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Resumo
O estágio é uma das etapas mais importantes do percurso académico de um
farmacêutico. O presente relatório resulta do estágio realizado na Farmácia Celestial
Ordem Terceira da Santíssima Trindade, com duração de quatro meses. Durante este
período tive a possibilidade de consolidar conhecimentos adquiridos ao longo do curso
e adquirir competências que apenas são possíveis no contacto com a realidade
profissional.
O presente relatório está dividido em duas partes. A primeira parte é referente
às atividades que realizei na farmácia comunitária ao longo do estágio, enquanto que a
segunda diz respeito aos trabalhos de pesquisa desenvolvidos, os Suplementos
Nutricionais Orais e o Cancro do Cólon e Reto.
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Acidente Vascular Cerebral
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Parte I – Atividades no âmbito do estágio curricular
1. Introdução
O estágio é uma componente obrigatória do último ano do Mestrado Integrado
em Ciências Farmacêuticas. Esta unidade curricular é de extrema importância uma vez
que se trata do primeiro contacto que o estudante estabelece com a realidade
profissional. O estágio tem como intuito assimilar conhecimentos que nos foram
transmitidos ao longo do curso e adquirir competências, nomeadamente ao nível da
comunicação com o utente, do trabalho em equipa, desenvolvendo também uma
perspetiva crítica, uma maior autonomia e responsabilidade. Este período serve, por
isso, como base de integração profissional do estudante após o percurso na faculdade.
O presente relatório resulta da minha experiência de quatro meses de estágio na
Farmácia da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade e nele me proponho a
descrever todas as atividades realizadas neste âmbito. A tabela seguinte (Tabela 1)
descreve de uma forma sucinta as atividades realizadas e o mês ou meses em que
ocorreram.
Tabela 1. Cronograma das atividades realizadas ao longo do estágio em Farmácia Comunitária
setembro

outubro

janeiro

fevereiro

março

Receção de encomendas
Armazenamento de produtos
Atendimento ao balcão
Preparação de manipulados
Verificação do receituário e separação
por lotes
Medição da tensão arterial e de
parâmetros bioquímicos
Verificação de prazos de validade
Rastreio Dia Mundial do Coração
Inventário da farmácia
Implementação de uma rede social na
farmácia
Implementação da tabela dos SNO
Implementação das folhas
informativas para preparação de
colonoscopia
Implementação do folheto sobre
cancro colorretal
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2. Farmácia da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade
2.1.

Localização, enquadramento e utentes
A Farmácia da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade (Farmácia OT)

localiza-se na rua Heróis e Mártires de Angola nº 108, no centro histórico do Porto e
com uma localização privilegiada junto à estação de metro da Trindade, o que facilita o
acesso à farmácia. O Hospital da Ordem da Trindade partilha o edifício com a farmácia.
O hospital inclui uma Farmácia Hospitalar, sendo que a farmácia OT se destina ao
público em geral. Pela sua localização, este estabelecimento serve uma população
muito heterogénea. Devido à grande oferta em dispositivos médicos, esta farmácia tem
diversos utentes (ou cuidadores) com patologias crónicas ou em regime de cuidados
continuados, nomeadamente, doentes ostomizados ou portadores de feridas crónicas.
2.2.

Horário de funcionamento e recursos humanos
O horário de funcionamento da farmácia é de segunda a sexta-feira das 8:30 às

19:30, enquanto que ao sábado o horário é entre as 9h e as 13h. A farmácia OT
encontra-se encerrada aos domingos e feriados.
A farmácia OT integra uma equipa multidisciplinar e dinâmica que se dedica ao
utente, procurando prestar-lhe o melhor serviço, com garantia de qualidade e bem-estar.
Na Tabela 2 encontra-se representada a equipa da farmácia OT, bem como o respetivo
cargo.
Tabela 2. Recursos Humanos da Farmácia da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade

Responsabilidade

Funcionário

Diretora Técnica

Dra. Emília Moreira

Farmacêutica Adjunta

Dra. Susana Lima

Técnica de Farmácia

Sra. D. Fátima Lopes

Técnico de Farmácia

Sr. Paulo Ferreira

Administrativa

Sra. D. Mafalda Costa

Funcionária Administrativa

Sra. D. Antonieta Peixoto

Funcionária Auxiliar

Sra. D. Cristina Carvalho
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2.3.

Espaço físico da farmácia

2.3.1. Espaço exterior
No exterior do edifício encontra-se um letreiro com a identificação da farmácia –
Farmácia Trindade, bem como a cruz verde que sinaliza uma farmácia comunitária
(Anexo 1). A farmácia OT possui duas entradas, uma de acesso aos utentes e outra nas
traseiras, que serve de acesso aos distribuidores de encomendas. Próximo da entrada
principal é possível observar a identificação da Diretora Técnica, o horário de
funcionamento e o plano de serviços das farmácias do município. A farmácia dispõe de
três montras que são alteradas regularmente consoante a sazonalidade. Estas têm por
objetivo dar a conhecer determinadas promoções ou produtos, despertando o interesse
do público e, consequentemente, estimulando a compra.
2.3.2. Espaço interior
A farmácia OT encontra-se dividida em dois pisos. A entrada principal da
farmácia dá acesso ao primeiro piso onde existe uma zona com um balcão destinado a
atendimentos de cosmética e puericultura e a atendimentos de pessoas com mobilidade
reduzida. Posteriormente encontramos escadas que dão acesso a uma segunda zona
constituída por três balcões onde são realizados a maior parte dos atendimentos (Anexo
2). Estas áreas de atendimento são dedicadas à exposição de produtos farmacêuticos
não sujeitos a receita médica. Próximo desta zona encontra-se o gabinete da diretora
técnica e de contabilidade, as instalações sanitárias e uma sala onde é realizado um
atendimento personalizado, nomeadamente para avaliação da tensão arterial e dos
parâmetros bioquímicos.
No piso inferior encontra-se o armazém da farmácia, a área de receção e
conferência de encomendas e o laboratório. Nesta zona estão armazenados a maioria
dos dispositivos médicos e também os medicamentos excedentes. Nesta área encontrase também o frigorífico, com controlo de temperatura para os medicamentos que
necessitem de ser conservados entre 2 a 8ºC. Existe também um armário de acesso
restrito que se destina ao armazenamento de estupefacientes e psicotrópicos.
2.4.

Biblioteca e Fontes de Informação
A prática farmacêutica requer muitas vezes a consulta de diferentes fontes de

informação, de tal modo que a farmácia OT dispõe de uma biblioteca com publicações
essenciais no decorrer da atividade profissional como o Prontuário Terapêutico, a
Farmacopeia Portuguesa, o Índice Nacional Terapêutico, o Formulário Galénico
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Português, entre outras. O meu estágio iniciou-se pela análise, conferência e separação
de receituário, sendo que durante este processo recorri a estas publicações para me
familiarizar com as substâncias ativas e os seus nomes comerciais, bem como a sua
posologia.
Ao longo do estágio senti também a necessidade de consultar a plataforma
Infomed através do site da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde,
I.P. (INFARMED), nomeadamente para esclarecer dúvidas quanto à disponibilidade de
determinados medicamentos no mercado, ou mesmo para me informar quanto à sua
composição. Esta base de dados permite um acesso mais rápido a informação
acreditada sobre os medicamentos.
2.5.

Sistema Informático
Na atualidade, um bom sistema informático é essencial para a boa prática

farmacêutica. Na farmácia OT é utilizado o programa Sifarma2000®. Este sistema
informático é utilizado na gestão e receção de encomendas, devolução de produtos,
controlo dos prazos de validade, marcação de preços, atendimento ao utente e
processamento do receituário. No atendimento, este sistema adquire uma maior
relevância uma vez que permite aceder à informação científica dos medicamentos, bem
como a sua posologia, efeitos adversos e também interações com outros
medicamentos. Este sistema permite a dispensa de medicamentos de uma forma rápida
e segura, uma vez que minimiza a probabilidade de ocorrência de erros durante o
processo. Além disso, permite-nos consultar a ficha do utente, de forma a verificar a
medicação que toma habitualmente. Este sistema é também utilizado para o fecho dos
lotes e do receituário no final de cada mês.

3. Aprovisionamento e encomendas
3.1. Gestão de stocks
A gestão de stocks é uma das responsabilidades do farmacêutico na farmácia
comunitária, sendo essencial suprir as necessidades dos doentes e garantir o equilíbrio
financeiro. Uma boa gestão deve satisfazer as necessidades dos utentes com o menor
comprometimento económico. Para isso devem ser analisados os produtos com maior
rotatividade, fazer previsões, nomeadamente em produtos sazonais, e negociar o
melhor preço de aquisição. Este processo deve, portanto, garantir a satisfação do utente
e prevenir ruturas de stocks ou acumulação de produtos.
O sistema informático Sifarma2000® facilita a gestão de stocks, uma vez que
permite a análise das vendas dos produtos, prevendo a sua rotatividade e evitando
Ana Isabel Tenreiro | 2017

4

Relatório de Estágio na Farmácia da Celestial Ordem da Santíssima Trindade | FFUP
ruturas de stocks pois permite que se defina uma quantidade mínima de determinado
produto quando esta é atingida o programa propõe ao operador a sua encomenda.
3.2. Realização de encomendas e critérios de seleção
A seleção de produtos tem de ter em conta fatores como a sazonalidade, a
rotatividade, as escolhas dos utentes, bem como a publicidade e ofertas.
Na farmácia OT são realizadas duas encomendas diárias, que normalmente
correspondem aos produtos vendidos nesse período de tempo. Estas encomendas são
efetuadas por uma das farmacêuticas para o armazenista principal da farmácia OT que
é a OCP. No entanto, há sempre a possibilidade de, perante a falta de determinado
produto no decorrer de um atendimento, se proceder à sua encomenda via telefónica,
que pode ser efetuada por qualquer colaborador.
Relativamente

a

dermocosméticos,

suplementos

alimentares

e

vários

dispositivos médicos, as encomendas são efetuadas por contacto direto com o
laboratório ou através de delegados de informação médica.
Durante o meu estágio tive a oportunidade de efetuar encomendas via telefone
ou através do sistema informático, o que me elucidou acerca da difícil tarefa da gestão
de stocks, coordenada com a sustentabilidade da economia da farmácia.
3.3. Receção de encomendas
A receção de encomendas inclui a conferência qualitativa e quantitativa dos
produtos, o registo informático das unidades recebidas, bem como a atualização dos
prazos de validade.
A etapa da conferência consiste na comparação do que vem descrito na fatura
com os produtos recebidos. Esta fase inicia-se sempre pelos produtos que necessitem
de ser armazenados no frigorífico, para que estes sejam rapidamente colocados em
condições adequadas.
Após a conferência, é realizada a introdução da encomenda a nível informático
para atualizar o stock, sendo também neste processo atualizados os prazos de validade
bem como o preço dos produtos. Após a introdução no sistema são impressas etiquetas
com o PVP de produtos que não venham com o preço final estabelecido. A indicação
do PVP na rotulagem dos medicamentos é obrigatória pelo Decreto-Lei nº 25/2011 [1].
No caso específico de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, por serem
medicamentos que exigem um controlo mais rigoroso, o sistema informático requer o
número de requisição para que lhes seja atribuído um número de registo de entrada.
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Nas duas primeiras semanas do meu estágio procedi à receção de encomendas,
repetindo todas as etapas descritas anteriormente, de forma a familiarizar-me com o
programa informático e com os produtos disponíveis e com maior rotatividade na
farmácia.
3.4. Armazenamento de medicamentos
Após a receção de uma encomenda procede-se de imediato ao seu
armazenamento para que, caso um produto esteja em rutura na farmácia, este seja
reposto com a maior brevidade possível. A única exceção são os produtos que
necessitam de um armazenamento entre 2 e 8ºC que deverão ser armazenados antes
da sua receção informaticamente. Devido ao controlo rigoroso que os medicamentos
estupefacientes e psicotrópicos requerem, estes devem também ser armazenados
assim que possível no armário de acesso restrito.
O armazenamento de produtos é uma etapa importante e fundamental para o
bom funcionamento da farmácia, uma vez que a qualidade e celeridade do atendimento
dependem deste processo.
Na área de atendimento ao público, os produtos encontram-se organizados num
armário com gavetas e gavetões por ordem alfabética de DCI ou nome comercial,
dosagem e laboratório. Neste armário existem, nas gavetas MSRM e alguns MNSRM
sob a forma de comprimidos, cápsulas, pomadas, cremes e colírios. Os gavetões estão
divididos por soluções orais, elixires, ampolas bebíveis, saquetas e produtos de uso
externo. Há ainda lineares destinados a produtos como suplementos alimentares,
dermocosmética, perfumes, produtos ortopédicos e de podologia, nutrição, bem como
produtos de venda livre de carácter sazonal.
No armazenamento é importante seguir o princípio First-expire/First-out (FEFO)
para que sejam dispensados primeiramente os produtos mais antigos e com o prazo de
validade mais reduzido.
Durante o estágio procedi diariamente ao armazenamento dos produtos
rececionados o que me ajudou a conhecer a sua localização na farmácia, a perceber a
sua rotatividade, bem como a associar as substâncias ativas ao seu nome comercial.
3.5. Devoluções
As devoluções dos produtos são geralmente realizadas após a sua receção, nos
casos em que há danificação do produto, por terem sido recebidos produtos não
encomendados, por existir um engano no pedido ou caso o produto não corresponda ao
encomendado. A devolução procede-se através do Sifarma2000®, sendo emitida uma
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“Nota de devolução”. O fornecedor analisa a justificação da devolução e pode aceitar ou
não, sendo que poderá realizar uma troca direta do produto ou emitir uma nota de crédito
por forma a regularizar a situação.
Durante o estágio tive a oportunidade de acompanhar a diretora técnica em
algumas devoluções devido a aproximação do fim do prazo de validade ou por recolha
de produtos pelos laboratórios e pelo INFARMED.
3.6. Prazo de validade
Todos os meses é emitida uma lista com os produtos existentes na farmácia cujo
prazo de validade expire dentro de quatro meses. Nesta altura, é necessário verificar
todos os produtos presentes na lista e proceder à sua regularização quando necessário.
Os artigos em que seja possível proceder à sua devolução são devolvidos, enquanto
que os restantes são quebras com prejuízo da farmácia. Este processo é de extrema
importância para a sustentabilidade económica do estabelecimento.
3.7. Processamento e Entrega de Receituário
3.7.1. Receituário e Faturação
Todas as receitas médicas dispensadas são mensalmente verificadas e
corrigidas quando necessário, para serem enviadas às entidades responsáveis no início
de cada mês.
A cada receita dispensada é associado um organismo, um número de lote e um
número sequencial, sendo estes impressos no verso de cada receita. Neste impresso
consta também a data de dispensa, os medicamentos dispensados, bem como o seu
preço total e o valor comparticipado.
As receitas são separadas consoante o organismo de comparticipação, sendo
de seguida organizadas por lotes e ordenadas de 1 a 30 dentro de cada lote.
Posteriormente, verifica-se se a validade da receita, se está assinada pelo médico e
pelo utente, se os medicamentos dispensados correspondem aos prescritos, verifica-se
também se foram aplicadas possíveis exceções ou portarias e se está faturada na
entidade correta. Para além disso, todas as receitas têm de ser carimbadas, datadas e
assinadas pela pessoa que realizou a dispensa.
No último dia do mês é encerrada a faturação e emitido o Verbete de
Identificação do Lote que apresenta o número de receitas, bem como a soma dos PVP
e do valor de comparticipação. A faturação é enviada até ao dia 10 de cada mês para o
Centro de Conferência de Faturas articulado com a Administração Central do Sistema
de Saúde [2].
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3.7.2. Regimes de comparticipação
Existem regimes de comparticipação comportados pelo Sistema Nacional de
Saúde (SNS) e/ou outras entidades que suportam uma percentagem do PVP de
determinados medicamentos, reduzindo assim o preço final para o utente.
No caso do SNS, o Estado suporta uma percentagem do PVP dos
medicamentos, esta percentagem pode ser superior no caso do regime especial. No
regime geral de comparticipação, o Estado paga uma percentagem do preço dos
medicamentos que pode ser de 90% (Escalão A), 69% (Escalão B), 30% (Escalão C)
ou 15% (Escalão D). No caso dos pensionistas e para PVP igual ou inferior ao 5.º preço
mais barato o Estado suporta 95% do valor. Em determinadas patologias como a doença
de Alzheimer ou Lúpus, os utentes beneficiam de uma comparticipação especial de 95%
desde que a portaria esteja presente na receita [3, 4].
No caso de Diabetes Mellitus, existe um protocolo especial de comparticipação,
em que o utente beneficia de 85% de comparticipação nas tiras-teste para determinação
da glicemia e 100% no caso das agulhas ou lancetas [3, 5].
Para além do SNS, há outras entidades que suportam comparticipações como
por exemplo o SAMS – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários ou a
Caixa Geral de Depósitos. Estas entidades podem comparticipar os medicamentos de
modo singular ou em regime de dupla comparticipação com o SNS.

4. Dispensa de Medicamentos e produtos farmacêuticos
A dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos é a principal atividade
do farmacêutico em farmácia comunitária. Este processo requer uma grande
responsabilidade, mas é também o processo mais estimulante e desafiante.
Nas primeiras semanas do meu estágio acompanhei as farmacêuticas na
dispensa de medicamentos, de forma a entender todo o processo. Após as duas
primeiras semanas iniciei o atendimento, no entanto sendo sempre supervisionada e
questionando quando que surgisse alguma dúvida
.
4.1.

Medicamentos sujeitos a receita médica
Os MSRM são apenas vendidos mediante a apresentação de prescrição médica,

uma vez que podem envolver um risco maior para o utente, exigindo por isso
acompanhamento e vigilância por parte do técnico de saúde [6]. Os medicamentos
poderão ser dispensados pela apresentação de uma receita em formato manual, em
formato eletrónico e mais recentemente em formato “Receita Sem Papel” (Anexo 3-5).
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O farmacêutico deve avaliar a legitimidade das receitas, verificando se apresenta
todos os elementos estabelecidos por lei. Isto aplica-se sobretudo no caso das receitas
manuais e eletrónicas, que devem apresentar os seguintes elementos:
•

Número da receita

•

Identificação do utente: nome, número do utente, regime de
comparticipação “R” ou “O”, número de beneficiário da entidade
responsável

•

Entidade financeira responsável

•

Identificação do médico e o número da cédula profissional

•

Identificação do local da prescrição

•

Identificação do medicamento: DCI ou nome comercial, dosagem, forma
farmacêutica, dimensão da embalagem, código nacional da prescrição
eletrónica de medicamentos (CNPEM), posologia e número de
embalagens

•

Identificação do regime especial de comparticipação, se necessário

•

Data da prescrição e respetiva validade

•

Assinatura do prescritor

Cada receita deverá conter no máximo quatro medicamentos e no máximo duas
embalagens de cada medicamento.
As receitas desmaterializadas (sem papel) têm a vantagem de não requerer tanta
atenção na verificação desses elementos.
Quando a prescrição apresenta apenas a DCI, o utente tem a possibilidade de
optar por um medicamento genérico, de preço mais acessível. Deste modo, a farmácia
deve conter para cada grupo homogéneo, no mínimo três medicamentos com a mesma
substância ativa, dosagem e forma farmacêutica, de entre os que correspondem aos
cinco preços mais baixo [6]. A receita pode também apresentar determinada exceção
que justifique a impossibilidade do utente optar por outro medicamento: “Exceção a) do
nº 3 do art 6º” – medicamento com margem ou índice terapêutico estreito ou “Exceção
b) do nº 3 do art 6º” – reação adversa prévia a um medicamento com a mesma
substância ativa ou “Exceção c) do nº 3 do art 6º” – continuidade de um tratamento com
duração superior a 28 dias [3, 7].
As receitas para tratamentos de longa duração poderão apresentar três vias,
com a validade de seis meses. As receitas para tratamentos agudos têm apenas 30 dias
de validade.
Atualmente a maioria das receitas é feita via eletrónica, a Portaria n.º 224/2015,
publicada a 27 de julho regulamenta a desmaterialização (face ao suporte papel) das
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receitas [8]. Estas entraram em vigor dia 1 de abril de 2016 e apresentam várias
vantagens, nomeadamente para o utente que pode decidir quantas e quais as
embalagens de medicamentos que quer levar, mantendo-se a receita válida para
levantamento dos restantes medicamentos em qualquer altura, em qualquer farmácia
até à validade expressa na receita. Para a dispensa o utente pode apresentar a guia de
tratamento que inclui 19 dígitos correspondentes ao número da receita, um código de
dispensa e um código de opção, ou então apresentar na farmácia a mensagem enviada
com a prescrição que contém a mesma informação [9]. Para além disso, este tipo de
receita não necessita que se imprimam no verso as informações relativas à faturação,
ficando estas informações automaticamente registadas no momento da dispensa, o que
diminui a conferência do receituário mensal.
Durante o meu estágio tive a oportunidade de contactar com os dois tipos de
receita, sendo que rapidamente me apercebi das inúmeras vantagens que a receita
desmaterializada acarreta para o utente e para a farmácia. No entanto, detetei ainda
alguma confusão e dúvida por parte dos utentes relativamente a este tipo de receitas,
sendo necessário explicar diversas vezes o propósito deste novo formato.
4.1.1. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes
Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes requerem uma legislação
especial devido à sua capacidade de interação com o sistema nervoso central, bem
como o seu potencial de abuso e risco de utilização para fins ilegais. O Decreto-Lei n.º
15/93, de 22 de janeiro e o Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro
contemplam as substâncias ativas que integram este grupo de fármacos [10, 11].
A sua dispensa exige uma receita médica exclusiva, onde não podem ser
adicionados medicamentos que não pertençam a este grupo.
Aquando da dispensa destes medicamentos é necessário proceder ao
preenchimento de um quadro de informação com os dados do utente e também do
adquirente. Após a dispensa, o sistema imprime o “documento de psicotrópicos”, que
permite justificar a saída destes medicamentos da farmácia (Anexo 6). Este documento
deve ser carimbado, datado e rubricado, sendo de seguida arquivado em local próprio.
Devem ser enviados para o INFARMED até ao dia 8 do mês seguinte a cópia das
receitas manuais e o seu registo de saída.
No decorrer do estágio dispensei por diversas vezes este tipo de medicação,
tendo sempre em conta tratar-se de medicamentos que requerem um cuidado especial
durante a dispensa.
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4.1.2. Medicamentos genéricos
Aquando da dispensa de MSRM é frequentemente colocada ao doente a opção
de levar o medicamento genérico ou o original. Apesar de já estarem no mercado há
algum tempo, nota-se ainda muitas dúvidas por parte dos utentes, que muitas das
vezes, quando questionados por que medicamento querem optar nos respondem “o
melhor”. Como farmacêuticos, sabemos que os medicamentos genéricos são sujeitos a
ensaios de bioequivalência para a sua aprovação, portanto a nossa resposta terá de ser
dada nesse sentido, ou seja, estes medicamentos têm a mesma substância ativa que
os originais, a mesma eficácia e segurança diferindo no preço. Este último ponto intriga
muito os utentes, que necessitam de uma explicação de forma a entenderem que os
medicamentos originais para entrarem no mercado precisaram de vários anos de
dispendiosos estudos, enquanto que os genéricos por não acarretarem custos de
investigação e desenvolvimento surgem no mercado com um preço muitas vezes inferior
[12]. No atendimento é importante adequar a linguagem ao utente de modo a que este
compreenda as vantagens destes medicamentos.
4.2.

Medicamentos não sujeitos a receita médica
Neste grupo incluem-se todos os medicamentos que não necessitem de

prescrição médica para a sua dispensa. Deste modo, os MNSRM são comercializáveis
fora das farmácias, em locais autorizados pelo INFARMED. O PVP destes
medicamentos é definido pela comercialização. Em alguns casos estes medicamentos
são comparticipáveis por entidades de saúde, sendo que a comparticipação apenas é
feita se a dispensa ocorrer na farmácia.
Dentro deste grupo estão incluídos medicamentos que podem ser aconselhados
pelo farmacêutico para o tratamento de ligeiros distúrbios de saúde.
Grande parte da população procura a farmácia comunitária para uma primeira
orientação, sobretudo por comodidade. Nestes casos é importante perceber a
sintomatologia, a duração dos sintomas, avaliar situações de polimedicação e possíveis
interações, de forma a decidir acerca da dispensa de um MNSRM ou ao
encaminhamento para o médico.
A dispensa destes medicamentos requer uma elevada responsabilidade, uma
vez que é muitas vezes necessário perceber se o utente recorre muitas vezes à
automedicação e administração abusiva de MNSRM.
No início do estágio senti algumas dificuldades na avaliação dos sintomas e na
escolha do MNRM mais adequado para cada situação, este processo exige
conhecimentos e experiência prévia razão pela qual solicitei ajuda por diversas vezes.
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4.3.

Medicamentos manipulados
Considera-se, pela Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, um medicamento

manipulado “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado
sob a responsabilidade de um farmacêutico” [13]. Uma fórmula magistral é preparada
perante uma receita médica e seguindo as indicações descritas na farmacopeia ou
formulário.
Algumas fórmulas magistrais presentes no Despacho nº 18694/2010, de 16 de
dezembro têm uma comparticipação de 30% por parte do SNS [14]. Entre estas
encontra-se a loção de enxofre e resorcina que é frequentemente preparada e
dispensada na farmácia OT.
Os medicamentos manipulados têm por objetivo colmatar lacunas no mercado e
individualizar a terapêutica.
Durante o estágio tive a oportunidade de elaborar diversos medicamentos
manipulados, entre os quais a loção de enxofre e resorcina e a solução de minoxidil a
5% que são as fórmulas magistrais mais requisitadas pelos utentes desta farmácia.
A preparação de manipulados requer a elaboração de uma ficha técnica que
identifica o medicamento manipulado, o lote, a data de preparação, a quantidade
preparada, bem como todos os dados relativos às matérias-primas utilizadas como
quantidade e lote. Por fim, é necessário preencher também os campos destinados aos
ensaios de verificação e rotular devidamente o medicamento manipulado.
4.4.

Dispositivos médicos
A farmácia OT é muito reconhecida e procurada pela diversidade de dispositivos

médicos que apresenta. Segundo o Decreto-Lei nº145/2009 de 17 de junho, um
dispositivo médico corresponde a “qualquer instrumento, aparelho, equipamento,
software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, cujo principal
efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos,
imunológicos ou metabólicos (…), sendo usado para fins que vão desde diagnóstico,
prevenção, e atenuação de uma doença, lesão ou deficiência, substituição e alteração
da anatomia ou de um processo fisiológico até controlo da conceção” [15].
Para mim, a vasta disponibilidade em dispositivos médicos que a farmácia OT
oferece constituiu uma mais-valia para o meu estágio, uma vez que me permitiu adquirir
variados conhecimentos neste domínio. A farmácia apresenta diversos materiais de
ostomia, soluções barreira, material de penso, sacos de urina e coletores urinários,
material ortopédico, seringas e agulhas de vários calibres, compressas e ligaduras,
sondas nasogástricas, vesicais, gastroduodenais, retais e de aspiração, meias elásticas
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e de descanso, fraldas e pensos higiénicos, dispositivos de autodiagnóstico (aparelhos
de medição da tensão arterial, dispositivos e tiras para monitorização da glicemia e
testes de gravidez).
Esta área foi especialmente desafiante para mim pois no início do estágio senti
dificuldades na dispensa de vários dispositivos médicos. Por diversas vezes questionei
os colaboradores de modo a perceber o efeito dos diversos produtos que esta farmácia
oferece, uma vez que, diariamente, vários utentes aqui se dirigem para aquisição
habitual de material de ostomia e penso.
4.5.

Artigos de puericultura
A farmácia OT apresenta vários lineares dedicados à puericultura que incluem

algumas das principais marcas do mercado nesta área. Estes produtos têm como
objetivo a alimentação, bem-estar, relaxamento e higiene da criança.
Dentro desta área a farmácia apresenta também artigos dedicados à mãe como
cintas pós-parto, sutiãs de amamentação, protetores de tecido ou de silicone para os
mamilos e também bombas elétricas para colheita de leite materno.
4.6.

Medicamentos e produtos de uso veterinário
Segundo o Decreto-Lei n.º 314/2009 de 28 de outubro, um medicamento

veterinário é “toda a substância ou associação de substâncias, apresentada como
possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus
sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer
um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica
ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” [16].
Os medicamentos veterinários encontram-se dispostos em linear próprio na
farmácia OT. Dentro destes, a maior procura corresponde aos antiparasitários para cães
e gatos, sendo estes os casos com que mais contactei ao longo do estágio.
Os medicamentos veterinários sujeitos a receita só podem ser dispensados
perante prescrição do veterinário.
4.7.

Produtos cosméticos e de higiene corporal
Segundo o Decreto-Lei nº 189/2008 de 28 de setembro, entende-se por produtos

cosméticos “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as
diversas superfícies do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e
capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas
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bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar
o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir odores corporais” [17].
Estes produtos estão estrategicamente colocados em lineares de modo a captar
a atenção do utente, uma vez que constituem uma importante fonte de receita para a
farmácia.
Para melhorar o meu atendimento na área dos produtos cosméticos e de higiene
corporal foi essencial estudar as linhas existentes na farmácia OT, de forma a perceber
qual a escolha mais adequada para cada situação. Para além disso, por diversas vezes
questionei uma das farmacêuticas sobre as várias gamas disponíveis. Outra mais-valia
para o aconselhamento foi o facto de assistir a formações na própria farmácia ou fora
dela de algumas marcas como a Anjelif® e Bioderma®. Devido à grande variedade de
gamas existentes no mercado é essencial a formação contínua do profissional de saúde
para se manter atualizado relativamente a estes produtos.
4.8.

Produtos fitoterapêuticos
Os produtos fitoterapêuticos contêm substâncias ativas extraídas de plantas e a

sua legislação é coberta pelo Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de agosto [6].
A população que procura estes produtos considera-os mais seguros e inócuos.
Estes podem ser indicados em determinadas patologias ligeiras ou como complemento
de terapêutica medicamentosa.
A farmácia OT apresenta alguma variedade de produtos fitoterapêuticos,
nomeadamente probióticos e prebióticos, produtos para prevenção de distúrbios
urinários, xaropes para a tosse, produtos para regularizar o sono, entre outros. De entre
os produtos com maior rotatividade encontram-se os produtos que promovem o
descanso noturno, estes são também os mais aconselhados, uma vez que outros
medicamentos para distúrbios do sono são sujeitos a receita médica.
Recomendei por diversas vezes produtos fitoterapêuticos como complemento da
terapêutica habitual ou para patologias que não necessitassem de intervenção
medicamentosa.
4.9.

Suplementos alimentares e produtos para alimentação especial
Segundo o Decreto-Lei n.º118/2015 de 23 de junho transposto da diretiva

2002/46/CE do Parlamento Europeu do Conselho de 10 de junho de 2002, os
suplementos alimentares são “géneros alimentícios que se destinam a complementar e
ou a suplementar o regime normal e que constituem fontes concentradas de
determinadas substâncias, nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico,
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estremes ou combinadas, comercializadas em forma doseada (…) que se destinam a
ser tomados em unidades medidas de quantidade reduzida” [18]. Os suplementos
alimentares são responsabilidade da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
(DGAV), nomeadamente na sua definição, execução e avaliação das políticas de
segurança. A fiscalização destes produtos é da competência da Autoridade de
Segurança Alimentar e Económica (ASAE).
Na farmácia OT, os suplementos alimentares mais requisitados são os
multivitamínicos, assim como suplementação específica para cansaço físico e fadiga
intelectual, perda de memória, suplementação para fortalecimento do cabelo e unhas e
suplementos ricos em melatonina que ajudam a regular o sono. A população mais idosa
procurava especialmente suplementos de magnésio e suplementos com condroitina e
glucosamina para a manutenção dos ossos e articulações saudáveis.
Os produtos de alimentação especial são, pelo Decreto-Lei n.º 74/2010 de 21 de
junho transposto da diretiva 2009/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6
de maio de 2009, géneros alimentícios que “devido à sua composição especial ou a
processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo
corrente, mostrando-se adequados às necessidades nutricionais especiais de
determinadas categorias de pessoas”, nomeadamente “pessoas cujo processo de
assimilação ou cujo metabolismo se encontrem perturbados; pessoas que se encontram
em condições fisiológicas especiais (…); ou lactentes ou crianças de pouca idade em
bom estado de saúde”. Cabe ao Gabinete de Planeamento e Políticas tomar medidas
de política relativas à qualidade e segurança destes produtos, enquanto que a ASAE é
responsável pela sua fiscalização [19].
Na farmácia OT estes produtos têm um grande impacto devido ao elevado
número de utentes com patologias crónicas e debilitantes, nomeadamente doentes com
feridas crónicas, doentes oncológicos ou com necessidades nutricionais aumentadas.
No início do estágio desconhecia que esta área fosse tão vasta, no entanto, devido a
uma formação da marca Nestlé Health Science® fiquei a conhecer a aplicabilidade e
importância deste tipo de nutrição. Na farmácia OT existem produtos de outras marcas
tendo sido necessário estudar as suas formulações para conseguir prestar um melhor
aconselhamento ao utente e indicar o produto mais adequado às suas necessidades
específicas.
Esta área é bastante interessante e recompensadora uma vez que há um bom
feedback por parte dos utentes quanto aos resultados da alimentação especial.
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4.10. Medicamentos e produtos homeopáticos
Segundo o Decreto-Lei n.º176/2006 de 30 de agosto, um medicamento
homeopático é definido como um “medicamento obtido a partir de substâncias
denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de
fabrico descrito na farmacopeia europeia, ou na sua falta, em farmacopeia utilizada de
modo oficial num Estado membro, e que pode conter vários princípios” [6].
Este tipo de medicamento não é sujeito a receita médica, pois não é tóxico, não
lhe são conhecidos efeitos adversos, não apresenta contra-indicações e pode ser
aconselhado desde o recém-nascido ao idoso polimedicado.
Por hábito não recomendava produtos homeopáticos como primeira opção de
tratamento, por não ter formação suficiente sobre este tipo de produtos e por haver
algum receio quanto à sua eficácia. No entanto, tive oportunidade de assistir a uma
formação dos laboratórios Boiron®, que me elucidou sobre os princípios usados, a
posologia recomendada e as situações em que deveriam ser utilizados.
Muitas vezes dispensei estes medicamentos a pessoas que tinham uma
orientação prévia para os utilizarem, nomeadamente consultas com homeopatas ou
experiências anteriores. A homeopatia foi útil para situações ligeiras, em que não era
possível aconselhar um MNSRM por haver risco de interações medicamentosas ou por
indefinição quanto ao diagnóstico.

5. Cuidados e Serviços Farmacêuticos
A farmácia OT dispõe serviços que incluem a determinação do peso e índice de
massa corporal; medição da pressão arterial, determinação dos valores da glicemia,
determinação dos níveis sanguíneos de colesterol total e triglicerídeos, bem como a
realização do teste de gravidez.
Desde a primeira semana de estágio que iniciei a prestação destes serviços na
farmácia. Estes serviços são realizados em gabinete próprio, o que é vantajoso porque
podemos dedicar mais tempo ao utente, perceber as suas queixas e aconselhá-lo a
alterar alguns aspetos no seu estilo de vida. Durante estes momentos tive oportunidade
de prestar aconselhamentos farmacêuticos relativos à importância de manter uma dieta
equilibrada e um estilo de vida saudável, bem como sensibilizando-os para os riscos
associados à alteração dos parâmetros bioquímicos. No decorrer da conversa são
muitas vezes percetíveis algumas falhas relativas à adesão à terapêutica,
principalmente em pacientes polimedicados, pelo que tive oportunidade de incentivá-los
ao cumprimento da terapêutica.
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Tive também oportunidade de participar num rastreio cardiovascular alusivo ao
Dia Mundial do Coração, no dia 29 de setembro.
5.1.

Medição do peso e determinação do IMC
A farmácia OT possui uma balança automática que determina o peso, a altura e

em função destes parâmetros determina o IMC que deve estar compreendido entre 18,5
e 24,9. A balança emite um papel com os parâmetros determinados e com a avaliação
do IMC [20].
5.2.

Avaliação da pressão arterial
A avaliação da pressão arterial era o serviço mais solicitado pelos utentes da

farmácia OT, o que se coaduna com o facto de a hipertensão arterial ser uma das
patologias com maior prevalência em Portugal. O controlo regular da pressão arterial é
fundamental para o utente perceber se há alguma alteração e ser encaminhado para o
médico caso esta alteração se mantenha. Antes da determinação é importante
aconselhar o utente a repousar durante uns minutos para que não haja alteração dos
valores. Os valores de referência para a pressão arterial são de 120 a 129 no caso da
pressão sistólica e 80 a 84 no caso da diastólica, caso estejamos perante um indivíduo
saudável, sendo que a mesma pode variar de acordo com a idade e determinadas
condições patológicas [21]. O valor da pressão arterial, bem como de todos os outros
parâmetros bioquímicos era registado em local próprio de modo a que o utente possua
consigo estes registos que são úteis nas suas consultas de rotina. Desta forma, o
médico pode avaliar os valores e decidir quanto à alteração ou não da medicação.
5.3.

Avaliação da glicemia
A avaliação dos níveis sanguíneos de glucose é importante para a prevenção da

instalação da Diabetes Mellitus e principalmente para prevenir complicações associada
à patologia e avaliar a eficácia da terapêutica.
Os índices de glucose devem ser avaliados em jejum, sendo que os valores de
glicemia em jejum deverão ser inferiores a 110mg/dL. Caso sejam superiores a este
valor poderão ser indicativos de anomalia de glicemia e se superiores a 126mg/dL o
utente deverá ser encaminhado para o médico para despistar esta patologia [22].
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5.4.

Avaliação do colesterol total e triglicerídeos
O controlo dos níveis de colesterol e triglicerídeos é também importante para

controlar

o

risco

de

desenvolvimento

de

doenças

cardiovasculares.

Estas

determinações podem ser feitas em jejum ou noutra altura do dia, sendo que os
resultados em jejum são os mais fidedignos. No caso do colesterol total, este deve ser
inferior a 190mg/dL para que seja considerado normal. Quanto aos triglicerídeos, os
valores devem apresentar-se inferiores a 150mg/dL [23].
5.5.

Teste de gravidez
O teste de gravidez é outro dos serviços disponibilizados na farmácia OT. O teste

é realizado com uma amostra de urina, preferencialmente a primeira urina da manhã,
em que rapidamente se avalia a presença ou não da gonadotrofina coriónica humana
(hCG), uma hormona produzida pela placenta e presente em mulheres grávidas. Este
teste baseia-se numa reação específica antigénio-anticorpo.
Prestei este serviço tendo o cuidado de referir que a hCG só é detetável após 7
a 10 dias após o momento da conceção. O teste de gravidez era muitas vezes solicitado
em conjunto com a pílula seguinte, nestas situações é dever do farmacêutico esclarecer
que este fármaco apenas é eficaz durante 72 horas ou 120 horas no caso do acetato de
ulipristal. A eficácia deste contracetivo oral de emergência vai diminuindo ao longo
desse período.

6. Outros serviços prestados na farmácia – Programas em que a farmácia
participa
6.1.

VALORMED® e recolha de radiografias
A Valormed® é uma sociedade que tem como responsabilidade a gestão dos

resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso, tendo como objetivo o
desenvolvimento sustentável e a minimização do risco de acumulação de
medicamentos por parte do utente. Esta entidade disponibiliza contentores às farmácias
para colocação das embalagens de medicamentos inutilizadas. Depois de cheios, os
contentores são selados e entregues aos distribuidores que os encaminham para os
sistemas de reciclagem e tratamento adequados [24]. Ao contrário daquilo que pensava,
a ação da devolução das embalagens não usadas ou vazias está já bem implementada
nas farmácias.
A farmácia OT aceita também radiografias sem valor de diagnóstico em
associação com a campanha promovida pela Assistência Médica Internacional (AMI).
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Ao longo do estágio informei muitos utentes que poderiam entregar na farmácia
a medicação que tivessem em casa com prazo de validade expirado ou embalagens
vazias.

7. Marketing
Durante o meu estágio tive a oportunidade de aplicar alguns conceitos de
marketing, nomeadamente ao nível da organização de lineares, na organização de
produtos na farmácia que se encontram mais expostos, como por exemplo produtos
expostos em cima do balcão e na promoção e divulgação dos mesmos.
Muitas vezes tentei gerar oportunidades de venda, conversando com o utente e
tentando realizar vendas cruzadas, vantajosas para o utente e para a farmácia.

8. Formação contínua
A formação contínua é importante no exercício de qualquer atividade profissional
para que haja atualização de informações e para assimilar conhecimentos.
Durante o estágio tive oportunidade de assistir a diversas formações, dentro da
farmácia e fora deste local, e de contactar com delegados de ação médica que nos
visitavam para nos darem a conhecer os seus produtos.
De entre as formações a que tive oportunidade de assistir incluem-se (Anexo 7):
- Formação sobre os produtos da marca Biorga® (Duração: 30minutos, Local: farmácia)
- Formação de protocolos promovida pelos laboratórios Boiron® (Duração: 2horas,
Local: Hotel Carrís)
- Formação em óleos essenciais da Pranarôm® (Duração: 1hora, Local: farmácia)
- Workshop promovido pela Nestlé Health Science® (Duração: 4horas, Local: ANF)
- Formação da Omega Pharma sobre o produto EllaOne® (Duração: 1hora, Local:
farmácia)
- Formação dos produtos Arkocásulas® (Duração: 1hora, Local: farmácia)
- Formação da Italfarmaco sobre o produto Atyflor® (Duração: 6horas, Local: Hotel
Intercontinental)
- Curso Geral da Bioderma® (Duração: 1hora, Local: Hotel Porto Palácio)
- Formação da marca Anjelif® (Duração: 1hora, Local: farmácia)
- Formação da Pharma Nord® sobre o produto BioAtivo Selénio+Zinco® (Duração:
2horas, Local: Hotel Holiday Inn – Gaia)
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9. Outras atividades desenvolvidas
Como já foi referido anteriormente, no decorrer do estágio realizei um rastreio
cardiovascular alusivo ao Dia Mundial do Coração, dia 29 de setembro (Anexo 8), com
o objetivo de alertar os utentes sobre os riscos cardiovasculares e a importância do
controlo da pressão arterial. Neste dia, convidámos todas as pessoas que se dirigiram
à farmácia a medir a sua pressão arterial, no sentido de perceberem se estava normal
ou se havia alguma alteração que devesse ser vigiada. Durante este rastreio aproveitei
para informar as pessoas sobre alterações nos hábitos alimentares e no estilo de vida
fundamentais para a diminuição do risco cardiovascular.
Para além disso, criei uma página de Facebook para a farmácia, com o nome
Farmácia Ordem da Trindade (Anexo 9). Esta ideia surgiu porque a farmácia não tinha
nenhum site, nem estava presente em nenhuma rede social. Atualmente é importante
que as empresas se atualizem e utilizem as redes sociais e a internet como forma de
interação com os seus clientes e foi com este intuito que criei a página do Facebook da
farmácia. O Facebook foi criado e gerido por mim, sendo que era eu que elaborava as
publicações e a farmacêutica apenas as supervisionava. As publicações feitas
basearam-se em produtos com pouca rotatividade, produtos novos, produtos que
possam despertar interesse no utente e produtos sazonais, bem como na divulgação de
rastreios. Todas as publicações continham informações importantes sobre os produtos
que muitas vezes, pela falta de tempo, é impossível transmitir ao utente durante o seu
atendimento. Esta ideia teve impacto nos utentes, principalmente mais jovens, que
aderiram e seguem agora a farmácia através desta rede social.

10. Considerações finais
É com enorme consideração pela farmácia OT e pela sua equipa que reconheço
este estágio como uma experiência enriquecedora, quer a nível pessoal quer a nível
profissional.
Durante este período adquiri experiência e conhecimentos que serão essenciais
para a minha atividade profissional futura. O estágio nesta farmácia permitiu-me adquirir
competências básicas e essenciais na prática farmacêutica e acima de tudo adquirir
conhecimentos sobre uma grande variedade de dispositivos médicos, que não seria
possível encontrar em muitas outras farmácias.
Foi uma honra estagiar nesta conceituada farmácia e ser tão bem recebida e
acarinhada.
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Temas desenvolvidos no âmbito do estágio curricular

Suplementos Nutricionais Orais (SNO)
1. Enquadramento
Uma dieta equilibrada e variada fornece, em condições normais de saúde, todos
os nutrientes necessários para o ser humano. No entanto, há determinadas condições
clínicas que requerem necessidades nutricionais específicas e adicionais. Para estas
situações existe a nutrição médica, que através de suplementos nutricionais orais
(SNO), específicos e adaptados a diversas patologias, consegue solucionar as
necessidades destes utentes.
Este tema surgiu no âmbito do estágio em farmácia comunitária, uma vez que
verifiquei que vários utentes da farmácia consumiam estes produtos por razões
diversas. Como a área da alimentação especial é pouco abordada ao longo do MICF, a
temática surgiu por considerar pertinente aprofundar esta área para meu conhecimento
e para facilitar o aconselhamento aquando da dispensa deste tipo de produtos.
A nutrição médica apresenta uma grande variedade de produtos, pelo que, por
vezes, é difícil percebermos o que melhor se adequa a determinada condição
patológica. Neste sentido, desenvolvi uma tabela resumo com os produtos disponíveis
na farmácia OT (Anexo 10). Esta tabela inclui as características dos produtos, bem como
as patologias nas quais cada SNO deve ser indicado e aconselhado. O objetivo desta
tabela é facilitar o atendimento ao utente, prestando-lhe o melhor aconselhamento e
melhorando a sua qualidade de vida.

2. Introdução
Os SNO são indicados em pessoas que não consigam atingir as suas
necessidades nutricionais através da alimentação diária. Estes suplementos podem ser
sólidos, líquidos ou semissólidos, podem apresentar sabores diversos ou não conterem
sabor e incluem na sua fórmula macronutrientes (proteínas, hidratos de carbono e
lípidos) e micronutrientes (vitaminas e minerais) [25, 26].
Os produtos de alimentação especial são, segundo o Decreto-Lei n.º74/2010, de
21 de junho transposto da diretiva 2009/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 6 de maio de 2009, indicados para indivíduos com determinadas patologias ou cujo
metabolismo e o processo de assimilação estejam perturbados, bem como para
crianças e lactentes com pouca idade e em bom estado de saúde. A indicação destes
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produtos utilizados via oral implica que o paciente possua o trato gastrointestinal íntegro
e que tenha a capacidade de se alimentar, no entanto, por não conseguir alcançar as
suas necessidades, precisa de recorrer à suplementação nutricional [27].
Existem vários tipos de produtos no mercado, destacando-se quatro grupos
principais: os SNO completos, que pretendem satisfazer todas as necessidades
nutricionais do ser humano; os suplementos específicos, que têm na sua composição
especificidades para determinada patologia; os suplementos modulares, constituídos
apenas por um macronutriente e têm como objetivo fornecer ao indivíduo o
macronutriente que está em falta ou que não consegue absorver em quantidade
suficiente com a alimentação diária e ainda a alimentação básica adaptada, que
corresponde a produtos com características específicas ao nível da textura, de modo a
simplificar a alimentação de pessoas com dificuldades de deglutição [28].
Os suplementos são geralmente ingeridos entre as principais refeições; no
entanto, alguns necessitam de ser preparados e misturados em água, sumo, leite ou
sopa, pelo que poderão ser tomados durante a refeição [28].
A escolha do suplemento adequado tem de ser baseada em diversos fatores,
nomeadamente, a condição clínica do utente, a composição nutricional do SNO, o
volume e a preferência do utente quanto à textura e ao sabor. Também o custo total do
tratamento é um fator que deve ser tido em conta [28].
Este tipo de suplementação permite aumentar a ingestão nutricional do utente,
contribuindo para a recuperação em casos de perda de peso, evitando carências
nutricionais e repondo os nutrientes que estão em falta na dieta ou que não são
corretamente assimilados. Há evidências de que a utilização de SNO resulta em
melhoras clínicas e funcionais do utente e permite também a redução de custos
hospitalares relativos a hospitalizações [29].

3. Suplementos Nutricionais Orais Completos
Os SNO completos têm na sua composição macro e micronutrientes em
quantidades dentro dos valores de referência, com o objetivo de satisfazer as
necessidades nutricionais do ser humano. Estes suplementos dividem-se em três
grupos: hiperproteicos, hipercalóricos e hiperproteicos e hipercalóricos. Os SNO
completos destinam-se a indivíduos que não consigam satisfazer as suas necessidades
através da dieta, por esta ser desequilibrada ou estarem sujeitos a restrições
alimentares, bem como a adultos, principalmente idosos, subnutridos ou em risco de
desnutrição [28, 30].
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3.1.

Indicações dos vários tipos de Suplementos Nutricionais Orais Completos
Como referido, estes suplementos podem ser divididos em três grupos

consoante a sua composição e consequentemente o fim a que se destinam.
Os SNO hiperproteicos apresentam na sua composição uma elevada quantidade
de proteínas (cerca de 20% da composição) sendo indicados principalmente para casos
de perda de massa muscular, bem como perda de peso e/ou apetite leve a moderada.
Estes produtos contêm normalmente uma quantidade considerável de fibras
importantes para a regularização do trânsito intestinal [26].
Os SNO hipercalóricos contêm uma elevada quantidade de calorias, razão pela
qual são especialmente formulados para situações de perda de apetite e/ou peso
moderada, tendo uma aplicação útil para preparações de colonoscopia, uma vez que
não apresentam fibras na sua composição. Estas fórmulas apresentam cerca de
1,5kcal/ml, enquanto que as formulações normais contêm entre 0,9-1,2kcal/ml [26, 31,
32].
Os SNO hiperproteicos e hipercalóricos são os mais completos, apresentando
na sua composição uma elevada quantidade de proteínas e calorias e destinam-se a
perda de peso e/ou apetite, geriatria, gravidez e estados pré e pós-operatório [33].
3.2.

Estado nutricional do idoso e importância da suplementação
O estado nutricional do idoso é determinante para a sua qualidade de vida. A

subnutrição em idosos é um problema de saúde pública que afeta uma grande parte da
população sénior e que acarreta complicações como doenças, hospitalizações e
consequentemente aumento da mortalidade [34]. Com o processo natural de
envelhecimento é possível verificar-se uma perda progressiva de massa muscular e
perda de força na musculatura esquelética, acompanhada de uma perda de peso
involuntária, que ocorre tanto no domicílio como em idosos institucionalizados. Este
processo acarreta consequentes dificuldades na realização das atividades diárias,
traduzindo-se muitas vezes em quedas e, em última instância, perda de autonomia [35,
36].
A eficiência da satisfação das necessidades nutricionais do idoso reflete-se pelo
seu estado nutricional. Estas necessidades estão aumentadas nesta faixa etária devido
a doenças crónicas e alterações do metabolismo específicas do envelhecimento. Regra
geral, o idoso pode apresentar comprometimento nutricional devido a fatores
fisiológicos, uma vez que há alteração do palato e olfato o que leva a uma diminuição
do apetite. Também a falta de dentição e diminuição da atividade física estão envolvidas
neste processo. Os fatores socioeconómicos e ambientais são igualmente relevantes
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para a alteração dos seus hábitos alimentares, sendo que em muitos casos o idoso
tende a preparar refeições mais simples e em casos de isolamento e solidão pode
mesmo levar a um descuido na sua alimentação. É por isso importante avaliar o risco
de malnutrição e identificar pacientes que necessitem de suporte nutricional [36].
Por norma, os idosos diminuem a sua ingestão alimentar, quando comparados
com jovens adultos, principalmente no que se refere a alimentos ricos em proteínas [35].
No entanto, estudos recentes indicam que a população idosa precisa de ingerir uma
maior quantidade de proteínas do que um adulto jovem, devido a uma menor eficiência
do metabolismo das proteínas relacionada com a idade. Um sénior saudável necessita
de consumir 1,0-1,2g de proteína/kg peso/dia; no entanto, a média de consumo é de
0,7g de proteína/kg/dia [37].
Uma adequada ingestão de proteínas no idoso é importante para que consiga
compensar as alterações relacionadas com o envelhecimento. A suplementação
hiperproteica assume nestes casos um papel importante, uma vez que uma elevada
ingestão proteica ajuda a manutenção da massa muscular, evitando problemas como a
sarcopenia (perda de massa muscular e de força na musculatura esquelética). Para
além disso, há também uma relação positiva entre a ingestão de proteínas e a
manutenção de ossos saudáveis, uma vez que aumenta a densidade óssea, prevenindo
a osteoporose, que é tão frequente nesta população [37, 38].
A população idosa apresenta também necessidades aumentadas de cálcio e
vitamina D, que contribuem para a manutenção da densidade óssea. As necessidades
de vitamina D são muito difíceis de alcançar apenas com a dieta, razão pela qual cerca
de 80% dos idosos apresentam carência desta vitamina que tem um papel essencial na
homeostasia do cálcio. Os SNO completos são também enriquecidos com cálcio e
vitamina D para que o idoso consiga atingir mais facilmente as suas necessidades [39,
40].
A deficiência nas vitaminas B6, B12 e ácido fólico é outra das preocupações
nesta faixa etária. Estas vitaminas estão diretamente relacionadas com a concentração
plasmática de homocisteína. Níveis elevados deste aminoácido aumentam o risco de
doença cardiovascular e de perturbações cognitivas, razão pela qual é essencial a
suplementação destas vitaminas de modo a manter níveis de homocisteína normais
[41].
Esta faixa etária necessita de uma dieta variada e equilibrada, com um elevado
aporte proteico e enriquecida com nutrientes, entre os quais se pode destacar o cálcio,
a vitamina D e as vitaminas do complexo B. Por estes motivos é importante em muitos
casos recorrer-se a um SNO completo que responda a estas necessidades [39, 41].
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4. Suplementos Nutricionais Orais Específicos
Neste grupo estão presentes suplementos cuja composição é especificamente
adaptada a determinadas patologias que requerem formulações com determinados
componentes, nomeadamente feridas e úlceras de pressão, diabetes, cancro, fibrose
quística, epilepsia, alergia e fenilcetonúria [26].
4.1.

Suplementos nutricionais orais indicados para doentes com feridas e
úlceras de pressão
As úlceras de pressão refletem, em regra geral, a qualidade dos cuidados

prestados ao doente [42]. Uma dieta inadequada com baixo aporte calórico e proteico,
a perda de peso, a pressão exercida pelo peso do corpo e o descuido no que se refere
à alternância de decúbitos são as principais causas para o aparecimento de úlceras de
pressão [43].
O processo de cicatrização é moroso e requer uma terapêutica nutricional com
uso de arginina, zinco, vitamina C e antioxidantes. A arginina é um aminoácido precursor
da prolina, que está envolvida na síntese do colagénio, mediando desta forma a
cicatrização. O zinco é um mineral essencial e necessário para a atuação de várias
enzimas. A vitamina C desempenha um papel importante na síntese de colagénio e na
imunidade celular. Como as úlceras de pressão são processos inflamatórios, também
os antioxidantes são de extrema importância. Os SNO contendo os nutrientes
anteriormente referidos são uma terapêutica importante para a cicatrização de feridas,
havendo evidências de que esta suplementação é benéfica nestes casos [42].
4.2.

Suplementos nutricionais orais indicados para diabéticos
Os indivíduos com diabetes tendem a perder peso e apetite involuntariamente.

Nesta situação é importante um suporte nutricional específico para diabéticos [44]. As
fórmulas existentes no mercado apresentam na sua composição hidratos de carbono de
baixo índice glicémico, proteínas, ácidos gordos monoinsaturados e fibras que permitem
o controlo da glicémia pós-prandial [45]. Vários estudos demonstraram os benefícios
da terapêutica nutricional específica para diabéticos a longo prazo, nomeadamente no
controlo de peso e também no controlo da glicémia pós-prandial, evitando assim picos
de glicémia e prevenindo também complicações relacionadas com a doença [44-46].
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4.3.

Suplementos nutricionais orais indicados para doentes oncológicos
A perda de peso involuntária e desnutrição são problemas que ocorrem na

maioria dos pacientes oncológicos e que resultam quer da presença da neoplasia, quer
dos tratamentos oncológicos como a quimioterapia e radioterapia. Uma vez que a
desnutrição está diretamente relacionada com uma pior resposta ao tratamento, é
fundamental que estes doentes tenham uma intervenção nutricional adequada [31].
Como os tratamentos oncológicos causam muitas vezes falta de apetite e alteração do
palato, as fórmulas nutricionais existentes são adaptadas a estas características,
existindo no mercado suplementos de baixo volume e de diversos sabores, de modo a
aumentar a adesão à terapêutica [47, 48]. Estes suplementos são hiperproteicos e
hipercalóricos com o objetivo de corrigir possíveis carências e melhorar o estado
nutricional do doente oncológico. Nestes utentes o seu estado nutricional é fundamental
para suportar a terapêutica a que são sujeitos [49, 50].
4.4.

Suplementos nutricionais orais indicados para doentes com fibrose
quística
A fibrose quística é uma doença genética, crónica e progressiva que se

caracteriza por uma disfunção nas glândulas exócrinas, afetando principalmente as vias
respiratórias e o sistema digestivo. Uma das características da doença consiste na
insuficiência pancreática com má absorção lipídica e, consequentemente, desnutrição
destes indivíduos, razão pela qual é fundamental um suporte nutricional nestes casos
[51, 52]. A terapêutica nutricional consiste em suplementos hipercalóricos, com um
elevado teor lipídico, com hidratos de carbono e proteínas. É também importante que
as fórmulas contenham vitaminas lipossolúveis; no entanto, os suplementos disponíveis
em Portugal não as apresentam na sua composição [51, 53].
4.5.

Suplementos Nutricionais Orais indicados para doentes com epilepsia
A epilepsia caracteriza-se por descargas anormais dos neurónios, que resultam

em convulsões. A dieta cetogénica é frequentemente recomendada para epilepsia
refratária em crianças. Esta pressupõe a ingestão diária de 80% de lípidos, 15% de
proteínas e 5% de hidratos de carbono e tem por objetivo a manutenção do organismo
em estado de cetose, diminuindo a hiperexcitabilidade neuronal e consequentemente
as crises epiléticas [54-56]. Os suplementos existentes em Portugal apresentam um
rácio cetogénio 4:1 (lípidos:proteínas) e podem ser utilizados para satisfazer as
necessidades nutricionais nestes pacientes [57].
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4.6.

Suplementos Nutricionais Orais indicados para doentes com alergia à
proteína do leite de vaca
A alergia às proteínas do leite de vaca é a alergia mais comum em crianças,

sendo que o seu tratamento consiste em dieta de eliminação, verificando-se aquisição
de tolerância aos três anos de idade em mais de 80% dos casos. Em alguns casos é
necessário adotar SNO com fórmula de aminoácidos como única fonte alimentar [58].
4.7.

Suplementos Nutricionais Orais indicados para doentes com fenilcetonúria
A fenilcetonúria é uma doença que se caracteriza pela deficiência na enzima

fenilalanina hidroxilase, necessária para a conversão da fenilalanina em tirosina. O
tratamento consiste numa dieta com eliminação do aminoácido fenilalanina, de modo a
prevenir danos neurológicos [59, 60]. A dieta inclui essencialmente frutas, legumes e
alimentos com reduzido teor proteico [61]. O tratamento deve ser acompanhado de
suplementação nos restantes aminoácidos, nomeadamente a tirosina. Nestes casos são
utilizados SNO isentos de fenilalanina e adequados às várias fases de crescimento [60,
62].

5. Suplementos Nutricionais Orais Modulares
A composição dos SNO modulares envolve exclusivamente ou maioritariamente
um macronutriente (proteínas, hidratos de carbono ou fibras) e são indicados em
indivíduos que tenham carência ou necessidades aumentadas desse componente. Esta
suplementação é indicada para fortificar a dieta no macronutriente que está em falta
[28].
5.1.

Suplementos nutricionais orais modulares de proteínas
Os SNO modulares de proteínas têm na sua composição um elevado teor de

proteínas, cerca de 90g de proteínas por 100g de suplemento. Estes suplementos são
indicados para pessoas que tenham uma reduzida ingestão proteica ou necessidades
aumentadas, nomeadamente lactentes, crianças, adolescentes, desportistas e idosos.
É também indicado em casos de anorexia, dietas desequilibradas e stress metabólico.
[63, 64].
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5.2.

Suplementos nutricionais orais modulares energéticos
Os SNO modulares energéticos apresentam na sua composição cerca de 95g

de hidratos de carbono por 100g de produto. A sua recomendação dirige-se a pessoas
com reduzida ingestão calórica ou necessidades aumentadas como é o caso da
desnutrição, anorexia, atrasos de crescimento e insuficiência renal [65, 66].
5.3.

Suplementos nutricionais orais modulares de fibras
A fórmula dos SNO modulares de fibras apresenta cerca de 75g de fibras por

100g de produto e está indicada para indivíduos que mantenham uma dieta com
reduzida ingestão de fibras [67].

6. Alimentação Básica Adaptada
Os SNO inseridos na alimentação básica adaptada são produtos com textura
modificada, indicados para facilitar a alimentação de utentes com disfagia. A terapêutica
consiste em espessar os líquidos e semissólidos, de modo a assegurar uma ingestão
mais segura dos alimentos [68].
6.1.

Disfagia
A disfagia traduz-se pela dificuldade na deglutição ou pela perceção de que os

alimentos ingeridos não foram devidamente deglutidos. Esta condição clínica leva a que
os indivíduos tenham tosse ou regurgitação nasal durante a ingestão de alimentos e
pode ter como consequência a desidratação, bem como um maior risco de desnutrição,
asfixia e pneumonia de aspiração [69-71].
A disfagia pode ser resultado do avanço da idade, visto que, com o
envelhecimento ocorre uma diminuição da elasticidade do tecido conjuntivo e também
redução da massa muscular, o que leva à diminuição da força necessária para deglutir
os alimentos [72].

No entanto, pode também ser uma consequência de diversas

patologias, como é o caso de doenças neurológicas [73]. A prevalência deste problema
é

elevada,

verificando-se

em

cerca

de

84%

de

pessoas

com

doenças

neurodegenerativas, 60% de pessoas com esclerose lateral amiotrófica, 50% de
indivíduos que sofreram AVC recente e 44% de doentes com esclerose múltipla [68, 74].
A prevalência da disfagia em doentes com Parkinson é muito elevada mas esta
condição é geralmente negligenciada até o doente ter o primeiro caso de pneumonia.
Nestas situações, a disfagia resulta de uma gradual paralisação dos músculos da
deglutição, consequência da doença, e pode originar pneumonia de aspiração. É
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fundamental o diagnóstico de disfagia nestes casos, de forma a evitar efeitos adversos
decorrentes de aspiração que é uma das causas que mais contribui para a morbilidade
e mortalidade destes doentes [75, 76].
A doença de Alzheimer origina, entre outros sintomas, distúrbios cognitivos, o
que leva a dificuldades na deglutição, mesmo em fases iniciais da doença. Apesar de
ainda não haver evidências de que a perda de peso nestes casos possa ser evitada
através de alimentação adaptada, é importante que se realizem intervenções
nutricionais [77, 78].
A esclerose lateral amiotrófica caracteriza-se pela perda progressiva dos
neurónios motores e consequente diminuição do movimento e força dos músculos.
Estes doentes apresentam muitas vezes desnutrição, cuja principal causa é a disfagia.
Nestes casos é fundamental que a terapêutica nutricional esteja presente [79].
A disfagia é um problema comum em pessoas que tenham tido recentemente
um acidente vascular cerebral (AVC), sendo que 42 a 67% das pessoas apresenta
disfagia nos primeiros três dias após o AVC. A incidência diminui após a primeira
semana, sendo que após seis meses do AVC, a percentagem de doentes com disfagia
é cerca de 10% [80]. A deglutição envolve quatro fases: a fase preparatória, oral,
faríngea e esofágica. Normalmente, uma pessoa que sofreu AVC recente tem as três
primeiras fases comprometidas, traduzindo-se numa mastigação não eficiente, bem
como num atraso do reflexo faríngeo [70]. Caso não haja um diagnóstico de disfagia e
consequente tratamento, estes indivíduos correm risco de desidratação, desnutrição e
até mesmo de pneumonia por aspiração, sendo que cerca de um terço da população
com disfagia desenvolve esta patologia [80, 81].
Também os doentes com esclerose múltipla podem apresentar dificuldades na
deglutição, sendo esta dificuldade diretamente proporcional ao estádio da doença [82].
Qualquer condição patológica que leve à disfagia pode ter consequências como
a desnutrição ou pneumonia de aspiração [70]. Estes utentes necessitam de um apoio
nutricional adaptado à sua dificuldade. Uma vez que a disfagia é mais acentuada em
líquidos, é importante aumentar a viscosidade dos mesmos, diminuindo assim
consequências mais graves [68, 83].
6.2.

Suplementos Nutricionais Orais indicados para doentes com disfagia
A alimentação básica adaptada envolve essencialmente três tipos de produtos:

espessantes, águas gelificadas e purés, papas e cremes.
O espessante corresponde a um pó, sem sabor, que se coloca nos líquidos e lhe
altera a textura instantaneamente. Dependendo da quantidade de espessante
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adicionada pode obter-se a consistência de néctar, mel ou pudim. Os pós espessantes
existentes no mercado são feitos à base de amido de milho modificado, com
propriedades de resistência à amílase, o que permite que a consistência da alimentação
não se altere durante o seu consumo. Esta propriedade de resistência à amílase é de
extrema importância, visto que esta enzima, presente na saliva, diminui a consistência
dos alimentos, o que não é conveniente em casos de disfagia [84].
A água gelificada é uma bebida com textura de gel e está disponível em
diferentes sabores. Este produto também apresenta propriedade de resistência à
amílase e é indicado para manter a hidratação de indivíduos com disfagia. A composição
da água gelificada é principalmente água, espessantes, gelificantes e aromatizante [85].
Os purés, papas e cremes têm uma textura cremosa, são enriquecidos com
macro e micronutrientes, pelo que ajudam a que indivíduos com disfagia consigam
atingir as suas necessidades diárias. Para além disso, as variedades sem glúten e sem
adição de açúcares facilitam a elaboração de uma dieta para doentes celíacos e
diabéticos [86].

7. Conclusão
A nutrição clínica é uma área de atuação terapêutica de extrema importância,
uma vez que pode contribuir de forma significativa para uma melhor qualidade de vida
dos utentes. No entanto, esta área ainda não é muito discutida, pelo que o farmacêutico
pode ter um papel importante no aconselhamento do utente.
Na farmácia OT deparamo-nos diariamente com diversos casos de doentes com
disfagia, feridas crónicas, idosos ou jovens adultos subnutridos ou mesmo de jovens
desportistas que optam pelos SNO para conseguir atingir todas as suas necessidades
nutricionais. A equipa da farmácia OT tem, por este motivo, um papel importante e ativo
na melhoria da vida destes utentes. Também as dúvidas relativas à preparação que os
utentes têm que fazer para realizarem colonoscopias surgem com muita frequência
nesta farmácia. Normalmente, as pessoas chegam ao estabelecimento com a
preocupação de não conseguirem fazer uma preparação correta e com receio de não
aguentarem a fome na véspera do exame. Nestes casos, é também importante uma boa
prática farmacêutica que aconselhe o utente relativamente aos SNO de forma a facilitar
a preparação intestinal.
No decorrer deste trabalho apercebi-me que as áreas de atuação dos SNO são
muito diversificadas e podem efetivamente ajudar muitas pessoas, não só a manterem
um bom estado nutricional, mas também a melhorar o seu dia-a-dia em determinadas
condições patológicas, como é o caso da disfagia ou das úlceras de pressão.
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Este trabalho teve o intuito de sistematizar a informação relevante dos produtos
disponíveis na farmácia OT, fazendo também referência aos produtos que devem ser
indicados consoante a patologia apresentada (Anexo 10).
A farmácia OT possui uma grande diversidade de SNO completos, específicos,
modulares e também de alimentação básica adaptada, pelo que a tabela poderá facilitar
o aconselhamento personalizado do utente e melhorar o atendimento, visando sempre
o objetivo principal que é a melhoria da qualidade de vida do utente.

Cancro do cólon e reto
1. Enquadramento
A prevalência das doenças oncológicas é cada vez maior. O número de doentes
oncológicos aumenta todos os anos, sendo o cancro já considerado como a doença do
século. Apesar das investigações e da evolução científica, o cancro continua a matar
milhares de pessoas anualmente. Neste sentido, cabe a todos nós lutarmos contra esta
doença, sendo que as nossas principais armas são a prevenção e o diagnóstico
antecipado.
O farmacêutico, enquanto profissional de saúde e pelo facto de muitas vezes ser
o primeiro profissional a quem o utente se dirige, tem o dever e a responsabilidade de
ter um papel ativo nesta patologia.
Atualmente o cancro do cólon e do reto é o segundo com maior prevalência e
mortalidade em Portugal. Esta patologia apresenta uma elevada mortalidade que pode
ser drasticamente reduzida se for diagnosticada precocemente. A Direção Geral de
Saúde (DGS) tem contribuído para esta redução, nomeadamente com a implementação
de rastreios oportunísticos do cancro do cólon e reto. No entanto, ainda há muito a fazer
neste sentido. Um estudo realizado em Portugal que envolveu indivíduos com mais de
quarenta anos, indicou que a maioria dos inquiridos, cerca de 63%, tinha conhecimento
de pelo menos um meio de diagnóstico; no entanto, apenas 20% dos participantes do
estudo já tinha realizado pelo menos um exame de diagnóstico desta patologia [87].
A colonoscopia é o exame de diagnóstico mais indicado para a deteção do
cancro do cólon e reto. Este exame requer uma boa preparação intestinal de forma a
que seja possível uma boa visualização do intestino. Para isso, é fundamental que haja
um ensino personalizado do utente e é neste ponto que o farmacêutico tem um papel
fundamental. Um estudo realizado pelo Instituto Português de Oncologia de Coimbra
revela que quando há um ensino personalizado do utente consegue-se uma limpeza
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intestinal boa ou excelente em 60% dos casos, enquanto que, quando este ensino não
é feito de forma correta, o valor diminui para cerca de 40%.
O tema desenvolvido surgiu no âmbito do meu estágio em farmácia comunitária,
no qual me deparei com vários utentes que se deslocavam à farmácia com prescrições
para preparação de colonoscopia; no entanto, apercebi-me que havia muitas dúvidas
relativas a este exame de diagnóstico tão importante. Aquando da prescrição é dado ao
utente uma folha com as várias informações que são fundamentais para uma boa
preparação intestinal, mas estas indicações aparecem muitas vezes de forma pouco
clara, pelo que pensei ser fundamental a realização de uma folha com todas as
indicações de forma mais simplificada e explicita para o utente. Esta folha é também útil
para o farmacêutico que tem por obrigação educar o utente para que o diagnóstico seja
o mais viável possível. Neste sentido, realizei folhas diferentes para os fármacos mais
prescritos, de forma a que estas fossem mais detalhadas e individualizadas (Anexo 1114).
Como o tema desenvolvido se baseia principalmente no diagnóstico, considerei
também pertinente a elaboração de um folheto informativo (Anexo 15) para a população
sobre o cancro do cólon e do reto, de forma dar conhecimento da elevada prevalência
desta patologia e a alertar para a importância do diagnóstico podendo ser esta a chave
para o sucesso terapêutico.
Uma vez que a Farmácia OT é reconhecida pela sua diversidade em dispositivos
médicos, nomeadamente produtos de ostomia, considerei importante uma referência às
colostomias, que surgem frequentemente como uma consequência desta patologia.

2. Introdução
O carcinoma do cólon e/ou do reto, também designado, cancro colorretal, é um
dos mais prevalentes em Portugal e no mundo, sendo a terceira causa de morte por
cancro em todo o mundo [88]. Em Portugal este tipo de cancro é o segundo com maior
incidência tanto no homem como na mulher, surgindo mais de sete mil novos casos por
ano [89, 90]. No nosso país a mortalidade associada a esta neoplasia tem aumentado
nos últimos anos, sendo atualmente a segunda causa de morte por cancro [90].
A doença afeta maioritariamente pessoas com mais de 65 anos, sendo rara em
indivíduos com idade inferior a 45. Para além da incidência, também a mortalidade
associada a este tipo de cancro aumenta com a idade [91].
Apesar de haver uma forte relação com a hereditariedade, a maioria dos casos
ocorre de forma esporádica e desenvolve-se lentamente ao longo dos anos [92].
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O diagnóstico precoce por rastreio ou por análise dos primeiros sintomas permite
diminuir a mortalidade associada, uma vez que o estádio aquando do diagnóstico é um
fator preditivo de sobrevida. Nos últimos anos, o cancro colorretal tem requerido uma
maior atenção por parte da população e dos profissionais de saúde, pelo que é clara
uma maior adesão a rastreios e exames de diagnóstico, reduzindo assim a mortalidade
associada [91-93].

3. Fisiopatologia da doença
O cólon e o reto integram o aparelho digestivo designando-se cólon à primeira
porção do intestino grosso que se une ao intestino delgado através do cego. O reto é a
última porção do intestino grosso, sendo que a porção que une o cólon ao reto é
denominada cólon sigmoide [94].
A maior parte dos tumores inicia-se com o crescimento de um pólipo no
revestimento interno do cólon ou do reto, podendo estes avançar para cancro ou não
[94].
Há dois tipos principais de pólipos: o pólipo adenomatoso e o pólipo hiperplásico,
sendo que a probabilidade de um pólipo evoluir para cancro depende do seu tipo. A
maioria dos pólipos adenomatosos, também designados de adenomas, evolui para
cancro, enquanto que os hiperplásicos geralmente não evoluem para neoplasia. No
entanto, estes últimos são os mais comuns. O risco de cancro aumenta quanto maior
for o número e o tamanho do adenoma [94].
Outra condição que pode evoluir para cancro é o caso das displasias, que
corresponde a uma zona de um pólipo ou de um revestimento do cólon ou do reto em
que as células têm uma forma anormal, mas ainda não são células cancerígenas [95].
A fisiopatologia da doença é bastante complexa e ainda não está totalmente
esclarecida. A evolução de um pólipo para neoplasia pode seguir diferentes vias, que
se caracterizam pela presença de instabilidade genética. A maioria das neoplasias
inicia-se pela via da instabilidade cromossómica, em que há anomalias cromossómicas
e inativação de um alelo de um gene supressor de tumor. Outra via, associada a 15%
dos casos, ocorre por um desarranjo do mismatch repair do ADN. Este sistema é
responsável pela produção de proteínas que corrigem erros da replicação do ADN que
não foram detetados pela ADN polimerase. Recentemente foram descobertas outras
vias envolvidas na patogénese desta neoplasia que envolvem inflamação e uma
anormal metilação do ADN [96].
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4. Causas
A patogénese do cancro colorretal envolve múltiplos fatores relacionados com o
estilo de vida e também com a hereditariedade. A presença de doenças intestinais
inflamatórias como colite ulcerosa ou doença de Crohn constituem fatores de risco,
assim como a história familiar de cancro de cólon e reto [96].
Alguns fatores relacionados com o estilo de vida também predispõem para a
doença, nomeadamente uma dieta rica em lípidos e pobre em fibras. Outros fatores
importantes incluem o tabagismo, o excesso de consumo de álcool, a idade, a
obesidade e o sedentarismo [96].
Alguns estudos indicam que a atividade física regular associada a uma dieta
mediterrânica e uma terapêutica continuada com 100mg de ácido acetilsalicílico são
medidas preventivas desta neoplasia [96].

5. Sintomas
Normalmente os sintomas surgem tardiamente nesta neoplasia, quando o
prognóstico da doença se apresenta já desfavorável.
Entre os sintomas mais comuns é possível verificar alteração dos hábitos
intestinais, que pode incluir diarreia, obstipação ou sensação de que o intestino não
esvazia totalmente; desconforto abdominal, como a presença de gases, inchaço, dor
abdominal e sensação de enfartamento. Também a presença de sangue nas fezes, a
fraqueza e mal-estar generalizado e a perda de peso involuntária constituem sinais de
alerta. De entre os sintomas menos comuns, podem ocorrer náuseas e vómitos. Nos
casos em que há hematoquezia, designação para a presença de sangue nas fezes, esta
é muitas vezes acompanhada de anemia ferropriva [94].

6. Diagnóstico
Como já foi referido, no cancro colorretal os sintomas tendem a surgir
tardiamente, pelo que é pertinente a realização de um diagnóstico precoce, assim que
haja sintomas suspeitos de patologia no cólon e/ou reto.
Nos rastreios para pesquisa de sangue oculto nas fezes deverão ser incluídos
indivíduos assintomáticos com idades compreendidas entre os 50 e os 74 anos. Em
algumas situações, os indivíduos devem ser diretamente submetidos a colonoscopia
total, sem realização de rastreio, como é o caso de indivíduos que apresentem sintomas
sugestivos desta patologia, história familiar de adenomas ou cancro do cólon e reto,
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história clínica de adenomas ou cancro do cólon e reto ou doença inflamatória intestinal
[97].
6.1.

Pesquisa de sangue oculto nas fezes
A pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF) é o teste utilizado nos rastreios

oportunísticos do cancro do cólon e reto [98].
A PSOF é um exame laboratorial não invasivo, relativamente simples e
comummente utilizado na prática clínica. Este teste baseia-se na deteção de sangue
nas fezes que pode não ser visível a olho nu. Trata-se de um sinal comum na neoplasia
do cólon e do reto porque muitas das vezes os pólipos sangram; contudo, pode também
ser indicativa de outra patologia gastrointestinal, pelo que não é um método específico
para esta neoplasia [99].
Este método pode ser realizado através de testes imunoquímicos ou através de
testes tradicionais com recurso a resina de guaico. Os testes imunoquímicos, por serem
mais sensíveis e específicos, são também os mais utilizados, sendo usados mesmo ao
nível dos rastreios por recomendação da DGS [97, 99].
A PSOF com recurso a resina de guaico necessita de três amostras de fezes,
colhidas em dias consecutivos e engloba uma restrição alimentar, nomeadamente no
consumo de carnes, citrinos e alimentos com elevado teor de fibra, isto porque pode
ocorrer interferência de hemoglobinas de origem animal.
No caso do uso dos testes imunoquímicos para a realização da PSOF, o número
de amostras necessárias é reduzido para duas e não envolve restrição alimentar, uma
vez que o teste é específico para a hemoglobina humana.
Se o indivíduo tomar medicação como laxantes, ácido acetilsalicílico,
anticoagulantes ou vitamina C, estes devem ser suspensos para a realização de ambos
os testes.
Um resultado positivo no teste da PSOF obriga a que o utente tenha de realizar
uma colonoscopia total, que deve ser efetuada num prazo máximo de oito semanas. Na
presença de um resultado negativo, o utente é aconselhado a repetir o teste
imunoquímico após um ano [97].
6.2.

Colonoscopia
A colonoscopia consiste no exame de diagnóstico de primeira linha para os

utentes que apresentem sintomas sugestivos de neoplasia do cancro do cólon e reto
[97]. Este meio de diagnóstico é de extrema importância uma vez que permite o rastreio
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de lesões pré-malignas. Quando detetadas precocemente, a probabilidade de sucesso
terapêutico é maior e o risco de mortalidade é mais reduzido [100].
A colonoscopia é um exame endoscópico no qual é utilizado uma sonda longa e
flexível acoplada de uma câmara de vídeo na extremidade, designado de colonoscópio.
Este exame permite a visualização interna do intestino grosso (reto, cólon sigmoide,
cólon e porção terminal do íleo). Permite assim a observação em tempo real da mucosa
e do lúmen intestinal num monitor, bem como a recolha de imagens de elevada definição
das lesões observadas que são anexadas ao processo do utente acompanhadas de
descrição macroscópica, nomeadamente tamanho, cor e forma.

No decurso da

colonoscopia é necessário injetar pequenas quantidades de ar, que permitem a
distensão do cólon para uma melhor observação, podendo este procedimento causar
dor abdominal [94, 101].
Este exame é efetuado por um médico, normalmente um gastroenterologista que
pode, no decorrer da colonoscopia, realizar biópsias para posterior exame histológico e
proceder à remoção de pólipos. Este procedimento é designado de polipectomia [94].
6.2.1. Preparação da Colonoscopia
Para a realização de uma colonoscopia é necessária uma preparação por parte
do utente, nomeadamente uma limpeza do intestino para uma melhor observação da
parede intestinal. Este procedimento é de extrema importância para o sucesso do
diagnóstico, uma vez que a presença de fezes pode levar a um diagnóstico errado ou
inconclusivo [102].
A preparação intestinal consiste em determinados cuidados alimentares, bem
como na utilização de fármacos laxantes que permitem o completo esvaziamento
intestinal [102].
As restrições alimentares devem ser iniciadas nos dois dias que antecedem o
exame. A dieta deve ser essencialmente líquida, sendo permitido beber água, chá, café,
caldo de canja e sumos sem polpa. É importante evitar líquidos de cor vermelha, como
por exemplo, chá ou sumos de frutos vermelhos, para não confundir com sangue [102].
Durante a preparação é permitido o consumo de carnes magras e peixes magros
cozidos ou grelhados, batatas, massa simples e arroz branco, ovo cozido, pão branco,
biscoitos secos, iogurtes e gelatina de cor clara [102].
O utente não deve ingerir alimentos ricos em fibras, nomeadamente fruta e
legumes, uma vez que podem deixar “resíduos” a nível intestinal. As leguminosas, os
cereais, sementes e frutos secos também devem ser excluídos da dieta. Gorduras como
a manteiga devem ser evitadas [102].
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Na véspera do exame, o utente inicia a toma do fármaco laxante indicado para
a limpeza intestinal. Após iniciar a ingestão deste preparado não deve voltar a consumir
nenhum dos alimentos sólidos acima citados. Nesta fase apenas poderá ingerir líquidos
transparentes, como água, chá e água de sopa. Caso sinta fome pode também ingerir
moderadamente gelatinas de cor clara [102]. Outra opção que o médico ou o
farmacêutico devem aconselhar ao utente, de forma a controlar o apetite e a facilitar a
preparação, é o consumo de um SNO hipercalórico isento de fibras, que fornece ao
organismo os macro e micronutrientes necessários.
A ingestão de uma elevada quantidade de água é também um fator a ter em
consideração para um melhor sucesso da colonoscopia.
No caso de indivíduos que tomem habitualmente antiagregantes plaquetárias, o
médico deve avaliar o risco hemorrágico decorrente do procedimento e o risco
cardiovascular. Segundo a norma da DGS, o risco hemorrágico em colonoscopia com
ou sem biópsia é baixo e por este motivo podem ser mantidos os antiagregantes
plaquetários. No entanto, algumas clínicas recomendam a suspensão temporária destes
fármacos, por considerarem que o risco associado a hemorragias é superior aos
benefícios desta terapêutica [103]. Contudo, esta questão tem sido bastante
controversa, uma vez que, apesar de a colonoscopia ser considerada de baixo risco
hemorrágico, quando no decorrer desta se realiza uma polipectomia, a classificação é
de alto risco. Neste sentido, foi realizado um estudo em Portugal que teve como base a
revisão e meta-análise do risco hemorrágico decorrente de uma polipectomia em
doentes que tomavam antiagregantes plaquetários e/ou anticoagulantes. Este estudo
concluiu que o ácido acetilsalicílico não traduz um fator de risco para hemorragia póspolipectomia, mas que os antiagregantes plaquetários, como as tienopiridinas e os
anticoagulantes orais, devem ser temporariamente suspensos, uma vez que
representam um maior risco de hemorragia pós-polipectomia [104].
6.2.2. Fármacos usados na preparação da Colonoscopia
Existem no mercado múltiplos fármacos laxantes indicados para a preparação
intestinal. A preparação ideal deve garantir segurança, eficácia e ser agradável ao
palato. Entre os fármacos mais prescritos destacam-se o Moviprep®, Klean-Prep®,
Citrafleet® e Endofalk®. Estes surgem muitas vezes prescritos em associação com o
Dulcolax® que também auxilia a preparação.
O Moviprep® é um laxante osmótico constituído por quatro saquetas, duas
saquetas A e duas saquetas B. As saquetas A contêm macrogol, sulfato de sódio anidro,
cloreto de sódio e cloreto de potássio, enquanto que as saquetas B contêm ácido
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ascórbico e ascorbato de sódio. O tratamento consiste na dissolução de uma saqueta A
com uma B em 1L de água, que deve ser ingerida após a hora de almoço durante um
período de uma a duas horas. Este tratamento é repetido na noite que precede o exame
ou na manhã em que é realizado. A hora a que é tomado depende da hora a que está
marcada a colonoscopia, sendo que a última toma deve ser realizada com pelo menos
uma hora de diferença da colonoscopia. É recomendada a ingestão de um litro de água
adicional. O macrogol, o sulfato de sódio e o ácido ascórbico exercem uma ação
osmótica no intestino, aumentam o volume de fluído intestinal através da chamada de
água ao local induzindo o efeito laxante. A presença de eletrólitos na formulação e a
quantidade de água ingerida previnem variações dos níveis de sódio e potássio e
reduzem o risco de desidratação [105].
O Klean-Prep® é um laxante osmótico constituído por quatro saquetas, cada
uma constituída por macrogol, sulfato de sódio anidro, bicarbonato de sódio e cloreto de
sódio. Cada saqueta deve ser reconstituída num litro de água que deve ser ingerido no
período de uma hora. Este preparado obriga a ingestão de quatro litros de água, que
podem ser divididos, dois litros durante a tarde e dois litros à noite ou dois litros durante
a tarde e dois litros na manhã do exame. O último copo de solução deve ser tomado
pelo menos uma hora antes do exame. O modo como o fármaco atua é semelhante ao
fármaco anterior [106].
O Endofalk® inclui na sua composição macrogol, cloreto de potássio, cloreto de
sódio e bicarbonato de sódio. A apresentação contém duas saquetas, cada uma deve
ser diluída em 1L de água. Este medicamento pertence ao grupo dos laxantes
osmóticos, tendo o mesmo modo de atuação que os anteriores. O equilíbrio eletrolítico
praticamente não sofre alterações devido ao equilíbrio na concentração dos seus
constituintes [107].
O CitraFleet® é também um laxante em saquetas que inclui na composição
picossulfato de sódio, óxido de magnésio leve e ácido cítrico anidro. Este fármaco
contém duas saquetas; cada uma delas deve ser diluída num copo de água (cerca de
150mL) e devem ser ingeridas com um intervalo de seis a oito horas. No caso deste
fármaco é recomendada a ingestão adicional de aproximadamente dois litros de água,
uma vez que a toma envolve uma menor quantidade de líquido. O picossulfato de sódio
é um laxante de contacto que estimula o peristaltismo no cólon, enquanto que o citrato
de magnésio atua como laxante osmótico, retendo água no cólon, o que facilita a
evacuação [108].
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De forma a complementar a ação dos fármacos descritos anteriormente pode
também ser aconselhado a toma do Dulcolax® em comprimidos. A substância ativa
presente é o bisacodilo, um laxante de contacto que promove o peristaltismo intestinal.
A posologia indicada é de três comprimidos na véspera do exame [109].
6.3.

Sigmoidoscopia
Outro método endoscópico utilizado é a sigmoidoscopia, no qual se utiliza um

tubo fino e flexível que permite a observação do reto e de uma porção do cólon (61cm),
que corresponde ao sigmoide. A preparação para este exame é mais simples do que
para a colonoscopia, mas a especificidade é baixa, uma vez que apenas é observada
uma parte do cólon. Quando é detetada uma lesão no decurso desta técnica é
necessário proceder-se posteriormente a uma colonoscopia total [94].

7. Estadiamento
A classificação do estadiamento do cancro do cólon e reto assenta em três
variáveis: a invasão neoplásica da parede intestinal, a profundidade e o envolvimento
ganglionar e a metastização. A classificação mais utilizada é designada de TNM, em
que o T avalia o tamanho do tumor primário e a sua disseminação, o N indica a
disseminação para gânglios linfáticos regionais e o M descreve a presença de
metástases à distância [110, 111].
O cancro do cólon e reto pode ter quatro estádios, sendo que o estádio I é o que
apresenta melhor prognóstico e o estádio IV corresponde ao mais desfavorável [110].
No estádio I a neoplasia está localizada apenas entre a segunda e terceira
camada da parede do cólon, não havendo envolvimento de gânglios linfáticos nem
metástases. No estádio II a lesão concentra-se na quarta camada da parede do cólon
ou no exterior da parede. No estádio III há disseminação da neoplasia para os gânglios
linfáticos regionais. O estádio IV inclui também a presença de metástases noutros
órgãos [110, 111].

8. Tratamento
O tratamento do cancro do cólon e reto depende do seu estádio e inclui as
seguintes opções: cirurgia, quimioterapia, radioterapia e terapêutica dirigida [111].
Quando o doente apresenta uma neoplasia no estádio I, o tratamento baseia-se
na excisão total do mesorreto, técnica que se baseia na ressecção do tecido envolvente
à neoplasia. Esta técnica diminui drasticamente a probabilidade de uma recidiva [111].
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No caso de o tumor se encontrar no estádio II ou III é indicado o uso de
quimioterapia neoadjuvante e/ou radioterapia antes da ressecção. A norma recomenda
a utilização de 5-fluorouracil, o irinotecano ou a oxaliplatina. Estes fármacos podem ser
usados em monoterapia ou em combinação. Após a remoção do tumor deve ser
realizada terapêutica adjuvante com 5-fluorouracil e radioterapia. Esta combinação
terapêutica tem um elevado impacto na prevenção de recidivas [111].
Caso a doença apresente metástases com potencial de ressecção cirúrgica deve
ser realizada quimioterapia antes do procedimento cirúrgico. Nestes casos utiliza-se a
combinação de vários esquemas de citostáticos, normalmente o FOLFOX (inclui 5-FU,
leucovorin e oxaliplatina) ou o FOLFIRI (inclui 5-FU, leucovorin e irinotecano) [111].
No caso de um doente com cancro do cólon e reto em estádio IV com metástases
irressecáveis, é aconselhado o uso de quimioterapia, desde que as condições clínicas
do doente o permitam. Nestes casos é também importante a aplicação de medidas
paliativas que melhorem a qualidade de vida do indivíduo [111].

9. Complicações associadas – o caso das colostomias
A remoção cirúrgica do tumor implica, em muitos casos, uma colostomia
temporária. A colostomia é uma operação na qual se desloca uma parte do intestino
grosso para o exterior, criando-se um orifício na parede abdominal, designado de
estoma. O estoma corresponde a uma nova via de eliminação de fezes do organismo.
A recolha do conteúdo intestinal é feita para um saco de ostomia que é colocado junto
ao estoma [112].
Na maioria dos casos a colostomia é temporária, sendo necessária apenas
durante o período de tempo de cicatrização do cólon ou do reto. Aquando da
recuperação, o paciente é sujeito a nova cirurgia que visa unir as porções do intestino e
fechar o estoma [112].
No entanto, aproximadamente uma em cada oito pessoas necessita de uma
colostomia permanente. A colostomia permanente é necessária principalmente em
indivíduos que apresentavam a neoplasia no reto [113].
As cirurgias implicadas no cancro do cólon e do reto representam as principais
causas associadas à realização de colostomias. Estima-se que a percentagem de
colostomias que se deve a este tipo de neoplasia seja cerca de 60%. Dentro desta
percentagem, as cirurgias do cancro do reto são as que mais contribuem para este facto
[112].
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10. Conclusões
O cancro do cólon e do reto é a segunda neoplasia mais prevalente em Portugal
e a segunda causa de mortalidade por doença oncológica. Por este motivo, torna-se de
extrema relevância o conhecimento desta doença. Para além disso, o seu diagnóstico
precoce é fundamental para a redução da mortalidade associada.
O presente trabalho inclui uma breve abordagem sobre esta neoplasia,
nomeadamente, a sua fisiopatologia, as causas e sintomas, bem como o seu
tratamento. No entanto, foi conferida maior importância ao diagnóstico da doença por
ter um papel fundamental na diminuição da mortalidade associada. Deste modo, a
realização de folhas informativas com todas as indicações claras para uma boa
preparação para colonoscopia parece-me uma ferramenta útil quer para o utente, quer
para o farmacêutico, que no decorrer do atendimento deve prestar todas estas
informações (Anexo 11-14).
Com este trabalho espero conseguir transmitir a informação necessária à
população sobre o diagnóstico desta neoplasia, contribuindo de forma positiva para uma
boa preparação ao nível da colonoscopia, sistematizando as informações relevantes e
necessárias para o sucesso do diagnóstico.
Espero também conseguir alertar a população, através da divulgação do folheto
informativo, acerca da prevalência desta patologia, bem como da importância do seu
diagnóstico (Anexo 15).

Ana Isabel Tenreiro | 2017

41

Relatório de Estágio na Farmácia da Celestial Ordem da Santíssima Trindade | FFUP

Bibliografia

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

Decreto-Lei nº25/2011, de 16 de junho. Estabelece a obrigatoriedade da
indicação do preço de venda ao público (PVP) na rotulagem dos medicamentos.
Portaria nº 24/2014 de 31 de janeiro. Procedimento de pagamento da
comparticipação do Estado no preço de venda ao público dos medicamentos
dispensados a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde.
INFARMED. Normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos de
saúde.
Acessível
em:
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MAIS_NOVIDADES/2013
0117_NORMAS_DISPENSA_vFinal.pdf. Acedido em 14-03-2017.
Portaria n.º 195-D/2015, de 30 de junho. Estabelece os grupos e subgrupos
farmacoterapêuticos de medicamentos que podem ser objeto de
comparticipação e os respetivos escalões de comparticipação. Legislação
Farmacêutica Compilada.
Decreto-Lei nº 106-A/2010 de 1 de outubro. Comparticipação de medicamentos
e racionalização da política do medicamento no âmbito do Serviço Nacional de
Saúde.
Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de agosto. Estatuto do Medicamento.
Lei nº 11/2012. de 8 de março. Novas regras de prescrição e dispensa de
medicamentos, procedendo à sexta alteração ao regime jurídico dos
medicamentos de uso humano, aprovado pelo Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de
agosto, e à segunda alteração à Lei nº 14/2000. de 8 de agosto.
Portaria nº 224/2015, de 27 de julho. Regime jurídico a que obedecem as regras
de prescrição e dispensa de medicamentos e produtos de saúde e define as
obrigações de informação a prestar aos utentes. Diário da República; 1ª Série A
- Nº 144.
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde: Receita Sem Papel. Available from:
http://spms.min-saude.pt/product/receita-sem-papel/.
Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro. Regime jurídico do tráfico e consumo de
estupefacientes e psicotrópicos.
Decreto Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro. Regulamenta o Decreto-Lei
nº 15/93, de 22 de janeiro.
INFARMED.
Medicamentos
Genéricos.
Acessível
em:
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/perguntas-frequentes-areatransversal/medicamentos_uso_humano/muh_medicamentos_genericos
Acedido em 14-0-2017
Portaria nº 594/2004, de 2 de Junho. Boas práticas a observar na preparação de
medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar.
Despacho nº 18694/2010, de 16 de dezembro. Regime de comparticipação dos
medicamentos manipulados.
Decreto-Lei nº 145/2009, de 17 de junho. Regras de investigação, fabrico,
comercialização, entrada em serviço, vigilância e publicidade dos dispositivos
médicos e respetivos acessórios.
Ministério da agricultura, do desenvolvimento rural e das pescas: Decreto-Lei n.º
314/2009 de 28 de Outubro - Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva
n.º 2009/9/CE, da Comissão, de 10 de Fevereiro, que altera a Directiva n.º
2001/82/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro, que
estabelece um Código Comunitário Relativo aos Medicamentos Veterinários, e
procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de Julho
(abrange animais das espécies aquícolas e apícolas). Diário da República, 1.ª
série, n.º 209.

Ana Isabel Tenreiro | 2017

42

Relatório de Estágio na Farmácia da Celestial Ordem da Santíssima Trindade | FFUP
17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.
34.

Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de Setembro. Estabelece o regime jurídico dos
produtos cosméticos e de higiene corporal.
Ministério da Agricultura e do Mar: Decreto-Lei n.º 118/2015, de 23 de junho Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 136/2003, de 28 de junho, que
transpôs a Diretiva n.º 2002/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
10 de junho de 2002, relativa à aproximação das legislações dos EstadosMembros respeitantes aos suplementos alimentares. Diário da República, 1ª
Série, n.º 120/2015.
Ministério da Agricultura e do desenvolvimento rural e das pescas: Decreto-Lei
n.º 74/2010 de 21 de Junho - Estabelece o regime geral dos géneros alimentícios
destinados a alimentação especial, transpondo a Directiva n.º 2009/39/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Maio.Diário da República, 1.ª série,
n.º 118.
Direção-Geral de Saúde, Programa Nacional de Combate à Obesidade. 2005.
Grupo de Trabalho da Sociedade Europeia de Hipertensão (ESH) e da
Sociedade Europria de Cardiologia, Guidelines de 2013 da ESH/ESC para o
Tratamento da Hipertensão Arterial. Revista Portuguesa de Hipertensão e Risco
Cardiovascular, 2014. Suplemento 39.
Sociedade Portuguesa de Diabetologia, Definição, Diagnóstico e Classificação
da Diabetes Mellitus. Acessível em: http://www.spd.pt/index.php/grupos-deestudo-mainmenu-30/classificao-da-diabetes-mellitus-mainmenu-175. Acedido
em: 15-03-2017
Direção-Geral de Saúde, Abordagem Terapêutica das dislipidemias, outubro de
2011. Acessível em: http://www.dgs.pt/upload/membro.id/ficheiros/i016431.pdf.
Acedido em: 15-03-2017
VALORMED:.
Quem
somos.;
Acessível
em:
http://www.valormed.pt/pt/conteudos/conteudo/id/5. Acedido em: 16-03-2017
Jensen, G., et al, Oral Nutritional Supplementation. THE AMERICAN JOURNAL
OF MANAGED CARE, 2013. 19(2): p. 119-120.
Lochs, H., et al., Introductory to the ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition:
Terminology, Definitions and General Topics. Clinical Nutrition, 2006. 25(2): p.
180-186.
Ministério da Agricultura e do desenvolvimento rural e das pescas, Decreto-Lei
nº 74/2010 de 21 de junho - Estabelece o regime geral dos géneros alimentícios
destinados a alimentação especial, transpondo a Directiva nº 2009/39/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de maio de 2009. Diário da República,
1ª série, nº 118.
SAMS.
Suplementos
Nutricionais
Orais.
Acessível
em:
https://pics.sams.pt/SiteCollectionDocuments/Servicos/SAMS%20Suplementos
%20Nutricionais%20Orais.pdf. Acedido em: 12-03-2017
Nieuwenhuizen, W.F., et al., Older adults and patients in need of nutritional
support: Review of current treatment options and factors influencing nutritional
intake. Clinical Nutrition. 29(2): p. 160-169.
Assis, M.C.S., et al., Nutrição enteral: diferenças entre volume, calorias e
proteínas prescritos e administrados em adultos. Revista Brasileira de Terapia
Intensiva, 2010. 22: p. 346-350.
Van Cutsem, E. and J. Arends, The causes and consequences of cancerassociated malnutrition. Eur J Oncol Nurs, 2005. 9 Suppl 2: p. S51-63.
Nutricia.
Fortimel
energy:
hipercalórico.
Acessível
em:
http://www.nutricia.pt/produto/137/fortimelr-energy. Acedido em: 17-03-2017
Nutricia.
Fortimel:
hiperproteico
e
hipercalórico.
Acessível
em:
http://www.nutricia.pt/produto/125/fortimel. Acedido em: 17-03-2017
Madeira, T., et al., National survey of the Portuguese elderly nutritional status:
study protocol. BMC Geriatr, 2016. 16: p. 139.

Ana Isabel Tenreiro | 2017

43

Relatório de Estágio na Farmácia da Celestial Ordem da Santíssima Trindade | FFUP
35.

36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.

43.

44.

45.

46.

47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.

55.
56.

Deutz, N.E.P., et al., Protein intake and exercise for optimal muscle function with
aging: Recommendations from the ESPEN Expert Group. Clinical nutrition
(Edinburgh, Scotland), 2014. 33(6): p. 929-936.
Morley, J.E., et al., Frailty consensus: a call to action. J Am Med Dir Assoc, 2013.
14(6): p. 392-7.
Bauer, J., et al., Evidence-based recommendations for optimal dietary protein
intake in older people: a position paper from the PROT-AGE Study Group. J Am
Med Dir Assoc, 2013. 14(8): p. 542-59.
Nowson, C. and S. O'Connell, Protein Requirements and Recommendations for
Older People: A Review. Nutrients, 2015. 7(8): p. 6874-99.
de Groot, C.P. and W.A. van Staveren, Nutritional concerns, health and survival
in old age. Biogerontology, 2010. 11(5): p. 597-602.
Alliance, T.E.R.N., Facts about vitamins, minerals and other food components.
With health effects, 2011.
Tsz Ning Mak, S.C., The Role of Nutriton in Active and Healthy Ageing. 2014,
Joint Research Centre.
Cereda, E., et al., A nutritional formula enriched with arginine, zinc, and
antioxidants for the healing of pressure ulcers: A randomized trial. Annals of
Internal Medicine, 2015. 162(3): p. 167-174.
Schols, J.M.G.A., H. Heyman, and E.P. Meijer, Nutritional support in the
treatment and prevention of pressure ulcers: An overview of studies with an
arginine enriched Oral Nutritional Supplement. Journal of Tissue Viability, 2009.
18(3): p. 72-79.
Mayr, P., et al., A Diabetes-specific Oral Nutritional Supplement Improves
Glycaemic Control in Type 2 Diabetes Patients. Exp Clin Endocrinol Diabetes,
2016. 124(7): p. 401-9.
Elia, M., et al., Enteral nutritional support and use of diabetes-specific formulas
for patients with diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diabetes Care,
2005. 28(9): p. 2267-79.
Huhmann, M.B., et al., Plasma glucose and insulin response to two oral nutrition
supplements in adults with type 2 diabetes mellitus. BMJ Open Diabetes
Research &amp; Care, 2016. 4(1).
Ijpma, I., et al., The palatability of oral nutritional supplements: before, during,
and after chemotherapy. Support Care Cancer, 2016. 24(10): p. 4301-8.
Nutricia. Oncologia. 2015 Acessível em: http://www.nutricia.pt/areaterapeutica/categoria/4/oncologia. Acedido em: 21-02-2017
Carvalho G., et al, Qual a Relevância da Nutrição em Oncologia? Acta Médica
Portuguesa, 2011. 24(S4): p. 1041-1050.
Nutricia.
Forticare.
2015
Acessível
em:
http://www.nutricia.pt/produto/128/forticare. Acedido em: 21-02-2017
Brzostek, K. and A. Ukleja, [The importance of a well-balanced diet in the
comprehensive treatment of cystic fobrosis]. Pol Merkur Lekarski, 2017. 42(247):
p. 51-56.
Rosa, F.R., et al., Fibrose cística: uma abordagem clínica e nutricional. Revista
de Nutrição, 2008. 21: p. 725-737.
Nutricia, Vademecum: Nutrição oral, Nutrição entérica por sonda, Dispositivos
Médicos. 2016.
Barañano, K.W. and A.L. Hartman, The Ketogenic Diet: Uses in Epilepsy and
Other Neurologic Illnesses. Current treatment options in neurology, 2008. 10(6):
p. 410-419.
Rogovik, A.L. and R.D. Goldman, Ketogenic diet for treatment of epilepsy.
Canadian Family Physician, 2010. 56(6): p. 540-542.
Gaby, A.R., Natural approaches to epilepsy. Altern Med Rev, 2007. 12(1): p. 924.

Ana Isabel Tenreiro | 2017

44

Relatório de Estágio na Farmácia da Celestial Ordem da Santíssima Trindade | FFUP
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.

66.
67.
68.
69.

70.

71.
72.
73.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Nutricia. Ketcoal: Dieta completa com rácio cetogénico 4:1. 2015 Acessível em:
http://www.nutricia.pt/produto/67/ketcoal.Acedido em:21-02-2017
Ferreira;, S., M. Pinto;, and P. Carvalho, Alergia às proteínas do leite de vaca
com manifestações gastrointestinais. Nascer e Crescer, 2014. 23(2): p. 72-79.
MacLeod, E.L. and D.M. Ney, Nutritional Management of Phenylketonuria.
Annales Nestlé, 2010. 68(2): p. 58-69.
Poustie, V.J. and P. Rutherford, Tyrosine supplementation for phenylketonuria.
Cochrane Database Syst Rev, 2000(2): p. Cd001507.
Giovannini, M., et al., Phenylketonuria: nutritional advances and challenges.
Nutrition & Metabolism, 2012. 9: p. 7-7.
Sociedade Portuguesa de Pediatria, Consenso para o tratamento nutricional de
fenilcetonúria. Acta Pediátrica Portuguesa, 2007. 38(1): p. 44-54.
Nutricia. Protifar. 2014 Acessível em: http://www.nutricia.pt/produto/127/protifar.
Acedido em: 01-03-2017
Nestlé Health Science, Resource Instant Protein. 2015
Acessível em:
https://saboreiaavida.nestle.pt/produtos/health-science/resource-instantprotein/. Acedido em: 01-03-2017
Nestlé Health Science, Resource Dextrine Maltose. 2015; Acessível em:
https://saboreiaavida.nestle.pt/produtos/health-science/resource-dextrinemaltose/. Acedido em 01-03-2017
Nutricia.
Fantomalt.
2014;
Acessível
em:
http://www.nutricia.pt/produto/134/fantomaltr. Acedido em 01-03-2017
Nutricia.
Stimulance:
Modular
de
fibras.
2015;
Acessível em:
http://www.nutricia.pt/produto/135/stimulancer. Acedido em 01-03-2017
Clave, P., et al., The effect of bolus viscosity on swallowing function in neurogenic
dysphagia. Aliment Pharmacol Ther, 2006. 24(9): p. 1385-94.
Kawashima, K., Y. Motohashi, and I. Fujishima, Prevalence of dysphagia among
community-dwelling elderly individuals as estimated using a questionnaire for
dysphagia screening. Dysphagia, 2004. 19(4): p. 266-71.
Finestone, H.M. and L.S. Greene-Finestone, Rehabilitation medicine: 2.
Diagnosis of dysphagia and its nutritional management for stroke patients. Cmaj,
2003. 169(10): p. 1041-4.
Brody, R., Nutrition Issues in Dysphagia: Identification, Management, and the
Role of the Dietitian. Nutrition in Clinical Practice, 1999. 14(5_suppl): p. S47-S51.
Sura, L., et al., Dysphagia in the elderly: management and nutritional
considerations. Clin Interv Aging, 2012. 7: p. 287-98.
Doggett, D.L., C.M. Turkelson, and V. Coates, Recent developments in diagnosis
and intervention for aspiration and dysphagia in stroke and other neuromuscular
disorders. Curr Atheroscler Rep, 2002. 4(4): p. 311-8.
Clave, P., et al., Approaching oropharyngeal dysphagia. Rev Esp Enferm Dig,
2004. 96(2): p. 119-31.
Nicaretta, D.H., et al., Dysphagia and sialorrhea: the relationship to Parkinson's
disease. Arq Gastroenterol, 2013. 50(1): p. 42-9.
Tjaden, K., Speech and Swallowing in Parkinson’s Disease. Topics in geriatric
rehabilitation, 2008. 24(2): p. 115-126.
Suttrup, I. and T. Warnecke, Dysphagia in Parkinson's Disease. Dysphagia,
2016. 31(1): p. 24-32.
Chouinard, J., Dysphagia in Alzheimer disease: a review. J Nutr Health Aging,
2000. 4(4): p. 214-7.
Hardiman, O., Symptomatic treatment of respiratory and nutritional failure in
amyotrophic lateral sclerosis. J Neurol, 2000. 247(4): p. 245-51.
Hinchey, J.A., et al., Formal dysphagia screening protocols prevent pneumonia.
Stroke, 2005. 36(9): p. 1972-6.
Wirth, R., et al., Guideline clinical nutrition in patients with stroke. Experimental
& Translational Stroke Medicine, 2013. 5: p. 14-14.

Ana Isabel Tenreiro | 2017

45

Relatório de Estágio na Farmácia da Celestial Ordem da Santíssima Trindade | FFUP
82.
83.

84.
85.

86.

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

96.

97.
98.

99.
100.

101.

102.

103.
104.

Tassorelli, C., et al., Dysphagia in multiple sclerosis: from pathogenesis to
diagnosis. Neurol Sci, 2008. 29 Suppl 4: p. S360-3.
Gomes, F., P.W. Emery, and C.E. Weekes, Risk of Malnutrition Is an
Independent Predictor of Mortality, Length of Hospital Stay, and Hospitalization
Costs in Stroke Patients. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2016. 25(4): p. 799-806.
Nutricia. Nuilis: Resistente à amilase. 2015
Acessível em:
http://nutilis.com/pt/amylase.html. Acedido em 27-02-2017.
Science, N.H. Resource Água Gelificada. 2015
Acessível em:
https://saboreiaavida.nestle.pt/produtos/health-science/resource-aguagelificada/. Acedido em: 02-03-2017
Science, N.H. Resource Cereal Instant. 2016
Acessível em:
https://saboreiaavida.nestle.pt/produtos/health-science/resource-cereal-instant/
Acedido em:02-03-2017
Esteves Alves do Forno, S., F. Castro Poças, and M.E. Gomes Domingues dos
Santos Matos, O cancro colorretal e o rastreio: conhecimentos e atitudes dos
portuenses. GE Jornal Português de Gastrenterologia, 2012. 19(3): p. 118-125.
Arnold, M., et al., Global patterns and trends in colorectal cancer incidence and
mortality. Gut, 2017. 66(4): p. 683-691.
Europalcon Portugal. Os números do Cancro Colo-Rectal. 2016 Acessível em:
http://www.europacolon.pt/pagina/325-dados-doenca.Acedido em:13-03-2017
Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, Portugal - Doenças
Oncológicas em Números 2015. Direção Geral da Saúde, 2016.
Society, A.C., Colorectal Cancer: Facts and Figures (2014-2016). 2014.
Brenner, H., M. Kloor, and C.P. Pox, Colorectal cancer. Lancet, 2014. 383(9927):
p. 1490-502.
Siegel, R.L., et al., Colorectal cancer statistics, 2017. CA Cancer J Clin, 2017.
Cappell, M.S., Pathophysiology, clinical presentation, and management of colon
cancer. Gastroenterol Clin North Am, 2008. 37(1): p. 1-24, v.
American Cancer Society About Colorectal Cancer. 2016 Acessível em:
https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/about/what-is-colorectalcancer.html. Acedido em:16-03-2017
Colussi, D., et al., Molecular Pathways Involved in Colorectal Cancer:
Implications for Disease Behavior and Prevention. International Journal of
Molecular Sciences, 2013. 14(8): p. 16365-16385.
DGS, Norma nº 003/2014 Rastreio Oportunístico do Cancro do Cólon e Reto.
2014: Direção Geral da Saúde.
Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, Avaliação e Monitorização
dos Rastreios Oncológicos Organizados de Base Populacional de Portugal
Continental Direção Geral da Saúde, 2014.
Carvalho, R. Pesquisa de sangue oculto nas fezes. 2016 16-03-2017]; Available
from: http://metis.med.up.pt/index.php/Pesquisa_de_sangue_oculto_nas_fezes.
Winawer, S., et al., Colorectal cancer screening and surveillance: clinical
guidelines and rationale-Update based on new evidence. Gastroenterology,
2003. 124(2): p. 544-60.
Society, A.C. Colorectal Cancer Screening Tests. 2016
Acessível em:
https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/detection-diagnosisstaging/screening-tests-used.html. Acedido em: 17-03-2017
Sociedade Portuguesa de Endocopia Digestiva, Colonoscopia: Preparação.
2016
Acessível
em:
http://www.sped.pt/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=64&I
temid=173. Acedido em:19-03-2017
DGS, Norma 014/2011: Utilização e seleção de Antiagregantes Plaquetários em
Doenças Cardiovasculares. Direção Geral da Saúde, 2011.
Miranda, A. e Libânio D., Devem manter-se os antiagregantes plaquetários e os
anticoagulantes em doentes propostos para colonoscopia? Revista Portuguesa

Ana Isabel Tenreiro | 2017

46

Relatório de Estágio na Farmácia da Celestial Ordem da Santíssima Trindade | FFUP

105.
106.
107.
108.
109.
110.

111.
112.
113.

de Medicina Geral e Familiar; v. 32, n. 2 (2016): Revista Portuguesa de Medicina
Geral e Familiar, 2016.
Infarmed, Resumo das Características do Medicamento: Moviprep. 2014.
Infarmed, Resumo das Características do Medicamento: Klean-Prep. 2013.
Infarmed, Resumo das Características do Medicamento: Endofalk. 2011.
Infarmed, Resumo das Características do Medicamento: CitraFleet. 2014.
Infarmed, Resumo das Características do Medicamento: Dulcolax. 2014.
American Cancer Society, Colorectal Cancer Stages.
Acessível em:
https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/detection-diagnosisstaging/staged.html. Acedido em: 18-03-2017
DGS, Norma 025/2012: Diagnóstico, Estadiamento e Tratamento do
Adenocarcinoma do Cólon e do Reto. Direção Geral da Saúde, 2012.
Bøgebjerg, C., Colostomy: Background and Consequences, ed. ed. 2006,
Coloplast A/S.
Roche. Cancro colo-rectal: métodos de tratamento. Acessível em:
http://www.roche.pt/sites-tematicos/infocancro/index.cfm/tipos/cancro-do-colonrecto/ccr-metodos-de-tratamento/. Acedido em:18-03-2017

Ana Isabel Tenreiro | 2017

47

Relatório de Estágio na Farmácia da Celestial Ordem da Santíssima Trindade | FFUP

Anexos

Anexo 1. Espaço exterior da farmácia da Celestial Ordem Terceira da Santíssima
Trindade

Anexo 2. Espaço interior da farmácia
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Anexo 3. Receita médica manual

Anexo 4. Receita médica eletrónica “com papel”

Ana Isabel Tenreiro | 2017

49

Relatório de Estágio na Farmácia da Celestial Ordem da Santíssima Trindade | FFUP
Anexo 5. Receita médica eletrónica “sem papel”

Anexo 6. Documento associado à dispensa de estupefacientes e psicotrópicos
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Anexo 8. Rastreio Cardiovascular – Dia Mundial do Coração

Anexo 9. Divulgação da página de Facebook da farmácia
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Anexo 11. Folha para preparação de colonoscopia com utilização do Moviprep®
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Anexo 12. Folha para preparação de colonoscopia com utilização do Kleanprep®
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Anexo 13. Folha para preparação de colonoscopia com utilização do CitraFleet®
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Anexo 14. Folha para preparação de colonoscopia com utilização do Endofalk®
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Anexo 15. Folheto informativo sobre Cancro do Cólon e do Reto
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Resumo
O Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar constitui, para os
estudantes do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, uma oportunidade para
experienciar uma área de atividade pouco aprofundada durante o curso. Assim, este
relatório pretende descrever, resumidamente, as principais atividades desenvolvidas
nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto.
No decurso deste relatório, foi elaborada uma contextualização do estágio na
formação do estudante, sucedida de uma curta apresentação do Centro Hospitalar do
Porto e respetivos Serviços Farmacêuticos, apresentando o farmacêutico como
especialista do medicamento, no contexto hospitalar. De seguida são abordados os
diferentes setores de atividade dos Serviços Farmacêuticos, fazendo-se para cada um
deles uma descrição do seu funcionamento, com ênfase para as principais tarefas
desempenhadas pelo farmacêutico.
Na parte final deste documento fazemos uma reflexão sobre as competências
por nós adquiridas, assim como sobre quão importante pode ser o farmacêutico no
ambiente hospitalar.
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1. Introdução
Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são vitais para a qualidade dos
cuidados de saúde prestados a nível hospitalar, sendo neste ramo incontestável a
importância dos farmacêuticos.
Assim sendo, a integração dos estudantes nas atividades desenvolvidas ao
longo do estágio hospitalar constitui uma mais-valia na sua formação. Este estagio, com
duração de dois meses, foi por nós realizado nos meses de Novembro e Dezembro de
2016, no Centro Hospitalar do Porto, sob orientação da Dra. Teresa Almeida.
O nosso percurso teve início com várias apresentações teóricas referentes a
cada serviço da farmácia hospitalar, que decorreram durante a primeira semana. Nas
restantes semanas percorremos os diferentes setores, sendo que o primeiro dia de cada
semana era dedicado à leitura de toda a documentação relativa a cada um deles
(matrizes de processos, instruções de trabalho e outros documentos de interesse) de
modo a melhor compreendermos o que nos esperava, para posteriormente sermos
integrados no setor.

1.1.

Centro Hospitalar do Porto

O Centro Hospitalar do Porto, Entidade Pública Empresarial, constitui um
hospital central e universitário devido à sua associação com o Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto. A sua principal missão é a
prestação de cuidados de saúde humanizados e de referência, fomentando a formação
profissional, o desenvolvimento científico e o incentivo à investigação 1.
O Centro Hospitalar do Porto surgiu com o Decreto-Lei nº 326/2007, de 28 de
setembro, por fusão do Hospital Geral de Santo António, com o Hospital Central
Especializado de Crianças Maria Pia e a Maternidade Júlio Dinis, encontrando-se os
dois últimos atualmente localizados no Centro Materno Infantil do Norte (CMIN)2.
Recentemente, pelo Decreto-Lei nº 30/2011, de 2 de março, foi incluído no CHP o
Hospital Joaquim Urbano,

hospital

especializado

em doenças

infeciosas e

3,4

pulmonares . Posteriormente o Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães foi
também integrado no CHP5.

1.2.

Serviços Farmacêuticos Hospitalares

Os Serviços Farmacêuticos (SF) são responsáveis por assegurar o uso dos
medicamentos e outros produtos farmacêuticos nas melhores condições: uso racional,

1

seguro e que traduza a melhor relação custo-eficácia, garantindo os melhores
resultados nos doentes internados e em regime de ambulatório. Além disso, promove
também ações de investigação científica e de ensino 6.
As atividades básicas da farmácia hospitalar são a aquisição e gestão de stocks
de medicamentos e outros produtos farmacêuticos, a sua receção, armazenamento e
distribuição, produção e controlo de qualidade, informação sobre os medicamentos,
investigação na área dos ensaios clínicos e cuidados farmacêuticos.
De modo a assegurar estas atividades, existe uma farmácia central no Hospital
de Santo António e duas farmácias satélites no CMIN e no Hospital Joaquim Urbano.
Os SF estão certificados desde 2012 pela norma NP EN ISO 9001:2008 que
determina as exigências de um sistema de gestão de qualidade 7.

1.3.

Recursos Humanos

A equipa da farmácia hospitalar do CHP é administrada pela Dra. Patrocínia
Rocha (Diretora do Serviço), sendo constituída por 22 Farmacêuticos/Técnicos
Superiores de Saúde (TSS), 27 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 14
Assistentes Operacionais (AO) e 3 Assistentes Técnicos, que rotativamente se dividem
pelos diferentes setores. Contudo, existe um farmacêutico responsável por cada setor.
Os SF encontram-se em funcionamento 24 horas por dia, de modo a garantir
permanentemente o fornecimento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos,
com a exceção da Distribuição em Regime de Ambulatório, cujo horário é das 9h às
17h.

1.4.

Comissões Técnicas

Cabe aos SFH do CHP integrar Comissões Técnicas, cuja missão é a
implementação de procedimentos e normas de utilização de medicamentos e outros
produtos farmacêuticos, com vista à melhoria da qualidade dos serviços prestados ao
doente.
1.4.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)
A Comissão de Farmácia e Terapêutica visa a monitorização da política do
medicamento em ambiente hospitalar, sendo constituída por seis elementos: três
médicos e três farmacêuticos. Esta comissão tem como principais objetivos atuar como
órgão de ligação entre a ação médica e farmacêutica, desenvolver e atualizar o
Formulário Hospitalar, analisar possíveis autorizações especiais, elaborar protocolos
terapêuticos, monitorizar o uso racional dos medicamentos e controlar os custos
associados à terapêutica8.
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1.4.2. Comissão de Ética para a Saúde (CES)
A Comissão de Ética para a Saúde trata-se de um órgão de apoio ao conselho
de administração que tem como missão emitir pareceres relativos a questões éticas no
domínio hospitalar, nomeadamente em protocolos de investigação e ensaios clínicos 9.

1.5.

Formulário Nacional de Medicamentos

O Formulário Nacional de Medicamentos (FNM) é um documento elaborado pela
Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT), tendo como principal objetivo
garantir a igualdade ao acesso aos medicamentos a todos os utentes do Serviço
Nacional de Saúde (SNS). Este documento estipula quais os medicamentos
considerados adequados e suficientes para a terapêutica em regime hospitalar e/ou em
ambulatório, garantindo também a divulgação de boas práticas terapêuticas.
O FNM surgiu em 2015 com o intuito de substituir o Formulário Hospitalar
Nacional de Medicamentos (FHNM), que apenas continha os fármacos utilizados em
meio hospitalar10.

1.6.

Programa Informático de Gestão Hospitalar de Armazém e
Farmácia (GHAF)

Em contexto hospitalar existe uma elevada quantidade de informação que caso
não seja devidamente arquivada poderá ser extraviada, o que acarreta erros em todo o
processo. Deste modo, os SF do CHP utilizam um sistema informático designado GHAF
que centraliza toda a informação. Este sistema informático permite aos utilizadores
aceder a prescrições médicas e validá-las, dispensar os medicamentos e produtos
farmacêuticos, realizar a transferência de produtos, bem como, gerir os stocks entre os
diversos armazéns. Este programa possui um módulo do Circuito do Medicamento
(CdM) que possibilita a consulta das prescrições, validações e dispensas, sendo um
instrumento importante ao nível dos cuidados farmacêuticos e como meio de
rastreabilidade do medicamento 11.

1.7.

Circuito do Medicamento

O circuito do medicamento corresponde ao seu percurso desde a sua entrada
nos serviços farmacêuticos até à sua dispensa ao doente. Este percurso inclui diversas
etapas que se iniciam com a sua receção e armazenamento, podendo posteriormente
seguir para a produção ou diretamente para a distribuição. Este circuito encontra-se
bem definido e controlado, assegurando a rastreabilidade ao longo de todo o processo 6.
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2. Gestão e Logística em Farmácia Hospitalar
O circuito do medicamento em farmácia hospitalar tem o seu início no Armazém
de Produtos Farmacêuticos (APF), onde os medicamentos e outros produtos
farmacêuticos são requisitados, rececionados, armazenados e distribuídos consoante
as necessidades do CHP. Todas estas atividades devem ser realizadas de modo a
assegurar a disponibilização de medicamentos e outros produtos farmacêuticos em
quantidade, qualidade e no prazo expectável, ao menor custo 12.

2.1.

Aquisição de medicamentos e gestão de stocks

A aquisição de medicamentos é feita, em conformidade com as necessidades,
respeitando o FNM, ou as deliberações da CFT.
A reposição de stocks é feita através de um processo de gestão visual, Sistema
de Kanbans. O Kanban corresponde a um cartão que possui a designação do produto,
o respetivo código de barras, localização, quantidade a encomendar e o seu ponto de
encomenda. O ponto de encomenda corresponde ao número de unidades que vai
despoletar a nota de encomenda. A cor do Kanban é diferente de acordo com o tipo de
produto a que se refere (Anexo 1)13,14.
Quando um produto atinge o seu ponto de encomenda é retirado o seu Kanban
e colocado em local próprio, para posteriormente se proceder à sua introdução na Lista
Comum. Nesta lista encontram-se todos os produtos a encomendar, sendo partilhada
entre o APF e o Serviço de Aprovisionamento. Este último faz a emissão das notas de
encomenda, sendo o Kanban colocado na receção até entrada do respetivo produto 13.
Contudo, em caso de rutura de um produto ou atraso na sua receção, o CHP
tem a possibilidade de solicitar um empréstimo a outro hospital, que deverá ser liquidado
assim que possível. De igual modo, podem ser solicitados empréstimos ao CHP15.

2.2.

Receção de medicamentos

Todos os medicamentos, produtos farmacêuticos ou dispositivos médicos são
entregues em local próprio do armazém, na receção. O TDT responsável pela receção
verifica quantitativa e qualitativamente os produtos recebidos, conferindo também a guia
de remessa com a nota de encomenda. É necessária especial atenção aos produtos
refrigerados, aos quais deve ser dada prioridade, verificando se o seu transporte foi
corretamente efetuado.
Compete também ao TDT verificar o lote e os prazos de validade dos produtos,
que devem ser registados na respetiva guia de remessa. Os produtos são considerados
conforme caso o prazo de validade seja superior a 6 meses.
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No caso de medicamentos hemoderivados ou derivados do plasma humano,
estes devem ser acompanhados do respetivo Certificado de Autorização de Utilização
do Lote (CAUL) da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos para a Saúde
(INFARMED), que é posteriormente inserido no sistema informático.
Aquando da receção de matérias-primas, o TDT verifica o registo que comprova
a qualidade do lote fornecido (boletim de análise), enviando para o responsável do setor
da produção, que decide acerca da sua conformidade.
O farmacêutico é responsável pela receção de medicamentos estupefacientes e
psicotrópicos e seu armazenamento em sala apropriada.
Uma vez rececionada e validada a encomenda, são enviados os documentos
para o Serviço de Aprovisionamento, responsável por dar entrada dos produtos no
programa GHAF12,13.

2.3.

Armazenamento de medicamentos

Após a sua receção, os produtos são armazenados por ordem alfabética da sua
Denominação Comum Internacional (DCI) em condições adequadas de luminosidade,
temperatura e humidade, com o respetivo Kanban e respeitando o princípio FEFO “First
Expired First Out”, ou seja, os produtos que apresentem validade mais curta são
colocados à frente e à direita da prateleira.
Os produtos são armazenados em diferentes locais consoante as suas
características. Para os produtos de nutrição artificial e material de penso encontra-se
reservado um corredor, assim como um outro corredor para colírios, pomadas
oftálmicas, gotas auriculares, soluções nasais, medicamentos manipulados, antídotos e
agentes de contraste radiológico. Os medicamentos termolábeis são acondicionados
em câmaras frigoríficas que se encontram entre 2 a 8ºC, e possuem um sistema de
controlo e registo de temperatura, com alarme. Para os medicamentos estupefacientes
e psicotrópicos existe uma sala individualizada, de acesso restrito a farmacêuticos,
devido à legislação a que estão sujeitos. Existe ainda no armazém, um local próprio
onde são armazenados produtos exclusivos da unidade de farmácia de ambulatório
devido à falta de espaço nesse setor. Os produtos de grande volume, por forma a
rentabilizar o espaço encontram-se sem estantes em local próprio. Por último, os
medicamentos citotóxicos devido à sua elevada toxicidade são diretamente
armazenados na Unidade de Farmácia Oncológica (UFO)13.
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3. Farmacotecnia
A farmacotecnia trata-se do setor da farmácia onde são preparadas as
formulações medicamentosas que não se encontram comercializadas.
Estas formulações podem corresponder a produtos não estéreis ou produtos
estéreis. Além disso, é ainda responsável pelo fracionamento e reembalamento de
medicamentos.
O farmacêutico tem como funções a validação das prescrições, elaboração das
ordens de preparação e respetivos rótulos, bem como a monitorização do processo de
produção e avaliação do produto final.

3.1.

Preparação de Produtos Não Estéreis

Em ambiente hospitalar procede-se à manipulação de medicamentos com o
objetivo de adaptar o fármaco ao perfil do doente, nomeadamente em casos de
pediatria, neonatologia e geriatria, uma vez que os medicamentos comercializados
podem necessitar de um ajuste de dose ou alteração da via de administração.
A preparação de produtos não estéreis, como pomadas, cremes, loções, pastas,
papéis medicamentosos, soluções e suspensões é realizada em sala própria, no setor
da produção16.
A prescrição dos produtos não estéreis é efetuada no GAHF, devendo o
farmacêutico validar a prescrição, imprimir a ordem de preparação e o respetivo rótulo
(Anexo 2 e 3).
Compete ao TDT responsável a preparação destes manipulados cumprindo a
regulamentação das Boas Práticas de Fabrico. O TDT regista na Ordem de Preparação,
as seguintes informações: quantidade de matéria-prima utilizada, cálculos efetuados,
lote, prazo de validade e quantidade do produto final. Por fim, procede ao registo das
matérias-primas gastas no respetivo mapa de consumo e faz a sua gestão, enviando o
respetivo Kanban ao APF quando necessário16,17.
O TSS é o responsável pela verificação dos registos na OP, bem como da
aprovação ou rejeição do produto final.
Após a validação do manipulado, este deve se proceder ao débito das matériasprimas utilizadas, bem como à inserção no sistema do produto final, para que seja
possível a sua transferência para o respetivo armazém16.
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3.2.

Preparação de Produtos Estéreis

Os produtos estéreis são por definição completamente ausentes de
microrganismos, sendo que só existe garantia de esterilidade se os procedimentos
efetuados durante a sua manipulação forem executados em condições de total
assepsia.
De forma a assegurar a esterilidade de todo o processo, é essencial que hajam
instalações adequadas com normas bem estipuladas e operadores qualificados. No
CHP as instalações deste setor estão divididas em três zonas com ordem crescente de
assepsia e pressão: a zona negra, cinzenta e branca 18.
A zona negra trata-se de uma zona não estéril, onde os operadores vestem a
túnica e as calças e deixam os seus pertences.
Na zona cinzenta colocam-se os protetores de calçado, touca, bata e máscara
(vestuário estéril), procede-se à lavagem cirúrgica das mãos com clorohexidina a 4% e
por fim colocam-se as luvas.
Por último, os operadores entram na zona branca, área estéril, onde são
preparadas as formas farmacêuticas estéreis, em Câmara de Fluxo Laminar Vertical
(CFLv) com pressão positiva. Esta câmara deve ser descontaminada diariamente, com
álcool a 70º, bem como todos os materiais que nela são usados18.
Os pedidos de preparações estéreis são efetuados através do sistema GHAF,
ou por Kanban, devendo ser emitida a respetiva ordem de preparação e rótulos
necessários19.
A preparação de produtos estéreis encontra-se essencialmente dividida em duas
áreas, a produção de bolsas para nutrição parentérica e a produção de estéreis
extemporâneos (soluções injetáveis, intravítreos e colírios).
No caso das bolsas para nutrição parentérica que se destinem a adultos pode
proceder-se apenas à aditivação com oligoelementos e vitaminas de bolsas já
comercializadas. As bolsas utilizadas em pediatria e neonatologia são totalmente
preparadas nos serviços farmacêuticos, possibilitando o ajuste de todos os elementos
consoante as necessidades da criança. Para a preparação destas bolsas existem duas
soluções, a solução I, que contém glucose e aminoácidos, oligoelementos e vitaminas
hidrossolúveis, e a solução II que contém lípidos e vitaminas lipossolúveis (Anexo 4 e
5). Diariamente é feito um controlo microbiológico, da primeira e da última preparação,
para garantir a esterilidade do processo 20,21.
Por sua vez, a produção de estéreis extemporâneos é efetuada com o intuito de
fracionar ou ajustar doses comerciais, com a finalidade de individualizar a terapêutica e
rentabilizar os recursos existentes (Anexo 6).
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3.3.

Preparação de Citotóxicos

Atendendo a elevada citotoxicidade dos medicamentos antineoplásicos a sua
preparação é efetuada na Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), que se encontra
separada fisicamente dos restantes serviços farmacêuticos, localizando-se no Hospital
de Dia onde são realizados os tratamentos de quimioterapia. Esta localização permite a
redução da exposição ocupacional, pessoal e ambiental, assim como de erros
associados ao circuito do medicamento.
A manipulação destes fármacos exige pessoal com formação específica,
pretendendo assim assegurar a sua preparação e disponibilização ao menor custo, nas
caraterísticas e prazos acordados previamente, num ambiente seguro para o pessoal
envolvido22.
De modo a assegurar a esterilidade destas preparações e a segurança de todo
o pessoal, a sua manipulação é efetuada em Câmara de Fluxo Laminar Vertical (CFLv)
com pressão negativa (Anexo 7). Assim, também neste setor existem três zonas de
crescente assepsia com um conjunto de regras a cumprir para um bom funcionamento
do processo: os operadores devem ter equipamento de proteção individual, respeitar a
técnica assética e proceder sempre a uma dupla verificação (confirmar doses prescritas
e verificar volumes medidos)22,23.
A prescrição deste tipo de tratamento é feita através do GHAF e SI_UFO, ou em
impresso próprio, devendo o farmacêutico, após chegada do doente e emissão da luz
verde no sistema, analisar o diagnóstico, as características do doente, validar a
prescrição e emitir as ordens de preparação e rótulos 24 (Anexo 8 e 9).
Estes fármacos podem ser dispensados na forma de bólus, soluções diluídas ou
bombas infusoras25. Além destes, na UFO dispensa-se também medicamentos
adjuvantes da terapêutica, como é o caso de antieméticos e imunossupressores.
No final de cada dia, é elaborada a lista dos doentes previstos para o dia
seguinte, com a indicação da respetiva terapêutica e hora do tratamento, de forma a
facilitar a organização de todo o processo.

3.4.

Fracionamento e Reembalagem

Um dos objetivos da medicina atualmente é a individualização da terapêutica,
de modo a que esta seja efetiva e segura para o doente.
O fracionamento e reembalamento de medicamentos é um dos pontos chave no
auxílio à individualização da terapêutica, uma vez que a Indústria Farmacêutica muitas
vezes não dispõe de todas as dosagens de um medicamento, ou por haver vantagem
económica. Este processo permite a existência das doses prescritas e assegura que
não há deterioração do medicamento causada pelo seu manuseio 26.
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Aquando do reembalamento, os medicamentos são devidamente identificados
pela sua DCI, dosagem, lote e prazo de validade, garantindo a identificação do produto
até chegar ao doente27.
Durante este processo são efetuados ensaios de verificação que incluem o
controlo visual e controlo do peso, sendo rejeitados quando a diferença é superior a
5%28.

4. Distribuição de Medicamentos
A distribuição de medicamentos constitui um dos propósitos centrais da farmácia
hospitalar, devendo assegurar o cumprimento da prescrição e a correta administração,
garantindo sempre uma distribuição racional dos medicamentos, contribuindo para a
diminuição de possíveis erros associados à terapêutica, aumento da adesão à
terapêutica e diminuição dos custos associados.
No caso do CHP existem três modos de distribuição: distribuição clássica,
distribuição individual diária em dose unitária (regime de internamento) e distribuição
em ambulatório.
É ainda de referir que existem medicamentos sujeitos a legislação especial que
apresentam critérios de distribuição distintos, como os estupefacientes e psicotrópicos,
eritropoietinas, medicamentos derivados do plasma humano, hemoderivados e
medicamentos experimentais6.

4.1.

Distribuição Clássica

Os diferentes serviços clínicos do CHP possuem stocks fixos de medicamentos
e outros produtos farmacêuticos que foram estipulados pelos farmacêuticos,
enfermeiros e médicos responsáveis. Assim, a distribuição clássica encarrega-se da
reposição destes stocks em conformidade com as quantidades previamente
estabelecidas, sendo o APF responsável por esta dispensa.
Os pedidos de reposição de stocks devem ser feitos eletronicamente ou
recorrendo a sistemas manuais, podendo a distribuição ser realizada através de 3
sistemas distintos: o sistema “Hospital Logic System” (HLS), na qual os SF vão
periodicamente trocando gavetas vazias por gavetas cheias, o sistema de contagem no
local de unidades consumidas (Pyxis) ou através dos sistemas de Kanbans, o mais
utilizado29,30.
O Pyxis MedStation trata-se de um sistema semiautomático de dispensa de
medicamentos, com armários e gavetas que permitem a dispensa apenas do
medicamento solicitado, pela abertura de uma gaveta de cada vez.
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Após a receção do pedido, o farmacêutico deve validar a prescrição e só depois
o TDT procede ao aviamento da medicação que é colocada em caixas (com a respetiva
guia de remessa) com o nome do serviço a que se destina, e seguem para distribuição.
De modo a rentabilizar todo o processo de distribuição, foram criados três circuitos
(circuito A, B e C) para a reposição de acordo com a proximidade física dos serviços,
que englobam as farmácias satélite do CHP (CMIN, HJU e Pedopsiquiatria), UFO, UFA,
DIDDU, todos os serviços clínicos, blocos, consultas e viatura médica de emergência e
reanimação (VMER)29,30.
Além disso, a medicação usada pelos doentes em hemodiálise (Eritropoietina e
Darbopoietina) é dispensada semanalmente pelo APF, respeitando uma lista dos
doentes em que consta que medicação estão a fazer atualmente e em que dias o
fazem31.

4.2.

Distribuição Individual Diária e em Dose Unitária (DIDDU)

A DIDDU tem como principal missão assegurar a distribuição de medicamentos
e produtos farmacêuticos, em dose individualizada para um período de 24 horas, aos
doentes em regime de internamento, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos,
garantindo a preservação das características dos produtos durante todo o processo32.
Este sistema permite aumentar a segurança no circuito do medicamento,
conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico dos doentes, diminuir riscos de interações,
racionalizar melhor a terapêutica, aumentar o tempo dedicado ao doente nas
enfermarias e reduzir desperdícios e custos.
A distribuição dos medicamentos é realizada apenas para um período de 24
horas devido à possibilidade de surgirem alterações resultantes das visitas médicas. No
entanto, todos os sábados a medicação é preparada para 48 horas, pois ao domingo
não se verificam visitas médicas, apenas estando presente um médico de serviço. Este
processo abrange todos os serviços do CHP, exceto o serviço de urgência e o bloco
operatório, nos quais se utiliza o Pyxis.
É ainda importante referir que os conceitos de dose individualizada e dose
unitária são distintos, sendo que o primeiro se refere a medicamentos que se encontram
em embalagem individual, com a devida identificação da DCI, dosagem, lote e prazo de
validade, e a dose unitária se trata da dose de um medicamento que foi prescrita para
determinado doente em regime de internamento, num determinado serviço, que deve
ser administrada em determinado dia, a determinada hora, uma única vez 6.
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4.2.1. Validação da Prescrição médica
Este regime de distribuição inicia-se com a validação farmacêutica da prescrição
médica. Assim, os médicos devem proceder à prescrição eletrónica, no Circuito do
Medicamento (CdM), ou em casos excecionais em impresso próprio (como no caso de
hemoderivados, material de penso e estupefacientes e psicotrópicos), ficando ao
encargo do farmacêutico a sua validação, para que a medicação possa ser dispensada.
O processo de validação deve ser efetuado atendendo as características
individuais de cada doente, as características do medicamento, o FHNM e respetiva
adenda, e ainda às deliberações da CFT. O farmacêutico deve, então, garantir o
cumprimento das Políticas de Utilização de Medicamentos, tendo como principais
objetivos o uso racional dos medicamentos, maximização da sua efetividade e redução
do risco de aparecimento de efeitos adversos, com os menores custos possíveis 6,33.
Todas as prescrições devem apresentar a identificação do doente (nome,
número de processo, serviço e número de cama), designação do medicamento por DCI,
forma farmacêutica, dose, frequência, via de administração, a duração do tratamento,
data e hora de administração e identificação do médico prescritor. Além disto, é
recomendável que sejam disponibilizadas informações adicionais que possas facilitar a
validação e torna-la mais fidedigna, como a idade, dados antropométricos do doente,
possíveis patologias concomitantes, resultados de exames complementares e
diagnóstico33.
Por vezes torna-se necessária a intervenção na farmacoterapia do doente de
modo a prevenir Problemas Relacionados com os Medicamentos (PRM), devendo ser
registada informaticamente no campo “Observações da Farmácia”, cabendo ao médico
aceitar ou não a sugestão. Estas intervenções devem ser impressas e arquivadas na
capa “intervenções farmacêuticas” para subsequente seguimento da resposta obtida.
Assim, ao longo de um dia o farmacêutico valida as prescrições médicas dos
diferentes serviços, dando prioridade às prescrições urgentes (assinaladas a vermelho
pelo sistema), que devem ser aviadas num período máximo de trinta minutos se se
tratarem de antídotos, primeiras tomas de antibióticos e medicamentos destinados ao
Serviço de Urgência que não fazem parte do seu stock34.

4.2.2. Preparação e Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos
Uma vez executada a validação das prescrições médicas, procede-se à emissão
de listas correspondentes a cada serviço, contendo toda a informação necessária para
um correto aviamento da medicação.
O TDT é responsável pela preparação da medicação prescrita e validada
podendo para tal recorrer a processos semiautomáticos (para produtos de maior
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consumo) ou manuais. Os medicamentos de rotatividade intermédia e baixa encontramse na torre e em módulos, respetivamente, existindo ainda produtos de rotatividade
elevada que não se encontram no Pharmapick mas sim em células de aviamento 32,35,36.
O Pharmapick trata-se de um método semiautomático que otimiza o trabalho
executado uma vez que racionaliza o tempo dispensado e melhora a gestão dos stocks
existentes. No interior deste aparelho existem diversas unidades de carga organizadas
por produto, podendo a sua dispensa ser feita por artigo ou por doente, sendo a primeira
mais empregue já que é mais eficiente. Além disto, existe ainda um local destinado à
reposição de stock do Pharmapick, o supermercado, que apresenta um stock avançado
de medicamentos e produtos farmacêuticos de maior consumo 36.
O aviamento dos medicamentos existentes nas células de aviamento, na torre e
em módulos é feito manualmente, sendo que os medicamentos de frio são os últimos a
serem preparados e devem ser transportados em malas térmicas de modo a não
quebrar a cadeia de frio.
Após preparada, a medicação é colocada em cassetes de unidose, nos carros
de transporte dos respetivos serviços. Estas cassetes encontram-se identificadas com
o nome do doente a quem se destina a medicação e o número da cama onde se
encontra30,36.
Por último, é importante referir, que durante o período de preparação da
medicação podem existir altas médicas, novos internamentos ou transferência de
doentes para outros serviços, podendo haver alterações nas prescrições iniciais. Por
esta razão é também emitida uma lista respeitante às diferenças, devendo o TDT
proceder a um ajuste da medicação antes da mesma ser enviada.

4.2.3. Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial
Existem ainda grupos de fármacos que requerem um controlo especial devido
às suas características farmacocinéticas, incluindo medicamentos psicotrópicos e
estupefacientes, hemoderivados, anti-infeciosos e antídotos.
Nestes casos, a prescrição é realizada manualmente em impresso próprio,
sendo arquivada por um período de tempo estipulado.
4.2.4. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos
Uma vez que estes fármacos exercem uma função ao nível do sistema nervoso
central, conduzindo facilmente a dependência física e sintomas de privação, existe um
maior controlo na sua dispensa. Para tal, é necessária a prescrição médica manual, em
modelos próprios, modelo nº. 1509 da INCM (Anexo 10), onde é indicada a DCI, nome
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do doente a que se destina e que deve estar devidamente assinada pelo médico
prescritor e carimbada pelo centro de custo 32.
Assim, o farmacêutico é o único responsável pela sua avaliação, débito e
preparação, na zona de acesso restrito do APF onde este tipo de medicação se
encontra. Após preparada, é colocada em caixas específicas para o efeito, devidamente
seladas, de forma a assegurar que não há extravio de nenhum dos produtos. No interior
da caixa é também enviado um impresso que deverá ser assinado pelo enfermeiro que
receciona a medicação30.

4.2.5. Medicamentos Hemoderivados
Os hemoderivados são medicamentos derivados do sangue ou plasma humano,
que também são sujeitos a um controlo apertado, de modo a garantir a sua
rastreabilidade. Uma vez que se tratam de produtos com grande variabilidade (produtos
de origem biológica) dispõem de um CAUL que é atribuído a cada lote e deve ser
registado no modelo de requisição, em conjunto com o lote e fornecedor31.
Também este aviamento requer prescrição manual em modelo próprio (Anexo
11), válida durante 24 horas. Cada requisição contém duas vias, sendo uma delas
arquivada nos SF e a outra no respetivo serviço clínico, durante um período de 50
anos31.
Para diminuir a possibilidade de ocorrência de erros, cada embalagem segue
com o rótulo contendo o nome do doente, número do processo e respetivo serviço.

4.2.6. Medicamentos Anti-infeciosos
Os medicamentos destinados a serem utilizados no tratamento de doenças
infeciosas, como antibacterianos, antifúngicos, antivíricos e antiparasitários são
prescritos através do GHAF ou manualmente, em impresso próprio se o serviço não
apresentar DIDDU, e tem validade de 7 dias 33.
4.2.7. Antídotos
Os antídotos são substâncias ou misturas que se destinam a atenuar ou
neutralizar os efeitos de outras com caraterísticas tóxicas, devendo a sua prescrição ser
efetuada em impresso próprio ou eletronicamente33 (Anexo 12).

4.2.8. Distribuição de Material de Penso
As prescrições relativas a material de penso devem ter em consideração o tipo
e as características da ferida a tratar, como o local, tamanho, presença ou ausência de
infeção, exsudado, necrose e odor. Para tal, existe nos SF uma tabela em que é referido
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o material de penso disponível mais indicado de acordo com as especificidades de cada
ferida33.
Todas as prescrições relativas a estes produtos devem ser feitas em impresso
próprio, tendo uma validade máxima de 8 dias 33 (Anexo 13).

4.3.

Distribuição em Regime de Ambulatório

A Unidade de Farmácia de Ambulatório é o local de cedência de medicamentos
que exijam um maior controlo e vigilância, devido às suas características e também pela
necessidade de assegurar a adesão à terapêutica por parte do doente.
No âmbito da política do medicamento e do acesso à prestação de cuidados de
saúde, procede-se à dispensa de medicamentos, com comparticipação total,
assegurada

pelo

Serviço

Nacional

de

Saúde

em

casos

devidamente

regulamentados37,38.
A distribuição em regime de ambulatório permite uma redução de custos, na
medida em que não há necessidade de internamento do doente, este pode fazer a
terapêutica em ambiente familiar e há uma redução dos riscos de infeções relacionados
com um internamento39.
A UFA encontra-se nos SF, tendo um acesso pelo exterior, o horário de
funcionamento é de segunda a sexta-feira entre as 9h e as 17h. Contém uma sala de
espera com sistema de senhas o que permite uma melhor organização do atendimento.
A sala de atendimento possui três balcões (Anexo 14) e existe também um gabinete de
atendimento para situações que necessitem de alguma privacidade ou quando há
muitos utentes em espera.
Os medicamentos encontram-se arrumados em gavetas, agrupados por
patologia e por ordem alfabética (Anexo 15). Os medicamentos que necessitam de
refrigeração encontram-se nas câmaras frigoríficas a uma temperatura de 2 a 8º.
A gestão dos stocks é feita pelo método Kanban, sendo este enviado ao APF
quando é atingido o ponto de encomenda.
Normalmente a prescrição médica é feita eletronicamente, contudo existem
casos em que a prescrição é feita em papel, como é o caso de produtos de nutrição
clínica. A prescrição da talidomida é sempre acompanhada de um impresso próprio
(Anexo 16), que define se o doente se trata de um homem, ou mulher com ou sem
potencial para engravidar. No caso de se tratar de uma mulher com potencial para
engravidar o impresso deverá ter sempre a informação de um resultado negativo de
gravidez. A prescrição de hemoderivados é também realizada em impresso próprio,
modelo 1804, no qual é obrigatório o registo de lotes e respetivo CAUL 40.
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Compete ao farmacêutico validar a prescrição, confirmando se a prescrição foi
elaborada de acordo com as normas definidas, a identificação do doente, a
denominação do medicamento, dose, frequência e via de administração, bem como a
data da próxima consulta40.
A farmácia de ambulatório dispensa medicamentos nas seguintes situações:
medicamentos

cuja

dispensa

se

encontra

autorizada

por

diplomas

legais;

medicamentos cuja dispensa se encontra autorizada por diplomas legais mas com
restrições impostas pelo CHP; medicamentos sem diplomas legais que autorizem a sua
dispensa mas com deliberações específicas autorizadas pelo Conselho de
Administração do CHP; medicamentos no âmbito de alta precoce e medicamentos sem
diplomas legais ou deliberações específicas mas previamente sujeitos a autorização
pela CFT40.
A dispensa de medicamentos obedece a algumas orientações definidas na
respetiva Instrução de Trabalho, de forma a que haja uma melhor gestão dos stocks e
um controlo racional dos custos. Quando o custo total dos medicamentos é inferior a
100 euros, a terapêutica é dada para três meses, no caso de o utente não ser residente
no Porto, a condição é que o valor seja inferior a 300 euros. Para quantias superiores,
a dispensa é feita apenas para um mês. No caso de doentes transplantados renais ou
hepáticos, a medicação imunossupressora é dada para três meses39.
O farmacêutico analisa o caso e decide a quantidade de medicação a dispensar,
registando no sistema informático a quantidade e o lote. O farmacêutico tem um papel
fundamental na informação ao utente, relativamente a possíveis efeitos adversos, ao
modo de administração e ao modo de conservação39,40.
A farmácia de ambulatório está autorizada pelo Ministério da Saúde a vender
medicamentos em situações excecionais, como é o caso de medicamentos em rutura,
nestes casos, é necessário um documento carimbado por três farmácias que comprove
a inexistência do medicamento. O preço de venda nestas situações é igual ao preço de
custo41.

5. Investigação e Desenvolvimento: Ensaios Clínicos
Atualmente existem patologias para as quais ainda não há terapêutica
apropriada, ou para as quais os meios utilizados são ainda limitados. Como tal, a
procura de novos fármacos é cada vez mais uma área importante para o
desenvolvimento da medicina e das condições de saúde da população 42,43.
No entanto, a implementação de terapêuticas com novos fármacos é um
processo moroso, sendo a realização de ensaios pré-clínicos e clínicos de extrema
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importância para demonstrar as suas potencialidades e essencial para a sua aprovação
pelas autoridades reguladoras43.
A realização de ensaios clínicos com medicamentos de uso humano em Portugal
é regulada pelo Decreto-Lei nº 46/2004 de 19 de agosto. Neste documento é definido
que um Ensaio Clínico se trata de “qualquer investigação conduzida no ser humano,
destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos
farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou analisar a absorção,
a distribuição o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos
experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança e eficácia”42,44. Esta legislação tem
como objetivo harmonizar os conceitos relativos às Boas Práticas Clínicas.
Os ensaios clínicos compreendem quatro fases, a fase I inclui voluntários
saudáveis de modo a estudar a farmacocinética, a farmacodinâmica e segurança do
fármaco; na fase II são selecionados alguns doentes para avaliar a segurança e a dose;
a fase III inclui um maior número de doentes em que se verifica a eficácia do fármaco;
por último, a fase IV pretende verificar a efetividade do mesmo 43. No CHP realizam-se
ensaios principalmente de fase III, no entanto, estão a decorrer também alguns ensaios
de fase II e IV.
No decorrer de um ensaio clínico é fundamental garantir a segurança e os
direitos dos participantes, sendo fulcral o cumprimento das Boas Práticas Clínicas por
parte dos intervenientes.
São vários os intervenientes de um Ensaio Clínico, o promotor (responsável pela
realização, gestão e pelo financiamento do ensaio clínico, bem como pelo pedido de
aprovação às autoridades reguladoras), o investigador (médico com experiência
profissional e habilitações científicas), o monitor (que é o elo de ligação entre o promotor
e o investigador, é também a pessoa que supervisiona o Ensaio Clínico), o Farmacêutico
(é responsável pelo circuito do medicamento experimental desde a sua receção nos SF
até à sua dispensa ao utente)42.
Inicialmente, realiza-se uma visita de pré-estudo, onde se avalia as condições
do centro, nomeadamente a equipa, a população exigida e as infraestruturas. Após esta
visita, é necessário a autorização da CEIC e do INFARMED para o estudo. Após
autorização do estudo, realiza-se uma visita de início que tem por objetivo apresentar o
protocolo e treinar a equipa. Ao longo do estudo, o monitor realiza visitas de
monitorização ao centro, nas quais avalia a informação recolhida até à data, os dados
relativos à temperatura e humidade 43.
No decorrer do nosso estágio tivermos a oportunidade de assistir a uma visita
de início e duas visitas de monitorização.
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5.1.

Instalações dos Ensaios Clínicos

Nos SF existem duas salas destinadas aos ensaios clínicos, uma sala de acesso
restrito, na qual se armazenam os medicamentos experimentais, esta sala mantém a
temperatura e humidade controladas e monitorizadas. A outra sala é onde se realizam
as reuniões e onde se arquiva toda a documentação relativa aos ensaios.

5.2.

Circuito do Medicamento Experimental

O farmacêutico é o responsável pela receção dos medicamentos experimentais,
verificando a integridade das embalagens e o número de unidades, o PV e o lote,
comparando com o documento recebido. Caso o Medicamento Experimental necessite
de uma conservação entre 2 e 8º, vem também um dispositivo que regista a temperatura
ao longo do transporte. Após a conferência, o farmacêutico deve reportar a receção do
medicamento experimental em plataforma própria (IVRS ou IWRS) 42,43.
O farmacêutico é também responsável pela dispensa dos medicamentos
experimentais, para tal, é sempre necessária uma prescrição. A dispensa pode ser feita
diretamente ao doente ou pode haver a intervenção do coordenador do estudo. As
informações sobre o número de lote, PV e quantidades dispensadas são registadas e
arquivadas na Unidade de Ensaios Clínicos 42,43.
Por norma, é sempre solicitado aos participantes a devolução da medicação quer
sejam embalagens vazias ou não utilizadas. Durante este processo, é necessário
proceder-se à sua contagem e respetivo registo.

6. Atividades Complementares
6.1.

Apresentações

Ao longo do nosso estágio no CHP tivemos a oportunidade de presenciar
algumas apresentações feitas por entidades externas sobre novos fármacos no
mercado e novos ensaios clínicos.
- Ponesimod + Tecfidera ( Actelion)
Assistimos a uma visita de início onde foi apresentado um estudo de
superioridade, de fase 3 prospetivo, multicêntrico, aleatorizado, em dupla ocultação,
cujo principal objetivo é determinar se a terapia complementar com ponesimod reduz a
frequência de recidivas em comparação com placebo, em doentes com esclerose
múltipla recidivante ativa tratados com fumarato de dimetilo (Tecfidera ).
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- Ibrutinib (Janssen)
Estivemos também presentes na apresentação de um novo fármaco a ser
introduzido no mercado pela Janssen, o Ibrutinib.
O Ibrutinib trata-se de uma pequena molécula, inibidora potente da Tirosina
Cinase de Bruton (BTK). Esta molécula forma uma ligação covalente com um resíduo
de cisteína (Cys-481) no local de ativação da BTK, levando a uma inibição irreversível
da atividade enzimática da BTK, que é uma
A BTK é uma importante molécula de sinalização do recetor de antigénio das
células B e das vias do recetor da citocina. A via do recetor de antigénio das células B
está envolvida na patogénese de várias neoplasias das células B, como Linfoma de
Células do Manto (LCM), Linfoma Difuso de Grandes Células B (LDGCB), Linfoma
Folicular e Leucemia Linfocítica Crónica (LLC).
O papel da BTK na sinalização através dos recetores de superfície das células
B leva à ativação das vias necessárias para desencadear a sua circulação, quimiotaxia
e a adesão. O ibrutinib demonstrou, em estudos pré-clínicos, que inibe eficazmente a
proliferação maligna das células B e a sobrevivência in vivo, assim como a migração
celular e adesão do substratro in vitro.
Este composto é administrado via oral, podendo a dose diária variar entre os
140mg e os 560mg45.

6.2.

Curso de Boas Práticas Clínicas

No âmbito dos ensaios clínicos, foi nos proporcionada a oportunidade de realizar
um curso de Boas Práticas Clínicas (GCP).
As GCP representam um conjunto de requisitos de qualidade que devem ser
respeitados durante a conceção, realização, registo e notificação dos ensaios clínicos
realizados em humanos, a fim de demonstrarem o perfil de eficácia e segurança de um
novo medicamento e, consequentemente serem aceites pelas autoridades reguladoras.
O curso por nós realizado intitula-se “Good Clinical Practice (Investigator
Version)” e consistiu numa exposição de qual o papel do investigador no ensaio clínico
e quais as atitudes corretas a tomar em cada situação. No final, fomos submetidas a um
conjunto de questões com o intuito de testar o conhecimento adquirido e obter um
certificado “Investigator Site Personnel ICH GCP Training Certificate”.
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6.3.

Pesquisa Bibliográfica

- Mucopolissacaridose Tipo VII (MPS VII)
Durante a nossa passagem pela unidade de ensaios clínicos foi-nos apresentado
o ensaio clínico de um fármaco para o tratamento da mucopolissacaridose tipo VII,
doença rara de que nunca tivemos conhecimento.
A mucopolissacaridose tipo VII (Síndrome de Sly) trata-se de uma doença
metabólica hereditária (autossómica recessiva), ultra rara, crónica, com risco de vida
associado.
Esta patologia é caraterizada por uma deficiente atividade da enzima lipossomal
beta-glucorunidase (GUS), uma das enzimas envolvidas na degradação de três
glucoseaminoglicanos (GAG’s): Sulfato de Dermatano (DS), Sulfato de 6-Condroitina
(CS) e Sulfato de Heparano (HS). Na ausência da GUS, estes três GAG’s são apenas
parcialmente degradados e os fragmentos resultantes são acumulados nos lisossomas
de vários tecidos, podendo levar a disfunções celulares e em órgãos.
A acumulação destes compostos resulta em várias complicações, de diferentes
graus de severidade, como hepatoesplenomegalia, défice cognitivo, displasia
esquelética, complicações respiratórias e cardiovasculares e problemas nas
articulações.
Atualmente não existe nenhum tratamento aprovado para a MPS tipo VII,
encontrando-se, no entanto, em ensaios clínicos o UX003 (intravenoso), uma betaglucorunidase recombinante humana, usada como terapia de reposição da enzima 46.

7. Conclusão
A Farmácia Hospitalar representa, em Portugal, a segunda maior área de
distribuição dos farmacêuticos, contudo a realidade da atividade destes profissionais de
saúde no contexto hospitalar era para nós desconhecida. Assim, os dois meses de
estágio no CHP deu-nos a oportunidade de presenciar como funcionam os vários
setores dos Serviços Farmacêuticos, bem como as diferentes funções desempenhadas
pelo farmacêutico ao longo do circuito do medicamento.
No APF adquirimos competências na gestão de stocks, receção e verificação de
mercadorias, no seu armazenamento e distribuição clássica (quer por kanban quer por
Pyxis) e ainda nos foi possível entender como funciona a obtenção e cedência de
empréstimos de medicamentos.
A nossa semana na DID foi importante para entender melhor o importante papel
do farmacêutico no circuito do medicamento, na medida em que foi possível
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experienciar a validação de prescrições médicas, emissão de listas de aviamento,
prescrição e dispensa de psicotrópicos e estupefacientes, material de penso, antídotos
e hemoderivados.
A UFA deu-nos a oportunidade de contactarmos diretamente com os utentes do
CHP, através da dispensa de medicamentos. Além disso, neste setor aprendemos ainda
a repor e organizar os demais medicamentos e produtos farmacêuticos.
Durante o tempo que passamos na UFO pudemos compreender que forma funciona um
Hospital de Dia, no que diz respeito à oncologia, sendo que ficamos a conhecer os
procedimentos associados ao tratamento do cancro, que se baseia em protocolos
estabelecidos de acordo com o tipo e estadio da doença. Além disto, ainda nos foi
possível assistir à validação da prescrição médica e preparação de citotóxicos.
Na Produção assistimos à preparação de medicamentos estéreis e não estéreis,
bem como aos procedimentos envolvidos desde a sua requisição até à sua distribuição
nos diversos setores. No que diz respeito aos medicamentos não estéreis foi possível
aplicarmos o nosso conhecimento em tecnologia farmacêutica, tendo sido por nós
preparado várias formulações (xaropes, papeis, soluções orais, entre outros). Em
relação aos produtos estéreis, presenciamos todo o cuidadoso e minucioso
procedimento adotado para a sua preparação.
Finalmente, na unidade de ensaios clínicos pudemos constatar que se tratava
de uma área muito pouco aprofundada durante a nossa formação académica, mas com
grande importância nos dias atuais. Assim, neste período conseguimos compreender
todos os procedimentos que envolvem os ensaios clínicos, uma vez que assistimos a
visitas de pré-ensaio e monitorização, estudamos os protocolos de muitos dos estudos
em curso no CHP e acompanhamos todo o circuito do medicamento experimental,
desde a sua receção, armazenamento, dispensa e devolução.
Deste modo, estes dois meses de estágio foram para nós uma oportunidade de
consolidar conhecimentos que já havíamos adquirido ao longo do curso, mas
principalmente permitiu o desenvolvimento de novas competências e de novas
ferramentas de trabalho, muito úteis para o futuro, uma vez que nos colocou em contacto
com uma outra perspetiva da profissão farmacêutica, até então para nós pouco
conhecida.
"Em cada medicamento que alivia as dores da humanidade está a ciência do
farmacêutico."
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8. Anexos
Anexo 1 – Kanban vermelho, corresponde a localização no APF

Anexo 2 – Ordem de Preparação de um medicamento não estéril

Anexo 3 – Rótulo de um medicamento não estéril
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Anexo 4 – Ordem de Preparação de uma bolsa para nutrição parentérica

Anexo 5 – Rótulo de uma bolsa para nutrição parentérica

Anexo 6 – Rótulo de um medicamento estéril
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Anexo 7 – Câmara de Fluxo Laminar Vertical da UFO

Anexo 8 – Ordem de Preparação de um citotóxico e respetivas sustâncias

Anexo 9 – Rótulo de um medicamento citotóxico
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Anexo 10 – Folha de prescrição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos

Anexo 11 – Folha de prescrição de hemoderivados

Anexo 12 – Folha de prescrição de antídotos

24

Anexo 13 – Folha de prescrição de material de penso

Anexo 14 – UFA

Anexo 15 – Local de arrumo dos medicamentos segundo a patologia
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Anexo 16 – Folha que deve acompanhar a prescrição da talidomida (Programa de
Prevenção da Gravidez)
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