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Resumo 

O relatório de estágio profissionalizante encontra-se dividido em duas partes, sendo a primeira 

parte relativa às atividades desenvolvidas diariamente no decorrer do estágio em farmácia comunitária 

e a segunda parte relativa à exposição dos temas desenvolvidos na farmácia ao longo do estágio. 

Na primeira parte encontra-se descrita a organização e o funcionamento da Farmácia Saúde e 

todo o circuito do medicamento em farmácia comunitária desde a sua receção nas encomendas, 

passando pela prescrição médica, no caso de medicamentos sujeitos a receita médica, pela dispensa do 

medicamento ao utente e terminando num aconselhamento farmacêutico. 

A segunda parte compreende os temas que foram desenvolvidos ao longo do estágio e para 

cada tema é apresentado o seu enquadramento, a fundamentação teórica e a forma como o trabalhei. 

No final desta parte faço referência a alguns projetos em que participei e desenvolvi. 

O primeiro tema é “Candidíase vaginal” e a ideia de trabalhar este tema teve origem na venda 

frequente de medicamentos como o Ginocanesten®, que sendo um medicamento não sujeito a receita 

médica é de fácil acesso à população geral e é esta facilidade que cria alguma preocupação, na medida 

em que as pessoas, por vezes pouco informadas, podem tratar um outro problema de saúde de forma 

inadequada.  

O segundo tema é a “Menopausa” e a ideia surgiu das diversas queixas de sintomas que fui 

ouvindo no atendimento ao longo do estágio. Para tentar esclarecer e ajudar as mulheres sobre esta 

nova fase da sua vida, decidi pesquisar um pouco mais sobre o tema e apresentar algumas soluções 

para essas queixas frequentes. 

A pesquisa realizada para o desenvolvimento dos dois primeiros temas possibilitou-me a 

criação de um documento de cross-selling, ao qual faço referência após os temas abordados. Este 

documento ficará disponível na Farmácia Saúde e poderá facilitar o trabalho de aconselhamento 

relativamente aos produtos em questão. 

Durante o meu estágio, participei também na realização de questionários a utentes da farmácia 

que tivessem mais de 65 anos, fossem polimedicados (5 ou mais medicamentos) e não tivessem 

doenças cognitivas (doença de Alzheimer e de Parkinson). Esta participação é relativa à primeira fase 

do estudo de “Prevalência e Caraterização de Doentes Idosos Polimedicados da Zona Norte de 

Portugal” que está a ser desenvolvido pelo FARMA|inove. 
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Introdução 

O Estágio Curricular em Farmácia Comunitária surge no âmbito do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto e é o culminar e o consolidar de todo o conhecimento 

adquirido ao longo de 9 semestres de formação. Foi realizado na Farmácia Saúde por um período de 4 

meses, no qual tive oportunidade de conhecer a organização e o funcionamento de uma farmácia 

comunitária, aprender algo novo com os diferentes casos que surgiam diariamente e ainda desenvolver 

capacidades e competências ao nível pessoal e interpessoal. 

 Este estágio é fundamental para a formação pessoal e profissional de um futuro farmacêutico, 

uma vez que é nesta fase que conseguimos pôr em prática o conhecimento que adquirimos ao longo 

do curso e com o trabalho do dia-a-dia na farmácia é ainda possível aprender e conhecer muito mais. 

Para além de toda essa aprendizagem, o estágio serve também para desenvolvermos a componente 

social e humanitária que é intrínseca à profissão de farmacêutico. 

Os temas abordados neste relatório e desenvolvidos durante o meu estágio na Farmácia Saúde 

foram a candidíase vaginal e a menopausa, que surgiram como resultado das pequenas experiências 

que fui tendo no atendimento ao público ao longo do estágio. 
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I. Estágio Farmácia Comunitária 

1. Farmácia Saúde 

A Farmácia Saúde situa-se na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, no Porto, e abriu 

portas a 13 de Abril de 1938. 

Em 1982, a Farmácia Saúde foi adquirida pela Dra. Maria Margarida Barros Nobre Moreira 

que assumiu a direção técnica da farmácia até aos dias de hoje. Atualmente, a equipa da farmácia é 

composta por 8 profissionais de saúde, pela diretora técnica, a Dra. Margarida Moreira, por 4 

farmacêuticos, por 2 técnicos de farmácia, por 1 técnica auxiliar de farmácia e por 2 responsáveis pela 

limpeza da farmácia. 

A Farmácia Saúde encontra-se em funcionamento todos os dias úteis das 9h às 19h15 e ao 

sábado das 9h às 13h, conforme o artigo 30º Decreto-Lei 307/2007, de 31 de Agosto [1]. 

Localiza-se numa zona residencial, pelo que a maioria dos seus clientes moram na área e, 

apesar da heterogeneidade a nível etário, é a população idosa que se destaca pela maior frequência na 

farmácia.  

 

Neste momento a Farmácia Saúde é uma start-up do Grupo Holon, que é uma rede nacional 

de farmácias, independentes e autónomas que partilham uma mesma marca, imagem e forma de estar 

e ser Farmácia. A gestão do Grupo Holon baseia-se na cooperação estratégica entre as farmácias do 

Grupo e tem como objetivos partilhar recursos, melhorar as condições de compra, potenciar as vendas, 

fidelizar clientes e, desta forma, reduzir os custos [2]. Desta forma, a Farmácia Saúde beneficia, 

essencialmente, das vantagens comerciais de compra dos produtos do portefólio do Grupo, 

conseguindo bonificações nos produtos, com os quais trabalha habitualmente, sem o empate de capital 

que a compra direta aos laboratórios implica. 

 

1.1. Instalações Farmácia Saúde 

As instalações da Farmácia Saúde garantem a segurança, conservação e preparação dos 

medicamentos, bem como a comodidade e privacidade dos utentes e da respetiva equipa técnica de 

acordo com requisitos mínimos legais do artigo 29º Decreto-lei 307/2007, de 31 de Agosto [1].  

A zona do atendimento ao público (Figura 1) é uma área ampla e iluminada com 5 postos de 

atendimento. Um destes postos situa-se mais próximo da entrada e é utlizado essencialmente para 

aconselhamento de produtos de cosmética. É nesta área que se encontra ainda uma máquina automática 

para pressão arterial e outra para medição do peso e altura, com determinação do índice de massa 

corporal.  



Relatório de Estágio Profissionalizante  Farmácia Saúde 

3 
 

Existem vários expositores e lineares com produtos de cosmética e higiene corporal, como 

Caudalie®, Lierac®, Filorga®, Vichy®, Roche-Posay®, Avène®, Uriage®, A-Derma®, Klorane®, René 

Furterer®, Phyto®, ISDIN® entre outras. 

A farmácia possui uma zona, na qual os produtos expostos variam consoante a altura do ano, 

como é o caso dos protetores solares pelo verão e os produtos de anti-queda para o cabelo pelo outono. 

Existe ainda uma zona destinada a produtos veterinários e outra para produtos de puericultura de 

marcas como a Chico® e a Nuby®. Há uma série de produtos que se encontram arrumados em gavetas 

específicas atrás dos balcões, como os antigripais, as pastilhas para as dores de garganta, cremes das 

mãos, bálsamos dos lábios, produtos de higiene oral, repelentes de insetos, dispositivos médicos, o que 

facilita o seu acesso na hora do atendimento. 

Para um aconselhamento farmacêutico mais privado, a Farmácia Saúde possui um gabinete de 

atendimento (Figura 2), onde se realiza a medição de parâmetros bioquímicos (glicémia, colesterol 

total, ácido úrico, etc) e da pressão arterial. É ainda nesta sala, que se administram as vacinas (que não 

pertencem ao plano nacional de vacinação), como a vacina da gripe, e onde decorre o aconselhamento 

de nutrição com uma nutricionista. Este gabinete de atendimento possui ainda um WC destinado aos 

clientes.  

Na zona de receção e verificação de encomendas encontra-se todo o equipamento necessário 

para a realização, receção e confirmação de encomendas.  

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e os medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM) estão organizados e arrumados por ordem alfabética e de acordo com a sua forma 

farmacêutica num sistema de colunas de gavetas deslizantes. Desta forma, os cremes/pomadas ocupam 

a primeira coluna de gavetas, seguindo-se os supositórios/óvulos/enemas, os colírios/soluções nasais, 

os injetáveis, os comprimidos/cápsulas que ocupam a maior parte das gavetas, as 

loções/sprays/soluções cutâneas, os granulados/saquetas, as ampolas e os xaropes/soluções que 

ocupam as gavetas da zona superior. Existem ainda gavetas destinadas aos colutórios, aos suplementos 

alimentares e às tiras-teste e lancetas. 

Devido à elevada rotação de alguns medicamentos, existem gavetas exclusivas para o Ben-u-

ron®/Paracetamol, para as benzodiazepinas Lexotan® e Lorenin® e para as Aspirina®. 

Os medicamentos e vacinas que exigem temperaturas baixas de conservação são armazenados 

num frigorífico próprio e os estupefacientes e psicotrópicos são guardados num cofre. 

 A Farmácia Saúde apresenta uma zona para preparação dos medicamentos manipulados, 

quando requisitados, que garante a segurança e qualidade dos medicamentos preparados, tal como, se 

encontra legislado no Decreto-lei 307/2007, de 31 de Agosto [1]. 
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2. Gestão e Logística Farmácia Saúde 

2.1.  Sistema Informático Software – 4 Digital Care 

O sistema informático 4 Digital Care (4D Care) foi instalado em Maio de 2014 e veio facilitar 

bastante todas as tarefas do dia-a-dia de uma farmácia, desde a receção e gestão de encomendas, 

devolução de produtos, loteamento das receitas no final do mês e até no atendimento ao público. Ao 

longo do estágio tive oportunidade de contactar com o sistema informático Sifarma 2000, por exemplo, 

para aceder à ficha do cliente quando este não sabia qual era o medicamento (genérico ou marca 

Figura 2 Gabinete de Atendimento da Farmácia Saúde 

Figura 1 Interior da Farmácia Saúde - Zona de Atendimento ao público 
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comercial) e esta informação ainda não se encontrava no histórico de vendas do novo sistema 

informático.  

O 4D Care é uma ferramenta de gestão essencial para o bom funcionamento da Farmácia 

Saúde. Este sistema informático é um meio de fazer encomendas, bem como de dar entrada destas, de 

efetuar devoluções de produtos, de controlar prazos de validade, entre outros.  

Relativamente ao atendimento ao público, o 4D Care permite não só a concretização da venda, 

mas também confirmar ou mesmo obter e transmitir informação de grande utilidade para o utente, 

como posologia e conselhos de utilização. Neste campo do atendimento, este sistema informático ainda 

apresenta uma grande lacuna, uma vez que o Sifarma 2000 permitia ver interações e efeitos secundários 

dos medicamentos, enquanto que o 4D Care apenas tem uma hiperligação para o folheto informativo 

e o Resumo das Caraterísticas do Medicamento (RCM) disponíveis no INFARMED (Autoridade 

Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde, I.P). 

O 4D Care permite criar uma ficha de cliente, onde consta alguma informação do cliente, como 

o nome, data de nascimento, o número de identificação fiscal (NIF) e morada completa. Para além 

dessas informações pessoais, o sistema informático permite aceder ao histórico de vendas de cada 

cliente e, desta forma, conseguimos consultar os medicamentos que o cliente está a tomar no momento 

ou que já tomou. Esta consulta é de extrema importância, uma vez que muitas vezes as pessoas trazem 

as receitas médicas e depois não sabem quais são as marcas/laboratórios de genéricos dos 

medicamentos que habitualmente tomam. A escolha do mesmo laboratório é importante para a maior 

parte dos clientes, principalmente os polimedicados, na medida em que previne erros na administração 

de fármacos, como duplicações, erros de dosagem, erros na hora da toma, entre outros. 

Nos casos, em que a farmácia não tem a medicação toda disponível para o cliente, podemos 

encomendar via gadjet ou via telefónica e reservar os medicamentos em falta para o cliente. O sistema 

informático permite emitir o papel de reserva, que discrimina a designação do produto, a quantidade e 

se está pago ou não, e é entregue ao cliente para este poder levantar os produtos em falta. 

A Farmácia Saúde apresenta ainda um cartão de fidelização, que possibilita o acesso a 

descontos e, desta forma, consegue atrair mais clientes e fidelizá-los à farmácia. Os clientes que 

possuem o cartão ganham pontos na compra de medicamentos não sujeitos a receita médica, produtos 

de cosmética e higiene corporal, entre outros, e posteriormente podem descontá-los numa das compras 

seguintes. O sistema informático permite ver os pontos que o cliente tem e descontá-los no momento 

da venda. 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante  Farmácia Saúde 

6 
 

2.2. Gestão de stocks 

Uma boa gestão de stocks é fundamental numa farmácia, uma vez que os produtos existentes 

na farmácia constituem a quase totalidade do capital investido e, por isso, deve ser garantido o equilíbrio 

entre a quantidade mínima e máxima, para que não haja rutura ou excesso de produtos. 

A gestão de stocks na Farmácia Saúde é, em parte, facilitada pelas funcionalidades que o 

sistema informático 4D Care apresenta.  

As compras dos produtos farmacêuticos aos armazenistas estão relacionadas com rotatividade 

do produto e a sazonalidade. Cada produto tem uma “Ficha de produto” no sistema informático, onde 

está registado um conjunto de informações relativas ao produto, como o valor do seu stock mínimo e 

máximo, a rotatividade, o fornecedor pré-definido, entre outros. Quando o valor mínimo de produto é 

atingido o sistema informático propõe automaticamente o produto para encomenda. No final do dia a 

farmacêutica responsável pelos níveis de stock analisa as sugestões feitas pelo sistema e procede às 

encomendas para o dia seguinte. A cada produto está associado um fornecedor pré-definido, mas caso 

haja vantagens comerciais esse fornecedor pode ser alterado por outro. A Udifar, um dos fornecedores 

de eleição, é parceira do Grupo Holon, o que permite a compra de produtos farmacêuticos neste 

armazenista ao preço do portefólio do Grupo Holon. Desta forma evita as compras diretas aos 

laboratórios que exigem sempre a compra de elevada quantidade de produto, o que significa que a 

farmácia fica com muito produto em stock e produto “parado” é dinheiro “parado”, pelo menos, até à 

sua venda.   

Para além das compras feitas aos armazenistas, por vezes, também se fazem compras 

diretamente aos laboratórios, normalmente quando estes fazem condições especiais que se tornam 

vantajosas para a farmácia. Nestas compras as quantidades costumam ser padronizadas e elevadas e, 

por isso, a farmácia só tem interesse em adquirir caso o produto seja escoado facilmente e vendido em 

grandes quantidades. Por exemplo, no início de setembro a farmácia fez uma compra direta de 

Fluimucil® comprimidos orodispersíveis à Zambon. Este produto é novo, sendo que a forma 

farmacêutica é diferente da do produto já existente (comprimidos efervescentes), e, tal como o 

Fluimucil® comprimidos efervescentes, pode ter bastante rotatividade na altura do outono/inverno, que 

corresponde à época das gripes e constipações. Para além disso, como é um produto orodispersível 

torna-se vantajoso para a adesão de um público mais jovem, uma vez que podem facilmente transportá-

los consigo e também, no caso de pessoas que não gostam de comprimidos efervescentes, é uma 

excelente alternativa.  
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2.3. Gestão de Encomendas 

2.3.1.  Receção 

A receção de encomendas foi a minha primeira tarefa no estágio e a principal durante as duas 

primeiras semanas. No entanto, continuou a estar bem presente e a fazer parte das minhas funções ao 

longo de todo o estágio. Este trabalho foi das etapas mais importantes do meu estágio, na medida em 

que foi nesta etapa que comecei a ter contacto com os vários medicamentos, as marcas, os laboratórios 

dos genéricos e diferentes produtos farmacêuticos que se vendem na farmácia e muito dos quais eu 

desconhecia. Para além disso, permitiu-me ir conhecendo as funcionalidades do sistema informático 

4D Care e os locais onde são arrumados os produtos farmacêuticos.  

  

Quando as encomendas chegam à farmácia assino e carimbo a guia de transporte, que confirma 

que recebi a encomenda, e que volta para o respetivo fornecedor. A maior parte dos produtos 

farmacêuticos vêm transportados em caixas plásticas, que se designam de “banheiras”. Posteriormente, 

confirmo se existem medicamentos de frio nas “banheiras” e, caso existam, guardo-os no frigorífico 

próprio. As encomendas são acompanhadas das guias de remessa/faturas (documento que acompanha 

a mercadoria desde o fornecedor até à farmácia), que são enviadas em duplicado, e nas quais consta: 

identificação do fornecedor (nome, morada, telefone, número de contribuinte, capital social); 

identificação da farmácia; hora e local de expedição e de chegada; designação dos produtos (nome 

comercial, código do produto, forma farmacêutica, dosagem e tamanho da embalagem); quantidade 

encomendada e quantidade enviada; bónus ou percentagem de desconto; preço de custo (opcional para 

a guia de remessa mas obrigatório para a fatura); PVP (preço de venda ao público) e IVA (Imposto de 

Valor Acrescentado) a que os produtos estão sujeitos. 

A entrada dos produtos farmacêuticos no sistema informático pode ser pelo Código Nacional 

de Produto (CNP), que é um código atribuído pela Associação Nacional de Farmácias (ANF), ou por 

um código interno atribuído aleatoriamente pelo sistema informático, no caso de o produto não ter 

nenhum CNP atribuído. À medida que se dá entrada dos produtos farmacêuticos, é importante verificar 

se o PVP, que vem impresso na cartonagem dos medicamentos de preço marcado, se encontra em 

vigor, ou caso contrário a caixa deverá ser devolvida ao fornecedor. O PVP desses produtos 

farmacêuticos vai mudando, mas o preço antigo continua em vigor durante um período definido de 

tempo. Para além disso, é necessário ter atenção aos produtos que são retirados do mercado ou cujo 

CNP é alterado, pois nesses casos tenho que aceder à ficha do produto e colocar o stock máximo e 

mínimo a zero ou inativar o produto para que o sistema informático não o volte a pedir. 
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Após registar a entrada de todos os produtos da encomenda confirmo que o número total de 

produtos da encomenda é o mesmo que vem faturado. Depois, corrijo o preço de custo dos produtos 

farmacêuticos e altero o preço da venda ao público (PVP) dos produtos de venda livre, de acordo com 

a margem de lucro estabelecida na farmácia, sendo que as papas e os leites têm uma margem mais 

reduzida que os produtos cosméticos. Para além disso, vou atualizando os prazos de validade dos 

produtos farmacêuticos, verificando sempre o prazo de validade que está marcado na cartonagem dos 

produtos da encomenda. Caso o prazo de validade do produto esteja a 3 meses do final, o produto é 

devolvido ao fornecedor. Por fim, verifico se os valores finais (ilíquido e líquido) correspondem aos 

que vêm faturados.  

No final, marco o preço dos produtos farmacêuticos de venda livre com uma etiqueta, imprimo 

os talões de reserva, que associo ao respetivo produto reservado e depois guardo-o numa determinada 

gaveta se estiver pago e num outro local se apenas estiver reservado. Os restantes produtos da 

encomenda arrumo-os nos locais destinados na farmácia.  

 

2.3.2. Fornecedores 

Os principais fornecedores da Farmácia Saúde são a Alliance Healthcare, a COOPROFAR e 

a Udifar que entregam as encomendas diárias.  

A Udifar, que vem diretamente de Lisboa, entrega apenas as encomendas diárias e a Alliance 

Healthcare e a COOPROFAR entregam encomendas 3 e 2 vezes por dia, respetivamente, num horário 

pré-definido. Estes dois últimos fornecedores facilitam imenso o nosso trabalho, pois no caso de faltar 

algum medicamento para o cliente podemos sempre encomendá-lo por telefone ou gadget (via 

informática) a estes fornecedores e serem entregues ainda no próprio dia. 

 

2.3.3. Empréstimo a farmácias 

Sempre que um medicamento ou um outro produto se encontra indisponível no mercado ou a 

sua entrega é demorada e este é necessário com urgência pode recorrer-se aos empréstimos entre 

farmácias. A devolução é feita com um medicamento igual ou um com o mesmo princípio ativo e de 

valor aproximado. Geralmente, na Farmácia Saúde recorremos às farmácias que se localizam mais 

perto, de forma a rapidamente chegarmos lá, como é o caso da Farmácia Alírio de Barros e da Farmácia 

da Cruz.  
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2.3.4. Devolução 

A devolução de um produto pode ocorrer em várias situações, nomeadamente, a receção de 

um produto danificado ou de um produto não pedido, a validade inferior ao mínimo permitido, o não 

envio de um produto faturado ou a retirada de um produto do mercado mediante circular do 

INFARMED. 

No caso de um produto que vem faturado, mas não foi enviado, contacto o fornecedor via 

telefónica e faço uma reclamação, que terá um número de reclamação associado. O fornecedor, 

aceitando a devolução, pode regularizá-la através da emissão de um nota de crédito desse produto, que 

nos é enviada posteriormente, e se for do nosso interesse pode trocar por um produto igual, que é 

enviado faturado na encomenda seguinte. Por fim, emito uma nota de devolução, onde consta a 

identificação do produto não enviado, a quantidade, o motivo de devolução e em observações o número 

da fatura e o número da reclamação. A nota de devolução é impressa e fica na farmácia até à chegada 

da nota de crédito. 

No caso em que o produto vem danificado, emito uma nota de devolução onde consta a 

identificação do produto danificado, a quantidade, o motivo de devolução e em observações o número 

da fatura. A nota de devolução é impressa em triplicado, sendo que a original e o duplicado são 

devidamente carimbados e assinados e vão acompanhar o produto danificado, que é recolhido pelo 

fornecedor quando este chega com uma nova encomenda. O triplicado fica na farmácia até à chegada 

da nota de crédito. Por fim, comunico à Autoridade Tributária (AT) a guia de transporte do produto 

que vai ser devolvido. 

 

Todos os meses é feita uma revisão do prazo de validade dos produtos farmacêuticos existentes 

na farmácia, imprimindo-se uma listagem, a partir do 4D Care, na qual constam todos os produtos com 

um prazo de validade a expirar nos 3 meses seguintes. Depois de recolhidos os produtos, os prazos de 

validade são atualizados no sistema informático, de acordo com os produtos que ficam em stock. Os 

produtos são enviados juntamente com uma nota de devolução ao fornecedor, que emite uma nota de 

crédito ou procede à troca dos produtos. 

Normalmente, a devolução destes produtos é feita à Alliance Healthcare que não requer o 

número da fatura em que os respetivos produtos vieram faturados, ao contrário da COOPROFAR. 

Como o nosso sistema informático, 4D Care, ainda não permite saber a encomenda em que veio cada 

produto, é mais simples fazer a devolução pela Alliance Healthcare.  

Posteriormente, se o fornecedor aceitar a devolução desses produtos emite uma nota de crédito 

que é enviada para farmácia e se não aceitar a devolução, é efetuada a quebra do produto no stock e a 

farmácia é reembolsada no valor do IVA.  
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2.4. Gestão de Resíduos  

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade da gestão 

dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso e que resulta da colaboração entre a 

indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias [3].  

A Farmácia Saúde, tal como muitas farmácias portuguesas, colabora com a VALORMED e 

disponibiliza os contentores de cartão próprios da VALORMED para os utentes depositarem as 

embalagens vazias e os medicamentos fora de uso.  

Quando o contentor está cheio é selado e recolhido por um dos fornecedores da farmácia. O 

contentor tem uma ficha que é preenchida em triplicado, onde constam o número de registo, 

identificação da farmácia, rubrica do operador e da pessoa responsável pelo seu transporte, sendo que 

um dos triplicados fica arquivado na farmácia e os outros seguem com o contentor. 

 

 

3. Atendimento ao público 

O atendimento ao público é uma das principais áreas onde a intervenção do farmacêutico é 

essencial. O atendimento ao público é muito mais complexo que uma simples venda, pois não se trata 

apenas de vender um medicamento ou um produto farmacêutico, sendo muito importante e necessário 

um aconselhamento cuidado e uma enorme dedicação por parte do farmacêutico. 

No estágio, comecei a atender ao público na 3ª semana e desde o primeiro dia no balcão até ao 

último foi uma aprendizagem constante. Todos os dias surgiam situações diferentes, com as quais fui 

ganhando experiência e novos conhecimentos, desde pedidos de aconselhamento sobre pequenos 

problemas de saúde ou esclarecimentos sobre os medicamentos. 

Segundo o estatuto do medicamento, os medicamentos dispensados ao público podem ser 

classificados como [4]: 

 Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), sendo estes todos os que, quando 

utilizados sem a vigilância médica adequada «possam constituir um risco para a 

saúde do doente (…) mesmo quando usados para o fim a que destinam; possam 

constituir um risco (…) para a saúde, quando utilizados com frequência em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que o medicamento se 

destina; contenham substâncias ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar»; 

 Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), sendo estes todos os que não 

preenchem qualquer das condições previstas para os MSRM. No entanto, como são 
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produtos de venda livre e podem ser adquiridos sem receita médica, há um elevado 

risco de automedicação inapropriada e, por isso, o papel do farmacêutico é essencial 

para promover o uso racional do medicamento. Desta forma, devemos abordar o 

utente, procurando conhecer todo o seu historial de saúde e a medicação e, 

posteriormente aconselhar o MNSRM mais seguro e correto para a situação. 

 

As vendas realizadas na farmácia podem ser: 

 Vendas de produtos de venda livre, caso o utente pretenda um produto farmacêutico 

não sujeito a receita médica; 

 Vendas sem comparticipação, caso o utente não traga receita ou caso a receita 

contenha somente medicamentos ou qualquer outro produto não comparticipado; 

 Vendas com comparticipação, caso o utente apresente uma prescrição médica na qual 

foram prescritos medicamentos comparticipados. 

 

3.1. Serviços prestados 

A Farmácia Saúde presta vários serviços de saúde ao utente, entre os quais se destacam a 

medição da pressão arterial; a determinação da glicemia, do perfil lipídico (triglicerídeos, colesterol 

total, HDL e LDL), da hemoglobina, da hemoglobina glicosilada e do ácido úrico. Para além disso, 

também se realiza testes de gravidez e de infeções urinárias e administra vacinas (não incluídas no 

plano nacional de vacinação), como a vacina contra a gripe. 

Além destes serviços de saúde, a Farmácia Saúde coloca à disposição do utente consultas de 

nutrição realizadas por uma nutricionista de 15 em 15 dias. 

Estes serviços e cuidados de saúde são realizados num gabinete de atendimento que garante a 

privacidade do utente. 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de realizar alguns dos serviços de saúde que a 

farmácia pode oferecer ao utente. Na 1ª semana do estágio comecei por medir a pressão arterial a alguns 

utentes, o que me permitiu um primeiro contacto com o público e, aos poucos, adaptar-me à realidade 

da farmácia comunitária. Nestes atendimentos tentava sempre perceber como era normalmente a 

tensão arterial do utente, se fazia alguma medicação, se tinha cuidados com a alimentação e com a toma 

dos medicamentos, no caso de ser hipertenso. Quando os valores de pressão arterial estavam fora dos 

valores ideais, como no caso de pressão arterial elevada (pressão arterial sistólica superior ou igual a 

140 mm Hg e/ou valores de pressão arterial diastólica superiores a 90 mm Hg), tentava perceber junto 

do utente a razão dos valores elevados, se tinha havido descuido na toma da medicação ou na 
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alimentação, ou se era apenas ansiedade ou stress e, por fim, aconselhava o utente a reduzir o consumo 

de sal e a praticar exercício físico. 

Depois foram surgindo oportunidades para medição de parâmetros bioquímicos, como a 

glicémia e o perfil lipídico. Na Farmácia Saúde, estas medições são realizadas através do equipamento 

CR3000, que exige a utilização de cuvetes diferentes para cada um dos parâmetros a medir, capilares 

e enzimas. Numa das situações que surgiram valores do colesterol total elevados (valores superiores a 

190 mg/dL) aconselhei o utente a aumentar o consumo de peixes gordos, como o salmão, a cavala e a 

sardinha; a evitar alimentos como queijo, o marisco, os enchidos e a manteiga; a dar preferência ao 

consumo de azeite e a praticar exercício físico. 

Para além desses serviços, também tive oportunidade de realizar um teste de infeção urinária. 

Nesta situação, em particular, a senhora dizia que o filho estava a urinar com muita frequência e que se 

tinha queixado de dor ao urinar. Como não conseguia perceber se o filho estava com uma infeção 

urinária ou se era apenas ansiedade, como já tinha sucedido previamente, trouxe a urina do filho num 

frasco estéril e pediu para fazer o teste. Este teste consiste numa tira que analisa a presença de proteínas, 

nitritos e leucócitos na urina. Para a realização do teste mergulha-se a tira na urina por 2 ou 3 segundos, 

retira-se a tira, deixa-se secar e analisa-se o resultado após 1 minuto. Na situação referida anteriormente, 

o teste deu negativo, uma vez que a tira não revelou a presença de leucócitos, proteínas e nitritos. 

 

3.2. Prescrições médicas 

Os MSRM apenas podem ser dispensados mediante a apresentação de receita médica. Para 

que possa ser considerada válida, a receita tem de apresentar os seguintes requisitos: número da receita, 

local de prescrição, identificação do médico prescritor (nome e especialidade, número da cédula 

profissional e código de barras correspondente), identificação do utente, entidade financeira 

responsável, indicação do regime especial de comparticipação, data da prescrição e assinatura do 

médico. A prescrição deve ainda ser feita de forma eletrónica, com exceção de 4 situações em que esta 

pode ser feita manualmente e, neste caso, deve ser devidamente assinalada: a) falência do sistema 

informático; b) inadaptação do prescritor previamente confirmada e validada anualmente pela respetiva 

Ordem profissional; c) prescrição ao domicílio; d) outras situações até um máximo de 40 receitas por 

mês.  

Os medicamentos devem ser prescritos, obrigatoriamente, segundo a denominação comum 

internacional (DCI) da substância ativa e incluir forma farmacêutica, dosagem, apresentação e 

posologia. Para além da DCI, pode ainda incluir uma denominação comercial, por marca ou indicação 

do nome do titular da autorização de introdução no mercado. Quando é prescrita uma receita apenas 
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com a DCI da substância ativa, o farmacêutico deverá dispensar o medicamento de menor preço, salvo 

se o utente optar por outro pertencente ao mesmo grupo homogéneo [4].  

No entanto, existem 3 situações que, devidamente justificadas, impedem a substituição do 

medicamento prescrito com denominação comercial, sendo elas: «exceção a) baixa margem 

terapêutica», «exceção b) reação adversa prévia» e «exceção c) continuidade do tratamento superior a 

28 dias». Para além das exceções a) e b), o utente não pode optar por outro medicamento pertencente 

ao mesmo grupo homogéneo quando o medicamento prescrito é único no mercado e ainda não tem 

genérico similar. Relativamente à exceção c), o utente pode exercer o direito de optar por um 

medicamento de preço inferior ao do medicamento prescrito e, desta forma, é dispensado um 

medicamento do mesmo grupo homogéneo ao do prescrito, mas de preço inferior [4]. 

 

3.3.  Sistemas de comparticipação 

Quando é dispensado um medicamento sujeito a receita médica, o valor final a ser pago pelo 

utente depende do sistema de comparticipação em que este se inclui e do escalão de comparticipação 

do medicamento, que varia consoante a sua classificação farmacoterapêutica, a sua utilização, as 

entidades que o prescrevem e ainda consoante o consumo acrescido, no caso de doentes que sofrem de 

determinadas patologias [5].  

O principal organismo de comparticipação é o serviço nacional de saúde (SNS). As 

comparticipações dos utentes do SNS podem ser feitas através de um regime geral, que abrange todos 

os utentes do SNS, e um regime especial, que abrange os pensionistas cujo rendimento total anual não 

exceda 14 vezes o salário mínimo nacional e/ou utentes com determinadas patologias ou pertencentes 

a grupos especiais.  

O regime especial de comparticipação é facilmente identificado pela letra "R", no caso das 

receitas informatizadas, e pela vinheta do local, de cor verde, que o diferencia do regime geral (vinheta 

de cor rosa), nas receitas manuscritas. Neste regime a comparticipação acresce 5% ou 15%, consoante 

o escalão de comparticipação, sobre o valor de comparticipação do regime geral. 

Quando o doente é abrangido pelo regime especial de comparticipação de medicamentos em 

função de patologia, deve constar a sigla “O” juntos dos dados do utente e, obrigatoriamente, a respetiva 

menção ao despacho ou portaria relativa a esse regime. Esta situação verifica-se para certas patologias 

como, por exemplo, a paramiloidose, o lúpus, a doença de Alzheimer (quando prescrito por 

neurologistas ou psiquiatras), doença inflamatória intestinal (quando prescrito por médico especialista), 

dor oncológica, artrite reumatóide, entre outros [6]. 
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Existe também o regime de comparticipação de produtos destinados ao autocontrolo da 

diabetes mellitus, em que o Estado comparticipa parcialmente, no caso das tiras-teste, ou totalmente, 

no caso das agulhas, seringas e lancetas. 

O regime de comparticipação de produtos dietéticos com caráter terapêutico destina-se a 

pessoas com necessidades nutricionais particulares (ex. Fenilcetonúria). Estes produtos dietéticos são 

dispensados com a comparticipação de 100% desde que sejam prescritos no Instituto de Genética 

Médica Dr. Jacinto de Magalhães (IGM) ou nos centros de tratamento dos hospitais protocolados com 

o referido Instituto, que estão indicados no Despacho n.º 4326/2008 (2ª série) de 23 de Janeiro, 

publicado em Diário da República [7]. Os produtos dietéticos comparticipados constam numa lista 

disponível no site da Direção-Geral de Saúde e que é atualizada anualmente ou sempre que tal se 

justificar [8]. No meu estágio surgiu uma situação de venda de Fantomalt® (produto dietético de 

elevado teor energético) prescrito pelo Hospital de S. João, E. P. E, que é um dos hospitais com 

protocolo com o IGM e indicado no Despacho n.º 4326/2008 (2ª série) de 23 de Janeiro, e por isso o 

produto dietético foi comparticipado a 100%. 

O regime geral de comparticipação dos medicamentos manipulados, segundo o Decreto-Lei 

nº 106-A/2010 é de 30%, aplicados apenas sobre os medicamentos manipulados comparticipáveis, 

prescritos em receita médica válida, com a menção obrigatória fac secundum artem (FSA) ou a 

designação "manipulado" [9]. Os medicamentos manipulados podem ser comparticipados pelo Estado 

em determinadas situações como a «inexistência no mercado de especialidade farmacêutica com igual 

substância ativa na forma farmacêutica pretendida; existência de lacuna terapêutica a nível dos 

medicamentos preparados industrialmente» e a «necessidade de adaptação de dosagens ou formas 

farmacêuticas às carências terapêuticas de populações específicas, como é o caso da pediatria ou da 

geriatria». Estes medicamentos comparticipados estão listados em anexo do Despacho nº 18694/2010 

(2ª série), de 16 de Dezembro, publicado em Diário da República [10].  

Tanto os produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus, como os produtos dietéticos 

e os medicamentos manipulados, têm que ser prescritos isoladamente, ou seja, a receita médica não 

pode conter outros medicamentos/produtos [11]. 

Embora o organismo mais comum seja o SNS, são diversas as entidades que comparticipam 

uma percentagem ou, em alguns casos, a totalidade do valor dos medicamentos. Existem vários 

subsistemas de saúde que podem complementar a comparticipação do SNS, sendo os mais frequentes: 

Serviços de Assistência Médico Social do Sindicato dos Bancários (SAMS), Serviço de Assistência 

Médico-Social do Sindicato Nacional dos Quadros (SAMS/QUADROS), EDP Sãvida, Multicare, 

Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos (CGD), entre outros. Os beneficiários destes subsistemas 
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de saúde possuem um cartão de apresentação obrigatória e, nestes casos, é necessário tirar uma 

fotocópia da receita e o cartão deve ser fotocopiado no verso da cópia da receita.  

 

3.4.  Dispensa de Medicamentos Prescritos 

Quando recebo uma receita médica verifico sempre alguns parâmetros antes de dispensar os 

medicamentos ao utente, como a data de validade da receita médica, que habitualmente é de 30 dias 

(receita normal), mas que em caso de medicação crónica ou prolongada poderá ser de 6 meses (receita 

renovável). Verifico também se a receita está assinada pelo médico prescritor. Caso algum destes 

parâmeros falhe, não posso aceitar a receita. Outros parâmetros a ter em atenção são a presença do 

número de utente e se o modelo da receita é o atual. Para além disso, no momento de aviar a receita 

tenho que ter atenção ao plano de comparticipação, à dosagem do medicamento, forma farmacêutica 

e número de embalagens e, uma vez que este se encontra pela DCI da substância ativa, devo perguntar 

ao utente se tem preferência pela marca ou pelo genérico, caso exista para o medicamento prescrito. 

O sistema informático, na dispensa de medicamentos, desempenha um papel fundamental. O 

processamento informático da receita inicia-se com a leitura ótica de todos os medicamentos, 

introdução do código informático referente ao organismo de comparticipação e, por fim, segue-se a 

leitura ótica do número de receita e do número de beneficiário, nos casos em que há comparticipação 

de outra entidade como, por exemplo, a Multicare e a CGD. Desta forma, o sistema informático 

permite-nos saber qual o montante a ser pago pelo utente e que porção será paga pelo Estado e/ou pela 

outra entidade de comparticipação, pois consegue incluir o sistema de comparticipação e as portarias a 

que o utente tem direito. 

No final da dispensa, é impresso, no verso da receita, o documento de faturação onde constam 

os respetivos códigos de barras dos medicamentos comparticipados e respetiva denominação, a 

quantidade dispensada, o PVP, bem como o valor comparticipado e o valor pago pelo utente por cada 

medicamento. O utente deve assinar a receita no local destinado. 

 

Uma venda suspensa é uma venda na qual a receita não é imediatamente fechada na sua 

totalidade, ficando guardada numa capa específica na farmácia. Tal pode ocorrer, caso o utente não 

pretenda adquirir todos os medicamentos da receita médica naquele momento. Desta forma, o utente 

não fica privado da sua medicação, uma vez que pode voltar à farmácia e, considerando a data de 

validade da receita (30 dias ou 6 meses), pode adquirir os restantes medicamentos que ficaram em falta. 

Uma venda a crédito é uma venda na qual o utente leva a medicação e apenas paga o valor que 

lhe compete posteriormente. Tal acontece para utentes habituais da farmácia, que têm ficha de cliente 

com um determinado plafon disponível, ficando o valor a pagar registado na sua ficha. 
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Numa venda pode ainda acontecer a conjugação de ambas as situações anteriormente referidas, 

ou seja, uma situação de venda suspensa que fica a crédito na ficha do cliente. 

 

3.4.1.  Dispensa de Psicotrópicos e/ou Estupefacientes 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos integram substâncias que exercem a sua 

ação ao nível do Sistema Nervoso Central (SNC), provocando alteração (estimulação ou depressão) 

das suas funções e conduzindo facilmente a tolerância, dependência física/psíquica e sintomas de 

privação. Para tentar evitar o seu uso ilícito e abusivo, estes medicamentos obedecem a regras 

específicas que se encontram legisladas no Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de Janeiro e no Decreto 

Regulamentar n.º 61/94 de 12 de Outubro. No Decreto-lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, estão 

compreendidos os vários psicofármacos, divididos em 4 tabelas (I a IV) [12, 13] . 

No dia-a-dia, os estupefacientes e psicotrópicos chegam com a encomenda normal, mas estão 

acondicionados em sacos de plástico, separados dos restantes produtos da encomenda. Encontram-se 

discriminados nas faturas/guias de remessa juntamente com os outros produtos, mas é enviada pelo 

fornecedor uma requisição especial, numerada e em duplicado. Este duplicado é assinado pela 

farmacêutica responsável, carimbado e encaminhado para os fornecedores, de modo a comprovar a 

sua receção. O original é arquivado na farmácia durante 3 anos.  

Os medicamentos classificados como estupefaciente ou psicotrópico que estejam 

compreendidos nas tabelas I a II anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, ou qualquer das 

substâncias referidas no n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, têm 

que ser prescritos isoladamente, ou seja, a receita médica não pode conter outros medicamentos [12, 

13].  

A dispensa dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos compreendidos nas tabelas I e 

II anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, exige uma especial atenção, sendo que apenas 

podem ser dispensados mediante apresentação de uma receita médica especial. O sistema informático 

4D Care consegue reconhecer esses medicamentos e obriga ao registo eletrónico de algumas 

informações do utente (nome e morada completa); do adquirente (nome, morada completa, número de 

identificação civil e idade), que deve ter obrigatoriamente mais de 18 anos e não ser portador de um 

claro atraso mental; do médico prescritor (nome e número da cédula profissional). Ao terminar a venda 

é emitida a fatura, que é entregue ao cliente, e é impresso um talão de venda especial, onde consta a 

identificação do utente, do adquirente, do médico e o número da receita a que está associado. Este talão 

é anexado à receita e no final do mês quando a receita é loteada é enviado para o INFARMED. Se a 

receita médica for manuscrita é tirada uma fotocópia, que é enviada juntamente com o talão de venda 

especial para o INFARMED.   
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A dispensa destes medicamentos exige um arquivo de registos de entradas, que apresenta as 

compras dos estupefacientes associados ao respetivo fornecedor, e de registos de saídas, que apresenta 

as vendas dos estupefacientes associados à identificação do utente, do adquirente e do médico prescritor 

e ao fornecedor. Estes registos devem ser mantidos na farmácia durante três anos. O envio ao 

INFARMED dos registos de estupefacientes e psicotrópicos é obrigatório e são enviados os registos 

de entrada (trimestralmente até ao dia 15), registos de saída (mensalmente até ao dia 8) e um mapa de 

balanço (anualmente).  

Os fármacos, como as benzodiazepinas, que estão compreendidos na tabela IV anexa ao 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, também requerem um envio de registos ao INFARMED, sendo 

enviado o mapa de balanço anual com os registos de entrada e saída. 

 

3.4.2.  Dispensa de Medicamentos Manipulados 

Um medicamento manipulado consiste em «qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico», de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril. Uma fórmula magistral é «o medicamento preparado em 

farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares segundo receita médica que especifica 

o doente a quem o medicamento se destina» e um preparado oficinal é «qualquer medicamento 

preparado segundo as indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, em 

farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado 

diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou serviço» [14]. 

Os manipulados destinam-se a uma terapêutica personalizada, sendo por isso uma alternativa 

aos medicamentos industrializados quando existe intolerância a excipientes, quando se quer uma 

associação de substâncias ativas não comercializada, quando há dificuldade de deglutição, entre outros. 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de preparar 3 manipulados, dois dos quais foram 

preparados de acordo com o Formulário Galénico e o último foi preparado de acordo com as instruções 

médicas na prescrição: 

 Solução de minoxidil a 5%; 

 Solução alcoólica de mentol a 5% (m/V); 

 450g de Dexeryl® (Pierre-Fabre) com 90g de Cutivate® 0,005% creme (Propionato de 

fluticasona). 

No final da preparação, acondicionei os manipulados em embalagens próprias, de acordo com 

a sua forma farmacêutica, e criei um rótulo, onde consta a identificação da farmácia, a identificação da 
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Diretora Técnica, a fórmula do medicamento, a menção a FSA, data de preparação, prazo de validade, 

PVP e indicação de “uso externo”. 

 

3.4.3. Dispensa de outros produtos farmacêuticos  

3.4.3.1.  Produtos veterinários  

A Farmácia Saúde situa-se numa área urbana e, por isso, a grande parte de medicamentos 

veterinários dispensados destina-se essencialmente a animais de companhia. O metabolismo de um 

animal é diferente do metabolismo humano, devendo ter-se muito cuidado no aconselhamento de 

medicamentos para as mais diversas espécies.  

Os medicamentos veterinários mais procurados são os desparasitantes, quer de parasitas 

internos, como lombrigas, ou externos, como pulgas ou carraças.  

 

3.4.3.2.  Dispositivos médicos 

Segundo o Decreto-Lei n.º 273/95, de 23 de Outubro, um dispositivo médico é definido como 

um «aparelho, equipamento, material ou artigo utilizado isoladamente ou combinado, incluindo os 

suportes lógicos necessários para o seu bom funcionamento, destinado pelo fabricante para ser usado 

no corpo humano para fins de diagnóstico, prevenção, monitorização, tratamento ou atenuação de 

uma doença, diagnóstico, monitorização, tratamento ou atenuação ou compensação de uma lesão ou 

deficiência, investigação, substituição ou modificação da anatomia ou de um processo fisiológico e 

controlo da conceção»[15]. 

Na Farmácia Saúde podem encontrar-se dispositivos médicos como, por exemplo, ligaduras, 

material de penso, fraldas, meias de compressão, meias de descanso, nebulizadores, sacos coletores de 

urina, preservativos, aparelhos de medição da pressão arterial, entre outros. 

Durante o estágio tive oportunidade de contactar com estes produtos, o que me permitiu 

aprofundar os meus conhecimentos sobre dispositivos médicos. 

Um dos dispositivos médicos muito procurado são meias de compressão e as meias de 

descanso. As meias de compressão são usadas em doenças como varizes, linfedema ou lipedema, uma 

vez que a malha das meias exerce uma pressão nos tecidos, melhorando o retorno venoso e linfático e, 

consequentemente, o inchaço doloroso vai diminuir. As meias de descanso servem principalmente para 

prevenir o aparecimento de varizes e aliviar as dores ligeiras sem qualquer grau de doença, como pernas 

pesadas e retenção de líquidos. 
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3.5. Aconselhamento farmacêutico 

O farmacêutico é um dos primeiros profissionais de saúde a quem as pessoas recorrem quando 

têm algum um problema de saúde e, por isso, cabe ao farmacêutico avaliar a situação e fazer o melhor 

aconselhamento, restringindo-se às situações de prevenção e tratamento de sintomas e afeções que não 

necessitam de consulta médica, por serem autolimitadas. É importante explicar ao utente que, se os 

sintomas persistirem ou se agravarem, deve consultar um médico. 

Durante o tempo em que realizei atendimento ao público ao balcão da Farmácia Saúde tive 

oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, juntamente com os 

conhecimentos e experiência adquiridos no período de estágio, ao prestar aconselhamento quando 

solicitado, bem como a intervir nas situações que considerei necessário. 

Ao longo do estágio fui-me apercebendo que há muitas pessoas que se dirigem à farmácia e 

sem qualquer aconselhamento médico e prescrição médica pedem antibióticos para tratar uma dor de 

dentes ou uma infeção urinária. Nestes casos, explicava à pessoa que não podia vender um antibiótico 

sem receita médica, pois o seu consumo inapropriado pode levar ao aparecimento de bactérias 

resistentes, o que torna a infeção mais difícil de tratar, e por fim aconselhava-a a consultar um médico 

para saber qual o melhor tratamento para a situação.   

Na farmácia, as benzodiazepinas são também um grupo de fármacos muito requisitado sem 

receita médica. Esta era uma realidade que eu desconhecia, pois não tinha ideia de que havia tantas 

pessoas a tomar o “comprimidinho para dormir”, como muitas se referiam ao medicamento. O pedido 

de benzodiazepinas sem receita médica era muitas vezes justificado pelo utente, ora pelo seu 

desconhecimento de serem sujeitos a receita médica, ora porque lhe ficava mais dispendioso ir ao 

médico para ter a receita médica (devido ao pagamento das taxas moderadoras) do que propriamente 

comprar a benzodiazepina sem receita médica. Nestas situações, explicava à pessoa que não podia 

mesmo dispensar o medicamento sem receita médica, por este fazer parte de um grupo de fármacos 

que provoca dependência física e psicológica e, consequentemente, ser controlado pelo INFARMED. 

Ao longo do estágio foram surgindo várias situações que presenciei e tive a oportunidade de 

intervir e que destaco a seguir. 

Casos práticos: 

 Rapaz com 12 anos (peso ~ 60kg) queixa-se de dores de ouvidos e o pai pede 

umas gotas auriculares para aliviar as dores. Disse-lhe que sem uma observação cuidada do 

ouvido por um médico não era aconselhável administrar gotas, pois não é possível saber com 

certeza do que se trata. No entanto, aconselhei-o a tomar um anti-inflamatório, o Brufen® 400, 

de 8h em 8h e caso as dores não passassem devia ir ao médico. No dia seguinte, o mesmo rapaz 
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volta à farmácia e queixa-se de uma pequena diminuição na audição e recomendou-se uma ida 

ao médico de imediato.  

 Mulher, com cerca de 80 anos, chega à farmácia com uma ferida na cabeça, 

derivada de uma pequena cirurgia (remoção de um sinal), onde estava a aplicar Betadine® 

solução cutânea. Como a ferida estava aberta recomendou-se a aplicação de Bacitracina 

Zimaia® após o Betadine® para evitar a infeção e melhorar a sua cicatrização. 

 Homem, com cerca de 70 anos, traz uma bisnaga de pomada com 

Betametasona + Gentamicina e pede outra igual. Tentei perceber para que era, se tinha 

indicação médica e há quanto tempo estava a aplicar a pomada, ao que o senhor me responde 

que tinha sido aconselhado pelo médico para um “eczema” no braço e que aplicou durante 1 

mês, sem ver grandes melhorias. Expliquei-lhe que se a aplicação de uma cortisona com 

antibiótico durante um mês não tinha surtido efeito, a sua continuação também não iria 

provocar qualquer alteração e, por isso, devia consultar novamente o médico para ver melhor 

a origem do “eczema”. 

 Homem, com cerca de 50 anos, queixa-se de comichão na glande do pénis e 

pede alguma coisa para aliviar o desconforto que sente. Tentei perceber há quanto tempo estava 

com o desconforto e se tinha aplicado algum creme ou feito alguma coisa que pudesse ter 

provocado alergia. Aconselhei-o a colocar Pevaryl® 2 a 3 vezes por dia, pois possivelmente era 

uma infeção fúngica (balanite), e caso o problema não ficasse resolvido nos dias seguintes 

devia consultar um médico. 

  Mulher, cerca de 70 anos, traz uma bisnaga de Scheriproct® pomada retal e 

pede outra igual para tratar as hemorróidas. Eu expliquei à senhora que o Scheriproct® tinha 

cortisona (prednisolona) e que, por isso, não devia ser aplicado de forma continuada, mas 

apenas nas crises hemorroidárias (diminui a inflamação e o desconforto sentido). Aconselhei-

a a aplicar Sperti® Preparação H (Pfizer) sempre que evacuar, pois tem uma ação emoliente, o 

que vai aliviar o desconforto sentido pela senhora. 

 Mulher, cerca de 40 anos, queixa-se de dor nos olhos, sente picadas e bastante 

sensibilidade à luz. A senhora usa lentes de contacto e disse-me que nos últimos meses já tinha 

tido 3 ou 4 conjuntivites. Como a senhora não tinha remela nem o olho “colado”, e tendo em 

consideração as “conjuntivites recorrentes”, disse-lhe que possivelmente podia ser alguma 

úlcera provocada pelo uso de lentes de contacto. Aconselhei-a a ir ao oftalmologista e não usar 

lentes de contacto por uns tempos e dispensei um colírio, NaviVision® Olho vermelho, para 

aliviar um pouco a inflamação dos olhos.  
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4. Processamento e faturação de receitas  

As receitas médicas, depois de serem aviadas, são conferidas relativamente a diversos 

parâmetros: assinatura do médico, assinatura do adquirente, se a receita foi aviada dentro do prazo, se 

o número de utente vem inscrito na receita, se o medicamento prescrito corresponde ao medicamento 

dispensado, se o regime de comparticipação foi bem aplicado, se a receita está assinada, datada e 

carimbada por quem a aviou, entre outros. Se for detetada alguma falha, esta deve ser corrigida se 

possível. 

Depois de conferidas, as receitas são organizadas por organismo e é feito o seu loteamento, 

sendo que cada lote terá 30 receitas. Por cada lote é tirado um verbete, que consiste numa folha resumo 

de cada lote, onde consta nome e carimbo da farmácia, o código ANF da farmácia, a identificação do 

lote (organismo de comparticipação e número do lote), o número das receitas que estão incluídas nesse 

lote, a importância total do lote correspondente ao PVP, a importância total paga pelos utentes e a 

importância total paga pelo respetivo organismo. Os lotes devem ser fechados até ao último dia do mês 

para que, no dia seguinte (novo mês), se inicie uma nova série. 

Todos os lotes de todos os organismos são organizados de forma pré-definida numa caixa de 

cartão de dimensões estabelecidas. O receituário correspondente ao SNS é enviado até dia 10 do mês 

seguinte ao Centro de Conferências de Faturas da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), 

onde se processa a conferência e a apuração dos valores devidos pelo SNS à farmácia. Em relação aos 

outros organismos independentes ao SNS, o procedimento é semelhante, embora sejam enviados para 

a ANF, que por sua vez envia o receituário aos respetivos organismos e entrega, posteriormente, o valor 

das comparticipações correspondentes à farmácia. 

Nos casos em que a comparticipação é complementada por uma segunda entidade, a receita 

original vai para o organismo primário e a fotocópia vai para o segundo organismo envolvido na 

comparticipação. Por exemplo, no caso de uma receita ser comparticipada pelo SNS e pelo SAMS, a 

receita original vai para o centro de conferências de faturas da ACSS e a cópia vai para a ANF, que por 

sua vez envia para a entidade SAMS. No final do loteamento das receitas do SNS, a Farmácia Saúde 

envia um fax da fatura correspondente ao valor de comparticipação do SNS para a ANF, que reembolsa 

a farmácia nesse valor, o que evita a espera do reembolso pela ARS Norte (Administração Regional 

de Saúde do Norte), que posteriormente pagará à ANF. No caso do organismo secundário, a ANF é 

reembolsada pelo SAMS e depois credita o valor de comparticipação à farmácia. 
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5. Formações 

Durante o meu estágio na Farmácia Saúde tive a oportunidade de participar em ações de 

formação de diversas áreas que contribuíram positivamente para a minha formação e me possibilitaram 

mais segurança e confiança para o aconselhamento dos produtos apresentados nas respetivas 

formações, entre as quais destaco: 

 Gama BioAtivo® – formação da PharmaNord no dia 24 de setembro; 

 “Intervenção farmacêutica nas patologias oculares” – formação da ANF no dia 25 de 

setembro; 

 “Nutrição Infantil nos primeiros 1000 dias de vida” – formação da Nestlé® dia 26 de 

setembro; 

 Gama de produtos para Queda de cabelo e Acne – formação da ISDIN® no dia 14 de 

Outubro; 

 Gama de produtos da Tillman® – formação da Tillman® no dia 19 de Outubro. 
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II. Temas desenvolvidos 

Na sequência do estágio realizado na Farmácia Saúde, decidi que faria sentido incidir o meu 

estudo em dois temas: a candidíase vaginal e a menopausa. 

 

1. Infeções vaginais – Candidíase vaginal 

A maioria das mulheres terá uma infeção vaginal durante a sua vida, caracterizada por 

corrimento, prurido ou odor. As três doenças mais frequentemente associadas a corrimento vaginal são 

a vaginite bacteriana, a candidíase vaginal e a tricomoníase [16]. 

 

1.1.  Introdução 

Ao longo dos primeiros meses de estágio fui-me apercebendo que medicamentos como o 

Ginocanesten® eram vendidos com frequência na farmácia. Por ser um medicamento não sujeito a 

receita médica, torna-se um medicamento de fácil acesso à população geral. De acordo com o Centro 

de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), a disponibilidade de MNSRM leva a que muitas 

mulheres procurem estes produtos antes de uma avaliação médica [16].  

 Esta acessibilidade fez-me questionar se todas as pessoas que adquirem estes medicamentos 

se encontram realmente bem informadas relativamente às infeções fúngicas vaginais (candidíase 

vaginal) e se, porventura, podem estar a tratar um outro problema de saúde de uma forma inadequada. 

Por outro lado, esta é uma temática que deixa as pessoas pouco à vontade e, por essa mesma razão, 

podem não se sentir confortáveis para questionar o farmacêutico com qualquer dúvida que tenham. 

Daí surgiu a ideia de elaborar um panfleto (Anexo A) que conseguisse chegar às pessoas de forma a 

elucidá-las sobre o assunto e encorajá-las a questionar o farmacêutico com as suas dúvidas.   

 

1.2.  Epidemiologia 

Cerca de 75% das mulheres terão pelo menos um episódio de candidíase vulvovaginal (CVV) 

ao longo da vida e 40 a 45% terão dois ou mais episódios [16]. A candidíase vulvovaginal afeta cerca 

de 29 a 45% de mulheres saudáveis em países europeus [17]. 

Os dados epidemiológicos de Portugal são ainda muito escassos. No entanto, um estudo da 

Universidade do Minho realizado no hospital de Braga e num centro de saúde mostra que, em 123 

pacientes, cerca de 90% das candidíases vaginais diagnosticadas foram provocadas pela Candida 

albicans (C. albicans) [18]. Ainda num outro estudo realizado pela Universidade Fernando Pessoa, 

também 90% das candidíases vaginais diagnosticadas em 63 pacientes de várias regiões (Guimarães, 

Trofa, Lousado e Vila Nova de Famalicão) foram provocadas pela C. albicans [19]. 
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1.3. Patologia  

A candidíase vaginal é uma infeção comum entre as mulheres que afeta a vagina e que pode 

afetar também a área que a rodeia (vulva), sendo designada por candidíase vulvovaginal. A Candida 

albicans (C. albicans) é o fungo responsável por 50% das candidíases vaginais, pois consegue aderir 

ao epitélio vaginal mais facilmente do que as outras espécies do género Candida sp., como a C. 

glabrata, a C. parapsilosis e a C. tropicalis [17, 20].  

Em condições normais, a flora vaginal é colonizada por vários microorganismos (bactérias e 

fungos), entre os quais a C. albicans. A colonização do fungo C. albicans no trato genito-urinário é 

inofensiva e pode ser benéfica, pois limita a colonização de outros fungos patogénicos, protegendo o 

hospedeiro imunocompetente de possíveis infeções sistémicas. No entanto, quando há algum 

desequilíbrio na mucosa vaginal ou alguma perturbação do sistema imunitário, a C. albicans, sendo 

um fungo oportunista, consegue proliferar e provocar o aparecimento de uma infeção superficial, a 

candidíase vaginal [21, 22].    

A candidíase vulvovaginal manifesta-se por prurido intenso, corrimento vaginal branco, 

espesso e inodoro, que forma placas aderentes às paredes vaginais e por eritema e edema ao nível da 

vulva. A sensação de ardor ao urinar e a dor durante as relações sexuais (dispareunia) são também 

sintomas frequentes numa CVV [16, 23]. 

A mucosa vaginal apresenta um pH, em média, de 4,5 devido à presença do ácido lático que 

resulta da metabolização do glicogénio (contido nas células superficiais e médias) por enzimas e 

Lactobacilus acidophilus. Os lactobacilos constituem uma barreira defensiva ao desenvolvimento de 

uma CVV, pois competem com os fungos pelos nutrientes; bloqueiam os recetores epiteliais, 

impedindo a adesão dos fungos e produzem substâncias (bacteriocinas) capazes de inibir o crescimento 

dos fungos [24]. 

O aparecimento de uma infeção pelos fungos do género Candida está associada a diversos 

fatores que podem alterar o equilíbrio da mucosa vaginal e, dessa forma, facilitar a multiplicação 

descontrolada dos fungos. Qualquer alteração do pH da mucosa vaginal pode alterar o equilíbrio da 

flora vaginal [23]. Entre os diversos fatores que estão associados à candidíase vulvovaginal, destacam-

se os seguintes: 

 Uso de contracetivos orais – os níveis elevados de estrogénio aumentam a 

predisposição do fungo para aderir às paredes vaginais e facilitam a sua proliferação [21]. 

Apesar dos contracetivos orais de doses maiores (75 a 150 μg) estarem associados a um maior 

risco de infeção, também os de doses mais baixas parecem aumentar o risco de CVV. Para 

além disso, a terapêutica hormonal de substituição, especialmente tópica, parece contribuir para 

o aparecimento de CVV em mulheres na pós-menopausa [20, 21]. Na ausência de 
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contracetivos orais, o aparecimento de uma CVV é predominante na fase luteínica do ciclo 

menstrual, uma vez que é a fase em que os níveis de progesterona e estrogénio estão mais 

elevados [17]. 

 Stress – o stress prolongado sustenta um nível de cortisol continuamente 

elevado. Este por sua vez vai manter o sistema imunitário suprimido, tornando a pessoa mais 

suscetível a infeções [25].  

 Gravidez – a incidência de candidíases vaginais nas grávidas é maior no 3º 

trimestre, mas é comum haver infeções recorrentes ao longo da gravidez. Os elevados níveis 

de estrogénio provocam o aumento de glicogénio ao nível da mucosa vaginal e, sendo este uma 

fonte de energia para os fungos do género Candida sp., vai facilitar o seu crescimento e 

proliferação [21]. 

 Descontrolo na diabetes mellitus – o descontrolo na diabetes predispõe o 

aparecimento de CVV, pois a elevada quantidade de açúcar presente no sangue, tecidos 

(vagina) e urina promove o crescimento dos fungos, que usam o glicogénio como fonte de 

energia [21, 26]. 

 Sistema imunitário debilitado (fadiga, alimentação deficiente, doença) – os 

microorganismos oportunistas, como a C. albicans, podem conseguir provocar uma infeção 

quando o sistema imunitário se encontra mais débil [20, 21]. 

 Uso de medicamentos (antibióticos, corticosteróides) – certos antibióticos 

sistémicos ou intravaginais, sendo os mais comuns os de largo espetro de ação (tetraciclinas, 

ampicilina, cefalosporinas), podem eliminar as bactérias protetoras (lactobacilos) que fazem 

parte flora vaginal normal, possibilitando a proliferação de Candida sp. que coloniza a mucosa 

vaginal. Os corticosteróides têm uma ação imunossupressora que pode facilitar a proliferação 

de microorganismos oportunistas, como a C. albicans [21]. 

 Uso de roupa interior sintética ou apertada – os níveis elevados de humidade 

e da temperatura na zona perineal reúnem condições que favorecem o crescimento dos fungos 

[21].  

 Higiene íntima com produtos desadequados – o equilíbrio da barreira cutânea 

pode ser alterado pelo uso de produtos de higiene desadequados, como sabões alcalinos que 

alteram o pH da mucosa vaginal, que se torna mais alcalino e hostil para as bactérias 

colonizadoras e, consequentemente, favorece o crescimento de fungos [23]. 

 

No homem, ainda que menos frequente, pode também surgir uma candidíase genital, 

designada por balanite. A balanite, que surge normalmente após contacto sexual, carateriza-se pelo 



Relatório de Estágio Profissionalizante  Farmácia Saúde 

26 
 

aparecimento de um eritema, intenso prurido, inchaço localizado no sulco balano-prepucial e de 

corrimento mais ou menos abundante. Por vezes, esta infeção pode estender-se até às virilhas e à região 

perianal. O aparecimento de uma balanite é favorecido por vários fatores, como as secreções vaginais 

da parceira sexual infetada, o uso recente de antibióticos e o descontrolo da diabetes mellitus. [21, 22].    

 

1.4. Tratamento 

A candidíase vulvovaginal pode ser tratada com antifúngicos não sujeitos a receita médica, que 

existem sob a forma de creme, comprimidos vaginais e óvulos. Os antifúngicos usados pertencem à 

classe dos azóis (clotrimazol, econazol, tioconazol, etc) e as diferentes concentrações usadas 

determinam o tempo de duração do tratamento. No geral, os produtos com clotrimazol parecem ser 

melhor tolerados, em termos de efeitos secundários, como ardor e irritação [27]. 

A escolha de creme, comprimido vaginal e óvulo é deixada ao critério do utente. No entanto, 

é aconselhado o uso do creme se, para além dos sintomas vaginais, existir inflamação e prurido ao nível 

da vulva e, nesse caso, o creme deve ser também aplicado na pele inflamada da vulva [27].  

O uso de antifúngicos vaginais pode danificar os preservativos ou outros métodos 

contracetivos intra-vaginais (anel vaginal, diafragma) [23, 28]. 

Na Farmácia Saúde existem disponíveis vários antifúngicos não sujeitos a receita médica, entre 

os quais se destacam Gino-Canesten®, Gino-Trosyd® e Gyno-Pevaryl®. Estes apresentam-se sob 

diferentes formas farmacêuticas e as suas concentrações diferem com a duração do tratamento: 

 Gino-Canesten® 10 mg/g 50 g creme vaginal com aplicador – 6 dias 

Gino-Canesten® 100 mg  6 comprimidos vaginais – 6 dias 

Gino-Canesten® 500 mg  1 óvulo vaginal – 1 dia 

A substância ativa destes MNSRM é o clotrimazol (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 Gino-Pevaryl® 10 mg/g 50 g creme vaginal com aplicador – 6 dias 

Gino-Pevaryl® 150 mg  3 óvulos – 3 dias 

Gino-Pevaryl® Combipack 10 mg/g 150 mg  3 óvulos – 3 dias 

Figura 3 Estrutura química do Clotrimazol 
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A substância ativa destes MNSRM é o nitrato de econazol (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 Gino-Trosyd® 100 mg  6 comprimidos vaginais – 6 dias 

A substância ativa destes MNSRM é o tioconazol (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

Para além dos MNSRM, a candidíase vaginal também pode ser tratada com antifúngicos orais, 

entre os quais se destaca o fluconazol. No entanto, os antifúngicos orais são sujeitos a receita médica e 

por isso não são de venda livre na farmácia. O fluconazol oral 150 mg é de toma única e está indicado 

em candidíases não complicadas e complicadas (severas e recorrentes) [23, 27, 29]. 

Existem ainda os coadjuvantes do tratamento farmacológico que são MNSRM e podem 

acelerar o tratamento da infeção ginecológica, como por exemplo o Gyn-8 (Uriage®) que ajuda a 

restaurar o balanço natural da flora vaginal devido à presença de um antifúngico, piroctona olamina, 

associado a um pH ligeiramente alcalino (pH 8), que permite restabelecer o pH fisiológico da zona 

íntima [30]. O Fémilyane® pH 8 apresenta aloé vera na sua composição, que acalma o prurido e a 

irritação da mucosa vaginal, e associado a um pH ligeiramente alcalino ajuda a repôr o pH fisiológico 

da mucosa vaginal[31] . O Lactacyd Pharma® Balsâmico é também recomendado como adjuvante no 

tratamento de infeções ginecológicas, pois consegue reduzir o prurido e a inflamação devido às 

propriedades calmantes dos extratos de camomila e de margarida azul que o constituem [32].  

 

No caso de o parceiro sexual apresentar sintomas de balanite, como o prurido e o ardor no 

pénis, é recomendável que faça o tratamento em simultâneo, evitando assim a reinfeção [23].  

 

 

 

Figura 4 Estrutura química do Econazol 

Figura 5 Estrutura química do Tioconazol 
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1.5. Como prevenir 

Existem vários fatores que podem estar associados ao aparecimento de uma candidíase 

vaginal, tal como referi anteriormente, mas nem todos são passíveis de ser controlados. Para prevenção 

de uma CVV a mulher pode ter vários cuidados na higiene diária, tanto nos produtos de higiene como 

no tipo de roupa interior que usa.  

Existem vários tipos de agentes de limpeza no mercado. No entanto nem todos são 

recomendáveis, tal como os géis de banho e os sabonetes perfumados que podem irritar a pele ou os 

sabões comuns e os sabões transparentes que promovem a secura da pele. Os sabões comuns pelo seu 

pH alcalino que pode destruir a camada lipídica e os 2os pelo seu excessivo conteúdo em glicerina que 

pode absorver a água da pele. Para além disso, os produtos de higiene íntima de formulação sólida têm 

um poder abrasivo mais elevado que os de formulação líquida. É aconselhável o uso de produtos de 

higiene hipoalergénicos, com adstringência suave e pH ácido (4,2 a 5,6), o que respeita o pH fisiológico 

da zona íntima da mulher na idade fértil [23]. 

 Na farmácia existem vários produtos que são aconselhados para uma higiene íntima adequada, 

como o Lactacyd® íntimo, o Saugella® Attiva, o D’AVEIA® Ginecológico e o Bergamon® detergente 

íntimo quotidiano que têm ácido lático na sua composição, o que permite restabelecer a acidez natural 

das mucosas genitais [33-36]; A-Derma® - Derm’intim que tem um pH de 5,5 que respeita a flora 

vaginal e o pH fisiológico da mucosa vaginal [37]. 

 Na higiene diária, a mulher deve ter o cuidado de fazer a limpeza genital com movimentos 

que evitem trazer o conteúdo perianal para a região vulvar e deve secar cuidadosamente as áreas 

lavadas com toalhas secas e limpas, de forma a não agredir a pele. A introdução de água e/ou outros 

produtos na vagina, como acontece nas lavagens vaginais, não é recomendada. Durante a menstruação, 

a mulher deve substituir o tampão ou o penso com frequência [23].  

A mulher deve evitar a roupa interior sintética ou demasiado justa e optar por roupa interior de 

algodão e que favoreça a ventilação local. Para além disso, deve haver o cuidado de trocar de roupa 

interior diariamente [23]. 

Para além disso, não é aconselhável o banho frequente em jacuzzis ou hidromassagens, pois a 

área genital é exposta a níveis elevados de humidade e temperatura durante um período de tempo 

prolongado [20]. 

 

1.6. Outras infeções vaginais 

No entanto, nem todas as infeções vaginais são provocadas por fungos, podendo ser causadas 

por bactérias (Vaginose bacteriana) ou parasitas (Tricomoníase).  



Relatório de Estágio Profissionalizante  Farmácia Saúde 

29 
 

1.6.1.  Vaginose bacteriana 

A vaginose bacteriana é a causa mais comum de corrimento e mau odor vaginal em mais de 

30% das mulheres e em mais de 20% das grávidas. A infeção é causada pela substituição da flora 

vaginal bacteriana (Lactobacillus sp.) por elevadas concentrações de bactérias anaeróbias (Prevotella 

sp., Mobiluncus sp., Gardnerella vaginallis, Ureaplasma, Mycoplasma hominis). As bactérias 

Lactobacillus sp. são responsáveis pela produção de peróxido de hidrogénio e de ácido lático, que é 

essencial para o equilíbrio do pH da mucosa vaginal [23, 29],  

As causas exatas da vaginose bacteriana não são bem conhecidas. Aproximadamente 50% das 

mulheres são assintomáticas. Esta infeção manifesta-se por um corrimento vaginal branco-

acinzentado, fino e homogéneo, que reveste as paredes vaginais e a vulva com odor intenso a peixe, 

não irritativo. O odor a peixe deve-se à produção de aminas pelas bactérias anaeróbicas [23, 29].  

A infeção não é considerada sexualmente transmissível, mas está associada à frequência da 

atividade sexual. Existe uma maior prevalência em mulheres com novo parceiro sexual ou múltiplos 

parceiros sexuais, se não for o utilizado o preservativo. O duche vaginal e a falta de lactobacilos 

vaginais são também fatores associados a esta infeção vaginal [23]. 

 

1.6.2.  Tricomoníase 

A tricomoníase é causada pelo protozoário flagelado Trichomonas vaginalis e manifesta-se 

por corrimento vaginal amarelo esverdeado purulento, eritema vulvar, inflamação da vagina e prurido 

intenso. A dificuldade em urinar (disúria) e a dor durante as relações sexuais são também sintomas 

frequentes nesta infeção. Devido à especificidade do protozoário flagelado, a infeção afeta não só a 

vagina, mas também a uretra e as glândulas periuretrais e perivaginais. Na mulher, a infeção uretral 

está presente em 90% dos casos [20, 23]. 

Nos adultos, esta infeção é exclusivamente transmitida por via sexual. Os homens com 

tricomoníase normalmente são assintomáticos, mas podem infetar as suas parceiras sexuais. Cerca de 

10 a 50% das mulheres são assintomáticas [23]. 

 

1.7. Outras causas não infeciosas 

A inflamação da vulva nem sempre sugere uma infeção vaginal, podendo ser apenas uma 

dermatite de contacto (irritante ou alérgica). A vaginite alérgica ou irritante manifesta-se pela 

vermelhidão e pelo prurido e pode resultar do uso de determinados produtos de higiene, como 

sabonetes perfumados, desodorizantes genitais, espermicidas, pensos higiénicos e papel higiénico 

perfumado ou colorido. Estes produtos podem remover excessivamente a camada lipídica que protege 
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a pele, promovendo a secura vulvar e, consequentemente, o aparecimento de prurido. Para além disso, 

pode surgir do contacto com o látex dos preservativos ou do diafragma [23, 29, 38]. 

Por outro lado, existem condições fisiológicas que também podem provocar corrimento 

vaginal, como a vaginite atrófica que surge nas mulheres após a menopausa. A vaginite atrófica é 

caraterizada pela redução do tamanho e elasticidade da vagina. Na menopausa, os níveis de estrogénio 

produzidos pelos ovários reduzem e, consequentemente, há um atrofiamento dos tecidos que envolvem 

a vagina e uma redução do número de glândulas que produzem o muco. A vaginite atrófica manifesta-

se por secura vaginal, prurido intenso, corrimento vaginal branco ou amarelo e dor durante as relações 

sexuais [29, 39].  

 

1.8. Panfleto informativo  

No panfleto (Anexo A) que criei, tentei usar uma linguagem simples e clara para a informação 

chegar a todas as mulheres, quer estas tenham muitos ou poucos conhecimentos. No panfleto está a 

informação que considerei essencial e de forma a não se tornar uma leitura aborrecida. Começo, então, 

por esclarecer a patologia, tal como os seus sintomas e os fatores de risco associados ao seu 

aparecimento. Em relação ao tratamento, refiro as diferentes formas farmacêuticas que existem no 

mercado como MNSRM e alerto para a possibilidade de danificação de preservativos, diafragmas e 

anéis vaginais pelos antifúngicos vaginais. Para além disso, aconselho alguns cuidados que a mulher 

pode ter no seu dia-a-dia de modo a evitar o aparecimento de uma CVV. Por fim, achei relevante 

colocar um quadro que distinguisse as 3 principais infeções vaginais que provocam corrimento vaginal 

pois, apesar de o diagnóstico médico ser o ideal, a verdade é que muitas mulheres não se dirigem ao 

médico e fazem o seu próprio diagnóstico [27].  

No entanto, alerto para as situações em que é mesmo crucial consultar um médico, como nos 

casos em que os sintomas não param após tratamento ou as infeções são recorrentes, o que pode 

significar que o fungo responsável pode nem ser a C. albicans e é necessário um antifúngico oral 

(MSRM) [23]. Para além disso, os sintomas de prurido e corrimento vaginal anormal são também 

comuns a algumas doenças sexualmente transmissível (DST), como o herpes genital ou a clamídia, em 

que surge também febre, odor a peixe e dor abaixo do abdómen, sendo por isso importante dirigir-se 

ao médico nessa situação [40, 41]. 

 

O panfleto informativo teve bastante adesão por parte da população feminina que frequenta a 

farmácia. No entanto, poucas foram as mulheres que realmente me questionaram sobre o assunto, 

levando apenas o panfleto consigo para o consultar melhor em casa. Contudo, tive a oportunidade de 

intervir numa situação em que uma senhora, com cerca de 30 anos, se queixava de infeções recorrentes 
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nos últimos meses e, então, perguntei-lhe se o marido tinha tido algum dos sintomas, pois poderia ser 

a fonte de contínuo contágio, e como é que tinha resolvido o problema anteriormente. O marido nunca 

apresentou qualquer sintoma e nas infeções anteriores a médica aconselhou-a a administrar 

Ginocanesten® creme vaginal e o Gyno-Pevaryl® óvulo e a usar um produto de higiene íntima 

Alkagin®. Expliquei-lhe que a infeção podia estar ser provocada por uma estirpe resistente a esse 

tratamento e que mesmo que trate o problema, apenas seria temporariamente, correndo o risco de nova 

infeção. Disse-lhe que o mais certo era precisar de complementar o tratamento com um antifúngico 

oral e, por isso, aconselhei-a a ir novamente à médica. Para além disso, sugeri que usasse apenas o 

Alkagin® quando tivesse sintomatologia de candidíase vaginal, uma vez que apresenta um pH 

ligeiramente alcalino e pode ajudar a repôr o pH fisiológico da mucosa vaginal, que está demasiado 

ácido devido à presença do fungo. Por fim, indiquei alguns produtos de higiene íntima mais adequados 

para o dia-a-dia. 

 

  

2. Menopausa 

A menopausa é um processo biológico natural na vida da mulher, que determina o final da 

vida fértil da mulher. O termo menopausa é derivado do grego, em que menos significa mês e pausos 

significa fim [42].  

 

2.1. Introdução 

Ao longo do meu estágio, foram várias as mulheres que apareceram na farmácia com queixas 

relacionadas com a sintomatologia que surge na menopausa, como o prurido devido à secura vaginal, 

os calores, a falta de memória e a fadiga. Para além disso, também me deparei com mulheres de 60 e 

poucos anos e que ainda estavam a fazer terapêutica hormonal de substituição (THS). Numa situação 

em particular, surgiu-me uma senhora a fazer THS há cerca de 15 anos e que, ciente dos riscos, 

justificava a sua continuação devido à aprovação da ginecologista, ainda que a sua médica de família 

reprovasse a continuação. Nesta situação, senti que se eu estivesse mais informada iria estar mais à 

vontade para reforçar os riscos que a THS acarreta e apresentar uma alternativa terapêutica, como 

suplementos alimentares, ainda que não tão potente. Assim, com o objetivo de esclarecer e ajudar as 

mulheres sobre esta nova fase da sua vida decidi pesquisar um pouco sobre a menopausa e sobre os 

MNSRM que posso aconselhar para poder reduzir o desconforto que sentem.  
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2.2. Causas 

A menopausa é um processo que resulta da falência dos ovários, que deixam de conseguir 

produzir os óvulos e as hormonas sexuais (estrogénio e progesterona). Os ovários têm um número 

finito de folículos, cujo número máximo é atingido na vida intrauterina. Ao longo da vida vai havendo 

uma redução no número de folículos até que por volta dos 50 anos já existem muito poucos folículos e 

os que restam são incapazes de responder à estimulação pelas hormonas: hormona folículo estimulante 

(FSH) e hormona luteinizante (LH). As hormonas FSH e LH são denominadas de gonadotropinas, 

pois estimulam as gónadas, que no caso das mulheres são os ovários. As gonadotropinas, FSH e LH, 

são secretadas pela hipófise anterior, sendo que a FSH estimula a maturação dos folículos dos ovários. 

Quanto à gonadotropina LH, esta induz a ovulação dos folículos maturos dos ovários, que após a 

ovulação proliferam e formam o corpo lúteo que, por sua vez, secreta as hormonas sexuais, a 

progesterona e o estradiol [43, 44].  

A menopausa pode ser fisiológica resultante do processo biológico natural de cada mulher e 

ocorrendo habitualmente entre os 45 e os 55 anos, ou pode ser artificial resultante de uma ooforectomia 

cirúrgica bilateral (remoção cirúrgica dos ovários), de qualquer ação terapêutica medicamentosa 

(citostática) ou da ação terapêutica por radiações (radioterapia) [42, 43].   

O início da menopausa fisiológica é definido pela última menstruação da mulher, que é 

confirmado pelo médico após 12 meses de amenorreia (ausência de menstruação). Em média, a 

menopausa ocorre por volta dos 52 anos nas mulheres [45].  

O período de transição que antecede a menopausa, a perimenopausa, é iniciado por flutuações 

no ciclo menstrual que são acompanhadas por mudanças ao nível do sistema endócrino. Durante este 

processo há uma redução gradual do funcionamento dos ovários e, consequentemente, há uma 

diminuição gradual na produção das hormonas sexuais, progesterona e estradiol. Este processo é 

gradual e pode durar meses ou anos na vida da mulher [45]. 

Na perimenopausa, para além da redução dos níveis de progesterona e de estradiol, também a 

concentração das inibinas (proteínas produzidas ao nível dos ovários) diminui. As inibinas têm um 

papel importante no controlo da produção da hormona folículo estimulante. Durante a vida fértil da 

mulher, num ciclo menstrual normal, a inibina A aumenta na fase luteínica e a inibina B na fase 

folicular e ambas inibem a secreção da FSH ao nível da hipófise. Na perimenopausa há um declínio na 

concentração de inibinas e a hipófise anterior responde com um aumento da secreção da FSH, que 

tenta estimular os folículos, que restam nos ovários, a desenvolverem-se [42, 45].  
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2.3. Sintomatologia  

A diminuição dos níveis hormonais provocada pela falência ovárica, fisiológica ou iatrogénica, 

conduz a alterações físicas e psicológicas na mulher, que estão associadas a sinais e sintomas que irão 

condicionar o estado de saúde geral da mulher [43]. 

A intensidade dos sintomas está relacionada com a rapidez com que se instala a insuficiência 

estrogénica. As manifestações iniciais estão relacionadas com a flutuação dos níveis de estrogénio, 

entre as quais se destacam as menstruações irregulares, perturbações vasomotoras (calores, 

afrontamentos, suores noturnos), perturbações do sono e do humor (irritabilidade, angústia e depressão) 

[43].  

Os afrontamentos caraterizam-se por sensações espontâneas de calor no peito, no pescoço e na 

face, associados normalmente a palpitações, e devem-se à falta de estrogénio. Os calores podem variar 

na duração e intensidade, sendo que os mecanismos responsáveis ainda não estão bem conhecidos. A 

diminuição de estrogénio durante a perimenopausa e, provavelmente, a flutuação dos níveis de 

estrogénio em particular, alteram a sensibilidade do centro termorregulador que se localiza no 

hipotálamo. A redução dos níveis de estrogénio induz a diminuição da concentração de endorfina no 

hipotálamo, aumentando a libertação de norepinefrina e serotonina. Estes neurotransmissores 

diminuem o set point da termorregulação e, aumentando o fluxo sanguíneo junto da pele, produzem a 

sensação de calor e provocam os suores. Estas perturbações vasomotoras são frequentes antes e depois 

da menopausa, quando os níveis de estrogénio ainda são irregulares, mas tendem a parar anos mais 

tarde, quando os níveis baixos de estrogénio estabilizam [42, 45].  

A depressão na menopausa depende muito de cada mulher e das circunstâncias da vida de cada 

uma. Os fatores principais que predispõem ao sofrimento psicológico são a história clínica de 

depressão, o baixo nível socioeconómico, as doenças crónicas e eventos da vida stressantes [42].  

As manifestações tardias, que podem ser a médio e/ou longo prazo, estão relacionadas com a 

deficiência em estrogénios que se faz sentir após falência dos ovários. Entre as quais se destacam a 

secura vaginal (vaginite atrófica), a dispareunia (dor nas relações sexuais), o défice de concentração, a 

perda de memória recente, a osteoporose, as doenças cardiovasculares e as alterações ao nível da pele 

(rugas, perda de elasticidade, da espessura e da resistência da pele) [43].  

A vaginite atrófica, como referi anteriormente, é caraterizada pela diminuição do espessamento 

dos tecidos que rodeiam a vagina e pela redução do número de glândulas que produzem o muco 

vaginal. Estas mudanças, que se devem à falta de estrogénios, podem demorar meses ou anos a 

desenvolverem-se depois da menopausa e variam de mulher para mulher. O estrogénio promove uma 

boa irrigação sanguínea aos tecidos que rodeiam a vagina e estimulam a produção das secreções 

lubrificantes. Estas secreções incluem o ácido lático que é produzido pelas bactérias lactobacilos, que 
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fazem parte da flora vaginal, e conferem um ambiente ácido à mucosa vaginal, protegendo-a contra 

infeções. Na ausência de estrogénios, a vagina é menos lubrificada, tornando-se menos ácida e 

perdendo alguma resistência contra as infeções. A vaginite atrófica manifesta-se assim por secura 

vaginal, prurido intenso, corrimento vaginal branco ou amarelo e dor durante as relações sexuais [29, 

39, 42].  

Depois da menopausa há uma aceleração na perda da densidade do osso, que se deve à 

deficiência em estrogénio que induz uma desregulação na remodelação óssea (reabsorção óssea 

acelerada e formação óssea reduzida). Em muitas mulheres este metabolismo ósseo acelerado pode 

levar à osteoporose, que é uma desordem ao nível do esqueleto humano caraterizada pela diminuição 

da resistência óssea, tornando os ossos mais vulneráveis a fraturas [42, 45].  

Após a menopausa, os níveis baixos de estrogénio podem resultar em mudanças metabólicas, 

que por sua vez podem promover o aparecimento de doenças cardiovasculares e de diabetes do tipo II. 

Entre essas mudanças destacam-se o aumento em 20% dos níveis do colesterol total e em 10-15% dos 

níveis dos triglicerídeos, o aumento da resistência à insulina e o aumento do perímetro abdominal 

devido à redistribuição da gordura do corpo da mulher [42].   

O declínio cognitivo na perimenopausa e pós-menopausa está associado não só aos níveis 

baixos de estrogénio, mas também se deve à diminuição da qualidade do sono e do nível de estado 

depressivo da mulher [42]. Na farmácia, as mulheres queixam-se principalmente da dificuldade em se 

lembrar de palavras ou números, dos artigos que leram em revistas e das histórias dos livros e sentem 

sobretudo um vazio na cabeça.   

 

2.4. Tratamentos 

A menopausa não é uma doença, mas sim uma situação fisiológica e inevitável que ocorre na 

vida da mulher e, por essa mesma razão, não existe tratamento. No entanto, existem diversas formas 

de tratamento farmacológico e não farmacológico para aliviar os sintomas sentidos pela mulher na 

menopausa. 

 

2.4.1. Terapêutica hormonal de substituição 

A terapêutica hormonal de substituição (THS) é a terapêutica mais eficaz para aliviar os 

sintomas da menopausa, principalmente perturbações vasomotoras e genitourinárias. Para além disso, 

é reconhecida a sua eficácia na melhoria das perturbações psicológicas, na prevenção da osteoporose e 

do cancro do cólon da mulher na pós-menopausa [43]. Esta terapêutica não tem como objetivo fazer a 

substituição hormonal, mas sim obter um novo equilíbrio que procure melhorar os sintomas 
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consequentes da privação das hormonas endógenas. A THS consiste na administração de estrogénios 

ou combinação de estrogénios e progestestativos e pode ser por via oral, transdérmica e vaginal [46]. 

Existem várias modalidades terapêuticas, entre as quais:  

 Estrogénios isolados, que são a 1ª linha de tratamento da mulher histerectomizada; 

 Progestativos isolados cíclicos, em que há hemorragia por privação da progesterona, 

ou contínuos, em que há amenorreia;  

 Estroprogestativos cíclicos, que consistem numa combinação de estrogénios por 

21/28 dias com progestativos nos últimos 10/14 dias e provocam hemorragia por 

privação; 

 Estroprogestativos contínuos, que consistem numa combinação de estrogénios e 

progestativos por 28 dias, sem qualquer pausa e provocam amenorreia. 

 

No geral, a THS apresenta vários benefícios à saúde da mulher, destacando-se o alívio das 

perturbações vasomotoras (calores, afrontamentos, suores); o tratamento das perturbações 

genitourinárias, como a atrofia urogenital, em que é recomendada a aplicação local de estrogénios, e a 

frequência e urgência miccional e incontinência urinária de urgência na mulher pós-menopausa. Para 

além destes benefícios, previne a osteoporose e reduz o risco de fraturas subsequentes, sendo 

provavelmente a terapêutica de 1º linha na prevenção primária de osteoporose em mulheres na pós-

menopausa recente, uma vez que demonstra reduzir a perda da massa óssea e o risco de fratura; reduz 

ainda a incidência de cancro do cólon e melhora a qualidade do sono [46].  

No entanto, a THS apresenta alguns riscos para a saúde da mulher. A terapêutica com 

estrogénios isolados em mulheres com útero aumenta significativamente o risco de tromboembolismo 

venoso e de carcinoma do endométrio, devido à proliferação celular estimulada pelos estrogénios. Por 

outro lado, a terapêutica combinada de estrogénios e progestativos superior a 5 anos pode aumentar o 

risco de cancro da mama e de tromboembolismo venoso. Há ainda a indicação de que em mulheres 

que iniciam a THS 10 anos após a menopausa pode haver um aumento de risco de doença 

cardiovascular [43, 46]. 

 

2.4.2.  Tibolona 

A tibolona é apresentada como uma alternativa à THS, uma vez que não é uma hormona, mas 

sim um regulador seletivo da atividade tecidular estrogénica (STEAR). Este fármaco é metabolizado 

em 3 metabolitos, em que 2 deles têm ação estrogénica e o outro têm ação progestogénica e levemente 

androgénica. A tibolona apresenta uma eficácia semelhante aos estrogénios isolados no alívio das 
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perturbações vasomotoras e apresenta efeitos positivos relativamente ao humor, comportamento 

sexual, melhorando a dispareunia e a libido. Para além disso, apesar de não existirem estudos que 

demonstrem uma diminuição de fraturas, verifica-se uma ação positiva na densidade mineral óssea 

[47]. Comparando com a THS, a tibolona consegue reter a atividade progestogénica durante mais 

tempo no endométrio, tendo uma ação protetora mais prolongada, e não aumenta a densidade mamária, 

como acontece com a THS estroprogestagénica contínua combinada, que ao aumentar a densidade 

mamária pode dificultar a deteção precoce de neoplasia por mamografia [48, 49]. No entanto, a 

tibolona não é recomendada em mulheres com história clínica de cancro da mama devido ao risco de 

recorrência de cancro [49]. Quanto ao risco de doença cardiovascular ainda não há estudos disponíveis 

[50]. 

 

2.4.3.  Fitoestrogénios 

Os fitoestrogénios são substâncias derivadas de espécies vegetais que apresentam alguma 

atividade estrogénica, podendo ser uma alternativa à THS no futuro. A presença de um anel fenólico 

na sua estrutura química, que é um requisito para a ligação aos recetores de estrogénio, e o peso 

molecular semelhante ao do estradiol permite que os fitoestrogénios consigam atuar como agonistas 

ou antagonistas dos recetores de estrogénio [45, 46]. 

Os fitoestrogénios, principalmente as isoflavonas (genisteína e daidzeína), têm vindo a mostrar 

resultados no alívio dos sintomas vasomotores da menopausa. Há estudos que demonstram que 

mulheres com um maior consumo de isoflavonas apresentam episódios de calores e suores noturnos 

mais fracos e com menor frequência [45, 46]. 

No entanto, os estudos relativos ao uso de fitoestrogénios são ainda escassos e a toxicidade 

associada ainda não está completamente determinada [45]. 

Na Farmácia Saúde encontram-se disponíveis alguns suplementos alimentares que têm na sua 

composição fitoestrogénios, como por exemplo o Menopace®, o Climater® Plus, o Estrofito® forte e 

Estrofito® confort. Estes produtos têm em comum as isoflavonas de soja, variando a dose e 

consequentemente a posologia. 

 

2.4.4.  Raloxifeno 

O raloxifeno pertence a um grupo de medicamentos não hormonais designados de 

moduladores seletivos dos recetores de estrogénios (SERM). Este fármaco ao ligar-se aos recetores de 

estrogénios induz uma ação metabólica que pode ser agonista (osso e sistema cardiovascular) ou 

antagonista (mama, endométrio e miométrio) [46]. 
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O raloxifeno é indicado no tratamento e prevenção da osteoporose em mulheres após a 

menopausa (sem sintomatologia vasomotora), verificando-se uma redução do risco de fraturas 

vertebrais [43, 46]. 

 

2.4.5.  Bifosfonatos 

Os bifosfonatos são fármacos que atuam especificamente ao nível do metabolismo ósseo, onde 

inibem a reabsorção óssea por inibição do recrutamento, da diferenciação e da função dos osteoclastos, 

bem como pela estimulação da sua apoptose. Estes fármacos induzem aumentos progressivos da 

densidade de massa óssea e redução de fraturas da coluna e do colo do fémur. Desta forma, estão 

indicados no tratamento da osteoporose trabecular e cortical e osteoporose induzida por 

corticosteróides [46]. 

 

2.4.6.  Antidepressivos 

O tratamento de eleição para os afrontamentos e suores noturnos é a THS (estrogénios isolados 

ou estroprogestativos), mas alguns antidepressivos são também usados para o alívio dos sintomas 

vasomotores. Os antidepressivos, como a fluoxetina e a paroxetina, que são inibidores seletivos da 

recaptação da serotonina (ISRS), e a venlafaxina, que é inibidor da recaptação da serotonina e 

norepinefrina (IRSNs), conseguem reduzir a libertação de serotonina e norepinefrina que estão 

aumentadas com níveis baixos de estrogénio. Desta forma há uma diminuição na desregulação do 

centro termorregulador no hipotálamo e, consequentemente, um alívio dos calores e suores noturnos 

[42, 46]. 

  

2.4.7.  Outras medidas 

Existem ainda outras formas de aliviar os sintomas sentidos na menopausa e de diminuir o 

risco de doenças que estão associadas ao envelhecimento natural da mulher, como doenças 

cardiovasculares e osteoporose, e que permitem melhorar a qualidade de vida das mulheres [43]. 

A mulher deve procurar ter uma alimentação saudável com baixo teor em gordura, elevado 

teor em fibra, muita fruta e vegetais, tal como todas as vitaminas e os minerais importantes e ainda 

evitar beber bebidas alcoólicas em excesso. Para além disso, deve fazer uma ingestão adequada de 

cálcio e, considerando que as necessidades diárias de cálcio na pós-menopausa são cerca de 1,5 g/dia 

e que 0,5 g são assegurados pela dieta convencional, a restante 1 g terá que vir do leite e derivados e/ou 

suplementos de cálcio [46, 51].  
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O exercício físico é aconselhável para uma vida saudável e tem vindo a demonstrar um 

impacto positivo no alívio dos sintomas da menopausa, como calores, suores noturnos e depressão. 

Para além dos benefícios de uma mente saudável, por permitir distração mental e interação social, o 

exercício físico também está associado a uma redução do colesterol total, dos triglicerídeos, dos níveis 

de glucose e dos afrontamentos, conferindo benefícios ao nível dos sistemas cardiovascular, endócrino 

e locomotor [52]. O yoga e o pilates têm demonstrado alguma melhoria na redução dos calores e suores 

noturnos [53, 54]. O exercício físico com carga, como a marcha, dança e aeróbica, é essencial para a 

prevenção da osteoporose [46].  

Para além disso, é recomendável a cessação tabágica que permite reduzir o risco de doenças 

cardiovasculares [51]. 

No dia-a-dia, há pequenos cuidados que a mulher pode ter para aliviar os calores e os suores 

noturnos, entre os quais se destacam: evitar o que despoleta os afrontamentos (comida picante, café, 

chá, mudanças de temperatura); dormir num quarto fresco; beber uma bebida fresca e ir até um lugar 

fresco quando um afrontamento começa; vestir várias camadas de roupa, de forma a ir tirando quando 

fica com calor; usar lençóis e roupa que deixe a pele “respirar” [42, 51]. 

A acupuntura tem surgido como uma alternativa para diminuir os sintomas vasomotores e 

tanto a acupuntura de agulha superficial como a eletroacupuntura parecem mostrar alguma eficácia 

[54]. 

Para aliviar a secura vaginal, o prurido associado e a dor nas relações sexuais existem produtos 

de venda livre disponíveis na farmácia e que vão atuar ao nível da hidratação da vulva e da vagina. Os 

lubrificantes mais recomendáveis são géis ou cremes vaginais de base aquosa e com pH próximo do 

fisiológico e compatíveis com a mucosa vaginal, devendo evitar formulações oleosas que podem 

danificar os preservativos e irritar as mucosas [23, 55]. Existem lubrificantes, cuja aplicação pode ser 

diária ou apenas algumas vezes por semana, conforme o desconforto sentido pela mulher. Alguns dos 

lubrificantes disponíveis na farmácia são o K-Y® jelly IS, que é um lubrificante de base aquosa; o 

Velastisa® Intim Hidratante V.V e o Velastisa® Intim Hidratante V.G Gel Crema, que têm na sua 

composição um hidrogel, o poliglicerilmetacrilato, sendo que o primeiro produto é destinado à secura 

e irritação vulvar e o segundo é destinado à secura vaginal [56-58]. Existe ainda o Alkagin® gel que 

possui um elevado poder lubrificante e hidratante devido à presença de ácido hialurónico, pantenol, 

glicerol e sorbitol na sua composição; e o Fitormil® gel que tem isoflavonas de soja que vão atuar nos 

recetores estrogénicos, o que contribui para a restituição da elasticidade da mucosa vaginal, e ácido 

hialurónico que hidrata e lubrifica [59, 60]. Para além disso, existem ainda óvulos, como por exemplo 

o Oficinal® gin plus que tem na sua composição ácido hialurónico que vai ter um ação cicatrizante e 

hidratante na mucosa vaginal [61].  
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Na menopausa, o pH e flora vaginais tornam-se semelhantes aos da infância, sendo que o pH 

torna-se mais alcalino e a flora vaginal é composta maioritariamente por lactobacilos de origem 

intestinal. Estas alterações devem-se à diminuição da produção de estrogénio, que por sua vez provoca 

um menor aporte sanguíneo dos tecidos ao nível da vagina e, consequentemente, uma diminuição de 

glicogénio no epitélio vaginal, que é essencial aos Lactobacilus acidophilus, que o transformam em 

glicose e, posteriormente, a metabolizam a ácido lático. Desta forma, com a menopausa, há também 

uma redução destes lactobacilos ao nível do epitélio vaginal, o que pode favorecer o aparecimento de 

infeções e, por isso, torna-se importante uma boa higiene íntima com os produtos adequados. É 

aconselhável o uso de produtos com um pH próximo ao fisiológico e com compostos que hidratem a 

mucosa vaginal [23]. Na Farmácia Saúde estão disponíveis produtos, que para além de uma ação de 

limpeza têm também associado uma ação hidratante, como o Lactacyd Pharma® hidratante, que tem 

oleato de glicerilo e glicerina com a capacidade de retenção de água, ação calmante e não irritante; 

Velastisa® Intim higiene íntima que hidrata e evita a secura vaginal devido à presença da betaína; e o 

Fitormil® solução hidratante que tem glicerina e betaína com ação hidratante e emoliente [62-64].  

 

2.5.  Folheto informativo 

Á medida que pesquisava sobre a menopausa apercebi-me que era uma temática bastante 

complexa e que seria necessário selecionar bem a informação para o folheto. 

 Para me sentir confortável no aconselhamento, tive necessidade de perceber bem os 

tratamentos que estão disponíveis no mercado para o alívio da sintomatologia da menopausa. No 

entanto decidi não abordá-los no folheto, uma vez que a maior parte são MSRM e por isso não estaria 

ao meu alcance aconselhá-los a alguém. Desta forma, optei por escolher conselhos mais práticos e, 

claro, também alguns conselhos que remetessem a produtos de venda livre disponíveis na farmácia.  

 No folheto informativo (Anexo B) apresentei uma breve explicação das causas da menopausa 

e dos seus sintomas. No verso do folheto optei apenas por alguns conselhos que incentivam a uma vida 

saudável no geral, como a alimentação saudável, a prática de exercício físico e a cessação tabágica; 

mas também alguns conselhos para a melhoria da sua qualidade de vida, entre os quais surgem 

sugestões para aliviar os sintomas vasomotores, o uso de lubrificantes para alívio da secura vaginal e 

cuidados da higiene íntima com produto adequado.   

 

Se por um lado a THS tem os seus riscos, a verdade é que ainda não há tratamento mais eficaz 

para controlar a sintomatologia e, por isso, durante os estágio, nas ocasiões que surgiram, a minha 

abordagem era apenas para tentar perceber como é que a cliente se sentia e há quanto tempo fazia THS. 
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Uma vez uma senhora pediu-me Zumenon® e esclareceu-me que tinha feito uma histerectomia 

4 anos antes e que desde a cirurgia que tomava esse fármaco, tendo a indicação médica para continuar 

a sua toma até 5 anos após a cirurgia. O Zumenon® está integrado na modalidade terapêutica de 

estrogénios isolados e é, de facto, a THS mais indicada para mulheres que retiraram o útero. Numa 

outra situação, surgiu uma senhora muito satisfeita e sem qualquer sintomatologia desde que começou 

a tomar Activelle® há ano e meio.  

Relativamente ao folheto informativo tive alguma adesão, mas não consegui grande feedback 

das mulheres, pois muitas das vezes apenas se limitavam a levar o folheto. 

 

 

3. Afeções ginecológicas  

No final da pesquisa dos temas desenvolvidos (candidíase vulvovaginal e menopausa), 

apercebi-me que tinha feito uma pesquisa alargada sobre vários produtos usados na zona íntima da 

mulher e achei vantajoso fazer um documento de cross-selling para ajudar e facilitar o aconselhamento 

na farmácia. Neste documento (Anexo C) consta uma breve explicação das afeções ginecológicas que 

podem surgir durante a vida da mulher e um diagrama (Diagrama 1) com alguns dos produtos que 

podem ser usados para resolver e/ou prevenir os problemas ginecológicos.  

Os produtos usados no caso de dermatite de contacto têm uma ação de limpeza associada a 

uma ação calmante sobre a mucosa irritada, destacando-se o Femilyane® pH 8 que pode ser usado 

ocasionalmente nos casos de irritação da mucosa vaginal, uma vez que apresenta aloé vera na sua 

composição que ajuda a acalmar o prurido e a irritação [31]. Por sua vez, o Lactacyd Pharma® Sensitive 

e o Gyn-Phy (Uriage®) podem ser usados tanto no caso em que a pele está sensível ou irritada, como 

também no dia-a-dia para mulheres com pele sensível [65, 66].  
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4. Questionários FARMA|inove 

A FARMA|inove é uma Associação para o Empreendedorismo e Inovação da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto (FFUP) e em colaboração com a Professora Paula Fresco da FFUP 

e o Professor Doutor Joaquim Monteiro do Instituto Superior de Ciências da Saúde-Norte (ISCSN) 

apresenta o estudo intitulado “Prevalência e Caraterização de Doentes Idoso Polimedicados da Zona 

Norte de Portugal”. 

Este estudo surgiu com o objetivo de analisar os idosos polimedicados, para tentar perceber se 

têm algum conhecimento sobre os medicamentos que tomam e sobre a sua posologia e, desta forma 

conseguir detetar os fatores responsáveis da má-utilização do medicamento na população idosa e 

avaliar as intervenções necessárias para melhorar a sua utilização. A intervenção farmacêutica na 

Diagrama 1 Produtos de venda livre para afeções ginecológicas 

Co-adjuvantes do 

tratamento 

 Lactacyd Pharma® 

Balsâmico 

 Gyn-8 (Uriage®)   

 Femilyane® pH 8 

 

Higiene íntima 

 Lactacyd® íntimo  

 Saugella® Attiva  
 D’AVEIA® Ginecológico  
 Bergamon® detergente íntimo quotidiano  
 A-Derma® - Derm’intim 

 

 Lactacyd Pharma® hidratante  

 Velastisa® Intim higiene 

íntima 

 Fitormil® solução hidratante 

Afeções ginecológicas 

Candidíase vulvovaginal Dermatite de contacto Vaginite atrófica 

Antifúngicos 

 Gino-Canesten® 

 Gino-Trosyd®  

 Gyno-Pevaryl® 

Lubrificantes 

 K-Y® jelly IS 

 Velastisa® Intim 

Hidratante V.V  

 Velastisa® Intim 

Hidratante V.G Gel 

Crema 

 Alkagin® gel  

 Fitormil® gel 

 Oficinal® gin plus 

 

Higiene íntima calmante 

 Femilyane® pH 8 

 Gyn-Phy (Uriage®) 

 Lactacyd Pharma® 

Sensitive 
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resolução de problemas relacionados com a polimedicação pode conduzir à melhoria do estado de 

saúde da população idosa e, consequentemente, traduzir-se numa diminuição dos custos associados 

tanto para o utente como para o Estado. 

A primeira fase do estudo consiste num questionário, apresentado em anexo (Anexo D) que 

permite caraterizar a população idosa polimedicada e obter os possíveis focos em que o farmacêutico 

pode intervir no futuro. Numa segunda fase o estudo pretende aplicar protocolos de intervenção 

farmacêutica, com consulta farmacêutica, para resolver os problemas detetados na primeira fase e a 

terceira fase corresponde à fase de implementação desses protocolos e respetiva validação dos 

resultados obtidos. 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de participar na primeira fase do estudo e consegui 

falar com alguns utentes da Farmácia Saúde que se encaixavam nos critérios de seleção: idade superior 

a 65 anos, polimedicados (5 ou mais medicamentos), ser utente da farmácia e sem doenças cognitivas, 

como a Doença de Alzheimer e Parkinson. No geral, as pessoas que abordei para participarem no 

estudo mostraram-se bastante recetivas e interessadas, com exceção de uma ou outra que não aceitou 

por não ter tempo. No entanto, não consegui realizar tantos questionários como gostaria, pois a 

Farmácia Saúde é muito movimentada, o que torna difícil ter disponibilidade para realizar os 

questionários e, nas horas menos movimentadas da farmácia, nem sempre aparecia um possível 

candidato.  
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Conclusão 

O estágio em farmácia comunitária permitiu-me perceber a importância que a farmácia tem na 

prestação de cuidados de saúde e como o papel do farmacêutico é fulcral para a sociedade e para a 

qualidade de vida das pessoas. O farmacêutico, sendo um dos primeiros profissionais de saúde a quem 

as pessoas recorrem quando têm algum um problema de saúde, tem a responsabilidade de avaliar a 

situação e fazer o melhor aconselhamento e, sendo ainda o último profissional de saúde a contactar 

com o utente antes de este iniciar a sua terapêutica, cabe-lhe a tarefa de esclarecer as dúvidas inerentes 

à medicação. 

Considerei a abordagem dos temas, candidíase vaginal e menopausa, realmente importante, 

pois ambas as temáticas ainda deixam as pessoas pouco à vontade e, por essa mesma razão, não se 

sentem confortáveis para questionar o farmacêutico com as suas dúvidas. Desta forma, o 

desenvolvimento do panfleto e do folheto informativo possibilitou o acesso da informação essencial ao 

público-alvo e permitiu ainda enriquecer a minha formação com toda a pesquisa feita.  

Este estágio contribuiu para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, na medida em que 

permitiu aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso e amplificá-los com esta experiência. 

Para além disso, permitiu-me ainda conhecer a gestão e a organização de uma farmácia comunitária e 

toda a dinâmica diária do circuito do medicamento, desde que este entra na farmácia até ao momento 

em que é dispensado ao utente. 

 Apesar de terem sido somente quatro meses, sinto que este estágio me proporcionou as 

competências necessárias para ser uma excelente farmacêutica e devo-o, principalmente, à excelente 

equipa da Farmácia Saúde que me acompanhou diariamente e se mostrou sempre disponível para me 

ensinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Anexos 

A. Panfleto informativo desenvolvido no tema “Candidíase vaginal” 

 Interior do panfleto 

 Exterior do panfleto 
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B. Folheto informativo desenvolvido no tema “Menopausa” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frente do folheto 

 Verso do folheto 
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C. Documento de cross-selling relativo a afeções ginecológicas 
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D. Questionário do FARMA|inove 
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Resumo 

Concluídos nove semestres de formação na Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto, surge a oportunidade de experienciarmos a atividade Farmacêutica na sua vertente 

hospitalar, complementando a nossa formação com mais e importantes conhecimentos e colocando 

em prática os já adquiridos. 

A realização do estágio nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto 

proporciona-nos o conhecimento da sua organização, olhar de perto o circuito do medicamento em 

meio hospitalar e participar, ainda que de forma breve, na equipa que suporta e torna possível todo 

este sistema complexo. Assim, ao longo de dois meses passamos por vários setores dos Serviços 

Farmacêuticos, nos quais permanecemos durante uma semana em cada um deles. 

O Armazém de Produtos Farmacêuticos é um dos setores pelos quais passamos, muito 

importante no circuito do medicamento, ao nível do qual ocorre a aquisição, a receção, o 

armazenamento e a distribuição dos medicamentos e produtos farmacêuticos, e cuja gestão é 

decisiva para o bom funcionamento de todo o Serviço Farmacêutico. 

A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária é um sistema de distribuição de 

medicamentos com inúmeras vantagens, já que permite um maior acompanhamento 

farmacoterapêutico do doente, garantindo uma maior segurança e eficiência e ainda mostrando 

benefícios sob o ponto de vista económico. Este tipo de distribuição envolve um processo 

cuidadoso e criterioso de validação farmacêutica da prescrição médica, seguindo-se o aviamento da 

medicação, ambas etapas que pudemos acompanhar. 

Outro tipo de distribuição hospitalar com a qual contactamos é a que ocorre em Regime de 

Ambulatório. Este assume uma relevância crescente nos serviços hospitalares, tratando-se de uma 

área que permite a melhoria da adesão à terapêutica e uma melhor gestão dos recursos hospitalares. 

Aqui efetuam-se, entre outras atividades, a validação de prescrições médicas e respetiva dispensa 

de medicamentos, sempre acompanhada da informação relevante para o doente. 

A Unidade de Farmácia Oncológica é um setor que se encontra fisicamente separado dos 

Serviços Farmacêuticos e é responsável por um circuito particular dos fármacos citotóxicos, dado o 

seu risco biológico inerente. O armazenamento destes medicamentos ocorre nesta unidade, assim 

como a sua preparação e dispensa, após um processo cauteloso de validação farmacêutica. Durante 

o período de estágio tivemos a oportunidade de presenciar a inauguração das novas instalações que, 

certamente, aumentará a qualidade e eficiência deste sector. 

A Produção é outra importante unidade que conhecemos, responsável pela preparação de 

produtos estéreis e não-estéreis, incluindo bolsas de nutrição parentérica. Este setor de manipulação 

e preparação permite colmatar as inadaptabilidades terapêuticas dos medicamentos colocados à 

disposição pela indústria farmacêutica, sendo muito importante em meio hospitalar. 
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IV 
 

Por último, a Unidade de Ensaios Clínicos faz também parte dos Serviços Farmacêuticos e, 

tal como o nome indica, é o sector que integra os Ensaios Clínicos, essenciais na investigação e 

desenvolvimento de medicamentos. Esta unidade no Centro Hospital do Porto tem ganho um 

crescente interesse por parte das Indústrias Farmacêuticas, trazendo benefícios económicos 

significativos a esta instituição de saúde. 

Para concluir, face à dificuldade em aceder à experiência nas várias áreas de atuação 

Farmacêutica, a oportunidade de findarmos a formação académica com este estágio é muito 

importante para nós, não só pela aprendizagem, como também por permitir a reflexão sobre as 

nossas ambições profissionais e sobre a área que mais nos poderá realizar enquanto Farmacêuticas. 
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1. Introdução 

1.1. Organização do Estágio 

O estágio curricular nos Serviços Farmacêuticos Hospitalares do Hospital Geral de Santo 

António teve a duração de 2 meses, com início em maio e final em junho. O presente relatório de 

estágio foi realizado em simultâneo por, Catarina Mateus Moreira Garcia, nº 200902383, Ana 

Filipa Monteiro da Silva nº 200901224, Clara Pinho Cerejeira Leitão, nº 200904587 e Sylvie Leite 

de Carvalho, nº 200904609, alunas do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 

 

1.2. Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) representam o conjunto de atividades 

farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles ligados. Pelo facto destes 

serviços constituírem uma importante fasquia dos cuidados de saúde dispensados em meio 

hospitalar são atividades reguladas por diploma governamental, que vem em complemento às 

orientações gerais dos Órgãos de Administração para o seu bom funcionamento [1, 2]. 

Com o desempenho em conformidade destas funções pode afirmar-se que os SFH são os 

responsáveis por assegurar a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e 

segurança dos medicamentos, por prestar cuidados de saúde e promover ações de investigação 

científica e de ensino [1, 2]. 

A formação em Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas cria profissionais de saúde 

capazes de se integrarem em equipas de cuidados de saúde, assim como de assegurarem SFH. 

Deste modo, torna-se evidente a necessidade de elaborar um estágio curricular neste 

enquadramento, para que cada estudante possa completar a sua formação, sobretudo numa vertente 

prática. É então, neste contexto que se desenvolveu este estágio curricular de dois meses no Centro 

Hospitalar do Porto (CHP). 

 

1.3. Centro Hospitalar do Porto e o seu Contexto Histórico  

O Hospital Geral Santo António (HGSA) é um hospital centenário, central e universitário 

localizado na cidade Invicta (Figura 1). É uma instituição, que apesar de instalada num edifício de 

grande valor histórico e arquitetónico, representa um dos mais modernos hospitais do país [3]. 

A construção do HGSA iniciou-se pela ordem de D. José I no século XVIII, na tentativa de 

substituir o antigo Hospital D. Lopo e foi coordenada pela Misericórdia do Porto. A primeira pedra 

foi lançada solenemente a 15 de Julho de 1770, mas todo o processo foi arrastado por vários anos 

quer por dificuldades económicas quer por dificuldades bélicas próprias da época. Decorridos 30 

anos de obra, com 2/3 de edificação do projeto inicial de John Carr, nasceu oficialmente o Hospital 

de Santo António [2, 3]. 
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Vários anos de constante evolução e melhoria da prestação de cuidados de saúde, 

permitiram o reconhecimento do valor acrescido deste hospital no serviço à comunidade, pela 

população. Fruto deste reconhecimento e pelas novas necessidades que o país enfrenta, o governo 

português ordenou pelo Decreto-Lei nº326/2007 de 28 de Setembro, a fusão deste hospital com a 

Maternidade Júlio Dinis (MJD) e com o Hospital Central Especializado de Crianças Maria Pia 

(HMP), o qual intitulou o trio de CHP. Em 2011, o CHP é alargado também ao Hospital Joaquim 

Urbano (HJU) [4]. 

Hoje a farmácia do CHP é vista como um espaço de excelência para a prestação de 

cuidados de saúde, que promove o ensino e a investigação. A sua missão é trabalhar sempre melhor 

e criar um melhor ambiente de trabalho para que possa servir a sua população com o maior 

respeito, experiência, qualidade, inovação e responsabilidade [2, 3]. 

 

 

                 Figura 1: Hospital Geral de Santo António. 

 

1.4. Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do CHP estão integrados nos serviços de suporte e 

prestação de cuidados, contemplando a aquisição e distribuição de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos (PF) na forma clássica ou em dose unitária e em regime ambulatório, sendo ainda 

responsáveis pela farmacotecnia e ensaios clínicos [2].  

Adicionalmente, este serviço interage com outras equipas de saúde, por integração em 

comissões técnicas, colaboração na prescrição e preparação da nutrição parentérica, prestação 

cuidados Farmacêuticos e farmacovigilância e por assegurar a divulgação da informação sobre o 

medicamento [1]. 

A equipa dos SF é liderada pela Dra. Patrocínia Rocha sendo constituída por 

Farmacêuticos, técnicos, assistentes operacionais e assistentes técnicos. 

 

1.5. Creditação dos Serviços Farmacêuticos do HGSA 

A presente sociedade é marcada, à escala global, pela constante evolução dos mercados, 

pelo incessante desenvolvimento tecnológico e por um nível crescente de exigência por parte dos 
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clientes. Desta forma, a nossa população cada vez mais necessita e exige sistemas de qualidade 

orientados para os processos. 

O corpo administrativo do HGSA, assim como a sua equipa dos SF sentiram também esta 

necessidade e reuniram em 2012 as condições adequadas para a certificação do Sistema de Gestão 

de Qualidade nos SF, em conformidade com a norma NP EN ISO 9001:2008. 

A norma ISO 9001 constitui um reconhecimento ao esforço desta organização em 

assegurar a conformidade dos seus produtos e/ou serviços, a satisfação dos seus pacientes e a 

melhoria contínua. Assim, através desta creditação, o HGSA pôde aumentar a confiança dos seus 

clientes e a sua distinção perante outros serviços hospitalares nacionais [5].  

 

1.6. Objetivo de estágio no Centro Hospitalar do Porto 

A oportunidade de estagiar no CHP traz consigo a possibilidade de experienciar uma 

realidade diferente da Farmácia Comunitária em que a intervenção do Farmacêutico é também de 

elevada importância. 

Um dos objetivos do estágio no HGSA é a obtenção de conhecimentos relativamente à 

forma como funcionam os SF num hospital central: todo o circuito do medicamento e a forma 

como é feita a gestão da logística e dos recursos humanos. 

Para além disso, o estágio no CHP permite o contacto com determinados grupos 

farmacoterapêuticos, como antirretrovirais, que não existem à venda na Farmácia comunitária e 

que, desta forma, vem complementar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

  

Tabela 1: Diário Geral das atividades desempenhadas 
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2. Circuito do Medicamento 

Na farmácia hospitalar o medicamento tem o seu próprio circuito, de forma a garantir o 

bom uso do medicamento e a dispensa de forma controlada e em perfeitas condições. Os 

medicamentos chegam aos SF após seleção e compra, sendo armazenados de acordo com as 

caraterísticas de cada fármaco, ficando no Armazém ou, no caso de medicamentos experimentais, 

nas instalações dos Ensaios Clínicos. Posteriormente, podem seguir para a Produção ou para a 

Distribuição. 

Para que ocorra a cedência de medicamentos, as prescrições têm de ser validadas pelo 

Farmacêutico. A presença de falhas na prescrição médica ou alteração do estado clínico do doente 

irá determinar a reavaliação da terapêutica pelo médico podendo emitir ou não nova prescrição, 

que entrará no circuito do medicamento (CdM) [1]. 

Nos capítulos subsequentes é feita uma pormenorização do funcionamento de cada setor 

dos SF do HGSA ilustrados no esquema da Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. CdM no HGSA. O circuito chega até aos SF, onde após validação da prescrição, procede para o 

doente. O ciclo fecha-se com a reavaliação do médico que pode alterar, manter ou suspender a prescrição, 

adaptado de [1].  
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2.1. Armazém de Produtos Farmacêuticos [1, 6] 

O Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF) é o armazém central do CHP, onde é 

iniciado o processo de aquisição dos medicamentos e PF e posterior receção, armazenamento, 

conservação, gestão e distribuição. A gestão do armazém tem como principal objetivo garantir a 

disponibilização dos medicamentos e PF em quantidade, qualidade e no prazo esperado pelo 

requerente, ao menor custo.  

 

2.1.1. Aquisição  

A aquisição dos medicamentos e PF é realizada sempre que surge a necessidade dos 

mesmos e deve estar sempre em conformidade com o Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM) e respetiva adenda ou deliberações da Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT). A necessidade de aquisição é despoletada pelo sistema de reposição por 

kanbans e o procedimento de aquisição é efetuado pelo APF em articulação com o Serviço de 

Aprovisionamento (SA). 

 

2.1.2. Receção  

A receção das encomendas de medicamentos e PF ocorre na zona de receção do armazém e 

compreende duas fases. Na primeira é necessário verificar o número de volumes de mercadoria 

entregues, a integridade das embalagens, bem como confirmar o destinatário da encomenda. Na 

segunda fase procede-se à validação da mercadoria recebida, garantido sempre que é dada 

prioridade aos produtos refrigerados (com indicação de conservar entre 2-8ºC). A validação inclui a 

análise da concordância entre os produtos entregues e os faturados e entre estes e os efetivamente 

solicitados, tendo sempre como base as características do produto, designadamente o nome, a 

forma farmacêutica, a dosagem, a quantidade enviada e a solicitada, o prazo de validade e o lote. 

Durante a verificação do lote é necessária particular atenção para detetar situações em que o prazo 

de validade é inferior a 6 meses, pois nestes casos a encomenda só será aceite se for garantida a 

possibilidade de troca dos produtos por outros com prazo de validade superior. 

Para além dos aspetos descritos, três tipos de produtos merecem particular atenção aquando 

da sua receção. São eles: os dispositivos médicos, em que deve ser verificada a presença da 

marcação “CE” e posteriormente arquivar os certificados que os acompanham; os medicamentos 

hemoderivados ou derivados do plasma humano, confirmando-se a presença do respetivo 

certificado de autorização de utilização do lote (CAUL) da Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos para a Saúde (INFARMED) que deve ser digitalizado e arquivado informaticamente; e as 

matérias-primas, cujo respetivo Boletim de Análise que comprova a qualidade do lote fornecido 

pelo fabricante deve ser analisado e enviado para o Setor de Produção, em que o responsável 

decide sobre a conformidade ou não do lote. 
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Qualquer não conformidade apurada durante o procedimento de receção deve ser 

devidamente registada e comunicada para posterior decisão. 

No caso das novas matérias-primas, estas devem ser acompanhadas pela Ficha de Dados de 

Segurança com o 1º lote fornecido que é arquivado no respetivo dossier na Produção de Não 

Estéreis.  

Os Estupefacientes e Psicotrópicos que chegam ao APF são enviados para o Farmacêutico 

responsável que os armazena em sala fechada própria, a qual tem acesso condicionado.  

Após a receção, toda a documentação validada é enviada para o SA, para que seja dada 

entrada da encomenda no sistema informático, seguindo-se o armazenamento dos medicamentos, 

PF ou dispositivos médicos rececionados.  

 

2.1.3. Armazenamento 

O adequado armazenamento dos medicamentos, PF e dispositivos médicos é crucial para 

garantir a sua qualidade e segurança. Para tal, as características dos produtos devem ser alvo de 

particular atenção de maneira a assegurar o seu armazenamento nas condições ótimas de humidade, 

temperatura e luminosidade. O APF reúne as condições que satisfazem a correta conservação dos 

medicamentos, PF e dispositivos médicos e o seu espaço interior é, de um modo geral, organizado 

pelas seguintes zonas de armazenamento: 

 Conjunto de corredores identificados pela ordem alfabética de acordo com a Denominação 

Comum Internacional (DCI), destinados à generalidade dos medicamentos (Figura 3); 

 Corredor destinado ao armazenamento exclusivo de colírios, pomadas oftálmicas, gotas 

auriculares, soluções nasais, medicamentos manipulados, antídotos e agentes de contraste 

radiológico; 

 Zona de armazenamento de produtos de grande volume, de forma a rentabilizar o espaço 

físico; 

 Corredor onde se encontram os produtos para a nutrição artificial; 

 Corredor onde se encontra o material de penso; 

 Câmara frigorífica, com sistema de controlo de temperatura, direcionada ao 

armazenamento de medicamentos termolábeis (Figura 4); 

 Sala de armazenamento dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, com acesso 

restrito. 

Na maioria das zonas, os medicamentos e produtos encontram-se organizados por ordem 

alfabética da sua corresponde DCI. 

Para além dos referidos, existe ainda um corredor onde estão dispostos medicamentos 

pertencentes à Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA), que não podem ser armazenados nessa 

unidade por questões de espaço.  
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Os medicamentos citotóxicos são rececionados no APF e enviados para a Unidade de 

Farmácia Oncológica (UFO), onde são armazenados para evitar grandes movimentações, dado o 

seu inerente risco biológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Gestão do stock 

A gestão de stocks é um dos procedimentos mais importantes para assegurar o bom 

funcionamento dos SF, já que os medicamentos constituem uma parte considerável do capital 

investido.  

Esta gestão passa, assim, por garantir que os medicamentos e outros PF se encontram 

sempre disponíveis, existindo um controlo entre a sua quantidade máxima e mínima adaptadas às 

necessidades de consumo desse produto, de forma a evitar a sua rutura ou excesso. Para tal, a 

gestão dos stocks é conseguida através da articulação entre o sistema informático e o sistema 

kanban, que permitem controlar as existências.  

O princípio básico inerente a estes sistemas é o estabelecimento do Ponto de Encomenda 

(PE), que corresponde à quantidade mínima necessária do produto, a partir da qual deve ser 

realizada a sua encomenda, de forma a não ocorrer rutura do stock.  

O sistema kanban (Figura 5) é um sistema de cartões desenvolvido para todos os 

medicamentos e produtos, onde constam as informações principais como o código e designação do 

produto, o PE e a quantidade a encomendar. O cartão é colocado juntamente com o respetivo 

produto e no local em que a quantidade restante existente se iguala ao PE. Quando o cartão é 

atingido, deve ser retirado e colocado na caixa de “produtos a encomendar”. Para que não haja 

Figura 3. Corredor da secção Geral do APF. 

Figura 4. Câmara frigorífica para acondicionamento dos medicamentos termolábeis. 
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erros na recolha dos kanbans, os produtos devem ser retirados sempre da direita para a esquerda e 

da frente para trás. Ao fim do dia, os cartões colocados na caixa são recolhidos e procede-se à 

aquisição dos medicamentos/PF. Os códigos dos produtos a encomendar são inseridos no sistema 

informático na “lista comum” partilhada com o SA, que analisa e concretiza a encomenda ao 

fornecedor.  

Outro aspeto importante na gestão dos stocks é o armazenamento dos produtos segundo a 

regra first expired first out (FEFO), para evitar a sua rutura por expiração do prazo de validade. 

Esta organização é conseguida devido à existência de um sistema mensal de controlo dos prazos de 

validade que verifica todos os medicamentos/PF com um período de caducidade até 3 meses a 

contar da data da verificação. 

Em determinadas situações como medicação utilizada de forma esporádica, medicação em 

falta por estar esgotada no fornecedor habitual ou manipulados, é necessário recorrer à Farmácia 

Lemos ou solicitar um empréstimo a outro hospital. Da mesma forma, podem ser solicitados 

empréstimos ao SF do CHP, sendo que nestes casos a cedência do medicamento/PF só pode ser 

concretizada se as existências o permitirem ou em situações de life-saving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Distribuição 

2.2.1. Clássica  

A distribuição clássica no âmbito hospitalar consiste no fornecimento de medicamentos 

para um determinado serviço ou unidade que efetua um pedido de reposição de stocks. No CHP a 

distribuição clássica é a responsável pela reposição de stock nas Farmácias satélites (HMP, MJD e 

HJU), na UFO, na UFA e nos Serviços clínicos, Blocos, Consultas e Veículo Médico de 

Emergência Médica (VMER).  

O pedido de reposição tem por base um stock fixo, isto é, uma quantidade de 

medicamentos e de produtos farmacêuticos previamente estudado e acordado entre os SF e os 

Serviços Clínicos. 

Figura 5. Cartão kanban. 
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A necessidade de requisição e a reposição dos stocks podem ser realizadas por três 

metodologias distintas [6]: 

    Reposição por Hospital Logistics System (HLS): sistema de troca de caixas vazias por 

caixas cheias, de acordo com os quantitativos previamente definidos (Figura 6). Este sistema é 

utilizado, como exemplo, pelo VMER; 

    Reposição de stocks nivelados: reposição efetuada no local, em determinados serviços, 

após contagem das unidades consumidas, de acordo com os quantitativos previamente definidos. 

Este tipo de reposição é utilizado, por exemplo, no Serviço de Urgência e na Distribuição 

Individual em Dose Unitária (DIDU).  

    Reposição por kanban: o kanban é retirado quando é atingido o ponto de encomenda, 

indicando a necessidade de um pedido ao fornecedor. Este método está implementado, na UFO, 

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP), entre outros serviços e unidades. 

Após o aviamento dos medicamentos e PF solicitados e o respetivo débito no sistema 

Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF), o qual deve ser feito preferencialmente no 

Personal Digital Assistant (PDA), procede-se ao seu acondicionamento em contentores fechados e 

devidamente identificados com o nome do serviço a que se destinam. Os medicamentos de frio são 

acondicionados e transportados em caixas com acumuladores de gelo, de modo a garantir a sua 

estabilidade. A medicação enviada é acompanhada por uma guia de transporte e um impresso de 

débito [6]. 

No CHP, a distribuição clássica é dividida em dois circuitos (circuito A e B), cada um deles 

responsável pelo fornecimento de medicamentos a determinados serviços e unidades e cujo 

planeamento teve em conta a proximidade física dos mesmos, de modo a rentabilizar todo o 

procedimento de distribuição [6]. 

Os antisséticos e desinfetantes, os injetáveis de grande volume e os produtos de contraste 

radiológico são produtos cuja distribuição é também da responsabilidade do APF. A requisição 

destes produtos pode ser realizada informaticamente, em papel ou pelo sistema de reposição HLS, 

conforme o serviço ou unidade, sendo, posteriormente, entregues e debitados ao respetivo 

requerente [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Sistema de Reposição por HLS. 
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2.2.2. Distribuição Individual em Dose Unitária 

O sistema de DIDU tornou-se um imperativo legal nos SFH, a partir do Despacho de 30 de 

Dezembro de 1991. Através deste sistema pretendia-se que houvesse uma maior segurança no 

CdM, melhor conhecimento do perfil farmacoterapêutico dos doentes, maior racionalização da 

terapêutica e uma redução dos desperdícios [1, 2]. 

No caso específico do HGSA este sistema começou com a distribuição para o serviço de 

Medicina 2-B. Contudo, com a melhoria da qualidade da terapêutica administrada ao doente e com 

as respetivas vantagens económicas obtidas, rapidamente se alargou a DIDU a todos os serviços do 

hospital [2]. 

 

2.2.2.1. Disposição/Funcionamento da DIDU [7, 8] 

O processo de preparação de medicamentos a distribuir por esta via exige um 

funcionamento pleno 24/24h com a cooperação entre Farmacêuticos, técnicos, assistentes 

operacionais e mensageiros. 

Todo o procedimento é despoletado pela receção da prescrição médica (Figura 7: A) no 

suporte informático, “CdM”. Neste momento, o Farmacêutico em serviço começa a analisar cada 

prescrição recebida e valida-a se esta se encontrar em conformidade (Figura 7: B). Após a 

validação de várias prescrições, são emitidas listas de aviamento em horário predefinido, com a 

informação necessária para que os técnicos consigam organizar a medicação diária de cada doente 

internado nos serviços Hospitalares do Santo António. 

Estas listas para a preparação de medicamentos são organizadas segundo dois critérios: 

serviços que usam uma gama de produtos semelhante e a disposição espacial dos serviços no 

HGSA, de forma a não comprometer a rapidez da DIDU. Com as referidas listas são criados carros 

de transporte da medicação, que não são mais que armários móveis organizados por gavetas (ou 

cassetes), onde cada gaveta etiquetada com nome e cama se refere a um doente, e um conjunto 

delas a um serviço clinico (). 

A preparação dos medicamentos para os carros, segundo as listas emitidas, é feita pelos 

técnicos e ocorre em regime semiautomático e manual.  

O método semiautomático refere-se ao uso do equipamento Pharmapick (Figura 7: C2). O 

Pharmapick é um equipamento protótipo português que armazena e fornece ao técnico a medicação 

a distribuir. No seu interior encontram-se diversas unidades de carga organizadas por produto. Os 

produtos de maior volume, ou de maior rotatividade são colocados em unidades de carga maiores e 

o oposto em menores. Todas a unidades de cargas são movimentadas por um sistema automatizado 

que as disponibiliza numa gaveta no posto de trabalho do técnico, com exceção das unidades de 

carga dos gavetões na parte inferior do equipamento que aí permanecem todo o tempo. 
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Finalmente, para haver maior segurança no trabalho técnico com o Pharmapick, é feito um 

controlo diário por conferência de uma gaveta selecionada aleatoriamente mediante a comparação 

do seu conteúdo com a Lista de Preparação. 

Seguidamente, todos os produtos que não estiverem armazenados no Pharmapick são 

referenciados numa segunda lista para que o técnico complete agora o carro de uma forma manual. 

No método manual (Figura 7: C1) o técnico tem de procurar produto a produto numa das 

seguintes unidades: unidade A/grande rotatividade; unidade B/torre; Unidade C/baixa rotatividade; 

material de penso, nutrição entérica e parentérica, antimicrobianos e unidade de frio. Em cada uma 

das unidades os produtos encontram-se organizados por separador por ordem alfabética etiquetados 

por DCI, forma farmacêutica, dosagem, apresentação (1/2-1/4) e respetivo kanban. 

Posteriormente à recolha manual, o técnico completa os carros (salvaguardando os 

cuidados de proteção da luz para as bolsas de nutrição, resguardo da medicação de frio e escolha de 

injetáveis da mesma marca e lote para um doente) e regista possíveis constatações que lhe pareçam 

discordantes (dose, quantidade, produto dispensado…), as quais se intitulam de “intervenções 

técnicas”. Consequentemente, o Farmacêutico deve analisar estas intervenções, corrigir o 

necessário e emitir uma listagem de diferenças (Figura 7: E). 

A listagem de diferenças entende todas as novas prescrições médicas que foram validadas 

durante o abastecimento dos carros pelos técnicos mas que ainda se referem aos doentes desses 

carros.  

Uma vez concluídas todas as alterações, os assistentes operacionais em horários 

predefinidos vão, por fim, levar os carros a cada serviço (Figura 7: F). Todos os serviços recebem 

os seus produtos Farmacêuticos por esta via salvo duas exceções: caso disponham de stock próprio 

(nesse caso só necessitam da validação da prescrição pelo Farmacêutico para que o enfermeiro 

possa administrar a terapêutica) ou perante uma situação de urgência. 
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2.2.2.2. Validação e Monotorização da Prescrição Médica 

A prescrição médica chega aos serviços da DIDU em forma eletrónica ou em papel, sendo 

posteriormente analisada pelo Farmacêutico. Esta verificação permite um maior controlo da 

farmacoterapia, maximizando a sua efetividade e reduzindo os efeitos adversos, ao menor custo 

possível. 

Para a sua correta avaliação, as prescrições devem conter: 

 Identificação do doente (nome, nº processo, Serviço e nº da cama) 

 DCI do medicamento (tal como a forma farmacêutica, dose, frequência, via de 

administração e duração do tratamento) 

 Data e hora da prescrição 

Figura 7. Circuito interno do medicamento na DIDU. (A): Receção da prescrição médica no sistema informático; (B): 

Análise da prescrição pelo Farmacêutico e a sua validação; (C1): Preparação dos medicamentos para os respetivos carros 

sob método manual; (C2): Preparação dos medicamentos para os respetivos carros sob método semiautomático; (D): 

Primeira fase da preparação do carro de aviamento completa; (E) Análise das intervenções técnicas e emissão das listagens 

de diferenças; (F): Distribuição dos carros de aviamento aos respetivos serviços. 

 

Material de Penso 

Unidade A Unidade B 

Unidade C 

Prescrição Médica (A) Validação Farmacêutica (B) 

Manual (C1) Pharmapick (C2) 

Carros (D) 
Diferenças/ 

Intervenções 
Técnicas (E) 

AO – Serviços 
Clínicos (F)  

Nutrição Entérica e 
Parentérica e 

Antimicrobianos 
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 Identificação do prescritor 

Desta forma é possível a identificação do doente e do médico prescritor, caso seja 

necessária alguma notificação. Acrescenta-se ainda a possibilidade da inclusão de dados sobre o 

doente, como a idade, peso, altura, resultados bioquímicos e diagnóstico, que auxiliam o 

Farmacêutico na validação e permitindo um maior apoio à prescrição médica. A presença de dados, 

relativamente a patologias como a insuficiência renal, diabetes, alterações hepáticas e integridade 

do sistema gastrointestinal, são decisivas na escolha de medicamentos em detrimento de outros, 

podendo o Farmacêutico potencializar o uso do medicamento. 

A validação de medicamentos tem como base o FHNM, a adenda, que pode ser criada 

posteriormente, e deliberações da CFT. Através destes organismos são selecionados os 

medicamentos possíveis de serem prescritos, no meio hospitalar, tendo em conta a relação custo-

eficácia.  

O FHNM é um guia que auxilia na prescrição e contém os medicamentos que melhor se 

adequam à generalidade das situações hospitalares, fazendo assim, uma escolha seletiva de uma 

grande variedade de medicamentos no mercado, sem no entanto, ter um caráter rígido que impeça o 

uso de outros medicamentos que em si não constem [9]. 

Particularmente, cada hospital poderá optar por formular uma adenda, onde constem os 

medicamentos adicionais, que o hospital tem por hábito prescrever com base na sua experiência 

clínica, sendo posteriormente aprovados de acordo com os termos do Despacho nº 1083/2004 de 1 

de Dezembro de 2003. 

Acrescenta-se ainda, que casos excecionais que requerem o uso de medicamentos que não 

apresentam comprovada ação terapêutica em determinada patologia ou que sejam de prescrição 

limitada (exigindo maior farmacovigilância) podem ser submetidos à CFT onde poderão ser 

aprovados para casos específicos [9]. 

A validação da prescrição tem ainda de ter em conta as caraterísticas do doente e do 

medicamento. Na validação da prescrição, a inclusão dos dados do paciente, das suas caraterísticas 

antropogénicas e o seu diagnóstico permitem uma escolha mais adequada e direcionada. Nas 

caraterísticas do medicamento é necessário ter em conta quatro fatores: a necessidade, 

adequabilidade do medicamento e da posologia e as condições em que se encontra o 

doente/cuidador, uma vez que é necessário que este consiga fazer a sua administração sem 

dificuldades [8].  

 

2.2.2.3. Gestão das Faltas e Prescrições Urgentes [8]  

Para a gestão de faltas, o HGSA adotou o seguinte procedimento: 

No momento da receção dos carros aos serviços clínicos, os enfermeiros devem verificar se 

todos os produtos prescritos se encontram na gaveta do respetivo doente. Caso se constate uma 
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falta de um determinado produto, o enfermeiro via portal interno deve elaborar um novo pedido. 

Posteriormente, o Farmacêutico na DIDU irá analisar todos os pedidos do portal interno com a 

prescrição médica e tentará perceber o motivo das respetivas faltas. Em caso de não haver qualquer 

não conformidade, o produto será aviado em envelopes de papel (etiquetados com serviço, nome do 

doente e cama) e depositado no local próprio à recolha programada pelos mensageiros (anexo A) 

para serem encaminhados ao serviço clinico. 

Relativamente às prescrições urgentes, estas incluem prescrições de antídotos, do serviço 

de urgências (quando não possuem o produto em stock), primeiras tomas de antibioterapia ou 

prescrições justificadas pelos clínicos. Nestas situações, a plataforma do CdM alerta o 

Farmacêutico, com sinalização vermelha, para proceder ao aviamento destes produtos, com recurso 

aos mensageiros, num período máximo de 30 minutos. Contudo, nas prescrições justificadas pelos 

clínicos podem ser disponibilizados os produtos apenas em horários pré-estipulados. 

 

2.2.2.4. Casos Especiais  

Na DIDU existem medicamentos que requerem um tratamento especializado, e como tal 

são validados e cedidos por mecanismos diferentes do procedimento habitual. Estas ocorrências 

verificam-se na ausência de distribuição em dose unitária no serviço, ou quando a farmacoterapia e 

efeitos secundários do medicamento exigem um maior controlo e segurança, tanto no seu 

armazenamento como na cedência. 

Para os serviços que não tenham acesso à DIDU, a prescrição de anti-infeciosos e nutrição 

parentérica (Anexo B e C), deverá ser efetuada em impresso próprio, por um período válido de 7 e 

10 dias, respetivamente. Todos os restantes serviços que apresentem DIDU devem realizar a 

prescrição em formato eletrónico, no serviço GHAF.  

No caso do Material de Penso, este deverá ser efetuado sempre em impresso próprio 

(Anexo D) a ser validado pelo Farmacêutico, tendo um prazo de 8 dias. Para os Antídotos (Anexo 

E), a prescrição pode ser efetuada tanto a nível informático como em impresso próprio.  

Relativamente aos medicamentos hemoderivados, a prescrição pode apenas ser efetuada 

em impresso próprio (Anexo F), uma vez que se exige rastreabilidade dos lotes administrados a 

cada doente, assegurando-se o controlo de patologias hematológicas. A cedência deste tipo de 

medicamentos destina-se aos Serviços Clínicos, Blocos operatórios e ao Serviço de Urgência. Na 

aquisição do respetivo impresso, deverá identificar-se o hemoderivado, o lote, a quantidade e o 

CAUL. Mais se acrescenta, a identificação das respetivas embalagens com o nome do doente, o 

número do processo e o serviço, em etiquetas fornecidas pelo serviço de enfermagem, reduzindo o 

erro da entrega de medicação. Este tipo de prescrição apresenta um período de validade mais curto, 

de apenas 24 horas [8]. 
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Um controlo de maior rigor é igualmente observado na cedência de Estupefacientes e 

Psicotrópicos. Este material encontra-se na zona do Armazém, em área específica de acesso 

restrito. Os pedidos são efetuados em impresso próprio (Anexo G), sendo validados, preparados e 

debitados pelo Farmacêutico. A mais se acresce a assinatura do médico responsável e um carimbo 

do centro de custos, que identifique o respetivo serviço [8]. 

Após preparação, estes medicamentos são distribuídos pelo assistente operacional 

juntamente com as cassetes unidose, ou levantados pelo serviço de enfermagem, sendo obrigatória 

a assinatura do enfermeiro no ato da receção, com retorno do respetivo impresso aos SF [8].  

 

2.3.  Unidade de Farmácia de Ambulatório 

O serviço de Ambulatório tem tido uma importância crescente nos serviços hospitalares 

devido à evolução da terapêutica, que permitiu uma administração no domicílio do doente, dando-

lhe maior autonomia e conforto e libertando os serviços hospitalares, reduzindo os riscos a infeções 

nosocomiais e diminuindo os custos do internamento [10]. 

Adicionalmente, este serviço tem de ser constituído por profissionais com formação 

específica uma vez que os medicamentos cedidos podem apresentar janelas terapêuticas estreitas, 

exigindo uma monitorização frequente e são, na sua maioria, medicamentos de custo elevado, 

tendo uma comparticipação de 100%. Por estes motivos o Farmacêutico é o elemento final que 

verifica se a medicação pode ser dispensada ao doente [1]. 

 

2.3.1. Disposição da Unidade de Farmácia de Ambulatório 

A Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) está situada nos SF, tendo contacto com o 

exterior, funcionando de segunda a sexta-feira das 9:00h às 17:00h. Apresenta uma sala de espera 

que segue para três balcões de atendimento devidamente sinalizados, aos quais os doentes se 

dirigem de forma sequenciada de acordo com um sistema de senhas informático. Existe ainda uma 

quarta zona de atendimento, em forma de gabinete, estando aberta em situações de maior afluência 

ao serviço ou quando o atendimento exige maior privacidade para o doente, como no caso de 

consultas farmacêuticas. 

Para além do sistema de senhas sequenciado, também se encontram previstos atendimentos 

prioritários e preferenciais. O primeiro é destinado a grávidas, pessoas com deficiência ou 

acompanhadas de crianças de colo e casos específicos de atendimento prioritário. O atendimento 

preferencial sucede ao prioritário englobando os funcionários do serviço hospitalar ou de outros 

serviços como os bombeiros, fazendo-se acompanhar da respetiva identificação. 

Os medicamentos encontram-se organizados em gavetas por patologia e ordem alfabética 

(Figura 8). Na zona de ambulatório também se encontram câmaras frigoríficas, que contêm os 

medicamentos de frio, bem como estantes que alojam a nutrição. Uma parte do stock dos 
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medicamentos de ambulatório encontra-se guardada em estante específica no armazém. O sistema 

de reposição dos medicamentos é baseado na metodologia kanban, tal como nos outros setores 

[11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Prescrição médica [11] 

A prescrição médica representa o documento oficial pela qual um doente em regime de 

ambulatório consegue obter a sua medicação. Atualmente, no CHP as prescrições médicas 

encontram-se na sua maioria sob formato digital submetidas na aplicação informática do CdM. As 

únicas prescrições em papel referem-se às da especialidade de Gastroenterologia, Nutrição (Anexo 

C) e para dispensa de Derivados do Plasma (Anexo F).  

Ambas as prescrições contemplam toda a informação necessária quer para o Farmacêutico 

conseguir localizar o prescritor, se for necessário, quer para dispensar corretamente na situação da 

receita ser validada. 

 

2.3.3. Validação da prescrição médica [11]  

Para a correta validação das prescrições, é necessário que se encontrem em modelo 

apropriado e obedeçam aos mesmos critérios de validação da DIDU, com o acréscimo da 

identificação da próxima consulta e, caso se aplique, da identificação do diploma legal.   

A conformidade dos critérios de validação com a política de cedência do hospital permite a 

entrega do medicamento ao doente. Caso alguns destes itens não esteja conforme, o prescritor será 

notificado e a medicação não será cedida até regularização. Desta forma, é possível garantir o plano 

terapêutico apropriado e evitar efeitos adversos e o incumprimento da terapêutica. 

 

 

 

Figura 8. Gavetas para armazenamento dos medicamentos na UFA.  
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2.3.4. Medicamentos autorizados à dispensa [11] 

Os medicamentos cedidos na UFA estão sujeitos a maior vigilância e controlo, devido à 

sua margem terapêutica e elevado custo, tendo o Farmacêutico o papel de validar a prescrição 

médica assegurando-se que esta cumpre os diplomas legais, as autorizações do Conselho de 

Administração e Direção Clínica, as deliberações da CFT e da Comissão de Ética para a Saúde. 

Como tal, os medicamentos podem ser dispensados de acordo com os diplomas legais 

podendo ou não ter restrições impostas pelo CHP. Caso tenham, as prescrições têm de ser 

acompanhadas da respetiva autorização do CHP para a dispensa. É igualmente importante verificar 

se a especialidade médica se encontra autorizada a prescrever o medicamento. 

 Podem também ser cedidos medicamentos sem autorização por diplomas legais, mas que 

apresentem deliberações específicas autorizadas pelo conselho de administração. Nestas situações é 

necessário apresentar, juntamente com a receita, a situação clínica com a justificação médica para a 

administração do medicamento. 

São também de referir, as situações de alta precoce, onde a receita tem de estar 

acompanhada pela “Justificação de fornecimentos de medicamentos para ambulatório no momento 

de alta”, sendo reencaminhada para a Direção Clínica para autorização, onde conste a classificação 

do medicamento e o seu custo. No caso de medicamentos que não apresentem diplomas legais nem 

deliberações específicas para a sua cedência, esta pode ser solicitada com justificação à CFT, que 

poderá validar o uso do medicamento no doente. 

 

2.3.5. Dispensa de Medicamentos [11] 

Uma das principais funções da UFA passa pela dispensa de medicamentos. Para ser 

efetuada uma dispensa é necessário que o Farmacêutico na UFA tenha na sua posse a prescrição 

médica (entregue pelo doente, cuidador ou enfermeiro) e que a valide. Após esse processo, vários 

são os parâmetros a serem equacionados para que o doente alcance uma terapêutica segura, eficaz e 

de qualidade. Assim sendo, um dos aspetos a equacionar é a quantidade a dispensar, que se rege 

pelas seguintes situações: 

    Três meses para qualquer medicamento desde que o montante do seu valor total seja 

inferior a 100€ para doentes residentes na área ou até 300€ se residirem fora do Distrito do Porto. 

    Um mês para restantes situações de montante superior. 

    Três meses em caso de doentes com insuficiência renal, transplantados renais ou 

hepáticos. 

    Superior ou inferior a um ou três meses (consoante a situação clínica/espacial em causa) 

apenas aplicável em situações de bom senso (como sejam dias de tratamento, embalagem 

disponível ou stock disponível). 
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    Exceções às situações anteriores necessitam de pedido e autorização pela Direção 

Clínica do Hospital. 

Uma vez estabelecida a quantidade a dispensar é necessário equacionar a informação a 

transmitir ao doente (como sejam possíveis efeitos adversos, cuidados a ter com a conservação dos 

medicamentos durante o regresso a casa e posterior utilização sobretudo para medicação de frio, 

esclarecimento por via oral/escrita das tomas do medicamento e do manuseio de dispositivos 

médicos…) de modo a garantir adesão à terapêutica. Além desta informação, o Farmacêutico deve 

ponderar o fornecimento de material acessório à terapêutica (contentores de risco biológico, 

seringas…) para promover a segurança e sucesso da mesma, assim como lhe compete alertar para 

as consequências do não cumprimento do plano terapêutico/perda da medicação. Por fim, o 

Farmacêutico deve verificar a necessidade de emitir pendente (receita que permite o levantamento 

da medicação para os períodos seguintes até ao dia de nova consulta), pedir uma assinatura ao 

recetor da medicação e disponibilizar os contactos dos SF para qualquer tipo de apoio que o doente 

venha a precisar. 

 

2.3.6. Venda de Medicamentos [12] 

Pelo Decreto-Lei nº 206/2000, de 1 de Setembro, os SFH como os do CHP encontram-se 

autorizados para venda de medicamentos apenas em duas situações: 

    Rutura do mercado da Farmácia aberta ao público (tendo que o utente apresentar 3 

carimbos de Farmácias diferente que confirmem essa situação); 

    Razões clinicas que justifiquem a imediata acessibilidade ao medicamento, apesar de 

estes existirem em Farmácia Comunitária. 

 

2.3.7. Devolução de Medicamentos [13] 

É também da competência da UFA rececionar os medicamentos dispensados neste sector 

mas que por alguma razão foram devolvidos. Neste processo o Farmacêutico deve registar quem e 

quando os recebeu, para posteriormente, averiguar se os mesmos cumprem os critérios de aceitação 

e desobedecem aos critérios de negação de forma a voltarem para o CdM. 

 

2.4. Farmacotecnia 

2.4.1. Produção 

A indústria farmacêutica nem sempre consegue responder a todas as necessidades dos 

doentes, pelo que se torna fundamental que os SF do HGSA executem determinadas preparações 

farmacêuticas para responder a essas necessidades. Geralmente, estas preparações produzidas no 
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HGSA destinam-se à pediatria e neonatologia, uma vez que é reduzido o número de formulações 

que existe no mercado. 

A produção de formulações que são dispensadas, sob a responsabilidade direta do 

farmacêutico, nos Serviços Farmacêuticos hospitalares é regulada pelo Decreto-lei nº 90/2004 de 

20 de abril, Decreto-lei nº 95/2004 de 22 de abril e pela Portaria nº 594/2004 de 2 de junho, que 

aprova as “Boas Práticas de Fabrico de Medicamentos Manipulados” e possibilita aos SF a 

preparação de medicamentos e sua dispensa a doentes internados nos serviços do CHP ou a doentes 

em regime de ambulatório [14-16]. 

 

2.4.1.1. Produção de Não Estéreis [17] 

Na produção dos Manipulados Não Estéreis, o Farmacêutico (supervisor) emite a ordem de 

preparação e imprime os rótulos para identificação de cada preparação e o Técnico de Diagnóstico 

e Terapêutica (TDT) (operador) procede à sua execução.  

Na sala de produção dos Não Estéreis (Figura 8) podem executar-se preparações de 

diferentes formas farmacêuticas, como papéis, soluções, suspensões, loções e pomadas, que podem 

ter como destino a UFA, a DIDU e o APF. 

Ao longo da produção deve ser registado na ordem de preparação (Anexo H) a quantidade 

de matérias-primas utilizadas, bem como o lote, a origem, o prazo de validade, os resultados dos 

respetivos ensaios de verificação (cor, aspeto, pH e quantidade) e, caso seja necessário, os cálculos 

efetuados. Para além disso, é atribuído um número de lote ao manipulado executado, de acordo 

com a metodologia estabelecida no setor, e um prazo validade de acordo com a United States 

Pharmacopeia (USP).  

O TDT faz o débito de todas as matérias-primas utilizadas quer no sistema informático 

GHAF/CdM quer, manualmente, no respetivo dossier e, consegue, desta forma, gerir o stock da 

produção dos Não Estéreis. O TDT dá a entrada dos manipulados não-estéreis preparados no 

sistema informático GHAF/CdM e faz a transferência para o respetivo armazém (UFA, DIDU e o 

APF). 

É ainda da responsabilidade do TDT de serviço nesta unidade averiguar se há manipulados 

não estéreis em stock no APF e na DIDU cujo prazo de validade se está a aproximar do fim. Nesse 

caso, deve proceder à sua produção para reposição de stock e retirar os respetivos manipulados na 

data do fim do prazo de validade.   
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2.4.1.2. Produção de Estéreis e Bolsas de Nutrição Parentérica [18, 19] 

A manipulação e preparação de produtos estéreis tem como principal requisito a aplicação 

da técnica assética, a fim de garantir a total ausência de contaminação das preparações. A técnica 

assética é conseguida com a utilização de uma câmara de fluxo laminar (CFLv), onde as 

preparações são executadas.  

Toda a área de produção é altamente controlada e organizada, sendo que a entrada de 

pessoal e dos materiais necessários à produção é efetuada por antecâmeras e segundo 

procedimentos estabelecidos.  

Os principais tipos de preparações estéreis produzidos são injetáveis e colírios, alguns 

destes obtidos por fracionamento ou por fortificação de doses, e ainda bolsas de nutrição 

parentérica. É importante referir que é colocado na câmara o material necessário a uma só 

preparação, para minimizar o risco de erros de manipulação e de alteração da esterilidade do meio, 

e que a sequência das operações deve ser previamente estabelecida, por ordem de risco e de 

contaminação decrescentes.  

Na produção de preparações estéreis, o Farmacêutico é responsável pela elaboração e 

emissão das ordens de preparação de todos os produtos a executar, assim como dos respetivos 

rótulos para a sua identificação, conferindo a informação neles contida, que deve ser duplamente 

verificada por um elemento da equipa de trabalho. Após a preparação dos produtos, a embalagem 

primária é imediatamente rotulada, seguindo-se o embalamento secundário. Estas duas etapas do 

processo de embalamento são alvo de validação farmacêutica.  

Relativamente à nutrição parentérica, o pedido de preparação das bolsas é realizado através 

de prescrição médica. No ato de validação deve ser verificada a presença de todos os dados 

necessários à execução da preparação prescrita e se estes se encontram de acordo com as normas 

estabelecidas. Para tal, é fundamental verificar a identificação e localização do doente; a data e a 

hora da prescrição; a composição qualitativa e quantitativa da solução I e II, dose por quilo e por 

dia e o volume prescrito; a identificação da unidade emissora da prescrição; e a identificação do 

médico prescritor. Após o processo de validação, o Farmacêutico procede então à emissão da 

Figura 9. Sala de Produção dos Não Estéreis 
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prescrição/ordem de preparação, assim como dos rótulos para as soluções I e II, onde se encontram 

descritas, entre outras informações, a composição das mesmas, a identificação do doente e o dia em 

que será realizada a alimentação parentérica total (APT). Os volumes relativos aos diferentes 

constituintes das bolsas são acrescidos de um volume adicional para compensar eventuais perdas 

no sistema de perfusão. 

Já no interior da CFLv, a preparação das soluções inicia-se com a adição dos 

macronutrientes à bolsa ou seringa (conforme o volume final), seguindo-se os micronutrientes. 

Cada adição é duplamente verificada, qualitativa e quantitativamente. Sempre que é finalizada a 

preparação de uma bolsa ou seringa, esta é imediatamente rotulada, para posterior embalamento. 

Antes do embalamento, a solução I é sujeita a um controlo gravimétrico, que consiste na pesagem 

da preparação, verificando se o valor obtido se encontra dentro de um intervalo pré-estabelecido. 

Confirmado o seu volume, a bolsa é envolvida em folha de alumínio, para proteção da luz, e é 

colado o segundo rótulo externamente. Por fim, as duas preparações (bolsa e seringa) para o 

mesmo doente são embaladas numa mesma embalagem secundária. Nesta etapa é crucial verificar a 

rotulagem, dando particular atenção à identificação do doente e à data da APT. 

A fim de garantir a segurança e a qualidade das preparações estéreis e a eficácia da técnica 

assética aplicada, diariamente é recolhida uma amostra da 1ª bolsa de nutrição parentérica de cada 

sessão e da última do dia, que serão sujeitas a controlo microbiológico. Ao Farmacêutico ou TDT 

cabe a responsabilidade de efetuar o pedido para realização da análise ao Serviço de Microbiologia. 

No final das sessões de preparação, o TDT executa o débito, no sistema informático, das matérias-

primas utilizadas na produção das várias preparações estéreis. 

 

2.4.1.3.  Fracionamento de Medicamentos para Reembalagem[20] 

O fracionamento de medicamentos consiste na obtenção de frações da dose de um 

medicamento, sem afetar as propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas da formulação. Desta 

forma, torna-se possível a utilização de doses que não estão disponíveis no mercado.  

Nos SF do CHP é executado o fracionamento de comprimidos, pós e líquidos. O 

Farmacêutico é responsável por definir qual a melhor forma de proceder para os diferentes 

medicamentos, tendo em consideração que o fracionamento dos medicamentos não implica a 

destruição da forma farmacêutica e a substância ativa não pode apresentar riscos (físico-químico 

e/ou biológicos) durante a sua manipulação. Para além disso, é de salientar que os medicamentos 

não podem apresentar formas farmacêuticas cujo mecanismo de libertação seja afetado pelo 

fracionamento. 

No final do fracionamento devem ser efetuados ensaios de controlo de qualidade e de 

verificação do produto final, tal como o controlo visual e o controlo de peso. No controlo visual, 

que é feito ao longo do processo de fracionamento, é avaliada a integridade da parte fracionada e 
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no final é registado “Conforme/Não conforme”. No controlo do peso, que é feito pelo menos uma 

vez por mês, o TDT escolhe um dos produtos que é normalmente fracionado, pesando no mínimo 5 

frações, e depois apenas é registado como “Não conforme” se existirem diferenças superiores a 5% 

entre os resultados de pesagem. Caso os resultados forem “Não conforme” é aberta uma notificação 

e o lote é segregado até ser tomada uma decisão pela Direção de Serviço. 

A atribuição do lote de produção de cada medicamento fracionado é da responsabilidade do 

Farmacêutico e deve seguir a metodologia utilizada no Serviço para esse efeito. Da mesma forma, a 

atribuição do prazo de validade deverá seguir as recomendações da USP, edição 2008-2009. 

 

2.4.2. Unidade de Farmácia Oncológica[21] 

Nos Serviços Farmacêuticos o setor responsável pelo circuito particular dos fármacos 

citotóxicos é a Unidade de Farmácia Oncológica (UFO). 

A UFO encontra-se localizada no edifício Luís de Carvalho, estando separada fisicamente 

dos SF que se localizam no edifício Neoclássico.  

Durante o período de estágio, a UFO mudou de instalações, tendo sido transferida para o 

interior do hospital de dia, onde é feita a administração da medicação preparada. Desta forma, para 

além de melhores instalações, a mudança veio permitir uma maior proximidade ao hospital de dia e 

uma maior facilidade na comunicação entre Farmacêuticos e Enfermeiros. 

A equipa da UFO, constituída por dois Farmacêuticos e dois TDTs, recebe formação e 

treino adequados ao longo de um mês (160h). No final da formação, caso o formando demonstre 

competências, é-lhe atestado um certificado de formação, aprovado pelo responsável (Farmacêutico 

ou TDT) e pelo Diretor de Serviço. Desta forma, é assegurado que a produção de fármacos 

citotóxicos (CTX) é realizada por pessoal competente e com a qualidade requerida.  

Para além das mudanças de instalações, também a dinâmica do funcionamento da UFO 

sofreu pequenas alterações: 

     Na UFO antiga, apenas um Farmacêutico validava as prescrições médicas na sala 

negra, enquanto o outro Farmacêutico dava apoio ao TDT na sala branca e validava as preparações; 

apenas um TDT efetuava as preparações de CTX no interior da CFLv na sala branca e o outro TDT 

preparava a o material necessário para a manipulação no dia seguinte. 

     Na nova UFO, os dois Farmacêuticos validam as prescrições médicas na sala negra e, à 

medida que emitem as ordens de preparação, vão cedendo o material necessário e que não existe na 

sala branca através do transfer; os dois TDTs trabalham quer na sala branca quer na sala negra, 

sendo que na sala branca um é operador na CFLv e o outro dá apoio e confere as preparações. 
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2.4.2.1. Validação e preparação dos medicamentos citotóxicos  

É da responsabilidade do Farmacêutico validar e monitorizar as prescrições médicas de 

citotóxicos (eletrónicas ou em papel) que necessitam de preparação prévia em CFLv destinados a 

doentes em regime de Hospital de Dia (Anexo I) ou em Internamento.  

As prescrições, por sua vez, são feitas de acordo com os Protocolos de Quimioterapia 

praticados no CHP-HGSA que são baseados em esquemas reconhecidos internacionalmente. A 

dose prescrita para cada CTX é ajustada à superfície corporal, peso ou área sob a curva (AUC) de 

cada doente e, no caso de insuficiência hepática/renal ou mielossupressão, pode ser reduzida. 

Nesta unidade também são dispensados fármacos não citotóxicos, que funcionam como 

adjuvantes da terapêutica e/ou profilaxia de efeitos adversos, tais como os imunomoduladores, os 

antieméticos, entre outros. 

A validação da prescrição só pode ser feita após o enfermeiro dar “luz verde” no Sistema 

de Apoio ao Médico (SAM) e GHAF/CdM, o que significa que o doente apresenta condições para 

a realização do ciclo de quimioterapia. Na validação o farmacêutico confirma a identificação do 

doente e os seus dados antropométricos, o diagnóstico, o protocolo usado, a dose ajustada de cada 

CTX ao doente, a diluição, o tempo de perfusão e os intervalos entre ciclos de quimioterapia. Após 

validar a prescrição, emite as ordens de preparação da medicação e imprime os respetivos rótulos. 

No caso dos hemoderivados, a prescrição é realizada em impresso próprio e, após validação, é 

registado nesse mesmo impresso a identificação do hemoderivado, o lote, a quantidade e o 

respetivo CAUL. Os primeiros CTX a serem preparados são os primeiros de cada ciclo dos doentes 

aptos, sendo que os restantes são preparados consoante o tempo de perfusão dos anteriores. 

A preparação dos CTX é feita numa câmara de fluxo laminar vertical (CFLv) na sala 

branca, a qual apresenta pressão negativa de modo a proteger o meio ambiente, pois não há 

passagem de partículas para o exterior dessa sala (Figura 9). Na sala branca, para além do restante 

equipamento de proteção, é necessário o uso de um segundo par de luvas, que protegem o TDT 

operador e o TDT que está dar apoio e a conferir as preparações.  

Depois de a preparação estar a pronta, é rotulada e, caso seja necessário, embrulhada em 

papel de alumínio para proteger da luz, colocando-se um segundo rótulo sobre o mesmo e ainda 

uma etiqueta com a indicação “biohazard” (Figura 10). A preparação embalada é seguidamente 

colocada no tranfer para ser posteriormente transportada até ao serviço destinatário. 

Na produção dos CTX é feita a dupla verificação nas etapas críticas do processo, como na 

etapa de confirmação de doses prescritas de acordo com os dados antropométricos e/ou clínicos 

aquando da validação da prescrição e na etapa de verificação dos volumes de fármacos medidos. 

Para além da validação das prescrições, o Farmacêutico prepara as sessões agendadas para 

o próximo dia útil. Para tal, imprime a lista dos doentes previstos para esse dia, a partir do SAM, e 

distingue aqueles destinados à UFO. Depois esses doentes são agendados no Sistema Informático 
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da Unidade de Farmácia Oncológica (SI_UFO), de acordo com a sua hora da realização da 

quimioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.2. Gestão do armazém avançado da UFO 

No armazém da UFO, a gestão do stock é feita por kanban eletrónico, em que cada produto 

apresenta na sua ficha o ponto de encomenda e, sempre que este é atingido, é automaticamente 

despoletado o pedido de encomenda para o APF.  

Para assegurar uma melhor gestão do stock, no final de cada dia o Farmacêutico efetua o 

débito por serviço de todo o material consumido na preparação da medicação e emite uma lista de 

previsão de consumo a dois dias, com base na lista dos doentes agendados; o TDT prepara o 

material necessário para a manipulação no dia seguinte e revê a lista de previsão de consumo a dois 

dias, confirmando os produtos que tem em stock. Desta forma, torna-se possível contornar 

quaisquer roturas no stock com alguma antecedência. 

 

Figura 10. Sala branca da UFO. 

Figura 11. Preparação de Vinorelbina 45 mg (CTX) 
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2.5. Ensaios Clínicos 

“Ensaio clinico: qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a 

descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos 

indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou analisar a absorção, 

distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a 

fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia. (Decreto-Lei nº 46/2004 de 19 de 

Agosto) ” 

 

O Decreto-Lei acima citado, que transpõe a Diretiva Europeia nº 2001/20/CE, pretendeu 

destacar a importância dos ensaios clínicos como único instrumento de investigação para o 

desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas que permitem prevenção ou tratamento de 

doenças, mas também possibilitou a Portugal constituir um dos países com a uniformização do 

processo [22-24].  

Para alcançar as aferições da citação com rigor, a investigação clinica idealmente deve ser 

um estudo prospetivo, com um grupo de controlo, randomizado e duplamente cego. O 

cumprimento destes critérios não limita a classificação dos ensaios clínicos, todavia o critério 

finalidade é o mais recorrentemente invocado dividindo os ensaios clínicos em quatro fases: Fase 1 

(atesta a segurança e a tolerância do novo fármaco através de testes em indivíduos saudáveis), Fase 

2 (determina a dose e a posologia mais adequada em doentes), Fase 3 (avalia o binómio beneficio-

risco do novo medicamento) e Fase 4 (recolhem informação adicional sobre o comportamento do 

medicamento após este já ter sido colocado no mercado) [22, 23]. 

Além do cumprimento dos referidos critérios deve ser imposto um correto uso do 

medicamento experimental, onde a legislação portuguesa atribui esta responsabilidade aos SFH. 

Através do envolvimento do Farmacêutico hospitalar pretende-se que todo o CdM experimental 

(CdME) seja controlado e perfeitamente gerido. O CdME compreende a receção da medicação, o 

seu acondicionamento e conservação, a dispensa, manipulação, registos individuais, informação ao 

doente e quando necessário aos elementos da equipa, que devem, então, estar ao cuidado do 

Farmacêutico hospitalar. Ao Farmacêutico hospitalar compete-lhe ainda contribuir ativamente no 

desenvolvimento do ensaio clinico, apoiar logisticamente os investigadores/promotores e auxiliar 

os monitores [22, 23, 25]. 

 Com a implementação de Ensaios Clínicos advêm inúmeros benefícios diretos e indiretos 

e opostamente ao que seria esperado, desde 2006 assiste-se a uma redução dos mesmos tanto a 

nível europeu como nacional. No caso específico da Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) do 

HGSA, tem-se verificado porém uma realidade inversa, com o interesse crescente por parte das 

Industrias[22, 23]. 
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2.5.1. Intervenientes 

A exigência e a complexidade inerente aos ensaios clínicos implica o envolvimento, 

cooperação e responsabilidade de um conjunto diversificado de intervenientes: promotor, 

autoridades reguladoras, investigador, monitor, participante, farmacêutico, auditor e centro de 

ensaio.  

O promotor é a instituição, companhia ou organização individual que assume a 

responsabilidade pelo início, organização e financiamento do ensaio clinico e é a quem compete 

pedir a autorização para a execução do ensaio clinico às autoridades competentes, desenvolver o 

protocolo, suportar o estudo e atestar a sua qualidade. Por sua vez, este nomeia o monitor, que é o 

profissional responsável pela verificação das condições indispensáveis à realização do ensaio e 

garantir que os dados são registados de formar correta e completa. [22, 23, 26].  

Existe ainda um terceiro elemento regulador externo, o auditor, que está encarregue da 

elaboração de um exame independente centrado na documentação e atividades do ensaio. 

No que respeita às principais unidades reguladoras estas são o INFARMED (entidade que 

revê e aprova os protocolos e inspeciona o cumprimento das boas praticas clinicas), CEIC 

(Comissão de Ética para a Investigação Clinica responsável por impor o respeito pelos direitos 

humanos, não só por normais legais mas, também por princípios éticos) e CNPD (Comissão 

Nacional de Proteção de Dados cujo papel se prende com o controlo e fiscalização do 

processamento de dados pessoais de acordo com a Constituição e a Lei) [22, 23, 26]. 

 

 

2.5.2. Circuito do Medicamento Experimental [22, 25] 

2.5.2.1. Receção 

Os medicamentos experimentais são recebidos no armazém dos SF, sendo rececionado por 

um assistente operacional, que procede ao preenchimento de um impresso com o seu nome, data e 

hora da receção da encomenda. Posteriormente, estas encomendas são transportadas até aos ensaios 

clínicos, onde são recebidas pelo Farmacêutico responsável, que executa igual procedimento 

existindo, desta forma, maior controlo no tratamento do produto. 

Seguidamente, o Farmacêutico responsável procede à verificação da medicação, identifica-

a, verifica o estado de conservação das embalagens, a quantidade de unidades recebidas e os 

certificados de análise. Juntamente com a medicação, é enviado o drug shipment receipt e um 

dispositivo de registo da temperatura, que permitem confirmar o tipo de medicação, a quantidade e 

as alterações de temperatura que ocorreram. 

Caso algum dos parâmetros não esteja conforme, o Farmacêutico informa o promotor, e 

deve colocar a medicação em quarentena, até resposta do mesmo. Contrariamente, se todos os 
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parâmetros apresentam conformidade, os medicamentos estão aptos a serem disponibilizados no 

hospital. 

 

2.5.2.2. Armazenamento e Dispensa 

Os medicamentos são armazenados numa sala própria, apenas acessível ao Farmacêutico 

responsável, com capacidade de acondicionamento de medicação de frio (entre 2ºC e 8ºC) e à 

temperatura ambiente (entre 15ºC e 25ªC). A garantia destas condições é controlada através de 

sensores de temperatura, com monitorização de 24h. 

Caso se verifique que a medicação está conforme, procede-se à sua arrumação, iniciando-se 

pelos medicamentos de frio. Posteriormente, é feita a entrada informática da medicação de acesso 

restrito ao pessoal autorizado, onde se acusa a receção da medicação ou tal se verifique, o registo 

da medicação em quarentena. 

Existe ainda a possibilidade de manipulação do medicamento experimental, tendo o HGSA 

capacidade de o realizar. A preparação é efetuada na unidade de produção, caso assim o exija, com 

a emissão da ordem de preparação, previamente validada que tem em consideração as caraterísticas 

do doente e do fármaco. 

A dispensa da medicação tem de ser efetuada num formulário próprio criado pelos SF, a 

fim de uniformizar toda a dispensa dos diferentes ensaios. No formulário é registado o ensaio, o 

prescritor, a identificação do doente, o medicamento, a quantidade e posologia, tendo o 

Farmacêutico, após dispensa, de registar o número do tratamento dispensado, a quantidade, lote e 

prazo de validade. 

 

2.5.2.3. Administração do medicamento experimental 

O doente pode recolher a medicação e fazer a sua administração, ou a recolha pode ser 

efetuada pelo agente responsável, sendo administrada pelo enfermeiro ou médico com formação 

específica e de acordo com o tipo de ensaio. 

 

2.5.2.4. Devoluções/Destruição 

Para um maior controlo da medicação em ensaio, os doentes são informados que devem 

devolver aos SF as respetivas embalagens, após utilização ou por expiração do prazo de validade. 

Desta forma, são registados os medicamentos devolvidos tendo em conta os enviados, o que 

indiretamente permite controlar a adesão à terapêutica pelo doente.  

Os medicamentos devolvidos são, na sua maioria entregues ao promotor, com a sua 

autorização, sendo posteriormente destruídos, em local apropriado. Esta destruição poderá ocorrer 

no hospital, caso definido no contrato e autorizado pelo promotor, seguindo para o circuito de 

inceneração do hospital. 



Hospital Geral de Santo António 

Relatório de Estágio 

 

   
 

28 
 

 

2.5.2.5. Monitorização 

São efetuadas visitas no início, durante e no encerramento dos ensaios clínicos pelos 

monitores responsáveis, a fim de garantir o controlo da qualidade de cada ensaio. As visitas 

periódicas têm como objetivo a revisão de todo o processo, nomeadamente através da verificação 

do acondicionamento e do estado físico da medicação devolvida, e pela conformidade da 

documentação, essencialmente nos registos e nas informações sobre o estudo, alterando-se caso 

seja necessária atualização. 

 

 

2.5.3. Documentação 

A documentação nos Ensaios Clínicos é fundamental para a obtenção de resultados viáveis 

e para o bom desenvolvimento do ensaio. Todos os procedimentos devem estar descritos obrigando 

o registo das várias ações, para possibilitar o controlo e a rastreabilidade dos medicamentos. 

Entre os vários documentos, destacam-se: 

 Brochura do investigador: documento que reúne os dados clínicos e não clínicos 

relativos ao medicamento experimental. 

 Protocolo: documento que descreve o procedimento do ensaio, definindo os objetivos, 

a estrutura do projeto, os métodos, a análise estatísticas e outras condições. 

 Cadernos de registos de dados: documento que possibilita todo o registo efetuado em 

volta do doente, contabilizando os resultados clínicos e possíveis observações. 

A criação desta documentação dá suporte à hipótese proposta sobre o medicamento a testar, 

apresentando os meios para sua comprovação. Desta forma, o controlo rigoroso permite a obtenção 

de dados experimentais fortes que possibilitem a entrada no mercado para melhor beneficiarem o 

doente. 
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3. Atividades desempenhadas ao longo do estágio 

3.1. Diário geral das atividades desempenhadas 

Na tabela seguinte são apresentadas as atividades realizadas ao longo do estágio. 

 

Tabela 1:  Diário Geral das atividades desempenhadas 

 
2ª 

feira 

3ª 

feira 

4ª 

feira 

5ª 

feira 

6ª 

feira 

Armazém de 

Produtos 

farmacêuticos 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Receção e conferência da medicação      

Gestão e logística de stocks      

Reposição de stocks dos serviços 

clínicos por níveis, HLS e kanban 
     

Análise dos indicadores de qualidade      

DIDU 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Gestão de stocks       

Validação da prescrição médica      

Emissão de listas de aviamento      

Preparação dos carros de aviamento 

(Método manual e semiautomático) 
     

Aviamento de pedidos 

urgentes/estupefacientes/ 

hemoderivados/ pensos 

     

Unidade de 

Farmácia de 

Ambulatório 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Gestão de stocks (contagens, reposição 

e funcionamento) 
     

Gestão de medicamentos devolvidos      

Validação da prescrição médica      

Dispensa com supervisão (medicação 

comum, hemoderivados, nutrição e 

gastroenterologia) 
     

Unidade de 

Farmácia 

Oncológica 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Gestão de stocks      

Validação da prescrição médica      

Instrução teórica no manuseamento de 

medicamentos citotóxicos 
     

Acompanhamento na preparação de 

manipulados citotóxicos  
     

Distribuição da medicação no Hospital 

de Dia 
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2ª 

feira 

3ª 

feira 

4ª 

feira 

5ª 

feira 

6ª 

feira 

Produção 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Gestão de stocks      

Registos e Validação da prescrição 

médica 
     

Produção de não-estéreis (papéis, 

xaropes, soluções) 
     

Acompanhamento da produção de 

estéreis / Nutrição Parentérica 
     

Identificação e Reembalamento      

 

Unidade de 

Ensaios 

Clínicos 

 

Leituras das Instruções de Trabalho      

Estudo dos protocolos dos Ensaios      

Receção e acondicionamento dos 

medicamentos de Ensaio 
     

Dispensa dos medicamentos de Ensaio      

Acompanhamento de Monitorizações      

 

 

3.2. Outras atividades 

Ao longo do estágio, para além das atividades desempenhadas nos diferentes setores, foi 

possível assistir a apresentações de novos fármacos, como o Sofosbuvir e o Stribild, participar 

numa formação da Norma ISO 9001 e no 2º Simpósio de Farmacêuticos “Gestão Integrada do 

Doente com Esclerose Múltipla” (Biogen Idec Portugal). Para além disso, pudemos acompanhar 

uma auditoria interna no setor da Produção, que foi realizada no âmbito da gestão de qualidade, e 

reuniões semanais de discussão de casos clínicos. Nestas reuniões são principalmente discutidos 

novos rumos de tratamento dos casos clínicos apresentados. Se for decidido iniciar um fármaco, 

por exemplo num caso em que o seu uso seja off-label, o farmacêutico apresenta o caso à Comissão 

de Farmácia e Terapêutica e, se aprovado, segue para o Diretor clínico que toma a decisão final 

sobre a possibilidade da utilização desse fármaco. 

Ainda de uma forma mais ativa, colaboramos num programa para a promoção da adesão da 

terapêutica anti-VIH. 

 

 

 

 

Tabela 1: Diário Geral das atividades desempenhadas 



Hospital Geral de Santo António 

Relatório de Estágio 

 

   
 

31 
 

3.2.1. Programa para a promoção da adesão da terapêutica anti-VIH 

 

 “Adesão: compromisso de colaboração ativa e intencionada do paciente com a finalidade 

de produzir um resultado preventivo ou terapêutico desejado.” ( Vázquez IA [27]) 

 

O uso de medicamentos antirretrovirais para o tratamento do Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida começou na década de 80. Por esta altura, o uso desta classe 

farmacológica permitia apenas benefícios temporários, com eficácia reduzida quer na recuperação 

do estado imunológico quer na redução da carga viral. Com a evolução da ciência e da indústria foi 

possível a partir dos anos 90, pelo recurso a novos fármacos sob terapia antirretroviral combinada, 

aumentar significativamente o número êxitos no tratamento de pessoas infetadas com VIH [28, 29]. 

Apesar dos êxitos, nem todos os doentes desfrutam desses benefícios na atualidade, uma 

vez que, para alcançar o sucesso é exigida uma estrita adesão à terapêutica. A literatura vem 

demonstrar que falhas ocasionais na adesão podem limitar os benefícios do tratamento [28-30].  

A consequência do ato do doente ignorar a sua medicação, traduz-se numa considerável 

elevação da probabilidade do vírus conseguir multiplicar-se com destruição do sistema 

imunológico. A par da debilitação do sistema imunológico, propiciando infeções e situações 

oncológicas, é verificado ainda frequentemente o desenvolvimento de resistências que limitam 

drasticamente as possibilidades de tratamento subsequentes. A falta de adesão pode ser explicada 

por vários fatores, nomeadamente, pela complexidade da terapêutica, efeitos adversos, estigma 

social, ou falta de capacidade de aceitar e gerir a doença, contudo todos eles podem ser 

solucionados se os doentes receberem o apoio profissional necessário [27, 30, 31]. 

Neste contexto, na tentativa de contornar estes fatores, os SF do HGSA encontram-se a 

estabelecer um programa de consultas farmacêuticas com o objetivo de envolver e apoiar os seus 

doentes com a sua terapêutica antirretroviral. No sentido de contribuir para este programa 

elaboramos inquéritos de satisfação destinados ao doente e ao médico (anexo J e K) para se 

avaliarem as vantagens de um programa deste tipo, com a possibilidade de se alargar este serviço a 

mais doentes ou com outras patologias.  
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4. Conclusão 

A importância do Farmacêutico nos cuidados de saúde é de forma geral bem reconhecida 

pela sociedade, contudo com estes dois meses de estágio nos Serviços Farmacêuticos do Hospital 

Geral Santo António foi possível contactar e assimilar com esta responsabilidade sob uma 

perspetiva diferente. 

A organização e o funcionamento da Farmácia Hospitalar estão dependentes do trabalho 

integrado de uma equipa multidisciplinar, onde cada profissional de saúde tem o seu papel. O 

Farmacêutico é um dos elementos essenciais dessa equipa, que reúne esforços diariamente para 

atender toda a comunidade hospitalar no âmbito dos produtos farmacêuticos. A sua atuação 

compreende tudo o que concerne ao medicamento, desde a sua seleção, aquisição e gestão racional, 

passando pela validação de prescrições, produção e preparação de medicamentos com rigor e 

segurança, distribuição de forma eficaz e, muito importante, participando ativamente na educação 

dos doentes, orientando-os para o uso racional do medicamento, de forma a atingir a eficácia 

terapêutica ideal com o mínimo de efeitos adversos.  

Durante o estágio a realidade da profissão em meio hospitalar, permitiu a familiarização 

com grupos farmacoterapêuticos inexistentes na Farmácia Comunitária, e a observação da 

intervenção farmacêutica em diferentes situações, sendo decisiva para a qualidade dos cuidados de 

saúde prestados.  

O meio hospitalar revela uma diferente abordagem para o farmacêutico e obriga a 

constantes atualizações pelo número de novos fármacos e patologias emergentes. Como tal, revela-

se uma área em constante desenvolvimento que pode ser alterada e melhorada, apresentando-se 

como um desafio para o farmacêutico. Contudo, a posição farmacêutica pode ainda abranger 

maiores áreas pela integração em diferentes equipas multidisciplinares, e também pela procura de 

um atendimento personalizado e mais próximo de profissionais de saúde e doentes.  

Para finalizar, face aos objetivos inicialmente propostos, pode-se aferir que a conclusão 

destes dois meses de estágio trazem consigo não só o sucesso do alcance dos mesmos, como uma 

bagagem de conhecimentos que com certeza se tornaram uma mais-valia na responsabilidade que 

nos será entregue brevemente em mãos: cuidar e zelar pelo completo bem-estar dos que nos 

rodeiam.  

“O papel do Farmacêutico no mundo é tão nobre quão vital…O lema do Farmacêutico é o 

mesmo do soldado: servir. Um serve à pátria; outro à humanidade, sem nenhuma discriminação de 

cor ou raça.” - Monteiro Lobato. 
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6. Anexos 

6.1. Anexo A 

Local destinado à deposição dos produtos a transportar pelos mensageiros (Capitulo 2.2.2.4 

Gestão de Faltas e Prescrições urgentes). Cada separador corresponde a um serviço clinico, onde a 

sinalética a vermelho informa o mensageiro que não há produtos a transportar e pelo oposto a verde 

informa que existe produtos a transportar. 
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6.2. Anexo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresso para a prescrição e requisição de Anti-infeciosos nos serviços de 

Distribuição 
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6.3. Anexo C 

 
A prescrição dos serviços de Gastroenterologia e Nutrição devem utilizar este impresso. 
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6.4. Anexos D 

 

 

 

 

  

Impresso para a prescrição e requisição de Material de Penso nos serviços de DIDU 
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6.5. Anexos E 

  Impresso para a prescrição e requisição de Antídotos nos serviços de 

Distribuição. 
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6.6. Anexo F 

 Exemplo de uma prescrição para aquisição de produtos hemoderivados. 
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6.7. Anexo G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Impresso para a prescrição e requisição de Psicotrópicos e Estupefacientes nos 

serviços de Distribuição. 
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6.8. Anexos H 

Exemplo de ordem de preparação dos Manipulados Não Estéreis, neste caso relativa a 

papéis medicamentosos de Gabapentina 50,0 mg.  
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6.9. Anexos I 

Impresso em papel para a prescrição médica de citotóxicos destinados a doentes em 

regime de Hospital de Dia. 
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6.10.  Anexo J 

 Inquérito concebido para a avaliação da satisfação dos doentes, no âmbito da Consulta 

Farmacêutica ao doente VIH/SIDA. 
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(continuação do Anexo J) 
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6.11. Anexos K 

 Inquérito concebido para a avaliação da satisfação do médico, tendo em conta a evolução 

do seu doente, no âmbito da Consulta Farmacêutica ao doente VIH/SIDA. 



Hospital Geral de Santo António 

Relatório de Estágio 

 

   
 

47 
 

 

(Continuação do anexo K) 
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