do panfleto 

(Anexo III).  

Foram contactados 167 utentes da Farmácia Campus São João. No entanto, apenas 

15 responderam ao questionário (cerca de 9%). Tratando-se de uma amostra muito 

reduzida não foi possível retirar conclusões com valor estatístico. Relativamente à 

pergunta 1 (Anexo VI), dos 15 utentes que responderam ao questionário, 9 são do sexo 

feminino e 6 do sexo masculino, sendo que a maioria destes utentes se encontra entre os 

30 e os 49 anos (pergunta 2) (Anexo VI). Como seria de esperar, tendo em conta o tipo 

de utentes da farmácia, 8 respostas provieram de profissionais de saúde (pergunta 3) 

(Anexo VI). Tendo em conta a preocupação com o ambiente e, por vezes, ser 

desnecessário o saco para transporte dos produtos adquiridos, nem todos os utentes que 

realizaram uma compra, durante o período de distribuição do panfleto, o receberam. 

Como podemos verificar pela pergunta 4 (Anexo VI), apenas 7 utentes receberam o 

panfleto informativo (Anexo III). A pergunta 5 (Anexo VI) mostrou que o panfleto se 

revelou útil, relevante e/ou informativo e a pergunta 6 (Anexo VI) que o conteúdo estava 

simples e percetível. A maioria dos utentes, que respondeu ao questionário, revelou não 

cometer nenhum dos erros, relativos à utilização da máscara cirúrgica, referidos na 

pergunta 7 (Anexo VI). No entanto, 3 utentes revelaram tocar com as mãos na máscara 

durante a sua utilização, 1 utente respondeu que “Não lavava ou desinfetava as mãos 

antes e depois de manusear a máscara” e 1 utente referiu que lavava a máscara para a 

reutilizar posteriormente. Quanto à pergunta 8 (Anexo VI), 8 dos 15 utentes mudaram o 

seu comportamento, em relação à utilização da máscara cirúrgica, após a leitura do 

panfleto informativo. Apenas 3 utentes usufruíram do QRcode para visualizar o vídeo 
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explicativo, da Direção Geral de Saúde, “Como utilizar corretamente a máscara?”, como 

demonstra a pergunta 9 (Anexo VI).  

Posteriormente, analisando os resultados obtidos às perguntas do questionário foi 

possível avaliar:  

• A influência da atividade profissional do utente na mudança de comportamento 

após a leitura do panfleto informativo: em resposta ao questionário, 8 utentes 

referiram que não mudaram o seu comportamento, sendo que destes 8 utentes, 

7 eram profissionais de saúde (Anexo VI) e, portanto, já estariam familiarizados 

com a utilização deste equipamento de proteção individual. 

• O impacto do projeto nos utentes da Farmácia Campus São João: todos os 5 

utentes que referiram manipular incorretamente a máscara cirúrgica mudaram, 

de facto, o seu comportamento (Anexo VI). Já em relação aos 10 utentes que 

afirmaram não cometer nenhum do erros referidos, 2 revelaram uma alteração 

de comportamento em relação à máscara de proteção, após a leitura do panfleto 

(Anexo VI). Esta mudança de comportamento dos utentes indica um impacto 

positivo do projeto. 

6.5 Conclusão 

Em suma, o tema deste projeto trata-se de um tema atual e de elevada importância, 

tendo em conta o atual contexto de pandemia da COVID-19, revelando também a 

importância do papel do farmacêutico comunitário como agente de saúde pública. Apesar 

da pequena amostra de utentes que respondeu ao questionário, os utentes mostraram-se 

satisfeitos com a iniciativa, revelando o panfleto útil, relevante e informativo. A 

distribuição dos panfletos contribuiu para a instrução dos utentes da Farmácia Campus 

São João para a correta manipulação da máscara cirúrgica, e ainda para aumentar a 

consciencialização dos utentes para a importância deste assunto. 

7. Projeto 2: A Zona Genital Feminina 

7.1 Objetivos 

Durante o período de estágio verifiquei que existia uma elevada procura por produtos 

para o tratamento da candidíase vulvovaginal, assim como as queixas de prurido vulvar 

intenso pelas mulheres. 

As três vaginites associadas a corrimento vaginal são a vaginose bacteriana, a 

candidíase vulvovaginal e a tricomoníase (43). Os sintomas apresentados são muito 

semelhantes e o facto deste assunto ser desconfortável de abordar para a mulher 

dificultam a avaliação da situação pelo farmacêutico. Para além destes problemas de 



Relatório de Estágio Profissionalizante 

31 
 

origem infeciosa, a secura vaginal também causa prurido, podendo ser mal interpretada 

pela mulher e pelo farmacêutico, que deve colocar as questões certas de modo a poder 

avaliar corretamente a situação. No entanto, estes distúrbios ginecológicos podem ser 

evitados se a mulher cuidar corretamente da sua zona genital. 

Assim, o projeto desenvolvido teve como objetivos aprofundar e atualizar o tema “ A 

zona genital feminina” aos elementos da equipa da Farmácia Campus São João. Bem 

como, alertar as mulheres para a importância da manutenção do microambiente vaginal 

normal e dos cuidados que devem ser tomados para tal, e ainda transmitir a existência de 

vários tipos de infeções vaginais e as diferenças entre estas, sendo que estas podem ser 

confundidas com um simples caso de secura vaginal. 

7.2 Fundamento Teórico 

7.2.1 A Zona Genital Feminina 

O trato genital feminino possui mecanismos de defesa contra agentes patogénicos, 

desde a barreira epitelial, a produção de muco, o pH e a microflora vulvar e vaginal, e 

também componentes da imunidade inata e adquirida (44). 

O microbioma vaginal é constituído por um variedade de bactérias, estando em 

constante mudança durante a vida da mulher. Os lactobacilos, bactérias predominantes 

na mucosa vaginal, produzem peróxido de hidrogénio (H2O2), moléculas antimicrobianas 

e bacteriocinas, substâncias estas, que inibem o crescimento de microrganismos 

patogénicos prevenindo infeções do trato urinário e vaginites. Os lactobacilos e outras 

bactérias não-lactobacilíferas contribuem para a manutenção do pH vaginal, que é 

ligeiramente ácido (valores entre 3.8 e 4.5), através da fermentação extracelular do 

glicogénio armazenado nas células epiteliais em ácido láctico. O metabolismo intracelular 

do glicogénio pelas células epiteliais intermediárias e a secreção de protões pelo epitélio 

são também mecanismos que contribuem para a manutenção do pH vaginal (45). O ácido 

láctico pode também possuir uma ação antimicrobiana ao interferir com a membrana 

celular das bactérias e estimular a imunidade na presença do lipopolissacarídeo 

bacteriano (46). As células epiteliais vaginais também produzem substâncias com 

atividade antibacteriana, e para além disso, possuem recetores Toll-like. O 

reconhecimento de um padrão molecular associado a um agente patogénico despoleta a 

produção de citoquinas pró-inflamatórias e imunidade antigénica específica (43). 

Um microbioma vaginal muito diversificado e com pouca abundância de Lactobacillus 

sp. está associado a um maior risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis 

como o VIH, o vírus do papiloma humano e a progressão de neoplasia intraepitelial do 

colo do útero para cancro do colo do útero, entre outras (47). Distúrbios da flora vaginal 
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normal estão também associados a doença inflamatória pélvica, abortos e prematuridade 

(46).  

Manter o pH e a flora vaginal em equilíbrio é fundamental para prevenir infeções, 

irritações e inflamação. No entanto, este equilíbrio pode ser facilmente alterado, quer por 

comportamentos individuais como o uso de determinado vestuário, pensos higiénicos, 

produtos de higiene inadequados e a atividade sexual, quer por fatores fisiológicos como 

a menstruação, gravidez, menopausa (43,47). Também a etnia parece ter influência na 

flora vaginal das mulheres. Estudos do microbioma vaginal de mulheres negras e 

caucasianas, nascidas nos Estados Unidos da América, mostram diferenças significativas 

entre estes dois grupos. As mulheres negras possuem maior diversidade de 

microrganismos e menor colonização por lactobacilos do que as mulheres caucasianas 

(46). Curiosamente, alguns compostos resultantes do ato de fumar são encontrados no 

muco cervical de mulheres fumadoras, sendo que um destes compostos foi associado à 

indução de bacteriófagos em lactobacilos. Assim, as mulheres fumadoras são mais 

propensas a terem deficiência em lactobacilos, existindo uma maior prevalência de 

vaginose bacteriana nestas mulheres. Também uma alimentação desequilibrada, com 

elevado consumo de gorduras e açúcar está associada a uma maior prevalência de 

vaginose bacteriana, verificando-se a diminuição desta com o aumento do aporte de 

folato, vitamina E e cálcio (46).  

7.2.2 Variações Fisiológicas Vulvovaginais 

Após o nascimento, é o estrogénio materno que promove a proliferação das células da 

mucosa vaginal e a produção de glicogénio que é utilizada pelo microbioma vaginal. Os 

baixos níveis de estrogénio, apresentados nesta faixa etária, conferem à zona genital um 

pH quase neutro. Assim, na menina pré-pubere, o microbioma vaginal é composto por 

uma diversidade de bactérias aeróbicas, anaeróbicas obrigatórias e entéricas (45). A 

vulvovaginite é um problema ginecológico comum nesta idade, não só devido aos fatores 

referidos acima, mas também devido à oclusão pelo uso de fralda e má higiene realizada 

pela própria criança (43). 

Na puberdade, a menarca é acompanhada pelo desenvolvimento folicular, levando à 

produção de estrogénio e consequentemente à proliferação da camada de células 

epiteliais intermediárias do epitélio vaginal. O glicogénio, armazenado nestas células, 

permite a colonização da mucosa vaginal por Lactobacillus, Atopobium, Leptotrichia, 

Leuconostoc, Megasphaera, Pediococcus, Streptococcus e Weissella, microrganismos 

capazes de fermentar o glicogénio a ácido láctico, levando à acidificação desta zona (45). 

Durante o ciclo menstrual da mulher as flutuações hormonais influenciam o ambiente 

vaginal, e consequentemente o seu microbioma. Na fase proliferativa do ciclo menstrual o 
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epitélio vaginal é mais espesso, existindo também maior concentração de glicogénio na 

células anteriormente à ovulação. Durante a menstruação, surgem alterações da flora 

vaginal, havendo maior número de bactérias não-lactobacilíferas devido ao contacto com 

fluxo menstrual que aumenta o pH vaginal, favorecendo o crescimento de outros 

microrganismos (45).  

O uso de contracetivos orais também influencia o microambiente vaginal, estando 

associado a uma menor prevalência de vaginose bacteriana (46). O uso de 

anticoncecional oral só com progestagénio parece diminuir a probabilidade de 

desenvolver candidíase vulvovaginal, devendo ser recomendada em mulheres com 

candidíase vulvovaginal recorrente. Os baixos níveis de progesterona durante a fase 

lútea são, potencialmente, responsáveis pela recorrência desta infeção vaginal (48).  

Durante a gravidez há maior produção de estrogénio e progesterona, verificando-se 

uma diminuição do pH e uma redução da diversidade da flora vaginal e a predominância 

de Lactobacillus sp. (46,47). No entanto, o baixo pH e a elevada concentração de 

glicogénio, fonte de carbono, no tecido vaginal favorecem o crescimento do fungo do 

género Candida (49).  

Na menopausa, com a redução dos níveis de estrogénio e consequentemente a menor 

deposição de glicogénio, o pH e flora vaginal tornam-se semelhantes ao da infância. 

Existe uma depleção de Lactobacillus sp. levando ao aumento do pH vaginal de 4.5 para 

valores superiores a 5, facilitando o crescimento de agentes patogénicos (45,47). O 

epitélio vaginal fica mais fino e menos vascularizado, perdendo elasticidade. 

Adicionalmente pode ocorrer atrofia, estreitamento e encurtamento vaginal (43). As 

mulheres pós-menopausa a realizar terapêutica hormonal de substituição apresentam 

maior deposição de glicogénio e menor diversidade na flora vaginal, mostrando promover 

o crescimento de lactobacilos (46). 

7.2.3 Higiene Genital Feminina 

A mucosa vaginal e vulvar é uma zona sensível e propensa a infeções, sendo muito 

importante realizar uma correta higiene da mesma. A higiene da zona íntima feminina 

deve ser realizada diariamente, 1 a 3 vezes, com água corrente tépida e devem ser 

usados produtos adequados com um pH fisiológico (4.2-5.6). A área deve ser seca 

cuidadosamente com uma toalha seca e limpa (43).  

Os produtos de higiene íntima feminina devem ter um agente de limpeza tensoativo de 

natureza aniónica e anfótera, podendo ainda conter compostos com ação adicional, por 

exemplo (43): 

• Regulador do pH: ácido láctico;  

• Calmantes: alfabisabolol, extrato de maçã, aveia; 
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• Regeneradores: alantoína, pantenol; 

• Antipruriginoso: Polidocanol; 

• Antissético: Piroctonolamina. 

Os sabões sólidos, em geral, são alcalinos. Para além de subirem o pH da região 

genital e, consequentemente, criarem condições hostis à multiplicação de lactobacilos, 

removem a camada lipídica da mucosa causando secura excessiva. Existe também uma 

maior probabilidade de contaminação, devido ao seu uso compartilhado. Já os 

detergentes sintéticos, compostos por amonioquaternários ou ácidos gordos 

polimerizados sulfonados, cujo pH é neutro ou ligeiramente ácido, são menos agressivos 

e, portanto, adequados a esta zona sensível. Durante a menstruação, pode ser 

necessária uma higiene mais frequente da zona íntima sendo útil a utilização de toalhetes 

humedecidos (43). A higiene íntima deve ser realizada apenas externamente. Os duches 

vaginais (lavagem interna) estão associados a uma maior probabilidade de desenvolver 

vaginose bacteriana, devendo ser realizados apenas sob prescrição médica (46). 

Após a higiene da zona genital, deve ser feita a hidratação da pele, especialmente 

após a menopausa visto que existe uma maior secura vaginal (43). 

A mulher, para além destes cuidados a ter durante a higiene íntima e na seleção dos 

produtos a utilizar durante a mesma, deve ainda ter em consideração outros cuidados. 

Entre eles (43): 

• Evitar roupas apertadas; 

• Utilizar fibras respiráveis, como o algodão; 

• Trocar a roupa íntima diariamente; 

• Limpar a zona genital na direção vagina-ânus;  

• Evitar permanecer com fatos de banhos húmidos por períodos prolongados; 

• Lavar a roupa interior com detergente sem corantes, enzimas ou perfumes; 

• Evitar banhos de imersão; 

• Não devem ser usados pensos higiénicos diários. 

7.2.4 Secura Vaginal 

A secura vaginal afeta mulheres na fase pré e pós-menopausa, em qualquer idade. Na 

menopausa o declínio da função ovárica e diminuição da produção de estrogénios são a 

principal causa de secura vaginal. Esta manifesta-se por irritação vulvovaginal, ardor, 

prurido e desconforto vaginal, sintomas que podem ser confundidos com vaginites de 

origem infeciosa (44). Estes sintomas interferem significativamente na qualidade de vida 

de mulher causando desconforto e até dor durante atividades como sentar e levantar e na 

realização de exercício físico (44). Apesar deste impacto negativo na qualidade de vida 
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da mulher, este problema é pouco reportado, diagnosticado e tratado (50). A diminuição 

da lubrificação vaginal durante as relações sexuais pode causar dispareunia ou 

hemorragia pós-coital levando à diminuição do libido sexual, tendo também um impacto 

significativo na vida íntima do casal (44,51). 

As causas de secura vaginal são várias (44): 

• Alterações hormonais, desde a diminuição de estrogénios na menopausa à toma 

de contracetivos orais; 

• Desidratação; 

• Vasoconstrição excessiva, devido a tratamentos oncológicos (radioterapia) ou 

doenças metabólicas como a diabetes; 

• Stress; 

• Preliminares insuficientes durante a relação sexual. 

A secura do tecido vaginal, a longo prazo, predispõe a mulher a infeções frequentes 

do trato urogenital (44). 

O tratamento de primeira linha para a secura vaginal são os lubrificantes e os 

hidratantes vaginais (não hormonais). Os lubrificantes são aplicados imediatamente antes 

da relação sexual, e têm como objetivo diminuírem a fricção e irritação vaginal, facilitando 

a penetração. Estes produtos podem ser formulados á base de água, silicone ou óleo, 

sendo preferível o uso de formulações à base de água. Os lubrificantes à base de óleo 

podem causar a rutura do preservativo e diafragma, para além de aumentarem o risco de 

desenvolver vaginose bacteriana e candidíase vulvovaginal. Já os hidratantes vaginais 

são de utilização regular, uma a duas vezes por semana. A atividade sexual regular é 

também importante, esta preserva o epitélio vaginal, aumentando o fluxo sanguíneo e a 

elasticidade dos tecidos (50,51). 

Caso a aplicação tópica de produtos não hormonais não seja eficaz, a mulher poderá 

utilizar um estrogénio vaginal, sob orientação médica. São utilizados o estradiol, estriol e 

promestrieno em várias formas farmacêuticas vaginais (creme, gel, óvulo e comprimido). 

Os estrogénios aumentam a espessura do epitélio, reduzem o pH vaginal e aumentam a 

proliferação de lactobacilos. Nas primeiras duas semanas a aplicação dos estrogénios 

vaginais é feita diariamente, sendo depois aplicados duas a três vezes por semana. O 

efeito é obtido 1 a 3 meses após o início da terapêutica local. A terapêutica hormonal de 

substituição sistémica é apenas recomendada caso estejam presentes sintomas 

vasomotores, devido aos seus efeitos adversos (50,51). 

7.2.5 Vaginites 
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A inflamação da vagina origina sintomas como dor, prurido, ardor, desconforto e 

corrimento. Estes sintomas são inespecíficos, estando associados a infeções por 

diferentes agentes patogénicos como Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis e 

Candida sp. assim como a alterações hormonais (43). Sendo o farmacêutico comunitário 

o primeiro profissional de saúde a que a mulher recorre para obter informação relativa ao 

seu distúrbio ginecológico é fundamental que o farmacêutico esteja atento aos sintomas e 

faça as perguntas certas para uma correta avaliação da situação. As três vaginites 

associadas a corrimento vaginal são a candidíase vulvovaginal, a vaginose bacteriana e a 

tricomoníase (43). 

7.2.5.1 Candidíase Vulvovaginal 

A candidíase vulvovaginal ocorre quando existe um aumento do crescimento do fungo 

do género Candida, sendo 90% das vezes causada pela Candida albicans e as restantes 

pelas espécies C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis, entre outras. Várias espécies de 

fungos são comensais da mucosa vaginal (47), no entanto, um desequilíbrio da flora 

normal pode levar à proliferação excessiva destes microrganismos, tornando-se 

patogénicos, como é o caso das espécies de Candida. Estes fungos são denominados de 

patogénicos oportunistas e apesar das infeções por este fungo serem normalmente 

limitadas, em doentes imunocomprometidos  podem originar complicações sistémicas 

(52). 

Os sintomas associados à candidíase vulvovaginal são corrimento vaginal branco e 

espesso, tipo requeijão, inodoro, eritema, edema, fissuras vulvares, ardor e prurido 

vulvar, dispareunia e disúria (43,52). Pelo menos 75% das mulheres experienciam 

sintomas de candidíase vulvovaginal uma vez na sua vida (47,52). 

A candidíase pode ser dividida em não complicada e complicada, conforme a 

apresentação clínica, a microbiologia e o estado imunológico da mulher, como 

representado na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Classificação das candidíases vulvovaginais (43) 
 

Candidíase não complicada Candidíase complicada 

• Esporádica 

• Ligeira a moderada 

• Provável Candida albicans 

• Mulher imunocompetente  

• Recorrente (≥ 4 episódios/ano) 

• Severa 

• Outra espécies de Candida 

• Mulher imunodeprimida ou com 

diabetes descompensada 
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O tratamento antifúngico deve ser realizado apenas em mulheres sintomáticas, sendo 

recomendado no parceiro sexual apenas se este apresentar sintomas (balanite). O 

esquema terapêutico difere conforme se trate de uma candidíase vulvovaginal não 

complicada, severa ou recorrente (43).  

A candidíase não complicada pode ser tratada com formas tópicas de azóis, 

nomeadamente o clotrimazol e o econazol, podendo estas ser obtidas pela mulher sem 

prescrição médica (MNSRM). O esquema terapêutico com clotrimazol pode ser um dos 

seguintes: creme vaginal a 1%, durante 6 dias ou comprimido vaginal com 500 mg, em 

dose única ou comprimidos vaginais com 100 mg, durante 6 dias consecutivos. Com 

econazol estão disponíveis os seguintes esquemas: creme vaginal a 1%, durante 6 dias 

ou óvulo vaginal com 150 mg, durante 3 dias. Em formas tópicas estão também 

disponíveis o polieno nistatina e os azóis: miconazol, sertaconazol, isoconazol, tioconazol 

e fenticonazol (43). No entanto, estes requerem prescrição médica. O tratamento com 

formas orais é feito com fluconazol e itraconazol. Apesar do tratamento com formas 

tópicas e com azóis orais serem igualmente eficazes e a toma oral ser mais prática, os 

azóis orais apresentam um potencial risco de hepatotoxicidade (52).  

O tratamento de candidíases severas e recorrentes é normalmente feito com as 

formas orais ou com formas tópicas aplicadas durante um período mais prolongado. Já o 

tratamento de candidíase por Candida não albicans não está completamente definido, 

uma vez que a C. glabrata e a C. Krusei são resistentes ao fluconazol (43).  

Ao contrário da vaginose bacteriana e da tricomoníase, na candidíase, o pH vaginal 

mantém-se ácido com valores inferiores a 4.5. Assim, nesta infeção é benéfico o uso de 

produtos de higiene com um pH mais elevado (pH 8) de modo a criar um ambiente 

desfavorável ao crescimento do fungo Candida sp.. No mercado existem vários produtos 

de higiene íntima com um pH alcalino, como é o caso da solução de lavagem da 

Saforelle®, do Fémilyane® pH 8 e do Gyn-8 (Uriage®), estes dois últimos para além do pH 

8 tem na sua composição um antifúngico, a piroctona olamina (53,54). 

A candidíase vulvovaginal, quando não tratada, pode trazer consequências para a 

saúde da mulher como a doença inflamatória pélvica, infertilidade, gravidez ectópica, 

abcessos pélvicos, aborto espontâneo e distúrbios menstruais, sendo a sua prevenção, 

disgnóstico precoce e tratamento de extrema importância (52). 

Existem vários fatores que contribuem para o desenvolvimento da candidíase 

vulvovaginal, entre eles o stress, um sistema imunitário debilitado, os hábitos alimentares, 

como elevado consumo de açúcar. Também na gravidez e nas mulheres a receber 

terapêutica hormonal de substituição, o aumento da concentração de hormonas como o 

estrogénio e a progesterona, leva a alterações do epitélio vaginal e diminuição do pH da 

mucosa, permitindo o crescimento do fungo Candida sp.. (52). 
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7.2.5.2 Vaginose Bacteriana 

A vaginose bacteriana é uma infeção vaginal que ocorre quando há substituição da 

flora normal por elevadas concentrações de bactérias anaeróbicas, entre elas: 

Gardnerella, Atopobium, Prevotella, Mobiluncus, Mycoplasma e bactérias associadas a 

vaginose bacteriana (BAVB 1, 2 e 3) (43,55). A presença de corrimento branco-

acinzentado, fino e homogéneo, com um odor intenso a “peixe”, devido à produção de 

aminas pelas bactérias anaeróbicas, sugere vaginose bacteriana. No entanto, 

aproximadamente 50% das mulheres são assintomáticas (43).  

A descida do número de lactobacilos leva ao aumento do pH vaginal (>4.5), sendo 

benéfica a lavagem com produtos com um pH mais ácido de modo a restabelecer o 

mesmo. Para o tratamento existem formas de aplicação tópica enriquecidas com ácido 

láctico e glicogénio que ajudam na regularização do pH e do microbioma vaginal, 

aliviando os sintomas da vaginose bacteriana (56). No entanto, o tratamento pode 

requerer o uso de antibióticos, sendo recomendado: metronidazol a 500 mg, per os, 2 

vezes por dia, durante 7 dias ou clindamicina em creme vaginal a 2%, durante 7 dias ou 

metronidazol 500mg em óvulos vaginais, durante 5 dias (43). 

Alguns fatores que podem contribuir para a vaginose bacteriana são o nível 

socioeconómico, duches vaginais, a atividade sexual, o tabagismo e a toma recente de 

antibióticos (55). Apesar da vaginose bacteriana não ser uma doença sexualmente 

transmissível está associada à frequência da atividade sexual, assim como a novos ou 

múltiplos parceiros sexuais. O uso de preservativo diminui a probabilidade de ocorrência 

desta infeção vaginal (46). A vaginose bacteriana também torna as mulheres mais 

suscetíveis à aquisição de Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia 

trachomatis, vírus herpes simples (tipos 1 e 2) e VIH (43,55). Para além disto ainda pode 

ter consequências como partos prematuros e doença inflamatória pélvica (55).  

7.2.5.3 Tricomoníase 

A tricomoníase é uma infeção vaginal causada pelo protozoário flagelado Trichomonas 

vaginalis. É a doença sexualmente transmissível, de etiologia não viral, mais frequente. 

Para além da transmissão por via sexual, esta infeção também pode ser transmissível 

através de fómites (toalhas, lençóis, etc). Cerca de 50% das mulheres é assintomática, 

assim como a maioria dos casos no sexo masculino. Os sintomas apresentados na 

mulher são corrimento vaginal, espumoso ou amarelo esverdeado, eritema vulvar, 

vaginite, prurido vulvar e disúria (43,57). 

A infeção por T. vaginalis está associada a condições mais sérias como cancro do colo 

do útero, eventos adversos na gravidez e uma maior probabilidade de contrair o VIH (57). 
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A ocorrência da infeção durante uma fase de gravidez avançada aumenta a probabilidade 

de parto pré-termo e recém-nascidos de baixo peso. Infelizmente, o tratamento bem 

sucedido da infeção na grávida não impede o parto prematuro subsequente. Apesar de a 

maioria dos homens não apresentar sintomas a colonização da próstata por T. vaginalis é 

um fator de risco para o desenvolvimento de cancro da próstata (57). 

A presença deste protozoário na zona genital da mulher causa alterações no 

microbioma normal desta zona, verificando-se um decréscimo do número de 

Lactobacillus sp. e consequentemente um aumento no pH, sendo o intervalo de 

crescimento ótimo deste microrganismo entre 6-6.3. É frequente a coinfeção com 

tricomoníase e vaginose bacteriana (46,57).  

O tratamento deve ser realizado nas mulheres sintomáticas e nos seus parceiros 

sexuais, recorrendo a nitroimidazóis: metronidazol, tinidazol ou secnidazol. Devido à 

elevada taxa de infeção das vias urinárias a terapêutica sistémica é a mais indicada, não 

sendo recomendada a terapêutica local (43). 

7.3 Estratégia Desenvolvida 

Sendo este tema, a zona genital feminina, um tema mais extenso, decidi criar um 

pequeno livro (Anexo VII) que explica, de forma simplificada, o microambiente da zona 

vulvovaginal da mulher e alguns distúrbios ginecológicos mais frequentes como é o caso 

da secura vaginal e das vaginites. O público alvo são as mulheres, de qualquer faixa 

etária, daí ser escrito com uma linguagem que possa facilmente ser interpretada pelas 

várias faixas etárias e vários níveis de escolaridade. O livrete, com o título “O seu guia 

íntimo”, começa por falar do microambiente vulvovaginal e dos cuidados de higiene que a 

mulher deve adotar, alertando para o facto do microambiente genital feminino variar com 

a idade e com a situação fisiológica da mulher e, portanto, existirem produtos de higiene 

íntima especialmente concebidos para cada situação, fazendo ainda referência a outros 

cuidados que a mulher deve ter de modo a evitar irritações, infeções e inflamação genital. 

Os distúrbios ginecológicos referidos são a secura vaginal e as vaginites: candidíase 

vulvovaginal, vaginose bacteriana e tricomoníase. Para cada uma destas situações 

realizei uma breve explicação e referi os sintomas, as possíveis causas e o tratamento. 

No tratamento referi apenas MNSRM visto que estes a mulher pode adquirir sem uma 

prescrição médica e o farmacêutico os pode aconselhar caso se verifiquem adequados à 

situação. Algo importante a realçar é o facto de em certas situações ser necessário um 

diagnóstico e tratamento com orientação médica. 

Mais uma vez, devido à possibilidade de se tornarem uma fonte de contaminação, os 

livretes foram expostos numa zona onde o risco seria menor. Assim, o guia íntimo foi 
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colocado no linear junto com os produtos de higiene íntima expostos, sendo este local 

também mais privado, caso a mulher se sentisse constrangida.  

Aproveitando o tema do projeto foi também realizada uma formação à equipa da 

farmácia, utilizando como suporte uma apresentação em PowerPoint (Anexo VIII). A 

formação com o tema “A zona genital feminina” ocorreu no dia 20 de agosto, sendo a 

equipa presente na farmácia neste dia (7 elementos) dividida em dois grupos, de modo a 

não interferir com o funcionamento da farmácia e que toda a equipa pudesse participar na 

mesma. 

7.4 Conclusão  

Apesar da crescente preocupação da mulher em cuidar do seu corpo, a correta 

higiene e cuidado da zona íntima ainda são desvalorizadas, especialmente pelas 

mulheres com mais idade. O papel do farmacêutico comunitário nesta área é muito 

importante, visto que um correto cuidado da zona íntima feminina diminui a ocorrência de 

infeções vaginais e as consequências que estas acarretam.  

A implementação deste projeto ocorreu durante o mês de agosto. Tendo em conta a 

localização da Farmácia Campus São João, com a diminuição do número de consultas e 

o período de férias escolares, o número de utentes a frequentar a farmácia diminuiu 

bastante. Juntamente com a situação epidemiológica da doença COVID-19 a adesão dos 

utentes não foi a esperada. No entanto, os utentes acabaram por levar consigo o livrete 

“O seu guia íntimo”, sendo este também entregue às utentes que procuravam produtos a 

ser utilizados na zona genital feminina.  

Em relação à formação interna, esta foi uma iniciativa muito bem aceite pela equipa da 

farmácia tendo-se mostrado uma mais valia para a atualização técnico-científica da 

mesma.   
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Anexos  

Anexo I. Cronograma das atividades desenvolvidas. 

 2 a 13 de 

Março 

23 a 30 de 

Abril 

Maio Junho Julho Agosto 

 

Conferência, receção e 

armazenamento de 

encomendas 

 

      

 

Formações internas 

       

 

Atendimento ao público  

 

 

 

*Observação 

 

*Com 

supervisão 

   

 

Projeto 1: Utilização da 

Máscara Cirúrgica 

 

      

 

Projeto 2: A Zona 

Genital Feminina 
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Anexo II. Cronograma de formações internas assistidas. 

 

Data Laboratório Tema  

4 de Março Exeltis® Ornibel Presencial 

5 de Março ISDIN® ISDIN Si-nails Presencial 

18 de Maio Bayer® - Claritine 

- Bepanthene Sensiderme  

- Bepanthene Eczema 

Videoconferência 

02 de Junho Pharma Nord® Infeções virais e suplementos 

(selénio e vitamina D) 

Videoconferência 

04 de Junho Caudalie® - Gama Vinoperfect 

- Gama de solares 

Videoconferência 

05 de Junho Bioderma® Gama Photoderm Videoconferência 

22 de Junho Bayer® - Canesten  

- Canesten Unidia 

- Bepanthene 

- Bepanthene Plus 

Videoconferência 

25 de Junho Perrigo® - Paranix Extra forte 

- Gama Mental Action 

- Zentel (Albendazol) 

- Dafalgan (Paracetamol) 

Presencial 

30 de Junho Biocodex® - Symbiosys Cystalia 

- Symbiosys Defencia 

Presencial 

07 de Julho Perrigo® - Gama Paranix 

- Gama Jungle Formula 

Videoconferência 

13 de Julho Gedeon 

Richter® 

Candiset® Presencial 

16 de Julho Apivita® Cuidados de rosto Videoconferência 

24 de Julho Nutricia® Gama completa Presencial 
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Anexo III. Panfleto informativo “Como colocar e remover corretamente a sua máscara 

cirúrgica?”.  
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 Anexo IV. Questionário desenvolvido para obter feedback do panfleto informativo “Como 

colocar e remover corretamente a sua máscara cirúrgica?”.  
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Anexo V. Mensagem de texto, enviada aos utentes da Farmácia Campus São João, para 

participação no questionário desenvolvido no âmbito do projeto “Utilização da máscara 

cirúrgica”. 
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Anexo VI. Resultados gráficos do questionário desenvolvido para obter feedback do 

panfleto informativo “Como colocar e remover corretamente a sua máscara cirúrgica?”. 
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Anexo VII. Livrete “O seu guia íntimo”.  
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Anexo VIII. Apresentação PowerPoint da formação interna “A Zona Genital Feminina”. 
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Resumo 

 

Após quatro anos e meio de muito estudo e dedicação, no âmbito da unidade curricular 

de Estágio inserida no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, passamos dois 

meses nos Serviços Farmacêuticos do Hospital CUF Porto. O presente relatório descreve 

estes dois meses de estágio, sendo que cada secção se refere a uma unidade dos Serviços 

Farmacêuticos e descreve o funcionamento geral da mesma, o papel do farmacêutico e a 

sua importância para o bom funcionamento desta, bem como as atividades realizadas e 

observadas pelos estagiários. 

O estágio profissionalizante nos Serviços Farmacêuticos do Hospital CUF Porto 

decorreu durante os meses de janeiro e fevereiro de 2020, em simultâneo com dois outros 

estudantes de Ciências Farmacêuticas, da Faculdade de Farmácia da Universidade de 

Coimbra e Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, sob a 

orientação da Dra. Ana Beires Plácido, Diretora Técnica dos Serviços Farmacêuticos, e 

das Dras. Marta Abrantes Queiroz e à Dra. Armandina Esteves Fernandes.  
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1. Introdução 

No âmbito da unidade curricular Estágio, inserida no 2º semestre do 5º ano do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, ocorreu o estágio profissionalizante em Farmácia 

Hospitalar no Hospital CUF Porto (HCP), com início a 13 de janeiro de 2020 e término a 28 

de fevereiro de 2020, em simultâneo com dois outros estudantes de Ciências 

Farmacêuticas, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra e Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve. 

Após quatro anos e meio de aprendizagem teórica, o estágio é o primeiro contacto com 

a realidade profissional, tendo como objetivo adquirir competências técnicas, científicas e 

éticas para o futuro desempenho da atividade farmacêutica. Assim, fomos integradas na 

equipa dos Serviços Farmacêuticos (SF) do HCP. Começamos por observar as atividades 

realizadas diariamente pelos farmacêuticos enquanto recebendo uma breve explicação 

sobre as mesmas. Posteriormente, realizamos nós próprias estas mesmas atividades, 

algumas de forma autónoma, outras com supervisão. Algumas tarefas, devido à sua 

importância e riscos associados, fomos apenas autorizadas a observar, como por exemplo 

a preparação de citotóxicos. 

Neste relatório são descritas as atividades diárias de um farmacêutico hospitalar do 

HCP, o funcionamento geral de cada unidade dos SF, o papel do farmacêutico e a sua 

importância para o bom funcionamento da mesma, bem como as atividades realizadas e 

observadas pelos estagiários. 

2. Hospital CUF Porto 

O Hospital CUF Porto, inaugurado em 2010, trata-se do maior hospital privado do Norte 

do país. Este pertence ao grupo José de Mello Saúde e foi a primeira unidade privada da 

rede CUF a receber a acreditação pela Joint Commission Internacional (1). Considerado 

em Portugal uma unidade modelo na prestação de cuidados de saúde este engloba, 

atualmente, 10 hospitais, 1 deles em parceria público-privada, 1 instituto e 8 clínicas. 

De modo a conhecer o funcionamento dos vários setores existentes nos SF do HCP, 

duas semanas do período de estágio decorreram no setor de oncologia e o restante 

período ocorreu no setor de distribuição de medicamentos. 

Este relatório tem como grande objetivo relatar e apresentar todos os conhecimentos 

obtidos durante os dois meses de estágio e as atividades desenvolvidas. 
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3. Serviços Farmacêuticos do Hospital CUF Porto 

O artigo 1º do Decreto-Lei n.º 44 204, de 2 de fevereiro de 1962, define farmácia 

hospitalar como “o conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em organismos 

hospitalares ou serviços a eles ligados para colaborar nas funções de assistência que 

pertencem a esses organismos e serviços e promover a ação de investigação científica e 

de ensino que lhes couber” (2). Neste mesmo Decreto-Lei os SF são descritos como 

“departamentos com autonomia técnica”, competindo-lhes, especialmente, “preparar, 

verificar analiticamente, armazenar e distribuir medicamentos (…) promover ou apoiar a 

investigação no campo das ciências e da técnica farmacêutica” (2). 

A farmácia do HCP localiza-se no piso -1 do edifício central e funciona de segunda a 

sexta das 8h às 20h e sábado das 9h às 17h, encerrando aos domingos. No entanto, em 

caso de necessidade de medicação em algum serviço, os enfermeiros, acompanhados por 

um segurança, estão autorizados a levantar essa medicação desde que fique registado no 

devido livro de registos de idas à farmácia fora de horas de funcionamento, permitindo 

assim a regularização dos stocks, a correta validação das prescrições e o posterior débito 

da medicação ao utente. De modo a facilitar a procura da medicação no armazém dos SF 

junto à porta de entrada encontra-se um dossier onde é possível consultar todos os 

medicamentos existentes nos SF, ordenados alfabeticamente, e a sua respetiva 

localização. É de notar que os estupefacientes e psicotrópicos são medicamentos que não 

podem ser levantados segundo o sistema referido, visto que são substâncias sujeitas a um 

maior controlo, tendo assim um circuito de distribuição próprio que será referido mais à 

frente. No momento da realização do estágio a equipa era constituída por 7 farmacêuticos 

e 5 auxiliares de ação médica, sendo que o estágio ocorreu simultaneamente com dois 

outros estudantes de Ciências Farmacêuticas, da Faculdade de Farmácia da Universidade 

de Coimbra e da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve.  

As instalações dos SF possuem uma zona de verificação e receção de encomendas, 

sendo a entrada e saída de pessoal e de mercadorias feita por este local, uma área de 

armazenamento, incluindo armazém de grandes volumes, frigoríficos e armário de 

inflamáveis, uma zona exterior destinada aos gases medicinais, uma sala de acesso 

restrito onde se armazenam em cofres os psicotrópicos e estupefacientes e também se 

encontra o armário de medicamentos de ensaios clínicos e respetiva documentação, uma 

área destinada à distribuição de medicamentos, sendo este o local de trabalho da maioria 

da equipa e também o local onde se encontram armazenados os medicamentos que são 

distribuídos em dose unitária, uma sala destinada à preparação de formas farmacêuticas 

não estéreis, estando adjacente a esta um local para o armazenamento de matérias-primas 

e material necessário a este processo, uma zona de trabalho destinada à equipa que 
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naquele momento se encontra responsável pelos tratamentos dos doentes oncológicos, 

sendo esta constituída por mesas de trabalho, área de armazenamento de citotóxicos e 

salas destinadas à preparação de citotóxicos e de outras formas farmacêuticas estéreis. 

Os SF possuem ainda um gabinete de trabalho da Diretora Técnica, uma copa e 

instalações sanitárias. 

Os SF do HCP são responsáveis pelo bom funcionamento dos circuitos existentes, 

nomeadamente o da Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU), o dos gases 

medicinais, o dos hemoderivados, o dos estupefacientes e psicotrópicos e o do 

misoprostol, assim como na seleção, aquisição e armazenamento de todos estes 

medicamentos. Estes têm ainda um papel fundamental no uso do medicamento de forma 

segura e racional a nível de todo o HCP bem como a nível do Instituto CUF Porto. 

3.1 Aquisição de produtos e gestão de stocks 

A existência deste setor nos SF é fundamental para o seu bom funcionamento pois 

garante que os medicamentos necessários nos diversos serviços do hospital estão 

disponíveis e, assim, os doentes conseguem receber o tratamento adequado. É da 

competência deste setor, através de um procedimento rigoroso, a seleção, o 

aprovisionamento e a gestão de stocks e consumos de todos os produtos que estão sob a 

alçada da farmácia, incluindo medicamentos, dispositivos médicos, entre outros produtos.  

O grupo José de Mello Saúde possui uma Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) 

da qual fazem parte médicos e farmacêuticos, que tem como responsabilidade escolher os 

medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos farmacêuticos que devem constar 

no Formulário José de Mello Saúde. Este formulário inclui todos os produtos passíveis de 

utilização nas diversas unidades de saúde do grupo.  

Por vezes, devido ao grande aumento do número de ruturas de medicamentos a nível 

nacional, é necessário a procura destes noutros países. Caso os medicamentos possuam 

uma Autorização de Introdução no Mercado (AIM) na União Europeia ou demonstrem 

benefício clínico, mesmo não possuindo AIM em algum país, realiza-se um pedido de 

Autorização de Utilização Excecional (AUE) à Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde (INFARMED). Para isso, os SF têm de preencher um documento 

próprio, disponível no site do INFARMED e só após aprovação pela CFT, é que o pedido 

é submetido ao INFARMED. Se o INFARMED aceitar o pedido é emitido um documento 

que permite a aquisição desse produto pelo hospital. 

De modo a que exista sempre stock dos produtos existentes na farmácia, sobretudo dos 

mais utilizados no HCP, cada produto é sinalizado com um cartão, designado de kanban. 

Este contém o ponto de encomenda do respetivo produto, mantendo sempre um stock 

mínimo, bem como a quantidade a encomendar. Nenhum destes valores é fixo, podendo 
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sofrer alterações sazonais. Assim que o ponto de encomenda é atingido, o kanban é 

retirado de junto do produto e colocado num local próprio, de modo a que o auxiliar 

encarregue desta tarefa consiga facilmente identificar os produtos que devem ser 

novamente encomendados. Este método foi desenvolvido com base no sistema kaizen e 

tem como objetivo a eliminação de desperdício. 

Durante o período de realização do estágio tivemos a oportunidade de participar no 

inventário de final de ano dos produtos existentes na farmácia. Assim, a equipa foi dividida 

em grupos de duas a três pessoas (um farmacêutico, um auxiliar de ação médica e/ou um 

estagiário) e a cada grupo foi atribuída uma secção de produtos para verificação das 

quantidades existentes de cada um, sendo feita posteriormente, se necessário, a 

retificação do stock no sistema informático. Para otimizar todo este processo os estagiários, 

nos dias anteriores, foram fazendo a verificação dos prazos de validade, etiquetando os 

produtos com validade inferior a seis meses com a seguinte indicação: “Atenção: prazo de 

validade”. Também neste setor foi possível a observação e participação na criação dos 

novos rótulos em português e na posterior rotulagem dos medicamentos adquiridos em 

outros países. 

3.2 Receção de encomendas e armazenamento 

O mesmo setor dos SF responsável pela aquisição de produtos farmacêuticos, tem 

ainda a seu cargo a receção, o armazenamento e a conservação desses produtos. Assim 

que as encomendas chegam à farmácia são retidas na zona de receção de encomendas 

de modo a ser possível proceder à verificação das mesmas. Este processo tem em conta 

o descrito na guia de remessa ou na fatura que segue juntamente com a encomenda e a 

nota de encomenda. Deste modo esta é analisada qualitativa e quantitativamente, quanto 

ao estado físico (p.ex. condições da embalagem), confirmação do lote e validade e, ainda, 

a presença de medicamentos falsificados, tendo em conta a Diretiva 2011/62/EU (Diretiva 

dos medicamentos falsificados), em que há a verificação dos dispositivos de segurança e 

a presença do identificador único dos novos lotes produzidos, que são obrigados ao 

cumprimento destas especificações (3). Após todos estes procedimentos, o auxiliar 

encarregue da receção dá entrada dos produtos no sistema informático e só quando um 

farmacêutico proceder à validação e libertação dos produtos é que estes serão 

armazenados. 

Quanto ao armazenamento, os medicamentos são colocados no lugar correspondente, 

nos diferentes locais de armazenamento descritos anteriormente, de acordo com as 

características de conservação, o tipo de produto e o prazo de validade. Todos os produtos 

são arrumados de acordo com o ideal “first expired, first out”, isto é, os artigos com prazo 

de validade mais curto são colocados à frente de modo a serem os primeiros a sair. Os 
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medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos farmacêuticos estão identificados 

com etiquetas, que contem o código de barras com o número interno de cada produto, a 

Denominação Comum Internacional (DCI), sendo possível serem organizados por ordem 

alfabética, forma farmacêutica e dosagem. Além disso, de forma a aumentar a segurança 

dos medicamentos, alguns possuem símbolos de alerta nas suas etiquetas ou estas 

possuem uma cor diferente. No caso de medicamentos com nome ortográfico, fonético ou 

aspeto semelhantes, mais conhecidos por medicamentos LASA (look-alike sound-alike), a 

etiqueta possui um sinal de “STOP” com a inscrição “alerta máximo” e é também utilizada 

a estratégia Tall Man Lettering, inserção de letras maiúsculas (p.ex. CISplatina vs 

CARBOplatina). As etiquetas dos medicamentos com a mesma substância ativa, mas 

dosagem diferente possuem um semáforo. No caso dos medicamentos sujeitos a diluição 

obrigatória (p. ex. os concentrados eletrolíticos) a etiqueta é amarela, já nos agentes ácidos 

a etiqueta é vermelha. 

3.3 Distribuição de medicamentos 

O bom funcionamento da distribuição de medicamentos é essencial de forma a 

assegurar que todos os doentes recebem os medicamentos de que precisam e que estão 

prescritos. A distribuição de medicamentos no HCP pode ser interna através da distribuição 

em regime de internamento (distribuição individual em dose unitária e a distribuição 

tradicional de medicamentos com a reposição de stocks) ou externa através da distribuição 

em regime de ambulatório. Os medicamentos deverão ser, sempre que possível, 

dispensados em doses unitárias, independentemente do sistema de distribuição adotado. 

Os SF possuem uma zona destinada à distribuição, onde os farmacêuticos validam as 

prescrições médicas através do programa informático desenvolvido pela Glintt®, atendendo 

à dose prescrita, posologia, idade e peso (população neonatal e pediátrica), via de 

administração, interações medicamentosas, alergias, duplicações terapêuticas, 

comorbidades (p.ex. diminuição da função renal), e onde posteriormente os auxiliares de 

ação médica separam, em gavetas individuais, a medicação para cada doente. Assim que 

a preparação dos carros de medicação é concluída, o farmacêutico confirma tudo o que foi 

colocado em cada gaveta, verificando se o que está a ser dispensado corresponde ao que 

está prescrito, atendendo ao nome do doente, a DCI, a forma farmacêutica, a dose e a 

quantidade.  

Com o encerramento dos serviços farmacêuticos aos domingos, todos os sábados há 

preparação da medicação individualizada dos doentes internados a dobrar, e os stocks nos 

vários serviços são repostos de forma reforçada, assim como acontece nas vésperas de 

feriados.  
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3.3.1 Reposição de stock por níveis 

Em relação à distribuição clássica ou mais vulgarmente designada por reposição de 

stock por níveis, cada serviço tem um stock de medicamentos e produtos farmacêuticos, 

conforme a necessidade. Este é predefinido por um grupo de profissionais, que inclui o 

Coordenador Clínico, o Enfermeiro Chefe e o Farmacêutico, de acordo com as 

necessidades/consumos de cada serviço. A reposição de todos os serviços é feita pelos 

auxiliares de ação médica da farmácia consoante uma escala de reposição de stocks, uma 

vez que há stocks que são repostos todos os dias, de segunda a sexta, e outros que são 

repostos apenas em dias da semana específicos. A reposição é feita tanto nos serviços de 

internamento, que incluem o Bloco Operatório Central (BOC), o Bloco de Partos, a Unidade 

de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP) e a Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais 

(UCIN), como nos serviços de ambulatório (salas de exames especiais, gabinetes de 

consultas externas, salas de meio de diagnóstico). 

3.3.2 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

No circuito de DIDDU, o médico faz a prescrição eletrónica e o farmacêutico valida. O 

sistema informático permite reunir um conjunto importante de informações que auxiliam o 

farmacêutico a detetar e corrigir erros relacionados com a medicação, como por exemplo, 

erros de prescrição, interações medicamentosas, alergias, erros de dose e alertas para 

antibióticos que estejam a ser administrados há vários dias. Posteriormente, a medicação 

é colocada em gavetas individuais, identificadas, cada uma, com o nome e o número do 

processo do doente, o número da cama e o serviço. Estas são colocadas em carros de 

distribuição, validadas por um farmacêutico segundo os critérios descritos anteriormente, 

e entregues pelos auxiliares da farmácia aos diversos serviços do hospital. A distribuição 

é feita às 15h com a medicação para as próximas 24h (das 16h do próprio dia até às 16h 

do dia seguinte) e em unidose, excetuando aos sábados e vésperas de feriados em que a 

medicação em dose unitária é preparada para 48 horas, separadamente em duas gavetas 

para cada doente, uma vez que os SF se encontram encerrados aos domingos e feriados. 

Se por algum motivo, a medicação não for administrada ao respetivo doente referente ao 

dia anterior retorna aos serviços farmacêuticos e é revertida informaticamente. As 

possíveis alterações nas prescrições médicas são sempre validadas pelo farmacêutico de 

manhã e ao fim do dia e são distribuídas pelos respetivos serviços onde estão internados 

os doentes às 10h e às 19h30min. Ainda de salientar que nem todos os serviços de 

internamento do HCP são abrangidos por este sistema de distribuição, apenas a UCIP, a 

UCIN, o Internamento Geral da Pediatria (IGPED) e o Internamento Geral de Adultos Piso 

4 (IGP4) e Piso 5 (IGP5). 
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Durante os dois meses de estágio nos SF do HCP os estagiários têm a oportunidade de 

se integrar nos diferentes turnos de trabalho permitindo um melhor acompanhamento de 

todas as atividades realizadas no serviço. Assim, neste setor, foi possível observar e 

participar na preparação das gavetas individuais dos doentes, em regime de internamento, 

para as próximas 24h e também nas alterações da manhã e da tarde, assim como o débito 

da medicação dispensada ao doente. Além disso, observamos a validação de prescrições 

médicas e acompanhamos o raciocínio necessário à monitorização e validação das 

mesmas. A introdução de alergias ou intolerâncias medicamentosas no sistema informático 

(após verificação da existência destas no painel de enfermagem informático) foi uma 

atividade levada a cabo pelos estagiários, com supervisão do farmacêutico.  

3.3.3 Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório 

A Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) localiza-se nos SF do HCP e funciona de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Esta unidade serve os utentes que não se encontram 

em regime de internamento. 

No ambulatório do HCP é feita a dispensa de medicamentos principalmente a doentes 

provenientes de consultas externas, maioritariamente consultas de sinistro, ou seja, 

doentes que sofreram algum tipo de acidente no seu local trabalho. O doente entrega no 

ambulatório dos SF a prescrição médica e a medicação é preparada no momento, sendo 

dispensada apenas a quantidade necessária para cumprir a posologia indicada pelo 

médico. No momento da dispensa o farmacêutico fornece a informação necessária ao 

doente, por via oral e escrita, para que este faça um uso correto e seguro do medicamento. 

Por fim é feito o débito informático ao doente e a prescrição médica é arquivada. 

Os tratamentos de quimio/imunoterapia e a medicação adjuvante dos mesmos também 

é dispensada em regime de ambulatório, no entanto não é dispensada diretamente ao 

utente na UFA, mas sim levantada nos SF por um auxiliar de ação médica que, de seguida, 

a transporta para o Hospital de Dia, onde um enfermeiro procede à sua administração.  

Segundo o Decreto-Lei n.º 206/2000, de 1 de setembro, na UFA também podem ser 

dispensados medicamentos que se encontram em rutura na farmácia comunitária (4). Para 

este efeito o utente deve apresentar a receita médica carimbada no mínimo por três 

farmácias a corroborar a rutura em questão. 

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório foi uma atividade levada a 

cabo pelos estagiários diariamente, desde a preparação da medicação à dispensa e 

aconselhamento ao utente, assim como o débito da medicação, atividades estas realizadas 

sob a supervisão do farmacêutico.  
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3.4 Medicamentos sujeitos a controlo especial  

Os psicotrópicos e estupefacientes e os hemoderivados são medicamentos que devido 

a certas características que possuem são sujeitos a um controlo especial, logo têm um 

circuito próprio de distribuição e requerem o preenchimento de um impresso de requisição. 

Também o misoprostol é distribuído em circuito próprio, não por motivos de legislação, mas 

sim devido à sua utilização off label, que requer consentimento informado.  

3.4.1 Psicotrópicos e estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes são das substâncias mais controladas 

mundialmente, isto porque atuam diretamente sobre o sistema nervoso central, como 

estimulantes ou depressores, e podem causar habituação e dependência. Assim, os 

psicotrópicos e estupefacientes estão sujeitos a uma legislação específica descrita no 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, para evitar que estes medicamentos sejam 

desviados para atos ilícitos (5). 

No HCP estes medicamentos são armazenados em cofres, um para comprimidos e 

outro para soluções injetáveis e sistemas transdérmicos, numa sala de acesso restrito. A 

distribuição de psicotrópicos e estupefacientes é feita em circuito próprio, por reposição do 

stock dos serviços ou por cedência individualizada a um utente, sendo que esta última 

ocorre com menos frequência. Como referido anteriormente esta distribuição é feita através 

de impressos de requisições autocopiativos constituídos por um original e uma cópia. Os 

livros de registos e de requisições são exclusivos da Imprensa Nacional – Casa da Moeda 

(6). 

Quando o stock do serviço termina, o impresso de requisição original é entregue aos 

SF, sendo posteriormente arquivado se estiver conforme, e a cópia fica arquivada no 

serviço em questão. Para a reposição do stock é preenchido um novo impresso por cada 

medicamento – DCI, forma farmacêutica, dosagem, quantidade fornecida, serviço ao qual 

é fornecida, identificação do farmacêutico, data e número sequencial do impresso. A 

medicação é acondicionada num saco com a respetiva requisição e transportada até aos 

serviços em uma mala por um auxiliar de ação médica. Juntamente com o cofre é 

transportada uma guia que é assinada e datada pelo enfermeiro que recebe a medicação. 

Aquando da administração de psicotrópicos e estupefacientes é completado o impresso de 

requisição com o nome do doente, quantidade administrada e enfermeiro responsável pela 

administração. Para além de todos estes registos, sempre que há entrada e saída de 

psicotrópicos e estupefacientes dos SF é feita a anotação no anexo de registo do 

movimento de entradas e saídas, faz-se a contagem da quantidade presente no cofre após 

o movimento e o registo da mesma. Semanalmente é ainda realizada uma auditoria 
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semanal ao circuito de distribuição de psicotrópicos e estupefacientes e também um 

inventário ao stock destes medicamentos nos SF, permitindo um controlo ainda mais 

apertado da utilização destas substâncias. 

Todas as sextas-feiras e vésperas de feriados são contactados os serviços que se 

justificam para averiguar a necessidade de preparação de um stock extra destes 

medicamentos, visto que ao domingo e feriados por norma os SF do HCP não se 

encontram em funcionamento. 

Durante o estágio tivemos a oportunidade de acompanhar parte do circuito próprio de 

psicotrópicos e estupefacientes. O preenchimento de impressos de requisições, a 

separação e acondicionamento dos medicamentos a enviar ao serviço, a anotação dos 

movimentos de entradas e saídas destas substâncias no livro de registo assim como a 

contagem e anotação das quantidades presentes no cofre após movimento e a arquivação 

do impresso de requisição original foram atividades realizadas diariamente pelos 

estagiários, sob a supervisão do farmacêutico responsável. A participação no circuito de 

distribuição de psicotrópicos e estupefacientes permitiu adquirir uma maior sensibilidade 

para a necessidade de haver um controlo mais rigoroso da distribuição e utilização destes 

medicamentos. 

3.4.2 Hemoderivados 

Os hemoderivados são medicamentos obtidos por fracionamento e purificação de 

plasma humano, sendo os principais: a albumina, as imunoglobulinas e os fatores de 

coagulação. No final da sua produção, os hemoderivados devem reunir três requisitos 

essenciais: eficácia terapêutica, tolerância clínica e segurança viral (7). Sendo estes 

medicamentos derivados de plasma humano é muito importante garantir a sua 

rastreabilidade. Posto isto, o Despacho Conjunto nº 1051/2000, de 30 de outubro, 

determina que os atos de requisição, distribuição e administração destes medicamentos 

devem ser registados em impresso próprio (8). 

Nos serviços em que se justifica é mantido um stock de serviço de um certo 

hemoderivado, mas a distribuição de hemoderivados também pode ser feita por cedência 

individualizada a um utente. Quando o hemoderivado em questão é utilizado a requisição 

que lhe correspondia chega aos SF. É então preenchida uma nova requisição, composta 

pela “via farmácia” e “via serviço”, para repor o stock do serviço. O nome do medicamento, 

dosagem, lote, fornecedor, prazo de validade, quantidade fornecida, nº de série da 

requisição, nº de Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL), serviço a que é 

fornecido, assinatura, data e número mecanográfico são preenchidos pelo farmacêutico. É 

colocada uma etiqueta autocolante na cartonagem do hemoderivado com o nº de série da 

requisição que lhe corresponde, a saída do hemoderivado é registada no “Registo de 
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Distribuição de Medicamentos Hemoderivados” e o débito do hemoderivado é feito ao 

serviço. O medicamento e a requisição são enviados ao serviço em conjunto, assim como 

a guia que o acompanha e que deve ser assinada pelo enfermeiro que recebe o 

medicamento. Após a administração do hemoderivado cabe ao médico e enfermeiro 

preencher os restantes campos: identificação do doente, identificação do médico, 

justificação clínica e registo de administração. A requisição volta a ser enviada aos SF, o 

“Registo de Distribuição de Medicamentos Hemoderivados” é atualizado e é verificado se 

o serviço fez o débito ao doente. A “via serviço” da requisição é digitalizada e depois 

arquivada juntamente com a “via farmácia”. O ciclo volta a repetir-se.  

Todos estes passos permitem a rastreabilidade do hemoderivado, o que possibilita a 

associação da casualidade entre a administração do hemoderivado e a deteção de uma 

doença infeciosa transmitida pelo sangue. 

O acompanhamento do circuito de hemoderivados foi também uma atividade realizada 

diariamente pelos estagiários no estágio no HCP. Foram realizadas atividades como o 

preenchimento de novas requisições e a realização dos procedimentos necessários, 

referidos anteriormente, para o envio destes medicamentos para os serviços assim como 

o arquivo das requisições de hemoderivados já administrados, atividades estas realizadas 

com a supervisão do farmacêutico. Também a participação neste circuito de distribuição 

próprio nos permitiu perceber o quão importante é poder garantir a rastreabilidade dos 

hemoderivados. 

3.4.3 Misoprostol 

O misoprostol é um medicamento que também possui um controlo mais exigente e, 

portanto, é distribuído em circuito próprio e transportado aos respetivos serviços dentro da 

mesma mala onde são transportados os psicotrópicos e estupefacientes e os 

hemoderivados, sendo a sua distribuição feita por reposição do stock do serviço. Este 

medicamento pertence ao grupo de fármacos designado de antiácidos e antiulcerosos, no 

entanto, tem como utilização off-label, a nível hospitalar, a maturação cervical e/ou indução 

do trabalho de parto e a interrupção medicamentosa da gravidez (9). Para este efeito o 

misoprostol faz-se acompanhar de um documento de Consentimento Informado que tem 

de ser assinado pelo paciente antes da sua toma.  

4. Farmacotecnia 

A farmacotecnia permite aos SF Hospitalares a preparação de fórmulas farmacêuticas 

que não estão disponíveis no mercado na dosagem ou forma farmacêutica necessária, 

sendo a terapêutica personalizada o principal objetivo a atingir. Através desta ferramenta 

é possível ultrapassar as limitações da indústria farmacêutica adaptando as características 
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do medicamento ao perfil fisiopatológico de cada doente, sendo de extrema importância 

em pediatria, visto que nestes casos a dose varia conforme a superfície e o peso corporal, 

a idade e a condição clínica.  

Este setor dos SF está divido em várias unidades: a preparação de citotóxicos, a 

preparação de formas farmacêuticas estéreis, a preparação de formas farmacêuticas não 

estéreis e a reembalagem de medicamentos em doses unitárias. 

4.1 Preparação de citotóxicos 

Na Unidade de Preparação de Citotóxicos são preparados medicamentos citotóxicos 

para o tratamento oncológico de doentes admitidos no Hospital de Dia, em regime de 

ambulatório, e é também entregue a medicação pré e/ou pós tratamento (antieméticos, 

anti-histamínicos, corticosteroides, entre outros). 

O processo começa com a admissão agendada do doente oncológico no Hospital de 

Dia, seguida da colheita de sangue para análise e posterior avaliação clínica em consulta 

médica. Após a confirmação médica de que o doente cumpre os parâmetros necessários 

para a realização do tratamento, a equipa de enfermagem contacta os SF transmitindo esta 

informação. O farmacêutico verifica o tratamento, a dose e o ciclo, sendo que a prescrição 

é validada de acordo com a superfície ou peso corporal, dependendo do fármaco em 

questão, e são impressos o mapa de produção de citotóxicos (onde é registado o lote e 

validade de cada fármaco e do soro de diluição utilizado) e os rótulos de identificação da 

preparação (que contêm a identificação do doente, composição da preparação citotóxica, 

nº de lote interno, data de preparação, prazo de utilização e condições de conservação). 

Estes documentos são entregues a um segundo farmacêutico que os coloca juntamente 

com as matérias-primas necessárias em tabuleiros metálicos, e os envia para a 

antecâmara por transfer, um sistema de comunicação de materiais que não permite a 

abertura das duas portas em simultâneo. 

Na antecâmara o farmacêutico que manipula os tratamentos recolhe o que foi enviado 

pelo transfer, adiciona o restante material necessário (seringas, agulhas, spikes, bombas 

perfusoras) num novo tabuleiro destinado à preparação de um tratamento por doente e 

pulveriza o material com álcool a 70%. Neste passo são verificados novamente todos os 

dados relativos à preparação do citotóxico (dupla verificação).  

Na sala limpa é feita a preparação do tratamento. Os SF do HCP são pioneiros na 

preparação da quimio/imunoterapia em isoladores, tendo substituído as habituais câmaras 

de fluxo laminar vertical por isoladores capacitados de um sistema de videotransmissão 

(10). Os isoladores permitem a criação de um sistema fechado que aumenta a proteção do 

operador e a assepsia durante o processo de preparação dos tratamentos oncológicos. O 
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sistema de videotransmissão permite a dupla validação em tempo real, a partir do exterior 

da sala limpa, e a gravação de imagens. 

Após a preparação, os tratamentos são devidamente rotulados, acondicionados e 

etiquetados como citotóxicos. Os tratamentos com fármacos fotossensíveis são protegidos 

com papel de alumínio e é aplicada uma etiqueta de frio, no caso de ser necessário 

refrigeração. A equipa de enfermagem é contactada para recolher o tratamento, que é 

enviado novamente pelo transfer, ao farmacêutico responsável pela validação e libertação 

do lote, sendo transportado pelo enfermeiro em uma mala térmica até ao Hospital de Dia 

para administração ao doente. 

O tratamento oncológico é depois debitado ao doente pelo farmacêutico e o mapa de 

produção de citotóxicos, devidamente rubricado pelo farmacêutico operador e pelo 

farmacêutico supervisor, este documento é digitalizado e arquivado, sendo a digitalização 

armazenada online na “pasta” do doente. Todos estes passos são registados na “Folha de 

Registo Diária dos Tratamentos”. 

Para a preparação de citotóxicos e formas farmacêuticas estéreis é necessário pessoal 

treinado e qualificado assim como instalações e equipamentos que cumpram os requisitos 

que permitem garantir a qualidade, eficácia e segurança do produto final e também a 

segurança do operador. O operador encontra-se devidamente fardado com roupa 

hospitalar, socas e sapatos descartáveis (Fardamento I – realizado no vestuário); touca e 

máscara bico de pato (Fardamento II); bata, e após a desinfeção das mãos, luvas 

(Fardamento III). Toda a estrutura e organização da sala limpa e da antecâmara é pensada 

de forma a minimizar a acumulação de partículas e microrganismos. Entre as salas com 

diferentes níveis de limpeza existe uma diferença de pressão, sendo a pressão estática na 

sala limpa inferior à dos ambientes adjacentes, impedindo a entrada de ar externo. No 

início de cada dia é registada a pressão diferencial, assim como a temperatura de cada 

sala. O isolador é esterilizado no início e no fim do dia com álcool a 70% e semanalmente 

é esterilizado com álcool a 70%, Bacillol® e peróxido de hidrogénio. 

O controlo microbiológico é feito diariamente, pela validação do processo assético, 

utilizando os meios de gelose de sangue (deteção de bactérias) e Sabouraud (deteção de 

fungos). É feito o controlo em: 

• Dedos do operador (no final da preparação) 

• Superfície do isolador (técnica de colheita de zaragatoa) 

• Ar do isolador (placa de petri aberta durante a sessão de trabalho) 

• Amostra (1mL da preparação final) 

Durante o estágio no HCP apenas duas semanas foram dedicadas a este setor. Foram 

realizadas atividades como a preparação de tabuleiros a enviar por transfer, o registo do 

lote e validade de cada fármaco e soro de diluição no mapa de produção, assim como a 
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separação da pré-medicação. Uma atividade deixada à responsabilidade dos estagiários 

foi a rotulagem e separação das placas de petri para o controlo microbiológico diário. O 

sistema de videotransmissão acoplado ao isolador permitiu a observação da preparação 

de múltiplos tratamentos citotóxicos no isolador, mostrando-se também aqui uma mais 

valia. No último dia passado neste setor foi possível entrar na antecâmara e na sala limpa 

para uma explicação mais detalhada sobre os procedimentos que nestas ocorrem e para 

além disto foi nos dada a oportunidade de simular a preparação de citotóxicos, tendo sido 

esta uma experiência muito enriquecedora permitido contactar com material e técnicas de 

manipulação especificas. 

4.2 Preparação de formas farmacêuticas estéreis 

Na unidade de preparação de formas farmacêuticas estéreis são preparados colírios de 

mitomicina C oftálmica (uso off-label) e seringas para injeção intraocular de bevacizumab 

(uso off-label no tratamento da degenerescência macular relacionada com a idade e na 

retinopatia diabética proliferativa) (9), sendo também realizada a aditivação de bolsas de 

nutrição parentérica (NP). Quando é necessária a produção de bolsas de NP para neonatos 

é feito um pedido ao Hospital CUF Descobertas (Lisboa), onde são preparadas e 

posteriormente enviadas. 

A NP consiste na administração de macro (proteínas, hidratos de carbono e lípidos) e 

micronutrientes (oligoelementos, sais e vitaminas) a doentes, que devido à sua situação 

clínica, não conseguem obter os nutrientes necessários por via oral ou entérica. Esta pode 

ser utilizada em todos os grupos etários, sendo administrada por via intravenosa (periférica 

ou central), no entanto pode acarretar efeitos adversos graves e por isso a sua prescrição 

deve ser devidamente ponderada (11).  

Os SF mantêm um registo físico de todos os doentes a que são prescritas e dispensadas 

NP. Após ser feita a prescrição médica de uma NP que apenas necessita de aditivação, a 

prescrição é validada pelo farmacêutico e é impressa uma cópia da mesma para anexar à 

ficha do doente. É também na ficha do doente que são anotados o prazo de utilização e o 

lote de cada matéria-prima necessária, assim como o lote interno da NP aditivada. São 

então impressos os rótulos da NP (identificação do doente, composição da NP, lote interno, 

data de preparação, prazo de utilização e condições de conservação), estes são colocados 

no transfer juntamente com as matérias-primas necessárias e um saco fotoprotector para 

colocar a NP após a aditivação. Na sala limpa destinada à aditivação de nutrições 

parentéricas o farmacêutico operador, devidamente fardado como referido na secção 4.1, 

procede à aditivação da NP em câmara de fluxo laminar, rotulagem e acondicionamento 

da mesma. Todas as nutrições parentéricas são acondicionadas em sacos fotoprotectores, 

providas de uma etiqueta de frio e identificadas de acordo com a via de administração (veia 
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central ou veia periférica). Assim como nos outros setores é feia a anotação no registo 

diário de nutrições parentéricas. 

Como no HCP a preparação de formas farmacêuticas estéreis ocorre apenas três vezes 

por semana e nem sempre surge a necessidade da sua preparação nos dias em questão, 

neste setor foram apenas realizadas atividades como a separação das matérias-primas 

necessárias para a aditivação das nutrições parentéricas e a atualização da fica do doente 

relativa às nutrições parentéricas.  

4.3 Preparação de formas farmacêuticas não estéreis  

A preparação de formas farmacêuticas não estéreis tem como objetivo a preparação de 

medicamentos que não são comercializados no mercado quer na dosagem quer na forma 

farmacêutica necessária. São também preparadas soluções a serem utilizadas nos 

serviços, como a solução de ácido tricloroacético a 30%, a solução de ácido acético a 3% 

e a solução de alcoólica a 50%.  

Para cada preparação é elaborada uma “Folha de Preparação de Preparações 

Galénicas Estéreis e Não Estéreis” e é registada a sua preparação no registo diário de 

manipulados, ambos os documentos são assinados pelo operador e pelo farmacêutico 

supervisor. Este documento contém informação relativa à preparação galénica (nome do 

medicamento, nº de lote interno, data de preparação, material de embalagem, prazo de 

utilização e condições de conservação, assim como o controlo de qualidade), informação 

relativa às matérias-primas utilizadas (substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, 

assim como o nº de lote, a validade, o fornecedor, a quantidade calculada e a quantidade 

medida de cada uma das matérias-primas) e uma breve descrição do modo de preparação 

do medicamento. Durante a preparação de formas farmacêuticas não estéreis o operador 

também se encontra devidamente fardado com bata, máscara e luvas.  

Durante o estágio surgiram inúmeras oportunidades de preparação de formas 

farmacêuticas não estéreis. Entre as preparações realizadas mais frequentemente estão a 

suspensão oral de trimetoprim a 1% (m/v), indicada para tratamento de infeções urinárias 

e infeções do trato respiratório em neonatologia e pediatria (12) e a suspensão oral de 

oseltamivir (15 mg/ml), uma vez que no período de realização do estágio se verificou um 

aumento na admissão de crianças positivas para o vírus Influenza A, sendo que nenhuma 

destas preparações possui alternativa no mercado. Outra preparação bastante preparada 

nesta unidade são os bochechos de nistatina compostos, destinados maioritariamente ao 

tratamento de candidíases orais em doentes oncológicos, assim como as soluções para 

utilização pelos serviços como a solução de ácido acético a 3%, solução de ácido 

tricloroacético a 30% e solução alcoólica a 50%. 
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4.4 Reembalagem de medicamentos em doses unitárias 

Os medicamentos que são dispensados em doses individualizadas devem apresentar 

de forma visível a respetiva DCI, dosagem, lote e validade. No entanto, como nem todos 

os blisters apresentam esta informação, é necessário proceder à reembalagem, 

possibilitando a individualização de medicamentos provenientes de embalagens multidose. 

Pode também ser necessário fracionar os comprimidos, caso não se verifique o 

comprometimento da farmacocinética, por exemplo quando a dose prescrita não é 

comercializada. A fração do comprimido obtida é posteriormente reembalada, sendo este 

procedimento realizado por um auxiliar de ação médica, recorrendo a um equipamento 

automático, e validado por um farmacêutico. O produto final apresenta então a respetiva 

DCI, dose final, lote do medicamento, prazo de validade (que após reembalagem encurta) 

e lote interno atribuído. Também o fracionamento e reembalagem de comprimidos de 

misoprostol é realizado neste setor dos SF, visto que, como referido anteriormente, este 

fármaco é utilizado off-label logo não existe no mercado a dose pretendida para esse efeito 

(9). 

Também todo este processo foi observado pelos estagiários, desde a validação de 

prescrições de medicamentos em doses que não se encontram disponíveis no mercado ao 

fracionamento do medicamento e/ou reembalamento pelo auxiliar de ação médica e 

validação do mesmo pelo farmacêutico.  

5. Reuniões Multidisciplinares 

A prestação de cuidados de saúde é centrada no doente, e para ser possível responder 

da forma mais rápida e adequada a situações muitas vezes complexas e inesperadas é 

necessário avaliar a multiplicidade dos fatores envolvidos na hospitalização do doente. 

Assim surgem as equipas multidisciplinares que incluem profissionais de saúde de 

diferentes níveis da pirâmide de tratamento. Como resultado, o aumento da comunicação 

entre os profissionais de saúde permite diminuir eventos adversos, melhorar resultados, 

encurtar o tempo de internamento e aumentar a satisfação dos doentes (13). 

No HCP as reuniões multidisciplinares são uma prática diária. Durante a manhã 

realizam-se separadamente as reuniões para discussão da situação clínica dos pacientes 

que se encontram na UCIP e no IGPED, enquanto durante a tarde decorre a reunião 

direcionada aos pacientes da Medicina Interna (IGP4). Nestas reuniões multidisciplinares 

estão presentes: um médico, um ou vários enfermeiros, um nutricionista e um farmacêutico. 

A presença dos estagiários nas reuniões multidisciplinares foi possível, mostrando-se 

sem dúvida ser uma atividade de enorme importância, permitindo um diálogo direto entre 

os diferentes profissionais de saúde traduzindo-se em uma otimização do plano de 
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tratamento do doente. O farmacêutico hospitalar nestas reuniões possui um papel 

importante, sendo que é este que verifica se é necessário realizar o ajuste da dose de 

algum fármaco em relação à clearance renal do doente, durante a validação da prescrição, 

e também está a par da monitorização dos níveis séricos de vancomicina, em doentes a 

realizar o tratamento com este antibiótico. 

Devido ao elevado número de doentes internados principalmente na Medicina Interna 

(IGP4) foi proposto aos estagiários o desenvolvimento de um sistema que possibilitasse a 

preparação das reuniões e análise dos doentes de uma forma mais célere, eficaz e 

compacta, sem que haja a perda de informação, uma vez que toda a informação relevante 

fica registada a nível informático (Anexo I). Assim foi criada uma folha Excel® a ser 

atualizada diariamente com a informação relevante (nome, cama e idade do doente, 

parâmetros bioquímicos e medicação mais relevantes), previamente à reunião. A 

compilação da informação mais relevante, relativa à situação clínica dos utentes no IGP4, 

mostrou ser uma forma eficiente, rápida e bastante útil na preparação das reuniões. A 

tarefa de atualizar a folha de Excel® diariamente foi deixada a cabo dos estagiários, 

possibilitando o contacto com múltiplas patologias, diferentes tipos de análises clínicas e 

também esquemas terapêuticos. Em caso de alguma dúvida ou discrepância, os 

farmacêuticos estavam sempre disponíveis para analisar a situação em conjunto com os 

estagiários. 

6. Conclusão 

A realização do estágio profissionalizante foi, sem dúvida, uma mais valia no nosso 

percurso académico, tanto a nível profissional como pessoal. Foi-nos possível perceber o 

verdadeiro papel e funções que um farmacêutico hospitalar desempenha, contactar com 

outras realidades e adquirir novas competências, tornando-se uma experiência 

enriquecedora a todos os níveis. Foi um privilégio podermos realizar o nosso estágio nos 

SF do HCP, onde fomos extremamente bem recebidos por toda a equipa sem exceção, 

desde os auxiliares de ação médica aos farmacêuticos. O trabalho desenvolvido e as 

competências obtidas só foram possíveis uma vez que foi possível pôr em prática todos os 

conhecimentos transmitidos pelos profissionais que integravam os serviços farmacêuticos 

do HCP. Devido à pandemia de COVID-19, este ano fomos dos poucos estudantes que 

tiveram a oportunidade de vivenciar a realidade de um farmacêutico hospitalar e, portanto, 

não poderíamos estar mais gratas pela oportunidade de realizar o estágio em Farmácia 

Hospitalar.  
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Anexos  

Anexo I - Ficha para preparação dos doentes discutidos na Reunião Multidisciplinar da Medicina Interna (IGP4). 
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