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Resumo

O relatório que se segue é relativo ao estágio que realizei na Farmácia Vitória, em

Guimarães, entre os dias 1 de Março e 17 de Julho de 2017 e é composto por duas partes

(I e II), sendo a parte I dedicada às atividades que realizei na Farmácia Vitória e ao que

aprendi acerca do funcionamento da mesma e a parte II aos temas que desenvolvi durante

o período em que estive a estagiar.

Ao longo da parte I são abordados o enquadramento social e geográfico da

Farmácia Vitória, o perfil dos seus utentes, o espaço físico do estabelecimento e os

procedimentos relacionados com a gestão, o armazenamento, a receção de encomendas

e o atendimento. Esta parte termina com a descrição das atividades que fui realizando ao

longo dos quatro meses e meio de estágio.

Na segunda parte do relatório encontra-se a descrição dos trabalhos temáticos que

realizei durante o estágio, nomeadamente um compêndio com os produtos de uso

veterinário presentes na Farmácia Vitória, três modelos de marcadores de incentivo à

prevenção de parasitoses em animais e à desparasitação regular dos mesmos e, por fim,

uma apresentação oral a estudantes do primeiro ciclo do ensino básico acerca da higiene

das mãos e da boca.
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Parte I – Farmácia Vitória

1. Introdução
O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas reserva parte do último semestre

dos seus cinco anos à integração do estudante no ambiente profissional de uma Farmácia

Comunitária. Assim sendo, é durante esta fase da sua formação que o futuro farmacêutico

é desafiado não só a aplicar os conhecimentos adquiridos nos anos anteriores, mas

também a desenvolver a vertente ética e humana indissociáveis desta e de muitas outras

áreas da saúde.

Neste contexto, a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e a Ordem dos

Farmacêuticos possibilitam a realização de um estágio curricular aos estudantes do quinto

ano, tendo estes o seu primeiro contacto com a atividade laboral de um farmacêutico num

ambiente de Farmácia Comunitária.

O relatório que se segue foi elaborado após um estágio de quatro meses e meio

realizado na Farmácia Vitória, em Guimarães, sob orientação da Dr.ª Marta Leite.

2. Localização e enquadramento
A Farmácia Vitória é propriedade da empresa Lifejourney SA, sendo administrada

pelo grupo Still the Same. Está localizada no espaço comercial GuimarãesShopping, que

por sua vez se situa na Alameda Doutor Mariano Felgueiras, em Creixomil, uma das

freguesias mais populosas do perímetro urbano da cidade de Guimarães. Do outro lado da

referida avenida encontra-se o Hospital Senhora da Oliveira que, ao servir diretamente as

populações dos concelhos de Guimarães, Fafe, Vizela, Mondim de Basto e Cabeceiras de

Basto e ainda os utentes de Famalicão, Felgueiras e Celorico de Basto que assim o

desejarem, possibilita a concentração diária de um número relativamente elevado de

potenciais utentes da Farmácia Vitória. Também a proximidade ao centro da cidade e o

facto de estar integrada num espaço comercial justificam o movimento e a vida que se faz

sentir na farmácia e no espaço envolvente durante grande parte do dia [1].

3. Utentes
A diversidade de utentes da farmácia Vitória é bastante notória e resulta de uma

mistura de utentes habituais, maioritariamente idosos, e utentes ocasionais da farmácia,

tendencialmente mais jovens. Os primeiros resultam, em parte, da proximidade da farmácia

à central de camionagem (integrada no mesmo espaço comercial), ao Hospital Senhora da

Oliveira e a algumas das maiores zonas residenciais da cidade, sendo que os protocolos
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estabelecidos com várias associações de Guimarães também contribuem bastante para

atrair a referida faixa etária. Já em relação aos clientes mais jovens, a sua afluência pode

ser justificada, em grande parte, pela localização num atrativo espaço comercial com um

generoso parque de estacionamento, pela proximidade ao já referido Hospital e também

pelos protocolos que a Farmácia Vitória estabelece com inúmeras empresas, com

vantagens para os seus trabalhadores.

O perfil dos utentes da Farmácia Vitória varia de forma evidente ao longo do dia,

sendo que, em dias úteis, os doentes crónicos e idosos são indubitavelmente dominantes

durante a manhã, ao passo que, durante a tarde, se vai sentindo, particularmente com a

aproximação do horário pós-laboral de grande parte dos trabalhadores, um aumento do

número de utentes pertencentes à população ativa. De resto, o número de utentes

pertencentes a faixas etárias menos envelhecidas cresce também aos Sábados e

Domingos. A variação do perfil dos utentes da Farmácia Vitória não acontece apenas ao

longo do dia ou da semana, sendo também marcada pela sazonalidade. Assim, com a

aproximação do Verão é possível perceber um aumento do número de transeuntes no

interior do GuimarãesShopping, que se deve não só às férias escolares mas também ao

aumento do número de emigrantes presentes na cidade. Este movimento acentuado no

espaço comercial reflete-se naturalmente no número de utentes da Farmácia Vitória.

Relativamente ao tipo de atendimento, torna-se claro que os doentes mais idosos,

maioritariamente crónicos, requerem sobretudo dispensas de medicação prescrita, ao

passo que os utentes ocasionais representam outro tipo de desafios, já que expõem,

muitas vezes, as suas situações diretamente na farmácia, esperando um aconselhamento

adequado da parte do profissional de saúde que têm diante de si.

4. Organização do espaço físico
As instalações da Farmácia Vitória estão distribuídas por dois pisos. O piso inferior

é composto por uma área de atendimento ao público e um gabinete de atendimento

personalizado, ao passo que no piso superior é possível encontrar o armazém, uma zona

de receção de encomendas, uma zona destinada à preparação de medicação para

entregas, um escritório, um laboratório, um compartimento destinado às refeições e ao

repouso dos colaboradores e ainda um robot, que facilita o acesso a grande parte da

medicação.

4.1. Área de atendimento ao público
A área de atendimento ao público da farmácia apresenta nove postos de

atendimento numerados, aos quais os utentes se dirigem pela ordem definida pelo sistema

de senhas, sendo que cada utente deve retirar, num dispositivo à entrada da farmácia, a
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senha que se adequa à sua situação. Existem três categorias de senhas: A, B e C. A senha

A é destinada ao atendimento geral, a senha B está reservada para os utentes prioritários

e a senha C tem em vista as reservas.

Atrás dos balcões situam-se duas portas de saída do robot instalado no piso

superior, um frigorífico destinado aos produtos cuja conservação deve ser feita a baixas

temperaturas e vários expositores contendo produtos de venda livre, como suplementos

alimentares, produtos homeopáticos, medicamentos não sujeitos a receita médica,

dispositivos médicos, produtos de dermocosmética e produtos de higiene oral. Esta zona

contém ainda várias gavetas, onde estão armazenados, entre outros, contracetivos orais,

xaropes, produtos veterinários, desinfetantes, produtos destinados à região auricular,

medicamentos transdérmicos e compressas.

A área da farmácia onde os utentes circulam está equipada com expositores

recheados, essencialmente, com produtos de dermocosmética e produtos de puericultura,

todos devidamente etiquetados com o preço de venda ao público. À entrada da farmácia

está disponível ainda uma balança capaz de determinar a massa corporal e a altura.

4.2. Gabinete de atendimento personalizado
O atendimento personalizado aos utentes é executado num gabinete com

condições para a medição dos valores da pressão arterial e de parâmetros bioquímicos,

nomeadamente de glicemia e colesterol total. Este gabinete confere uma maior privacidade

aos utentes em relação ao restante espaço da farmácia, o que facilita o diálogo e a

compreensão do problema por parte dos profissionais de saúde. Neste compartimento

realizam-se também rastreios, consultas de nutrição e ações de formação.

4.3. Armazém
Na Farmácia Vitória, uma grande parte dos medicamentos encontra-se

armazenada no interior do robot ou distribuída pelas gavetas e prateleiras da área de

atendimento. Assim, o armazém está essencialmente destinado aos produtos excedentes

ou de dimensões não comportáveis com os espaços anteriormente referidos. Neste

espaço, os medicamentos genéricos estão organizados por laboratório e os medicamentos

de marca distribuídos por ordem alfabética. O armazém engloba ainda prateleiras

destinadas a ampolas, saquetas, champôs, produtos de dermocosmética, produtos de

higiene oral, fraldas, nutrição infantil, xaropes e produtos diversos. A área do armazém está

equipada com um termohigrómetro que permite monitorizar a temperatura e a humidade e

um ar condicionado, que ajuda a otimizar as condições de conservação dos medicamentos.

De resto, existem termohigrómetros em todos os locais da farmácia nos quais se
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armazenam medicamentos ou matérias-primas, nomeadamente o robot, o laboratório, o

armazém, a zona de atendimento e o frigorífico.

4.4. Zona de receção de encomendas
A zona de receção de encomendas insere-se no mesmo espaço do armazém e é

composta por um balcão onde estão instalados dois computadores e uma impressora. Por

cima do referido balcão existem várias prateleiras que contêm todos os produtos

reservados, organizados por ordem alfabética e separados em “pagos” e “não pagos”.

Neste espaço é feita a conferência e receção das encomendas, tal como o registo

e comunicação aos fornecedores de quaisquer inconformidades que possam ocorrer com

as mesmas. Procede-se ainda à etiquetagem dos produtos expostos na zona de circulação

dos utentes e digitaliza-se as receitas manuais.

4.5. Zona destinada à preparação da medicação para entregas
A faturação e preparação da medicação para entregas é efetuada numa secretária

instalada no armazém, que compreende dois postos de trabalho equipados com

computadores, sendo que num são separados e faturados os produtos destinados a

entregas a lares e hospitais e no outro os produtos destinados a entregas a empresas da

região.

4.6. Escritório
O escritório é maioritariamente utilizado pela Diretora Técnica da farmácia e possui

uma secretária com um computador, um contador de moedas, diversas prateleiras com

toda a documentação obrigatória e/ou necessária ao funcionamento da farmácia, cofres

portáteis com os fundos de caixa de todos os colaboradores, receitas manuais por conferir,

gavetas destinadas aos medicamentos psicotrópicos e registos das vendas dos mesmos.

Neste compartimento são trabalhados os assuntos de carácter administrativo da farmácia.

4.7. Laboratório
Apesar de já o ter feito com mais frequência no passado, atualmente a produção de

medicamentos manipulados na farmácia Vitória é quase inexistente, sendo o espaço do

laboratório maioritariamente utilizado para a preparação de antibióticos e para o

armazenamento de matérias-primas e de medicamentos manipulados preparados noutras

farmácias. Ainda assim, este laboratório cumpre todos os requisitos necessários à

preparação deste tipo de medicamentos, estando equipado com uma bancada e com
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material de laboratório diverso e possuindo todas as fontes bibliográficas requeridas, entre

as quais a Farmacopeia Portuguesa IX e o Formulário Galénico Português.

4.8. Sala de refeições
A Farmácia Vitória dispõe de um espaço destinado aos seus colaboradores, onde

existe uma mesa para refeições, um micro-ondas, um frigorífico, uma máquina de café e

uma estante onde lhes é possível guardar alguns pertences.

4.9. Robot
É no robot da farmácia que está armazenada grande parte dos medicamentos

existentes. No entanto, há diversos produtos que, pelas suas dimensões ou forma, não são

passíveis de ser armazenados no robot da farmácia. A estes juntam-se também as

ampolas e os xaropes que, pelo risco de quebra associado, são armazenados nas

prateleiras do armazém.

Os produtos são colocados no interior do robot a partir do armazém, através de um

pequeno tapete rolante, e podem ser retirados por três portas de saída diferentes, sendo

que uma termina no armazém e as outras duas comunicam com o piso inferior.

5. Recursos humanos
A equipa da farmácia Vitória é constituída por uma Diretora Técnica, uma

farmacêutica substituta, dez farmacêuticos, nove técnicos de farmácia, dois técnicos

auxiliares de farmácia e uma comercial.

6. Horário
A farmácia Vitória labora em horário alargado, iniciando a sua atividade às 9 horas

e encerrando às 23 horas de segunda a quinta-feira e preenchendo o horário das 9 às 24

horas à sexta-feira, ao sábado e em vésperas de feriados e das 9 às 22 horas aos

domingos e feriados. A cada dez dias a farmácia realiza um serviço noturno, que é

cumprido através do postigo voltado para o exterior do espaço comercial

GuimarãesShopping.

7. Gestão
7.1. Stocks
Os stocks da farmácia são definidos tendo em conta diversos fatores, entre os quais

as necessidades e as opções dos utentes, a sazonalidade, as condições comerciais dos

produtos, o espaço físico da farmácia e o equilíbrio financeiro. Com vista nestes fatores, é
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definido um stock mínimo, para assegurar a sua disponibilidade aos utentes, e um stock

máximo, de forma a evitar posteriores dificuldades relacionadas com os prazos de validade

e com o espaço físico do armazém.

A gestão de stocks é um trabalho levado a cabo pela Diretora Técnica da farmácia

e por duas farmacêuticas. Consoante as vendas e os stocks definidos, o sistema

informático, que corresponde ao Sifarma2000, emite diariamente uma lista de produtos a

encomendar, que pode depois ser ajustada manualmente antes de ser enviada ao

fornecedor.

7.2. Fornecedores
A Farmácia Vitória realiza a maior parte das suas encomendas através de cinco

distribuidores grossistas, que são a Alliance Healthcare (o principal), a Empifarma, a OCP

Portugal, a Plural e a Proquifa, sendo tidos em conta vários fatores de seleção,

nomeadamente as vantagens económicas, a capacidade de resposta e a facilidade de

comunicação e resolução de problemas.

8. Receção de encomendas e armazenamento
8.1. Receção de encomendas
As encomendas são entregues na Farmácia Vitória através de uma porta que

comunica com o exterior do GuimarãesShopping, sendo encaminhadas diretamente para

a zona de receção de encomendas, onde a guia de remessa é assinada por um colaborador

da farmácia. Os produtos encomendados chegam no interior de contentores apropriados

para o transporte de produtos farmacêuticos, com isolamento térmico e acumuladores de

frio quando contêm produtos que devem ser conservados a baixas temperaturas.

A receção da encomenda começa com a organização das faturas, sendo os

documentos originais arquivados em local apropriado e os duplicados colocados junto dos

produtos a receber para que a encomenda possa ser conferida. Cada fatura possui a

identificação do distribuidor e a listagem dos produtos encomendados, identificados por

nome e código nacional português (CNP), bem como as quantidades encomendadas e

recebidas, os preços de venda à farmácia (PVF), o imposto de valor acrescentado (IVA) e

o preço de venda ao público (PVP) de cada produto. No final da fatura estão listados os

produtos encomendados que não foram enviados e a justificação da falta de cada um, bem

como o valor total da encomenda. Se na encomenda tiverem sido solicitados

medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos, as faturas devem ser acompanhadas de

uma folha de requisição desse tipo de medicamentos com o respetivo duplicado.
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Os primeiros produtos de cada encomenda a ser conferidos são os produtos de frio,

para que sejam rapidamente colocados no frigorífico, sendo anotadas no duplicado da

fatura as quantidades e as datas de validade. A verificação dos restantes produtos é feita

em simultâneo com a receção da encomenda no sistema informático.

Para receber uma encomenda diária efetuada através do próprio Sifarma2000 basta

aceder ao separador “Receção de Encomendas”, localizar o número da encomenda

pretendida e introduzir no sistema o número da fatura, o valor da encomenda e os produtos

que efetivamente foram recebidos. Feito isto, devem ser verificados e, se necessário,

corrigidos os PVF de todos os produtos. Por fim deve ser comparado o número de unidades

e o valor total da encomenda registados pelo sistema informático com os dados indicados

na fatura. Terminada a encomenda, e caso existam produtos encomendados que não

foram recebidos, o Sifarma2000 emite uma lista dos produtos em falta, que pode ser

enviada ao INFARMED. Nos casos em que a encomenda não foi realizada através do

Sifarma2000 mas sim por via telefónica, é necessário aceder ao separador “Gestão de

Encomendas” para criar a encomenda no sistema de modo a que esta possa ser recebida

posteriormente.

Perante a falta de produtos faturados na encomenda, deve ser feita uma

reclamação por telefone ao distribuidor grossista, que associará um código à reclamação,

código esse que deverá ser registado, em conjunto com outros dados relativos à

reclamação (nome do operador, data, produtos em falta e nome do colaborador da

distribuidora que atendeu a reclamação), num documento informático destinado a esse fim.

A posterior regularização da situação deve ser também apontada no mesmo documento.

Se forem detetadas inconformidades nos produtos recebidos, é possível recorrer a

uma devolução. O processo de devolução deve, no entanto, ser reservado a situações em

que o produto faturado não corresponde ao produto recebido, tem a sua integridade

comprometida ou tem uma validade inferior a seis meses. A devolução pode ainda ser

efetuada por indicação do INFARMED. Nos referidos casos procede-se então à emissão

de uma nota de devolução, que contém a identificação e a quantidade do produto a

devolver, bem como o número da fatura da encomenda em que o artigo foi recebido.

No caso de a distribuidora aceitar a devolução, pode enviar uma nota de crédito ou

sugerir a troca por um produto idêntico ou de preço similar. Se a devolução não for aceite,

o produto será novamente entregue à farmácia.

8.2. Armazenamento
O armazenamento organizado dos produtos na Farmácia Vitória constitui uma

etapa muito importante de modo a ser possível manter um controlo rigoroso dos stocks e

a agilizar o seu acesso na hora da dispensa dos mesmos. Como já foi referido, a maior
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parte dos produtos são armazenados no robot, o que facilita bastante o acesso aos

mesmos, o escoamento com base nos prazos de validade (First Expired First Out) e a

contagem real dos produtos em stock. No entanto, o robot tem uma capacidade limitada e

não pode armazenar todos os tipos de produtos, tornando necessária a existência de um

armazém. Assim, os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) são normalmente

armazenados dentro do robot, exceto quando não têm uma dimensão compatível com o

mesmo ou quando são facilmente quebráveis, ficando no armazém (ampolas, saquetas e

embalagens de grande dimensão) ou nas gavetas atrás dos balcões (xaropes e outros

medicamentos com grande rotatividade). Não obstante, existem também alguns

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) e suplementos alimentares que são

armazenados no interior do robot, estando definido na ficha de cada produto, no sistema

informático, se o medicamento deve ser colocado no interior do robot ou não. Os produtos

pré-definidos como sendo de armazenamento fora do robot possuem lugares próprios no

armazém ou nas gavetas, prateleiras ou expositores do piso inferior. Todos aqueles

medicamentos que devem ser armazenados no robot mas que, pela sua grande existência

em stock, têm de permanecer no armazém, são distribuídos por prateleiras destinadas a

esse efeito, por ordem alfabética, no caso dos medicamentos de marca, ou agrupados por

laboratório, no caso dos medicamentos genéricos. De toda a vez que qualquer colaborador

da farmácia tenha de recorrer a estas prateleiras para dispensar um medicamento, deve

repor uma quantidade razoável do medicamento para o interior do robot, de modo a que

volte a estar disponível no mesmo. Os produtos de frio são sempre armazenados no

frigorífico que a farmácia dispõe para esse fim, tendo este uma temperatura

constantemente controlada entre os 2 e os 8 ºC.

A introdução dos produtos no robot é feita através de um tapete rolante, sendo

precedida da passagem do código de barras da embalagem num leitor ótico e da indicação

do prazo de validade, de modo a que o robot possa reconhecer e definir uma ordem de

dispensa das unidades introduzidas. Todos os produtos introduzidos são verificados pelo

sistema de vídeo VidCap após passarem para o interior do robot, de modo a garantir que

não existiu qualquer erro na sua introdução.

As encomendas que contêm uma grande quantidade de produtos para armazenar

no robot podem ser introduzidas diretamente no mesmo através de uma função do

Sifarma2000 que permite que a verificação dos produtos seja efetuada através da

passagem dos códigos de barras no leitor ótico. Neste caso, se também estiverem

presentes na encomenda produtos que devam ser armazenados fora do robot, estes

devem ser conferidos no final da forma convencional.

Devido à enorme variedade de produtos que podem ser adquiridos numa farmácia,

à grande quantidade de laboratórios que produzem determinados medicamentos e à
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capacidade de armazenamento limitada pelo espaço físico disponível, nem sempre é

possível satisfazer imediatamente os pedidos de todos os utentes. Assim, a Farmácia

Vitória recorre a um sistema de reservas no qual o colaborador responsável pelo

atendimento ao utente efetua imediatamente uma encomenda instantânea a um dos

fornecedores habituais da farmácia. A encomenda fica então associada à reserva no

sistema informático e, assim que dá entrada na farmácia, é conferida e separada dos

restantes produtos, sendo identificada e colocada numa estante onde todas as reservas se

encontram organizadas por ordem alfabética do nome do produto.

8.3. Prazos de validade
A verificação dos prazos de validade dos produtos da Farmácia Vitória está

entregue, maioritariamente, a dois colaboradores, que efetuam este procedimento

mensalmente. Para tal, recorrem ao Sifarma2000 de modo a obter uma listagem dos

produtos que expiram dentro de seis meses e confirmam, fisicamente, a validade de cada

embalagem.

Na presença de produtos de venda livre (nomeadamente de dermocosmética) com

um prazo de validade inferior a seis meses, a farmácia realiza campanhas promocionais

de modo a promover o escoamento dos mesmos. Os produtos com um prazo de validade

inferior a dois meses são devolvidos ao fornecedor.

9. Atendimento e dispensa de medicamentos

Em grande parte das situações, é na farmácia comunitária que o utente tem o seu

último contacto com um profissional de saúde antes de proceder à terapêutica. Assim, a

dispensa de medicamentos na farmácia assume um papel importantíssimo para que o

utente possa efetuar o seu tratamento de forma correta e segura. Deste modo, é

indispensável que o atendimento ao utente seja efetuado com todo o rigor científico e

responsabilidade ética exigidos e não de uma forma exclusivamente comercial.

Perante o utente, o farmacêutico deve manter uma postura adequada e conduzir o

diálogo de modo a obter as informações necessárias para um aconselhamento correto.

Para isto, torna-se muitas vezes necessário conquistar a confiança e o à-vontade do utente,

o que pode ser feito através de alguns comportamentos específicos, como tratar o utente

pelo seu nome, encara-lo olhos nos olhos, manifestar interesse e atenção relativamente ao

seu discurso e esclarecer e aconselhar o utente de forma segura e confiante, adaptando

sempre o vocabulário a quem está do outro lado do balcão.
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Na Farmácia Vitória o utente pode adquirir vários tipos de produtos, entre os quais

MSRM, MNSRM, suplementos alimentares, medicamentos homeopáticos, dispositivos

médicos, produtos de dermocosmética, produtos de higiene oral e produtos de uso

veterinário.

9.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM)
Os MSRM englobam, segundo o Decreto-Lei 176/2006 - 30 de agosto aqueles que:

possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo

quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica;

possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando utilizados com

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam;

contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou

reações adversas seja indispensável aprofundar; se destinem a ser administrados por via

parentérica [2].

9.1.1. Receitas médicas
Atualmente podem ser considerados três tipos de formatos de receitas médicas,

sendo eles as receitas manuais, as receitas eletrónicas materializadas e as receitas

eletrónicas desmaterializadas. Desde abril de 2016, através do Despacho de 25 de

fevereiro de 2016, as receitas manuais passaram a ser permitidas apenas excecionalmente

em caso de falência do sistema informático, inadaptação fundamentada do prescritor,

prescrição ao domicílio ou outras situações até ao máximo de quarenta receitas manuais.

Assim, passou a ser obrigatória a implementação do modelo eletrónico.

Nas receitas eletrónicas materializadas a prescrição é impressa e pode ser feita em

modo online ou offline. Em modo online a prescrição é imediatamente validada na Base de

Dados Nacional de Prescrições (BDNP), ao passo que em modo offline o registo é feito

posteriormente à sua emissão em papel e as receitas não podem ser dispensadas

eletronicamente nas farmácias.

As receitas eletrónicas desmaterializadas permitem ao prescritor incluir diferentes

tipologias de medicamentos na mesma receita, o que se torna bastante mais cómodo para

o utente, que pode ainda optar por adquirir apenas os produtos e as quantidades que

pretender em cada compra, ficando a receita válida para o levantamento da restante

medicação em qualquer farmácia até ao final da sua validade. Estas receitas são

constituídas por um “código de acesso e dispensa”, que possibilita ao utente o

levantamento da sua receita, e por um “código de direito de opção”, que lhe concede a

possibilidade de optar por qualquer medicamento que contenha o princípio ativo, a

dosagem e a forma farmacêutica prescritos. O utente tem ainda a possibilidade de receber
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via email ou SMS os códigos necessários ao levantamento da receita, não sendo

necessário qualquer documento físico. [3-5].

Todas as receitas devem ser analisadas pelo profissional de saúde encarregue da

sua dispensa, de modo a verificar a sua conformidade. Para que uma receita manual seja

considerada válida, esta deve conter a identificação do utente e do prescritor, o local de

prescrição, o subsistema de comparticipação dos medicamentos, as exceções que possam

estar presentes, a validade e a assinatura do prescritor, não devendo conter nenhuma

rasura por rubricar. Em relação às receitas eletrónicas, é necessária apenas a verificação

da identificação do utente, das exceções e da validade das linhas prescritas, sendo que a

restante informação é eletronicamente conferida através dos códigos introduzidos no

sistema informático.

9.1.2. Organização do receituário
As receitas manuais são, após dispensada a medicação, novamente conferidas e

assinadas pelo profissional de saúde responsável pela sua dispensa e por outro

colaborador. Posteriormente, são digitalizadas para que se possa manter um registo

informático das mesmas, sendo que cada documento fica identificado com a data e com a

identificação numérica do colaborador que aviou a receita.

Após a digitalização, as receitas são organizadas, por organismo de

comparticipação, em lotes de trinta receitas ordenadas numericamente, sendo depois

novamente conferidas por um farmacêutico. Os lotes são encerrados no final de cada mês

e são impressos e carimbados Verbetes de Identificação dos Lotes (VIL), que contemplam

resumos de todas as receitas dos respetivos lotes. O fecho dos lotes é ainda acompanhado

por um resumo dos verbetes de identificação, com posterior emissão da fatura mensal dos

medicamentos, que apresenta não só a quantia paga pelos utentes, mas também o valor

faturado às entidades comparticipadoras.

9.1.3. Regimes de comparticipação
As receitas não comparticipam sempre os medicamentos da mesma forma,

existindo um regime geral de comparticipação, um regime especial para pensionistas e

regimes específicos para várias patologias. Assim, o regime de comparticipação deve ser

corretamente indicado pelo médico no ato da prescrição, de modo a que possa ser aplicado

quando é efetuada a faturação na farmácia. Além dos referidos regimes, cujas

comparticipações são proporcionadas pelo estado, existem outros subsistemas de

comparticipação de medicamentos, que podem ser inseridos na venda quando o utente

apresenta um documento que comprove que se encontra abrangido pelos mesmos.
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9.1.4. Dispensa de MSRM
A dispensa de um MSRM deve ser acompanhada de um aconselhamento adequado

por parte do profissional de saúde, que deve transmitir ao utente as informações

necessárias, nomeadamente a posologia e possíveis cuidados a ter, para que este possa

realizar uma terapêutica correta e segura.

No ato da dispensa dos MSRM, o profissional de saúde introduz a medicação

prescrita de forma manual ou automática, conforme se trate de uma prescrição manual ou

eletrónica, respetivamente. No caso das receitas manuais, deve então ser introduzido o

plano de comparticipação da receita, sendo que nas receitas eletrónicas este passo é

realizado pelo próprio sistema. Por fim, todos os medicamentos são sujeitos a um

procedimento de verificação, durante o qual são conferidos o PVP, o CNP e as quantidades

de cada medicamento com o auxílio de um leitor ótico disponível em todos os postos de

atendimento da Farmácia Vitória, de modo a prevenir o risco de erro na dispensa. No verso

das receitas manuais deve ser impresso um documento de faturação, que necessita de ser

assinado pelo utente, que declara assim ter recebido os medicamentos presentes na

receita. Também nas dispensas comparticipadas por subsistemas de saúde são emitidos

documentos que requerem assinatura por parte do utente.

Os medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos, uma vez que se encontram

sujeitos a um controlo mais rigoroso, só devem ser dispensados mediante uma receita

especial, um documento de identificação (cartão de cidadão ou bilhete de identidade) e

após confirmação dos seguintes dados do utente aviado e do utente dispensado: nome,

morada, data de nascimento e número e validade do documento de identificação. A

dispensa de um medicamento estupefaciente ou psicotrópico deve ser sempre verificada

por dois profissionais de saúde. Após a faturação deste tipo de medicamentos é emitido,

juntamente com a fatura, um documento de dispensa de psicotrópicos, que deve ser

arquivado em local apropriado no escritório da farmácia, onde deve permanecer por um

período de três anos. Este tipo de controlo mais apertado em relação a estes fármacos

prende-se com a sua atuação ao nível do sistema nervoso central e risco de dependência.

No momento da dispensa, o farmacêutico tem o dever de informar o utente da

possibilidade de adquirir um dos cincos medicamentos mais baratos dentro do grupo

homogéneo prescrito e a farmácia deve ter ao seu dispor pelo menos três desses cinco

medicamentos. A dispensa de um medicamento não pertencente a este grupo deve ser

efetuada apenas se o doente assim o pretender.
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9.1.5. Sistema de reservas
Como já foi referido, nem sempre a farmácia tem a possibilidade de dispensar

imediatamente a alternativa pretendida pelo utente, sendo nestes casos, após verificação

da disponibilidade do medicamento no fornecedor, efetuada uma encomenda instantânea

associada a uma reserva, que normalmente assegura a chegada do medicamento em

menos de vinte e quatro horas, constituindo exceções os casos em que o produto não se

encontra disponível no armazém mais próximo do fornecedor ou em que tem de ser

encomendado por telefone a fornecedores menos habituais. Em qualquer dos casos, o

utente é sempre informado acerca do tempo previsto que o medicamento demorará a

chegar à farmácia e pode optar por proceder imediatamente à sua faturação ou por fazê-

lo apenas no momento em que se dirige à farmácia para levantar a reserva, sendo que

neste caso deve fazer-se acompanhar novamente da receita médica para que o

medicamento possa ser faturado. Quando os medicamentos reservados são psicotrópicos,

a sua faturação tem de ser obrigatoriamente efetuada apenas no momento em que a

reserva é levantada. Todos os medicamentos faturados no momento em que é feita a

reserva são cuidadosamente identificados com o nome e contacto telefónico do utente,

sendo armazenados em local apropriado.

9.2. Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM)
Os MNSRM destinam-se ao tratamento de problemas de saúde ligeiros e sem

gravidade e podem ser adquiridos na farmácia sem apresentação de uma prescrição

médica, não sendo comparticipados pelo estado nem pela maioria dos subsistemas de

saúde. A atribuição dos preços destes produtos fica a cargo da própria farmácia [6].

O papel do farmacêutico é também muito importante na dispensa deste tipo de

medicamentos, uma vez que em alguns casos representa mesmo o único profissional de

saúde a contactar com o utente antes de este iniciar a terapêutica. Assim, é sempre

importante alertar para a utilização responsável dos MNSRM, que regra geral não devem

ser administrados por períodos superiores a cinco dias, e instruir o utente para que este

consulte um médico se os sintomas se mantiverem ou agravarem findo esse período de

tempo. O farmacêutico deve ter ainda tentar perceber se o utente tem algum problema de

saúde crónico, se faz alguma medicação que possa interagir com o MNSRM e ter uma

atitude especialmente cautelosa perante grávidas, lactantes e crianças [6].

O MNSRM é, muitas vezes, aconselhado ao utente pelo próprio farmacêutico, que

pode sugerir ainda medidas não farmacológicas para o tratamento de pequenos problemas

de saúde. Este aconselhamento deve ser sempre precedido de uma análise cuidada dos

sinais e sintomas, bem como da sua duração e intensidade, e deve chegar ao utente de

forma clara e através de uma linguagem acessível para o mesmo, de modo a que este
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fique perfeitamente instruído acerca da posologia, possíveis cuidados a ter e duração do

tratamento.

Ainda que sejam frequentemente recomendados por profissionais de saúde, os

MNSRM são comumente adquiridos por iniciativa própria dos utentes, que praticam assim

a automedicação. O farmacêutico deve, nestes casos, tentar perceber se o utente está

devidamente instruído para uma utilização correta e responsável do medicamento e se está

ciente das possíveis interações e contraindicações do mesmo, sendo este último ponto

muito importante de ressalvar devido às campanhas publicitárias que frequentemente

estão associadas a este tipo de medicamento e que, não raras vezes, apenas realçam os

benefícios dos produtos.

Desde que utilizados de forma responsável, os MNSRM constituem uma mais-valia

para quem quer resolver problemas menores de saúde de forma mais célere e, muitas

vezes, menos dispendiosa, já que evita encargos relacionados com consultas médicas. Por

outro lado, os MNSRM contribuem para a libertação de recursos do Serviço Nacional de

Saúde, que podem então ser aplicados em utentes com condições mais graves [6].

9.3. Medicamentos manipulados
Segundo o Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de Abril, um medicamento manipulado

corresponde a qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado

sob a responsabilidade de um farmacêutico [7].

Um medicamento manipulado pode ser classificado como Fórmula Magistral ou

como Preparado Oficinal. É considerado Fórmula Magistral se for preparado

especificamente para um doente e segundo uma receita médica e denomina-se Preparado

Oficinal quando a sua preparação segue indicações compendiais de uma Farmacopeia ou

Formulário. Nos medicamentos manipulados apenas podem ser utilizadas matérias-primas

inscritas na Farmacopeia Portuguesa (ou de outros estados partes na convenção relativa

à elaboração de uma farmacopeia europeia) ou em documentação científica compendial

[8].

Os PVP dos medicamentos manipulados são calculados tendo em conta o valor

dos honorários da preparação e o preço das matérias-primas e dos materiais de

embalagem [8].

No momento da dispensa de um medicamento manipulado, o farmacêutico é

responsável por transmitir ao utente todas as informações relativas à posologia, condições

de conservação e prazo de validade [8].
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9.4.Outros produtos disponíveis na farmácia
A variedade de produtos de saúde presentes na Farmácia Vitória é por demais

evidente, sendo possível encontrar diversos itens de dermocosmética, suplementos

alimentares, produtos homeopáticos, dispositivos médicos, produtos de uso veterinário,

alimentação infantil e outros produtos destinados a bebes e a grávidas, produtos de higiene

dentária e corporal, entre outros. O bom conhecimento deste tipo de produtos é, sem

dúvida, nos dias que correm, uma mais-valia para qualquer profissional da área da

farmácia, constituindo um fator diferenciador. Assim, é importante para o farmacêutico

compreender os problemas e/ou objetivos do utente, de modo a conseguir apresentar

várias soluções que possam satisfazer as suas necessidades. Não obstante, é também

preciso ter em conta que a comercialização deste tipo de produtos constitui uma fonte

importante de receita para as farmácias, o que faz com que, no caso particular da Farmácia

Vitória, preencham a maior parte dos expositores.

10. Serviços de saúde prestados pela farmácia
A Farmácia Vitória, como entidade prestadora de serviços de saúde, não se limita

à comercialização de medicamentos e produtos de saúde, investindo também na

administração de vacinas e na monitorização dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos.

Além disto, possibilita ainda aos seus utentes a marcação de consultas de avaliação

capilar, sendo também frequentes os rastreios e as sessões de esclarecimento promovidas

por marcas de produtos de dermocosmética.

10.1. Vacinas
Na Farmácia Vitória os utentes têm a possibilidade de solicitar a administração da

vacina da gripe ou de outras não incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV), sendo

este serviço, tal como a medição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, efetuado no

gabinete de atendimento personalizado, garantindo assim a privacidade necessária.

10.2. Parâmetros fisiológicos
Relativamente aos parâmetros fisiológicos, a Farmácia Vitória possui ao dispor dos

seus utentes uma balança capaz de determinar o peso e a altura. Além disso, os utentes

podem ainda solicitar ao balcão que lhes seja efetuada a medição da sua pressão arterial,

sendo este último um serviço prestado de forma gratuita nesta farmácia, que se dispõe

assim a contribuir para o controlo de um dos principais fatores de risco das doenças

cardiovasculares. A determinação da tensão arterial deve ser efetuada com o doente em
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repouso e deve confirmar-se se este não fumou ou ingeriu cafeína ou álcool na meia hora

que antecedeu a medição e se não está a utilizar um vestuário demasiado apertado [9].

A medição da pressão arterial fornece-nos dois valores, sendo que o mais elevado

corresponde à pressão sistólica (resultado da contração do coração) e o mais baixo à

pressão diastólica (obtida quando o coração se distende e relaxa). Em indivíduos adultos

saudáveis, o primeiro valor encontra-se normalmente contido entre os 100 e os 139 mmHg

e o segundo situa-se entre os 6 e os 8,9 mmHg, sendo que valores acima dos intervalos

referidos correspondem já a situações de hipertensão arterial. No caso de valores a partir

de 120/80 e até 139/89 é aplicado o conceito de pré-hipertensão, que deve servir como

alerta para que o utente em questão melhore os seus hábitos de vida. Neste tipo de casos

o farmacêutico pode e deve ter um papel ativo no aconselhamento, recomendando a

mudança de certos hábitos e rotinas, como parar de fumar (se for o caso), praticar exercício

físico diário, reduzir a ingestão de sal e de bebidas com álcool e, em casos de excesso de

peso, adequar particularmente a dieta com vista a reduzir a sua massa corporal. Não

obstante, todas estas recomendações devem ser também regularmente relembradas aos

utentes hipertensos medicados com vista a reduzir a pressão arterial, uma vez que

continuam a ser indispensáveis para o sucesso da terapêutica [10].

10.3. Parâmetros bioquímicos
No que diz respeito a parâmetros bioquímicos, na Farmácia Vitória os utentes têm

a possibilidade de medir a glicemia e o colesterol total.

Os valores da glicemia podem ser determinados em jejum ou duas horas depois de

uma refeição. Na medição em jejum devem encontrar-se acima dos 70 mg/dl (caso

contrário estamos perante uma situação de hipoglicemia) e os 100 mg/dl, valor acima do

qual se fala em pré-diabetes ou em diabetes se o valor for superior a 126 mg/dl. Quando a

determinação é feita duas horas após uma refeição os valores devem sempre estar

contidos entre os 70 e os 140 mg/dl, sendo que se considera a existência de diabetes

acima dos 200 mg/dl [11]. Consoante os resultados obtidos nas medições, o farmacêutico

pode aconselhar o utente em relação aos seus hábitos diários, como a alimentação e a

prática de exercício físico, de modo a ajuda-lo a manter um controlo maior sobre os seus

valores de glicose no sangue ou, se necessário, recomendar uma consulta médica de

modo a que possa ser feito um diagnóstico ou um ajuste de medicação.

Em relação ao colesterol total, a medição deve ser realizada em jejum e os valores

devem idealmente encontrar-se abaixo dos 190 mg/dl. Valores acima do referido podem

estar ligados aos mais variados fatores, entre os quais a falta de atividade física,

alimentação pouco cuidada, excesso de peso, síndromes metabólicos, fatores genéticos e

idade avançada. Mais uma vez, a existência de fatores de risco modificáveis concede ao
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farmacêutico, enquanto profissional de saúde, um papel crucial no aconselhamento. Assim,

perante valores compreendidos entre os 190 e os 220 mg/dl, deve ser recomendada ao

utente uma modificação do seu estilo de vida, promovendo mais o exercício físico, uma

alimentação saudável e, se for o caso, a cessação dos hábitos tabágicos. Já em valores

acima dos 220 mg/dl, o utente deve ser encaminhado para o médico de família, uma vez

que poderá ser necessária, para além das alterações do estilo de vida, intervenção

farmacológica [12].

11. Outros serviços
11.1. Distribuição de medicamentos ao domicílio
Na Farmácia Vitória está implementado um sistema de entregas ao domicílio, que

está a cargo, essencialmente, de um farmacêutico, de um técnico de farmácia e da

colaboradora responsável pelas relações públicas do estabelecimento.

As entidades às quais a farmácia presta este serviço encontram-se divididas entre

o técnico de farmácia e o farmacêutico, que recebem os pedidos por email ou telefone,

separam e faturam os produtos e, por fim, asseguram a sua distribuição, recorrendo a uma

viatura da farmácia destinada a esse efeito. Desde que o serviço não seja comprometido

pela indisponibilidade dos produtos solicitados, a entrega é habitualmente consumada no

mesmo dia em que é feito o pedido.

Grande parte deste serviço resulta de protocolos da Farmácia Vitória com empresas

geograficamente próximas, que conferem assim aos seus funcionários algumas vantagens

na aquisição de medicamentos. Existem também alguns lares de idosos clientes deste

serviço de entrega ao domicílio, o que resulta em vantagens evidentes para todas as partes

envolvidas.

11.2. VALORMED
A VALORMED corresponde a uma sociedade criada em 1999, por várias entidades

ligadas ao medicamento, e licenciada pelos Ministérios do Ambiente e da Economia, sendo

o seu objetivo minimizar o impacto ambiental dos medicamentos fora de uso ou cujo prazo

de validade já foi ultrapassado [13].

A Farmácia Vitória possui contentores VALORMED destinados à recolha de

resíduos, nos quais podem ser depositados medicamentos fora da validade, medicamentos

que o utente já não administra, materiais de embalagem e acondicionamento (cartonagem,

frascos, blisters, bisnagas e ampolas) e outros materiais acessórios que possam ter estado

em contacto com os medicamentos (copos, seringas sem agulha, colheres e outros

doseadores). É preciso ter em atenção que objetos como seringas com agulha,
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termómetros, aparelhos elétricos, gaze e material cirúrgico não devem nunca ser

depositados nos referidos contentores [14].

Sempre que um contentor se encontra completamente preenchido, deve ser selado

e pesado, sendo o seu peso anotado na ficha do contentor, assim como a data e o nome

e código da farmácia. O contentor é então entregue a um dos distribuidores com uma cópia

da referida ficha, ficando um documento idêntico arquivado na farmácia.

12. Atividades desenvolvidas durante o estágio
No meu estágio curricular na Farmácia Vitória comecei por aprender a realizar as

tarefas de BackOffice. Neste contexto, a primeira coisa que tive de aprender foi a

armazenar os produtos no interior do robot, já que este exercício se viria a revelar

indispensável em grande parte das tarefas realizadas neste setor da farmácia.

A rotina dos primeiros dias consistiu em proceder à reposição dos produtos em falta

nos expositores e nas gavetas do piso inferior da farmácia, digitalizar e organizar o

receituário, dar entrada de encomendas, separar e organizar os produtos reservados e

armazenar produtos no robot e no armazém. Além destas tarefas, que executei

diariamente, realizei pontualmente outras, entre as quais a verificação de stocks e de

prazos de validade, a encomenda de produtos que se encontravam em falta nas

encomendas diárias e a reclamação de encomendas que não continham todos os produtos

faturados. Tive também oportunidade, logo no início do estágio, de acompanhar todo o

processo de preparação, faturação e distribuição dos medicamentos ao domicílio. Esta

atividade permitiu-me perceber como funcionava o separador “Atendimento” do

Sifarma2000, o que me viria a ser muito útil para perceber mais rapidamente como

trabalhar com o sistema informático ao balcão.

Na minha quarta semana de estágio, comecei a assistir aos atendimentos no

FrontOffice e foi-me explicado todo o processo de dispensa de medicamentos a partir de

receitas eletrónicas, a verificação da conformidade das receitas manuais, o processo

controlado de dispensa de psicotrópicos e o procedimento da realização de testes

bioquímicos e da preparação de antibióticos. Durante este período pude observar ainda a

postura do profissional de saúde perante diferentes perfis de utentes nas mais variadas

situações.

A partir da quinta semana de estágio fiz os meus primeiros atendimentos, sempre

acompanhado e auxiliado por um farmacêutico ou técnico de farmácia, tendo sido esta fase

essencial para aprender a trabalhar com o sistema informático e para desenvolver a

capacidade de comunicar e perceber os problemas do utente. Na semana seguinte,

comecei a atender sozinho, recorrendo a auxílio apenas quando necessário, o que foi
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determinante para, pouco a pouco, conseguir ganhar alguma confiança e à-vontade ao

balcão.

Durante o resto do estágio as minhas tarefas dividiram-se entre o BackOffice e o

FrontOffice, ainda que o atendimento ao balcão se tenha tornado na atividade mais

frequente. Ao longo dos quatro meses e meio que estagiei na Farmácia Vitória, tive a

oportunidade de estar presente em várias formações promovidas por diversos laboratórios,

o que me ajudou bastante a desenvolver o meu conhecimento relativo aos produtos

comercializados na farmácia e, consequentemente, melhorou a minha capacidade de

aconselhar os utentes. As formações em que estive presente foram as seguintes:

Uriage Novidades, 01/03/2017; Tosse (Levotuss), rinite alérgica/conjuntivite

(Allergodil), congestão nasal (Xymeral), higiene nasal (Sterimar), 20/03/2017; Gedeon

Richter – Infeções vaginais, Santa Luzia Arthotel, Guimarães, 23/03/2017 (Anexo I); Pierre

Fabre – Rene, Porto, 28/03/2017 (Anexo II); Twister, 29/03/2017; Novalac, Dentaid,

06/04/2017; Filorga + SVR (solares), 12/04/2017; Bioderma, 18/04/2017; Pierre Fabre –

Acne/Atopia, Porto, 19/04/2017 (Anexos III e IV); Bissoltussin / Dulcosoft, 20/04/2017; IFC;

1 H, 27/04/2017; Elgydium; 03/05/2017; Uriage; 08/05/2017; Benflux, Diclodent;

22/05/2017; NUK, 1 H, 29/05/2017; Mylan – OTCs, 05/06/2017; Expanscience – Eucrinal +

Akileine, 06/06/2017; Tricovel, 08/06/2017; Aboca – Colilen, Lynfase, Libramed e Adipox,

12/06/2017; Avene solares, 20/06/2017; Galderma, 21/06/2017.

13. Conclusão
O meu estágio na Farmácia Vitória revelou-se uma experiência muito enriquecedora

tanto do ponto de vista pessoal como profissional. Encontrei na farmácia vitória uma equipa

jovem, dinâmica, rigorosa e extremamente competente, que tem ainda a capacidade de

manter um clima geral de boa disposição mesmo perante as adversidades. Em termos

profissionais, penso que esta farmácia se revelou uma ótima escolha para o meu estágio

devido ao grande movimento, à enorme diversidade de situações que me foram surgindo

todos os dias ao balcão e à quantidade de formações a que tive a oportunidade de assistir.

É certo que, deste modo, o meu estágio me apresentou desafios nem sempre fáceis de

superar mas, por outro lado, estou plenamente convencido que quem aprende a trabalhar

na Farmácia Vitória se adapta facilmente à realidade da grande maioria das farmácias.



20

Parte II – Temas desenvolvidos

14. Produtos de uso Veterinário
14.1. Introdução e objetivos
Um dos projetos que optei por executar tem como tema os produtos de uso

veterinário, entre os quais medicamentos e produtos de higiene animal, comercializados

nas farmácias. A minha escolha recaiu neste assunto quando tomei consciência, durante

as minhas primeiras semanas ao balcão, que a procura de medicamentos veterinários na

Farmácia Vitória, nomeadamente de desparasitantes, era bastante mais recorrente do que

eu estava à espera. Por outro lado, tenho há muito a consciência de que este assunto

constitui um terreno árido para a maior parte dos farmacêuticos, devido à falta de formação

curricular e extracurricular relativa a esta temática.

Neste contexto, decidi então proceder à elaboração de um compêndio que sintetiza

a informação básica acerca de todos os medicamentos de uso veterinário habitualmente

presentes na Farmácia Vitória (Anexo V). Com este trabalho tive como objetivo facilitar o

acesso à informação relativa a produtos veterinários na Farmácia Vitória e adquirir alguns

conhecimentos gerais sobre este tipo de produtos, o que considero deveras importante

para a minha formação enquanto farmacêutico.

14.2. Metodologias
De modo a realizar o trabalho a que me propus, construí uma base de dados

contendo a forma farmacêutica, a composição, as indicações e as contraindicações dos

produtos de uso veterinário presentes na Farmácia Vitória. A partir das informações

reunidas, e recorrendo ao Microsoft Office PowerPoint, elaborei um compêndio ilustrado

com as imagens de todos os referidos produtos, com a respetiva informação acerca de

cada um. O resultado do meu trabalho foi então impresso e encadernado, encontrando-se

disponível para consulta dos colaboradores da farmácia.

14.3. Contexto teórico
Segundo o Decreto-Lei nº232/99, de 24 de Junho, considera-se produto de uso

veterinário toda a substância ou conjunto de substâncias destinadas quer aos animais,

para tratamento ou prevenção de doenças e dos seus sintomas, maneio zootécnico,

promoção do bem-estar e estado higio-sanitário, correção ou modificação das funções

orgânicas ou para diagnóstico médico, quer às instalações dos animais e ambiente que os

rodeia ou a atividades relacionadas com estes ou com os produtos de origem animal [15].
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Os produtos de uso veterinário têm um papel particularmente relevante num

contexto de saúde pública veterinária, que pode ser definida, segundo a Organização

Mundial de Saúde, como a soma de todos os fatores que contribuem para o completo bem-

estar físico, mental e social dos humanos através da compreensão e aplicação da ciência

médica veterinária. Assim, o conceito de saúde pública veterinária está indubitavelmente

ligado ao conceito geral de saúde pública, sendo esta conexão particularmente

intensificada em regiões em desenvolvimento, onde as populações recorrem aos animais

para obter transporte, energia elétrica, combustível, alimentação e vestuário. Não obstante,

também nos países desenvolvidos, a saúde pública veterinária pode ter uma grande

influência na economia e na saúde humana [16, 17].

Cerca de setenta e cinco por cento das novas doenças que afetaram os seres

humanos nos últimos dez anos foram provocadas por agentes patogénicos provenientes

dos animais, tratando-se em alguns casos de doenças com grande potencial patogénico e

epidemiológico. Para além das novas doenças que comumente emergem dos animais,

existem várias já conhecidas que frequentemente ameaçam a saúde das populações, entre

as quais a raiva, a brucelose, a leishmaniose e as infeções provocadas por Echicnococcus

[17].

Por tudo o que já foi referido, torna-se evidente a necessidade de uma maior

proximidade entre os profissionais de saúde humana e os profissionais de saúde animal,

de modo a que seja possível a realização de um esforço conjunto no combate às doenças

acima citadas. Neste aspeto, o farmacêutico, como profissional diretamente ligado ao

medicamento, tanto de uso humano como de uso animal, pode apresentar-se como uma

boa ponte de ligação entre estas duas vertentes da saúde, se for capaz de desenvolver o

seu conhecimento de modo a estar perfeitamente habilitado para aconselhar de forma

segura na área da saúde animal.

14.3.1. Medicamentos de uso veterinário
O Decreto-Lei nº148/2008, de 29 de Julho, define medicamento veterinário como

sendo 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 [18].

A crescente presença deste tipo de medicamentos nas farmácias portuguesas exige

um crescimento do número de profissionais com formação e conhecimento aptos para o

aconselhamento relativo aos mesmos. No entanto, estudos efetuados em 2014 revelaram

que, numa amostra de 400 profissionais da área da farmácia a trabalhar em Portugal,
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apenas 21% possuía formação relativa a este assunto. Ainda assim, 70% dos mesmos

laboravam numa farmácia que comercializava medicamentos veterinários. O que é facto é

que quase todos os inquiridos estiveram de acordo em relação à necessidade de adquirir

mais formação nesta área, o que por um lado transmite a insegurança que os profissionais

do setor revelam atualmente em relação ao conhecimento científico deste tipo de produtos

e por outro revela a consciência que estes mesmos profissionais têm relativamente à

importância desta temática [19].

14.3.2. Problemas de saúde mais comuns em animais domésticos
A procura de produtos de uso veterinário nas farmácias portuguesas está sobretudo

ligada aos cuidados de saúde relacionados com animais domésticos (ainda que em zonas

rurais sejam também procurados produtos para outros tipos de animais), principalmente

cães e gatos. Assim, torna-se importante conhecer quais as afeções mais comuns de que

este tipo de animais pode padecer.

Diabetes Mellitus
Tal como os humanos, os cães e os gatos podem sofrer de Diabetes Mellitus tipo 1

ou tipo 2. O tipo 1 indica que o animal é insulinodependente e deve-se à produção muito

baixa ou inexistente de insulina pelo pâncreas, desenvolvendo-se mais frequentemente em

cães e numa fase mais tardia da vida do animal. Já o tipo 2 representa os animais que não

são dependentes da administração de insulina mas cujo organismo é resistente à sua ação,

sendo mais comum em gatos, principalmente quando são obesos [20].

Os sintomas desta patologia incluem muita sede, excesso de urina, perda de peso

e letargia. A prevenção deve ser feita através da manutenção de um peso saudável do

animal e consultas regulares no veterinário. O tratamento desta doença é feito a partir da

modificação da dieta, monitorização dos níveis de glicose e, quando necessário, injeção

de insulina [20].

Afeções bucais
Os problemas relacionados com os dentes, como o tártaro, as gengivites e os

problemas periodontais, afetam sobretudo cães de raças de pequeno porte e podem

resultar em infeções, perda de dentes, dano a nível ósseo e manifestações dolorosas [20].

Estas afeções podem ser percebidas através do mau hálito, das dificuldades em

mastigar, da diminuição do apetite e da salivação exagerada. É possível prevenir estes

problemas através de exames regulares, limpeza profissional anual no veterinário,
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escovagem em casa, consumo de comida de animal seca e uso de aditivos na água para

prevenir o tártaro [20].

Otite externa
A otite externa corresponde e uma inflamação do canal auditivo e provoca um

grande desconforto no animal, afetando mais os cães do que os gatos. Pode ser

desencadeada por alergias, ácaros e irritações provocadas, por exemplo, por plantas [20].

As otites são identificáveis pelo comportamento do animal, que frequentemente

coça as orelhas e balança a cabeça ou a inclina para um lado. No geral, o seu

comportamento sofre alterações significativas, podendo tornar-se depressivo ou facilmente

irritável. Além do comportamento, a otite externa pode manifestar-se através do odor, da

vermelhidão ou edema no canal auditivo e da sensibilidade extrema da região à volta das

orelhas. A melhor forma de prevenir complicações relacionadas com esta afeção consiste

mesmo na presença regular em consultas no veterinário [20].

Parasitose intestinal
A maior parte das parasitoses intestinais em cães e gatos resulta da infeção por

lombrigas provenientes da mãe durante a gravidez e manifesta-se sobretudo em animais

jovens. Além destas parasitoses, são também muito comuns as provocadas por

ancilostomídeos, ténias e tricurídeos [20].

Dependendo do tipo de parasita, os sintomas podem incluir vómitos, perda de peso

e de apetite, anemia, diarreia, segmentos de parasitas nas fezes, desidratação, entre

outros [20].

As parasitoses são um problema de saúde animal com particular importância devido

à facilidade com que podem ser transmitidas a seres humanos, principalmente a crianças.

A prevenção das parasitoses e da sua transmissão é habitualmente feita através de

medicação desparasitante, da limpeza das fezes dos animais, de uma higiene adequada e

da educação e vigilância das crianças que contactam com os animais ou com solos em

terra [20].

Parasitoses externas
Entre os parasitas externos que afetam frequentemente os animais domésticos

encontram-se as pulgas. Estas instalam-se junto à pele, mordendo-a para se alimentarem

e injetando saliva sob a mesma. Por sua vez, a saliva provoca irritação, perda de pelo e

dano na pele, tornando-a mais suscetível a infeções de bactérias oportunistas, o que

intensifica o prurido e a irritação. Estes parasitas podem ainda servir como porta de entrada
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no organismo de parasitas intestinais, como as ténias, e de outras doenças infeciosas, que

podem transmitir tanto aos animais como a seres humanos. As pulgas são mais

prevalentes nos gatos do que nos cães e, apesar de estarem presentes durante todo o

ano, são mais comuns durante a Primavera e o Inverno [20].

Além das pulgas, também os ácaros afetam frequentemente os animais

domésticos, servindo de vetor para infeções, entre as quais a doença de Lyme, que podem

afetar tanto animais como pessoas [20].

Os parasitas externos podem ser percetíveis nos animais domésticos através da

vermelhidão, irritação e dano da pele, principalmente nas zonas próximas ao pescoço,

orelhas e barriga. O animal coça-se intensamente e pode ainda apresentar sintomas

relacionados com doenças transmitidas por vetores, entre os quais anorexia, nódulos

linfáticos aumentados e comportamento depressivo [20].

14.3.3. Higiene animal
A manutenção de boas práticas de higiene relativas aos animais domésticos é

indispensável para a saúde e qualidade de vida dos próprios e dos seres humanos que os

rodeiam, o que justifica a presença nas farmácias de vários produtos destinados a esse

efeito. Para que a higiene dos animais seja realizada de forma adequada é necessário

adotar alguns procedimentos regulares, entre os quais a higiene oral, a higiene do habitat,

o banho, a escovagem e outro cuidados complementares [21].

Higiene oral
Como já foi referido, as afeções bucais são um problema comum em cães e gatos,

já que os seus dentes acumulam facilmente tártaro quando não são escovados. Posto isto,

a boca dos animais domésticos deve ser regularmente lavada com escova e produtos

próprios, de modo a tentar evitar complicações como infeções e perda de dentes. Além

disso, é necessário também saber reconhecer os sintomas relacionados com infeções da

cavidade oral, como inflamação das gengivas, sangramento, dor e mau hálito [21].

Higiene do habitat
Este ponto é especialmente importante para salvaguardar também a saúde dos

humanos que contactam com os animais, em especial quando estes convivem com

crianças. Assim, deve haver uma limpeza cuidada de todo o meio e materiais que envolvem

ou são utilizados pelo animal e a criação de zonas distintas para o sono, alimentação e WC

do mesmo. No que diz respeito aos gatos, é necessário substituir regularmente o caixote

de areia para minimizar os odores [21].
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Banho e escovagem
O banho é um cuidado muitas vezes de difícil execução, especialmente nos gatos,

mas é essencial e deve ser realizado com recurso a produtos próprios para utilização

veterinária, como os disponíveis nas farmácias, e não com produtos de uso humano, que

podem provocar irritações no animal [21].

O banho deve ser complementado com a escovagem do pelo do animal, já que

apenas esta permite a remoção de certos resíduos e parasitas, além de contribuir para a

manutenção de um pelo saudável [21].

Outros cuidados
Além do referido, é também importante limpar os ouvidos e os olhos dos animais

domésticos, com recurso a algodão ou toalhetes. No caso dos gatos, deve existir ainda o

cuidado de limpar os bigodes e de aparar as unhas com material próprio para o efeito [21].

14.3.4. Produtos de uso veterinário presentes na Farmácia Vitória
Na Farmácia Vitória é possível encontrar, sobretudo, produtos destinados a animais

domésticos, nomeadamente cães e gatos. Para utilização exclusiva em cães predominam

os desparasitantes internos e externos e os condroprotetores. Já no caso dos gatos, a

farmácia dispõe de desparasitantes internos, medicamentos para o tratamento de infeções

e reguladores hormonais para o controlo do ciclo estral. Entre os produtos de uso

veterinário comercializados na farmácia existem ainda alguns que podem ser utilizados

tanto por cães como por gatos, dos quais são exemplos alguns desparasitantes externos,

produtos de higiene e limpeza, medicamentos para tratar infeções e controladores do ciclo

estral. Deste modo, é possível encontrar na farmácia soluções para alguns dos problemas

de saúde mais comuns dos cães e dos gatos, como a otite externa e as parasitoses, e

diversos produtos que auxiliam na manutenção de uma higiene adequada dos animais,

como champôs e soluções de lavagem para olhos e ouvidos.

14.4. Resultados e discussão
Muito embora não me seja fácil tirar ilações acerca do real impacto a longo prazo

deste trabalho no que diz respeito à sua utilidade prática na Farmácia Vitória, acredito que

contribuí para complementar o material de consulta presente no referido estabelecimento,

uma vez que a ideia foi prontamente aceite na farmácia e o trabalho final muito bem

recebido e valorizado pelo grupo de trabalho. Além disto, desenvolvi bastante o meu

conhecimento acerca do tema abordado. Numa primeira fase, adquiri uma noção daquilo

que é mais procurado numa farmácia duma área urbana em termos de produtos para
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animais, em seguida aprofundei o meu conhecimento relativo à utilização desses mesmos

produtos.

14.5. Conclusão
Dos trabalhos que realizei, este terá sido o que se alongou durante mais tempo,

uma vez que a ideia surgiu numa fase muito inicial do meu estágio e requereu algumas

noções, principalmente relacionadas com a procura e o volume de vendas dos produtos de

uso veterinário, que só fui capaz de adquirir ao fim de algumas semanas. Por outro lado,

exigiu ainda uma pesquisa bastante extensa acerca do assunto, que acabou por se tornar

muito proveitosa.

Este projeto constituiu um dos meus primeiros contactos com os produtos de uso

veterinário, o que se torna particularmente relevante perante a crescente importância que

estes têm vindo a adquirir nas farmácias. Além de ter tido uma clara contribuição para a

minha formação enquanto farmacêutico, resultou também numa fonte de informação de

consulta fácil e rápida para o grupo de trabalho da Farmácia Vitória.

15. Desparasitação animal
15.1. Introdução e objetivos
O tema do segundo projeto que realizei durante o estágio foi a desparasitação

animal e está diretamente relacionado com o tema do primeiro. A escolha deveu-se ao

facto de, numa população que cada vez mais opta por ter animais em casa, a informação

necessária acerca deste assunto nem sempre chegar ao público da forma mais correta.

Posto isto, considero preocupante que trinta por cento dos detentores de cães ou gatos da

União Europeia nunca tenham efetuado qualquer desparasitação ao seu animal [22] e

acredito que a consciencialização da população em geral para a necessidade desta prática

pode ser uma forma de minimizar os problemas associados às parasitoses. Neste sentido,

decidi, através do desenho e construção de marcadores de livros, criar uma pequena ação

de sensibilização para a importância da prevenção e de desparasitar os animais

domésticos.

15.2. Metodologias
Recorrendo ao Microsoft Office PowerPoint, concebi três modelos diferentes de

marcadores em formato 7:20, estando um relacionado com a desparasitação interna

(Anexo VI), outro com a desparasitação externa (Anexo VII) e o terceiro com a prevenção

da leishmaniose (Anexo VIII). Em seguida, imprimi e plastifiquei seis unidades de cada

modelo e coloquei-as no interior da gaveta dos medicamentos veterinários da Farmácia
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Vitória, para que fosse feita a sua distribuição aos utentes que mostrassem interesse por

produtos da área animal.

15.3. Enquadramento teórico

15.3.1. Parasitas externos
Os problemas da presença de parasitas externos nos cães e nos gatos não se

limitam aos sintomas diretamente relacionados com a sua atividade na superfície corporal

dos animais, constituindo também um fator de risco elevado para o desencadeamento de

algumas doenças no organismo.

Entre os parasitas externos mais comuns encontram-se as pulgas, as carraças, os

flebótomos, os mosquitos, os ácaros e os piolhos [23].

Pulgas
As pulgas são pequenos insetos castanhos com três pares de patas, dos quais um

tem particular relevância para a sua capacidade de saltar. Correspondem ao parasita que

mais comumente está presente no corpo dos cães e dos gatos. Cada fêmea produz,

diariamente, cerca de cinquenta ovos, que não se conseguem fixar na pele dos animais e

caem, libertando as larvas após dezasseis dias. Segue-se então o estado de casulo, que

precede a fase adulta e pode durar mais de dois anos, até que surjam as condições ideais.

A pulga aguarda assim a presença de um novo cão ou gato, que consegue detetar através

do calor, vibração ou dióxido de carbono, para sair do casulo e atacar rapidamente o

hospedeiro. Constituem meios ideais para um curto estado de casulo as casas quentes e

com tapetes.

As espécies mais frequentes são a Ctenocephalides felis e a Ctenocephalides canis

que correspondem, respetivamente, à pulga do gato e do cão, sendo que qualquer uma

delas pode parasitar tanto cães como gatos. As pulgas podem provocar vários sintomas

nos animais, entre os quais prurido e dermatite, devido à reação alérgica à sua saliva, ou

mesmo anemia e outros sintomas associados à transmissão de parasitas internos. Apesar

de poder picar seres humanos, a pulga não é capaz de completar o seu ciclo recorrendo

apenas ao seu sangue [24, 25].

Carraças
As carraças são parasitas externos que, tal como as pulgas, se alimentam do

sangue do hospedeiro. Estes artrópodes têm a capacidade de sobreviver em muros ou em

zonas com vegetação enquanto aguardam a passagem de um hospedeiro, dirigindo-se

então ao mesmo e procurando fixar-se num local seguro, como o pescoço, a cabeça, ou
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outro local de onde o animal não os consiga remover. A fêmea recorre muito mais ao

sangue dos animais do que o macho, dado que precisa de uma boa alimentação para a

maturação dos ovos. Quando se estabelece, alimenta-se do sangue do seu hospedeiro

durante várias horas seguidas, desprendendo-se depois para o solo, onde depositará entre

três e cinco mil ovos.

Estes parasitas podem provocar diretamente lesões no hospedeiro, através das

suas peças bucais e da sua saliva, que contém neurotoxinas, e ainda patologias resultantes

da transmissão de parasitas internos, bactérias e vírus, podendo afetar animais domésticos

e humanos [25].

Flebótomos
Os flebótomos são pequenos insetos vulgarmente conhecidos por mosquito-palha,

que têm a capacidade de transmitir Leishmaniose, uma doença que afeta cerca de cento

e dez mil cães em Portugal. As suas dimensões reduzidas e a ausência de zumbido ao

voar fazem com que não sejam facilmente identificáveis [26, 27].

Muito embora os machos se alimentem de açúcares e plantas, as fêmeas

necessitam de sangue para o desenvolvimento dos ovos, sendo responsáveis pela

transmissão de doenças através das suas picadas. Cada fêmea deposita entre quarenta e

cinquenta ovos em locais escuros e húmidos [26].

O principal problema associado a estes parasitas é mesmo a transmissão da

Leishmaniose, que corresponde a uma doença provocada pelo parasita Leishmania, capaz

de invadir diferentes órgãos nos cães, com vários tipos de lesões associadas e que pode

mesmo resultar na morte do animal. Entre os sintomas mais comuns encontram-se a perda

de peso, feridas que não cicatrizam, lesões oculares e apatia [26, 28].

15.3.2. Parasitas intestinais
Os parasitas intestinais infetam frequentemente cães e gatos e nem sempre

apresentam sinais clínicos evidentes. Assim, recomenda-se que estes animais domésticos

façam tratamentos profiláticos em intervalos de tempo regulares. Entre os parasitas mais

comuns estão as ténias, lombrigas, ancilostomideos, coccidia e giardia.

Os sintomas provocados pelas parasitoses internas variam, não só com o parasita

e hospedeiro em questão, mas também com a idade, o estado nutricional, a carga

parasitária, a duração da infestação, entre outros. Ainda assim, há alguns sintomas que

geralmente são comuns nas parasitoses internas, sendo eles diarreia, perda de apetite,

letargia, tosse e distensão abdominal. Os animais mais novos e mais velhos são mais

suscetíveis à infeção e aos sintomas provocados por este tipo de parasitas, que podem

torna-los também mais suscetíveis a outros problemas de saúde [29].
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Dipylidium caninum
Dipylidium caninum é um dos parasitas intestinais mais comumente encontrados

em animais de estimação. Habitualmente contamina o cão ou o gato quando estes são

picados por uma pulga que ingeriu ovos do verme durante o seu estado larvar.

Em grande parte dos casos, a sua presença no organismo não provoca qualquer

doença no animal, manifestando-se apenas ocasionalmente através de sintomas suaves.

A infeção de humanos pode ocorrer em caso de ingestão acidental de uma pulga infetada,

o que acontece mais frequentemente com as crianças. No entanto, a infeção por Dipylidium

caninum é facilmente tratável tanto em humanos como em animais [29, 30].

Ascaris lumbricoides
Este parasita, conhecido habitualmente por lombriga, afeta especialmente cães e

gatos jovens, que podem ser infetados pela mãe antes de nascerem, durante a

amamentação ou através de fezes contaminadas. As formas larvares deste parasita

atravessam a mucosa intestinal e chegam aos pulmões, através da circulação sistémica,

onde ocorre a sua maturação. Em seguida, a larva ascende pelas vias respiratórias até ser

engolida, completando o seu desenvolvimento no intestino [29, 31].

Os sintomas mais comuns de uma infeção por Ascaris são distensão abdominal e

diarreia, sendo que ocorrem por vezes vómitos, letargia e falta de apetite. Em alguns casos,

se a carga parasitária for muito elevada, os intestinos podem mesmo ficar obstruídos.

Sintomas como tosse, febre, corrimento nasal ou pneumonia são possíveis quando há uma

grande quantidade de larvas presentes no trato respiratório [29].

Em relação ao impacto das lombrigas na saúde humana, as crianças são

particularmente suscetíveis à infeção devido à sua tendência para colocar objetos na boca.

Assim, é necessário um especial cuidado com o comportamento das crianças em áreas

públicas que possam estar contaminadas com fezes de animais domésticos, tais como

parques infantis, e um cumprimento rigoroso das normas de desparasitação dos animais

domésticos quando se tem crianças em casa. A contaminação de uma criança com Ascaris

lumbricoides pode ter implicações sérias na sua saúde, com possibilidade de danos em

órgãos como o fígado, o coração, o cérebro, os pulmões ou os olhos [29].

Ancylostoma canis
Os ancilostomídeos são parasitas hematófagos que vivem no intestino delgado. A

sua transmissão pode ocorrer durante a amamentação ou através do simples contacto com

áreas infetadas, já que as suas larvas têm a capacidade de penetrar a pele do hospedeiro,

passando depois para a corrente sanguínea, por onde migram até aos pulmões e daí para
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o intestino, local em que finalmente atingem o estado adulto. A partir do intestino libertam

ovos que vão ser excretados com as fezes do animal, libertando posteriormente novas

larvas no meio ambiente. Apesar de este ser o ciclo habitual dos ancilostomídeos, algumas

larvas não migram para o intestino mas sim para os músculos, onde permanecem em

estado latente, podendo ser despertadas através da ação de certas hormonas durante a

gestação, migrando então para as glândulas mamárias de modo a infetar as crias [29, 32].

Ao contrário das parasitoses anteriormente referidas, a infeção por Ancylostoma

resulta, frequentemente, em situações graves. Os sintomas iniciais podem incluir irritação

cutânea, provocada pela passagem da larva, que dão lugar a letargia, fezes escuras ou

diarreicas, fraqueza, vómitos e anemia [29].

O Homem pode ser infetado por ancilostomídeos através do contacto com terra ou

areia contaminada por fezes de cães ou gatos infetados, especialmente quando isto ocorre

em locais de grande humidade. A passagem das larvas através da pele humana causa

comumente irritação e a sua presença no organismo pode provocar danos severos em

vários órgãos internos. Assim, para a prevenção deste tipo de parasitoses em humanos,

torna-se muito importante não só a prática de cuidados de higiene básicos como a lavagem

das mãos, mas também a recolha das fezes dos animais e, evidentemente, a sua

desparasitação regular [29, 33].

Trichuris vulpis
Este parasita intestinal nematode, que tem a forma de um chicote, infeta

normalmente cães e raposas, fixando-se no cego ou no cólon do hospedeiro. As fêmeas

produzem ovos, que são libertados para o meio ambiente através das fezes e nos quais se

desenvolve um embrião durante algumas semanas (variando o tempo consoante as

condições ambientais). Cada ovo pode permanecer embrionado durante anos e, quando é

ingerido por um hospedeiro suscetível, ocorre a sua lise e a larva é libertada, penetrando

nas glândulas intestinais, onde se desenvolve até à idade adulta.

A incidência desta infeção parasitária é maior em cães adultos do que nos mais

jovens, o que pode ser justificado pelo facto de este parasita não ser transmitido pela

placenta nem durante a amamentação.

Muito embora alguns cães não evidenciem sintomas, é normal ocorrer uma

inflamação da mucosa do cego ou do colon, com diarreia, alterações imunológicas,

problemas nutricionais e propensão a outros problemas de saúde. Em casos mais severos

pode mesmo verificar-se diarreia sanguinolenta, letargia, anemia e perda de peso.

O parasita Trichuris vulpis raramente é transmitido ao Homem, existindo apenas

alguns relatos de infeções provocadas, maioritariamente, em crianças [34].
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Toxoplasma gondii
Toxoplasma gondii trata-se de um parasita protozoário capaz de provocar uma

infeção conhecida como toxoplasmose. A sua ocorrência é maior em climas quentes e

húmidos e a baixas altitudes [35].

Os únicos hospedeiros definitivos conhecidos deste parasita pertencem à família

Felidae, que inclui os gatos domésticos. Estes animais podem libertar uma grande

quantidade de oocistos do parasita nas suas fezes, que terão a capacidade de infetar

hospedeiros intermediários, como aves e roedores, que ingiram água ou plantas

contaminadas. Após a ingestão, os oocistos transformam-se em taquizoítos, que se fixam

em tecido neuronal ou muscular, onde passam à forma de quistos. Deste modo, os gatos,

ao alimentarem-se destes pequenos animais, vão ser infetados pelo parasita. A infeção do

gato pode ainda ocorrer através da ingestão direta de oocistos esporulados [35].

Geralmente, a toxoplasmose apenas provoca sintomas em animais jovens ou

fragilizados, por exemplo, por outros parasitas, podendo nestes casos causar diarreia e

desidratação [29].

No que diz respeito à saúde humana, os indivíduos saudáveis infetados por

Toxoplasma gondii raramente evidenciam sintomas, podendo eventualmente apresentar

um quadro clínico semelhante ao de uma gripe. A infeção pode ocorrer através da ingestão

de carne mal cozinhada de animais contaminados, do consumo de água contaminada, de

transfusões sanguíneas ou de órgãos e da mãe para o feto através da placenta. É, de

resto, esta última via de transmissão que transforma a toxoplasmose num problema de

saúde pública. Se a mulher for infetada antes da gravidez, o filho será protegido pelo

sistema imunitário da mãe, mas se a infeção ocorrer durante a gravidez, o parasita pode

ser transmitido à criança por via congénita, podendo resultar em aborto espontâneo ou

malformações. Por vezes a criança pode nascer normal e desenvolver sintomas algum

tempo mais tarde, como perda de visão, problemas mentais e convulsões [35].

Giardia spp
Giardia corresponde a um parasita frequentemente encontrado em humanos e

animais domésticos. Os seus trofozoítos colonizam o intestino delgado do hospedeiro,

onde se replicam por divisão binária, permanecendo livres ou fixos à mucosa por um disco

de sucção ventral. A formação dos quistos ocorre quando o parasita migra para o colon.

Não obstante, tanto quistos como trofozoítos podem ser encontrados nas fezes do

hospedeiro a partir dos cinco dias após a infeção. A transmissão da parasitose para novos

hospedeiros ocorre então por via fecal-oral através de comida, água ou objetos

contaminados, sendo que são necessários apenas algumas dezenas de quistos para iniciar

a infeção [36].
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Em cães e gatos a giardíase pode ser assintomática ou provocar diarreia devido à

má digestão, má absorção e aumento da motilidade. Também no Homem esta parasitose

pode provocar, como sintoma principal, diarreia com intensidade e duração variável,

verificando-se por vezes outras manifestações clínicas como dor abdominal, vómitos,

anorexia e perda de peso [36].

15.4. Resultados e discussão
A sugestão de elaborar marcadores alusivos a esta temática partiu da minha própria

iniciativa e foi prontamente aceite e apoiada pela equipa da Farmácia Vitória, que mais

uma vez se mostrou satisfeita com o resultado final.

Todas as etapas deste trabalho, desde o esboço até à distribuição dos marcadores,

decorreram conforme planeado. Apesar de desconhecer o efeito que os marcadores

possam ter tido na promoção da reflexão dos seus destinatários, a verdade é que o primeiro

contacto com os mesmos revelou, regra geral, uma impressão positiva, despertando de

certa forma a curiosidade dos utentes, aparentemente agradados com os aspetos estéticos

do material em questão.

15.5. Conclusão
A distribuição de material alusivo à necessidade de adotar certos cuidados com a

saúde dos animais pode ser uma forma relativamente fácil de promover a reflexão de donos

mais despreocupados em relação a estas matérias. Por outro lado, pode contribuir também

para uma maior informação de quem efetivamente já procura cuidar corretamente do seu

animal.

16. Higiene das mãos e da boca
16.1. Introdução e objetivos
O último dos três projetos que levei a cabo na Farmácia Vitória foi realizado em

conjunto com a Ana Francisca Silva, estudante do Mestrado Integrado em Ciências

Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, e teve como tema a

higiene das mãos e da boca.

Ao contrário do que seria de esperar, neste trabalho, definimos o nosso grupo alvo

antes de escolhermos o próprio tema. O nosso objetivo foi, desde o início, alargar a ação

do farmacêutico a um público com que geralmente pouco contacta: as crianças. Na nossa

perspetiva, fazer chegar à população infantil assuntos relacionados com a saúde, não só

torna o nosso papel na sociedade mais abrangente e completo, como também dignifica a

profissão, mostrando aos mais novos aquilo que podemos e somos capazes de fazer.
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A ideia de executar este trabalho em conjunto surgiu pela possibilidade de

juntarmos os recursos que poderíamos obter através da Farmácia Vitória, como

patrocinadores e transportes, de modo a tornar possível a apresentação numa escola

primária e ainda pela maior presença que duas pessoas conseguiriam ter perante um

público que poderia vir a ser difícil para nós.

16.2. Metodologias
Para levar a cabo a nossa ideia, concordamos que uma apresentação oral numa

escola primária seria o melhor caminho a seguir. A partir daqui, selecionamos o

Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, do qual em tempos fizemos parte como

alunos do ensino secundário, pela proximidade geográfica à Farmácia Vitória e pela

disponibilidade e abertura que o referido agrupamento habitualmente revela para a

execução deste tipo de atividades. O tema da higiene foi então decidido após uma reunião

com a Dra. Rosalina Pinheiro, diretora do agrupamento, e o estabelecimento de ensino

selecionado foi a Escola Básica do 1º Ciclo com Jardim de Infância de Santa Luzia, situada

em Azurém, Guimarães. Ficou também estipulado que faríamos duas apresentações do

nosso trabalho, sendo que na primeira trabalharíamos com as duas turmas do primeiro

ano, constituídas por 53 crianças, e na seguinte com as duas turmas do segundo ano,

perante 51 crianças. As apresentações ficaram marcadas para os dias 13 e 22 de Junho.

O passo seguinte consistiu em tentar obter apoios por parte de um patrocinador,

tarefa em que fomos auxiliados pela Dra. Jennifer Penetra, que, recorrendo à Pierre Fabre,

conseguiu reunir brindes compostos por pequenos livros para colorir, escovas, amostras

de pastas dos dentes e protetores solares para mais de cem crianças.

Por fim, conhecidos todos os recursos e condições que teríamos ao nosso dispor,

procedemos à elaboração de uma apresentação em PowerPoint, na qual procuramos

expor a informação em frases curtas e simples, sempre acompanhada de imagens

animadas e apelativas (Anexo IX). Procuramos ainda construir a apresentação de modo a

que pudéssemos solicitar frequentemente a participação do nosso público na discussão.

Para além disso, criamos dois panfletos (Anexos X e XI) contendo as principais

informações que apresentamos na palestra, para que as crianças pudessem transmitir aos

seus pais e encarregados de educação e, assim, estes participassem ativamente na

promoção da higiene dos seus educandos.
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16.3. Enquadramento teórico

16.3.1. Higiene das mãos
Segundo a OMS, o termo higiene refere-se ao conjunto de comportamentos e

práticas que contribuem para a manutenção da saúde e para a prevenção da propagação

de doenças [37].

Neste contexto, a lavagem das mãos é, indubitavelmente, um dos hábitos mais

importantes e simples que devemos adotar para evitar infeções e propagação de doenças.

Para tal, basta recorrer a água limpa e sabão ou, no caso de nenhum dos dois estar

disponível, a soluções alcoólicas destinadas a esse efeito [38].

Impacto prático da lavagem das mãos na saúde
A remoção de microorganismos das mãos através da lavagem com água e sabão

tem um papel fulcral na prevenção de infeções, o que se justifica por diversos motivos. Em

primeiro lugar, o contacto diário das mãos com o nariz, boca e olhos é bastante frequente

em grande parte dos indivíduos. A isto associa-se a possibilidade de contaminação de

alimentos e bebidas por mãos não lavadas, que podem inclusivamente constituir bons

meios para a reprodução dos microorganismos, particularmente em condições ideais de

temperatura e humidade, mesmo antes de serem ingeridos. Por fim, mas não menos

importante, as mãos são a parte do corpo humano que contacta com uma maior variedade

de objetos ao longo do dia, o que as torna também num ótimo meio de propagação de

doenças infeciosas [38].

Ao longo dos últimos anos, vários estudos têm vindo a confirmar a importância

global de educar a população para que mantenha as mãos limpas. Entre os muitos

resultados obtidos, seguem-se alguns exemplos que se destacam: metade das mortes

associadas a diarreia poderiam ser evitadas com recurso apenas a água e sabão [39]; se

todas as pessoas no mundo mantivessem rotinas de limpeza das mãos, poderiam ser

prevenidas um milhão de mortes por ano [40]; a lavagem das mãos pode reduzir o risco de

infeções do trato respiratório em cerca de 16% [41]; num estudo com seis mil participantes,

o uso de soluções alcoólicas desinfetantes para as mãos nas salas de aula reduziu as

faltas dos alunos devido a doença em 19,8% [42].

Associada à capacidade que a correta higiene das mãos pode ter para evitar a

propagação de agentes infeciosos em todo o mundo, surge a sua importância na luta contra

o desenvolvimento de estirpes resistentes aos antibióticos. Isto ocorre devido ao facto, não

só da prescrição deste tipo de medicamentos se tornar menos frequente se ocorrerem

menos casos em que eles são efetivamente necessários, mas também de diminuir a

ocorrência de muitos problemas de saúde menores, como constipações e outras situações
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autolimitadas, nas quais os antibióticos são muitas vezes errada ou desnecessariamente

prescritos. Além do mais, este tipo de hábitos de higiene ajuda ainda a evitar a propagação

de estirpes já resistentes aos antibióticos [38].

Quando devem as mãos ser lavadas?
A sujidade presente nas mãos deve ser retirada sempre que detetada. No entanto,

este cuidado deve também acompanhar certos comportamentos e atividades que

realizamos ao longo do dia. Idealmente, a lavagem das mãos deve ser realizada antes,

durante e após a preparação de alimentos, antes de comer, de contactar com indivíduos

doentes ou feridos e depois de usar a casa de banho, limpar o nariz, contactar com lixo,

com animais ou com a sua comida [38].

Técnica de lavagem
Uma correta lavagem das mãos deve ter uma duração de quarenta a sessenta

segundos. No início do processo as mãos devem ser molhadas com água, seguindo-se a

aplicação de sabão, cuja quantidade deve ser a suficiente para cobrir todas as superfícies.

O primeiro movimento da lavagem consiste em esfregar as palmas das duas mãos. Em

seguida, a palma esquerda deve ser esfregada contra o dorso direito, com os dedos

entrelaçados, e vice-versa. Lava-se novamente palma com palma, entrelaçando os dedos.

A parte de trás dos dedos de cada mão é então posta em contacto com a palma da mão

oposta, deslizando as mãos em sentidos contrários. Os polegares são esfregados à vez

pela palma da mão oposta e, por fim, os dedos são esfregados rotativamente na palma da

mão contrária. No final, as mãos devem ser enxaguadas com água, para que seja retirado

o sabão, e secas com um toalhete descartável, que deve ser usado para fechar a torneira

(se se tratar de uma torneira manual) de modo a que não haja nova contaminação das

mãos acabadas de lavar [43].

16.3.2. Higiene oral

Saúde oral
Segundo a OMS, a saúde oral é definida como “a ausência de dor na boca e face,

de doenças orais e de desordens que limitem a capacidade de um indivíduo trincar,

mastigar, sorrir e falar e o seu bem-estar psicossocial” [44]. Durante todas as fases da vida,

é importante preservar a saúde oral, nomeadamente no que diz respeito à manutenção de

uma dentição saudável e funcional, uma vez que esta é fundamental para a realização de

várias funções humanas essenciais, como comer, falar e sorrir. Para além disso, os dentes

ajudam a moldar a forma da face e têm uma função estética. As consequências das
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doenças orais afetam todo o organismo, portanto a saúde oral está intimamente

relacionada com o bem-estar físico e psicológico e com a saúde geral [45].

Os primeiros dentes que surgem são um conjunto de 20 dentes conhecidos como

dentes de leite ou temporários. Geralmente, iniciam a sua erupção aos 6-8 meses de idade.

Até aos 2,5-3 anos de idade, a criança já deverá possuir os 20 dentes de leite. No entanto,

é normal haver leves variações individuais [46]. Para além das funções dos dentes já

referidas, a dentição temporária influencia o crescimento dos maxilares e mantém o espaço

adequado para os dentes definitivos que irão erupcionar posteriormente. Assim, a perda

prematura de dentes de leite pode levar a falta de espaço para os dentes definitivos e

anomalias no desenvolvimento dos maxilares e da dentição definitiva. Por isso, é essencial

iniciar os cuidados orais assim que nascem os primeiros dentes de leite [45].

A dentição permanente/definitiva inicia a sua erupção aos 5-7 anos de idade e por

volta dos 21 anos encontra-se completa [45, 47]. Esta dentição pode ser constituída por 32

dentes, se erupcionarem os quatro dentes do siso. No entanto, nem todas as pessoas

possuem dentes do siso e é possível ter apenas um, dois ou três destes dentes [47].

Principais doenças orais
As cáries dentárias são a doença mais comum na infância, mas afetam pessoas de

todas as idades [45]. Quando não tratadas, causam frequentemente dor oral e dificuldade

em comer e dormir, para além de que podem afetar o crescimento das crianças e impedir

a assiduidade na escola ou trabalho [48]. Esta é uma doença multifatorial que ocorre

quando as bactérias que constituem a placa bacteriana metabolizam os açúcares simples

provenientes da dieta, produzindo ácidos que degradam o esmalte dentário [49]. As

principais bactérias responsáveis pelo desenvolvimento de cáries são Streptococcus

mutans, Veillonella, Rothia, Leptotrichia, Streptococcus sanguinis, Atopobium,

Schlegelella, Pseudoramibacter e Lactobacillus [50]. Assim, a principal causa do

aparecimento de cáries é o consumo frequente e de grandes quantidades de açúcar, aliado

à falta de prevenção, ao acesso limitado a cuidados de saúde oral e a defeitos no

desenvolvimento dos dentes que os predispõem a cáries [45, 51].

No combate às cáries, o mais importante é a prevenção. Assim, é essencial manter

um baixo consumo de açúcar. A OMS recomenda que este corresponda, no máximo, a 5%

do consumo energético total, ou seja, a aproximadamente 25 g ou cinco colheres de chá

por dia [52]. Para além disso, é fundamental manter uma boa higiene oral, de forma a

diminuir a placa bacteriana, e utilizar fluor. O fluor tem uma ação local nos dentes, inibindo

a produção bacteriana de ácidos, interrompendo a desmineralização do esmalte e

aumentando a sua remineralização e resistência ao efeito dos ácidos. Este pode ser

adicionado à água, sal ou leite, ser aplicado por um dentista ou prescrito sob a forma de
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gel, verniz ou comprimidos e fazer parte de pastas dos dentes e elixires [53]. Dentro destas

opções de utilização do fluor, as pastas de dentes são a forma mais disseminada e

apresentam elevada eficácia. Para isso, devem conter níveis de fluor entre 1000 e 1500

ppm [54]. A eficácia do fluor na prevenção das cáries já foi cientificamente comprovada

através de vários estudos, mas varia conforme a forma em que este é utilizado [53]. No

entanto, o fluor deve ser utilizado apenas nas doses recomendadas, uma vez que

quantidades superiores podem provocar fluorose, que se caracteriza pela presença de

manchas castanhas ou descoloração dos dentes [55].

Numa fase inicial, as cáries apresentam-se como manchas brancas, que depois

evoluem para cáries cavitadas [51]. Nestes casos, o tratamento é realizado com recurso a

resinas compostas ou, mais raramente, amálgamas de prata. Por vezes, as cáries só são

tratadas quando já estão demasiado desenvolvidas e já se formou uma cavidade. Nestes

casos, pode ser utilizada uma prótese fixa para reforçar a estrutura dentária restante ou

pode-se retirar o dente afetado e substituí-lo [56]. Se a cárie não for tratada, causará

destruição do dente, dor e infeção, que poderá provocar abcessos ou mesmo septicémia

[45].

Para além das cáries, existem muitas outras doenças orais. Uma das mais comuns

no Homem é a doença periodontal [45]. Esta começa como uma gengivite (inflamação

crónica da gengiva) generalizada, que é completamente reversível na maioria dos

pacientes. No entanto, pode progredir para periodontite, uma condição mais grave que

destrói os ossos e tecidos que suportam os dentes. Nos casos de periodontite severa,

verifica-se uma rápida perda de dentes. Apesar de a presença de bactérias específicas ser

a sua causa essencial, esta doença é evitável mantendo uma higiene oral adequada,

diminuindo o consumo de tabaco e álcool e o stress e mantendo uma dieta saudável [57].

O cancro oral é um dos 10 cancros mais comuns em todo o mundo e é daqueles com

menores taxas de sobrevivência. O seu desenvolvimento está altamente relacionado com

o consumo de álcool e tabaco [58]. Outro problema oral bastante comum são as anomalias

congénitas da face e da boca. As mais frequentes são o lábio leporino e a fenda palatina

(presença de uma fenda no lábio superior e no palato, respetivamente), sendo que nestes

casos é possível recuperar a capacidade de comer e falar, assim como obter uma

aparência normal, apesar de este ser um processo que exige várias intervenções

multidisciplinares. Outras anomalias congénitas comuns são a maloclusão, hipodontia

(falta de dentes) e a hiperdontia (presença de dentes extra). Apesar de a predisposição

genética ser um importante fator nestas anomalias, existem outros fatores de risco, como

a má-nutrição, consumo de tabaco e álcool e obesidade durante a gravidez [45]. Os

traumas orais e faciais são também muito comuns, principalmente em crianças. Os

principais fatores de risco são ambientes inseguros, desporto, violência e acidentes de
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carro e bicicleta. Estas lesões têm um impacto físico, psicossocial e económico significativo

[59]. A noma é uma doença que afeta milhares de crianças, principalmente abaixo dos 6

anos, na África Subsariana. É caracterizada por uma gangrena severa dos tecidos moles

e duros da boca e da face, que progride rapidamente. Se o tratamento for realizado

precocemente, será simples e eficaz. No entanto, isto geralmente não acontece,

resultando, na maioria das vezes, em morte ou, nos casos raros das crianças que

sobrevivem, em desfiguração e incapacidade de comer ou falar. Esta é uma doença

associada à pobreza, malnutrição e pobre higiene oral [60].

As doenças orais são muitas vezes negligenciadas por estarem pouco visíveis ou

por serem consideradas inevitáveis, no entanto torna-se claro que estas podem ser

reduzidas e prevenidas através de medidas simples. Os exemplos apresentados

demonstram as consequências dramáticas que as doenças orais mais comuns podem ter

nos indivíduos e na sociedade. De facto, muitas das doenças orais causam dor, diminuem

a qualidade de vida, reduzem a produtividade na escola e no trabalho e exigem cuidados

que representam um elevado encargo financeiro para os indivíduos afetados e os sistemas

de saúde. Para além disso, fica também provada a relação das doenças orais com outras

doenças comuns e preocupantes, particularmente no que diz respeito aos fatores de risco

(como dieta não saudável, excesso de peso, subnutrição, consumo de tabaco e álcool e

várias determinantes sociais). Assim, verifica-se a necessidade de uma maior integração

da saúde oral e geral, para benefício da saúde e bem-estar das populações [45].

Cuidados de higiene oral nas crianças
É de extrema importância informar pais, educadores e crianças acerca dos

cuidados a ter durante a infância relativamente à saúde oral, para que estes possam atuar

em conjunto de forma a obter os resultados ideais. Como referido anteriormente, os dentes

de leite são importantes e afetam o desenvolvimento dos dentes definitivos, e por isso os

cuidados com a higiene oral devem ser aplicados desde cedo. De facto, mesmo antes de

erupcionarem os primeiros dentes, deve-se limpar diariamente as gengivas do bebé com

uma compressa humedecida com água [46]. Para além disso, é importante criar desde

cedo hábitos alimentares saudáveis [46], assim como abandonar o uso do biberão até ao

primeiro ano de idade e a chupeta até aos três anos, idade em que ainda se podem corrigir

naturalmente possíveis defeitos na arcada dentária [47]. Para evitar o desenvolvimento de

cáries precoces, deve manter-se a amamentação materna até, pelo menos, aos 6 meses

de idade, não adicionar líquidos açucarados ao biberão ou à chupeta e fazer a lavagem

dos dentes assim que estes erupcionem, com compressas ou escovas macias [47].

A escovagem dos dentes deve realizar-se, no mínimo, duas vezes por dia, uma

delas obrigatoriamente antes de ir dormir e utilizando uma pasta dentífrica fluoretada [47,
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61]. A técnica de escovagem consiste em lavar a parte de fora, de dentro e de mastigação

dos dentes, assim como a língua. Cada movimento deve ser realizado 5 vezes, tendo o

procedimento uma duração total de 2-3 minutos [61]. As restantes características da

escovagem dependem, essencialmente, da idade da criança. Assim, até aos três anos a

escovagem deve ser realizada pelos pais com uma gaze, uma dedeira ou uma escova

macia. Entre os três e os seis anos, a escovagem deve ser realizada pela criança, com

supervisão e auxílio, usando uma escova macia. A quantidade de pasta dentífrica utilizada

deve ser do tamanho da unha do quinto dedo da criança. A partir dos seis anos, a criança

já terá mais autonomia e eventualmente deixará de necessitar de supervisão e auxílio.

Deve utilizar uma escova macia ou média e uma quantidade de pasta dentífrica do tamanho

de uma ervilha. Assim que possível, deve também ser iniciada a utilização de fio dentário,

que auxilia na limpeza dos espaços interdentários. Por volta dos 8-10 anos, a criança

começa a ter destreza suficiente para realizar este processo autonomamente [47]. Para

além disso, é importante a utilização de elixires orais, que podem ter ação antissética, anti-

inflamatória e de prevenção de cáries [62]. Estes podem ser utilizados a partir dos 6 anos

e, no caso das crianças, deve dar-se preferência àqueles que não contêm álcool [63].

As consultas no dentista devem iniciar-se quando nascem os primeiros dentes ou,

no máximo, até a criança completar um ano. Estas consultas devem repetir-se a cada seis

meses ou, em casos de maior risco de desenvolvimento de cáries, a cada três meses [47].

Em Portugal, existem os “cheques-dentista”, que fazem parte do Programa Nacional de

Promoção da Saúde Oral do Ministério da Saúde, com vista à melhoria da saúde oral e à

prevenção e tratamento de doenças orais. Estes cheques são atribuídos a grávidas

acompanhadas no SNS, beneficiários do complemento solidário para idosos utentes do

SNS, crianças e jovens com idade igual ou inferior a 18 anos e portadores de HIV. Podem

ser utilizados nos vários consultórios e clínicas aderentes, garantindo a prestação gratuita

de determinados tratamentos, definidos para cada grupo beneficiário, que incluem

tratamentos preventivos, desvitalizações, restaurações, extrações, alisamentos radiculares

e destartarizações [64, 65].

É ainda importante referir que podem ser aplicadas intervenções destinadas à

comunidade, assim como a fluoretação da água e os programas escolares de saúde oral

[45].

16.4. Resultados e discussão
As apresentações que realizamos na escola primária foram bastante bem recebidas

por parte de todo o pessoal docente e funcionários da referida escola com que

contactamos. Também os alunos se mostraram sempre recetivos e dispostos a participar

na atividade, como é, de resto, percetível pelo registo fotográfico (Anexo XII).
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Na palestra do primeiro ano, embora o nosso receio inicial se prendesse com a

possibilidade das atenções dos alunos se desviarem rapidamente do nosso trabalho, a

verdade é que a nossa maior dificuldade terá sido mesmo controlar a vontade que grande

parte das crianças tinha em participar em todos os pontos da discussão. As questões que

fomos colocando durante e no final do trabalho levam-nos a crer que conseguimos

transmitir, pelo menos, parte da informação essencial aos nossos interlocutores.

As turmas do segundo ano, embora significativamente mais ponderadas nas suas

intervenções, apresentaram-nos desafios diferentes, tanto devido ao facto de já

evidenciarem algum conhecimento (científico até) sobre o tema, como também de se terem

revelado mais céticos e menos dispostos a aceitar a informação sem a sua própria reflexão

crítica, o que acabou por nos permitir, em alguns momentos, adotar um discurso mais

natural e menos simples e infantil. Tal como no caso dos mais novos, finalizamos cientes

que tínhamos conseguido passar a mensagem aos alunos do segundo ano, embora esta

não constituísse algo de tão novo para este público.

16.5. Conclusão
Este trabalho revelou-se, a meu ver, como o mais desafiante que realizei durante o

estágio. Desde o início, tive a noção que neste projeto, ao contrário do que tinha ocorrido

nos anteriores, seria possível obter um feedback mais direto em relação à ação que estava

a realizar, o que se torna particularmente importante quando estamos a falar de crianças,

já que dificilmente escondem a sua opinião ou disfarçam o seu interesse (ou a falta dele)

por determinado assunto. Felizmente, posso dizer que fomos bastante bem sucedidos na

tarefa de captar a atenção do público, já que a maior dificuldade que sentimos foi mesmo

controlar a grande vontade que a maior parte das crianças revelou em participar em todas

os desafios e questões que íamos colocando ao longo do trabalho.

17. Conclusão geral
Os projetos e atividades que realizei ao longo do estágio permitiram-me uma maior

familiarização com as temáticas desenvolvidas e, de certo modo, fizeram com que me

tornasse mais proactivo. A liberdade de poder escolher um tema e por em prática uma ideia

minha motivou-me particularmente para estes desafios.

No geral, considero que a execução deste tipo de trabalhos enriqueceu o meu

estágio em farmácia comunitária e foi importante para uma maior perceção do papel do

farmacêutico na sociedade.
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Anexo II – Certificado de participação na formação “Rene Furterer”
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Anexo III – Certificado de participação na formação “Acne”
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Anexo IV – Certificado de participação na formação “Atopia”
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Anexo V – Compêndio dos produtos de uso veterinário na Farmácia Vitória
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Anexo VI – Marcador parasitas externos
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Anexo VII – Marcador parasitas internos
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Anexo VIII – Marcador leishmaniose
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Anexo XI – Panfleto de incentivo às boas práticas de higiene oral
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Resumo

O presente relatório é referente ao estágio que realizei no Centro Hospitalar de São

João, entre os dias 17 de Janeiro e 28 de Fevereiro de 2017, e foi realizado em conjunto

com a minha colega de estágio Alexandra Cunha, estudante da Faculdade de Farmácia da

Universidade de Coimbra.

Os primeiros temas abordados no relatório correspondem ao enquadramento

geográfico e social do Centro Hospitalar de São João, à organização hierárquica do mesmo

e ao papel dos serviços farmacêuticos.

De seguida, são descritos todos os procedimentos a que tive a oportunidade de

assistir, durante o meu estágio, nas várias unidades que constituem os serviços

farmacêuticos do hospital, nomeadamente na gestão e aprovisionamento, centro de

validação, unidade de manipulação clínica, unidade de ensaios clínicos e unidade de

ambulatório.

O relatório termina com uma análise pessoal acerca do meu estágio, sendo este o

único capítulo redigido exclusivamente por mim.
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Introdução

A Farmácia Hospitalar define-se como um conjunto de atividades tecnicamente

diferenciadas e exercidas por farmacêuticos e demais colaboradores que, articuladas entre

si e tendo em conta a base organizacional dos SFA, permitem otimizar os rácios risco-

benefício e custo-utilidade decorrentes da utilização de medicamentos e produtos

farmacêuticos na esfera hospitalar. Assim sendo, exibe como objetivo primordial colmatar

as necessidades terapêuticas dos doentes, sendo essencial assegurar que todo o circuito

de intervenção por parte do farmacêutico é realizado de forma segura, eficaz e com

qualidade, eliminando ou minimizando eventuais erros relacionados com o medicamento.

Os Serviços Farmacêuticos hospitalares constituem um forte alicerce no que

concerne aos cuidados de saúde prestados em meio hospitalar, representando uma das

áreas de grande visibilidade na atividade farmacêutica. Neste âmbito, o farmacêutico

desempenha uma vasta panóplia de funções, assumindo diversas atividades e integrando

equipas multidisciplinares, visando a saúde e o bem-estar do doente e promovendo ações

de investigação científica e de ensino. Os SFA são departamentos com autonomia técnica

e científica e, como tal, da sua correta organização e gestão depende a qualidade dos

cuidados farmacêuticos prestados no hospital. A filosofia da atividade farmacêutica

hospitalar consiste em garantir a cada doente o medicamento correto, face às suas

necessidades clínicas, na dose apropriada e quantidade certa, durante um período de

tempo adequado e ao menor custo.

O presente relatório visa, numa primeira parte, enquadrar as atividades

desenvolvidas enquanto estagiários, tendo em conta a integração no quotidiano da

farmácia hospitalar, nos diferentes serviços prestados, com uma perceção

teórica/observacional e/ou de aplicação prática. Numa segunda parte, cada um de nós

apresenta uma reflexão crítica individual referente à frequência do estágio.

1) Enquadramento do CHSJ

O Centro Hospitalar de São João está situado no Porto e presta diretamente cuidados

de saúde aos residentes de várias freguesias da cidade bem como aos habitantes dos

concelhos da Maia e Valongo. É visto como um importante centro de referência em diversas

áreas, tendo particular importância para os distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo,

sendo que a sua posição no contexto das Redes de Referenciação Hospitalar permite

ainda a sua referenciação como centro hospitalar de excelência em áreas específicas para

utentes de fora das referidas zonas geográficas [1].
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O facto de as instalações serem compartilhadas com a Faculdade de Medicina da

Universidade do Porto tem resultado numa forte articulação entre as vertentes de ensino e

de prestação de cuidados de saúde. Por imposição legal, ao Hospital de São João foi

recentemente fundido o Hospital de Nossa Senhora da Conceição em Valongo, emergindo

assim a denominação CHSJ. Atualmente esta instituição hospitalar é tida como Entidade

Pública Empresarial (EPE) [2, 3].

1.1) Organização hierárquica do CHSJ

A organização do CHSJ assenta em níveis de gestão intermédios. Estas estruturas

intermédias compreendem serviços e outras estruturas mais simples, como as unidades

orgânicas. Por sua vez, as unidades orgânicas têm funções específicas e recursos

(humanos e materiais) próprios, que não estão integradas nos serviços [1].

O órgão máximo que coordena o CHSJ é o Conselho de Administração (CA), o qual

é constituído por um presidente, um diretor clínico, dois administradores executivos e uma

enfermeira-chefe. O CA recebe o apoio das várias comissões existentes no hospital,

nomeadamente a Comissão de Ética para a Saúde (CES), Comissão de Farmácia e

Terapêutica (CFT), Comissão de Controlo de Infeção (CCI), Comissão da Qualidade e

Segurança do Doente, Comissão de Coordenação Oncológica, Comissão Técnica de

Certificação da Interrupção da Gravidez e Comissão Hospitalar de Transfusão [3].

As Áreas de Produção Clínica organizam-se em diferentes valências,

designadamente: UAG de Cirurgia, UAG de Medicina, UAG da Urgência e Medicina

Intensiva, Clínica da Mulher, Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental, Centro de Imagiologia,

Centro de Medicina Laboratorial e Hospital Pediátrico Integrado [1].

O Serviço de Urgência divide-se em Urgência Polivalente, Urgência Pediátrica e

Urgência de Obstetrícia/Ginecologia. Contudo, algumas especialidades têm serviços

comuns, entre as quais Estomatologia, Oftalmologia e Otorrinolaringologia, que efetuam o

atendimento de urgência num espaço físico situado fora da área da Urgência [1].

As Áreas de Apoio e Suporte organizam-se de acordo com a seguinte estrutura:

 Centro de Ambulatório (Consultas Externas, Hospitais de Dia);

 Centro de Controlo de Negócio (Serviço de Controlo de Gestão, Serviços

Financeiros);

 Centro de Gestão de Informação (Serviço de Arquivo, Segurança e Acesso à

Informação, Serviço de Inteligência de Negócio e Ciência de Dados, Serviço de

Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação, Unidade de

Desenvolvimento de Software);
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 Centro de Logística, Compras e Património (Serviço de Aprovisionamento, Serviços

Farmacêuticos, Serviço de Instalações e Equipamentos, Unidade de Esterilização);

 Centro de Epidemiologia Hospitalar (Serviço de Saúde Ocupacional, Unidade de

Investigação, Unidade de Prevenção e Controlo da Infeção, Unidade de Qualidade

e Segurança do Doente) [1].

1.2) Contextualização dos Serviços Farmacêuticos

Os Serviços Farmacêuticos do CHSJ estão operacionais durante 24 horas por dia

e são compostos por cinco unidades, que correspondem à Farmácia Central, à Unidade de

Manipulação Clínica (UMC), à Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos

(UCPC), à Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) e à Unidade de Ensaios Clínicos.

Distribuídos por estas unidades laboram 34 farmacêuticos, 39 técnicos de diagnóstico e

terapêutica (TDT), 14 assistentes operacionais (AO) e 7 administrativos.

No CHSJ, a farmácia é responsável pelo circuito dos medicamentos e dispositivos

médicos desde a sua aquisição até à distribuição, pela produção da nutrição parentérica,

medicamentos manipulados e processos associados, pela dispensa de medicamentos no

hospital de dia e em regime de ambulatório, pela gestão e controlo da medicação durante

os ensaios clínicos e pela validação das prescrições efetuadas pelos médicos para os

doentes em regime de internamento, assim como pelo acompanhamento da terapia

farmacológica dos mesmos. Tem ainda um papel ativo nas comissões técnicas e na

elaboração de protocolos terapêuticos [4, 5].

2) Gestão e Aprovisionamento

A componente de gestão dos SFA contempla a seleção de medicamentos,

dispositivos médicos e outros produtos de saúde, a seleção e celebração de contratos com

os fornecedores, a receção e armazenamento de encomendas e ainda a gestão de

existências. Note-se que todo o conjunto de procedimentos realizado neste âmbito visa

garantir a dispensa dos medicamentos, assim como a correta utilização, nas condições

requeridas aos doentes do hospital.

2.1) Seleção de Stock Hospitalar

A seleção dos medicamentos e dos dispositivos médicos que devem constituir o

stock hospitalar tem de ser ajustada e adequada face às necessidades dos diferentes
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Serviços Clínicos e dos respetivos doentes. Este processo de seleção é geralmente

efetuado tendo por base o FHNM, o qual disponibiliza os fármacos que poderão fazer parte

do arsenal terapêutico, embora cada hospital tenha a possibilidade de conceber uma

adenda de aditamento ou exclusão do formulário, sob responsabilidade da CFT. Os

medicamentos que não constem do FHNM e que passem a ser utilizados no hospital são

introduzidos através da adaptação às necessidades terapêuticas dos doentes e/ou

melhoria da respetiva qualidade de vida, segundo critérios de custo-benefício. A adenda

hospitalar necessita de ser aprovada e, para tal, o diretor do serviço hospitalar realiza um

relatório fundamentando o valor terapêutico que o medicamento a introduzir acresce

relativamente às alternativas terapêuticas já existentes no mercado. No CHSJ, a prescrição

de medicamentos que não integram o formulário exige o preenchimento de uma folha de

requisição de medicamentos extra-formulário e autorização da Direção Clínica (DC). A

introdução de um novo medicamento no hospital implica o preenchimento, pelo médico

prescritor, de uma folha de introdução de novos medicamentos com a respetiva justificação

clínica (JC). Após a receção dos respetivos pedidos, cabe aos SFA verificar que o

documento se encontra devidamente preenchido e, posteriormente, enviar à CFT, que por

sua vez analisa e decide quanto à sua autorização [6].

2.2) Seleção de Fornecedores e Aquisição de Medicamentos,
Dispositivos Médicos e Produtos Farmacêuticos

A seleção de fornecedores concretiza-se após a definição da composição do stock

hospitalar. No catálogo de aprovisionamento público da saúde dos Serviços Partilhados do

Ministério da Saúde (SPMS) constam os fornecedores, tendo como procedimentos

contratuais previstos: ajuste direto, concurso público, concurso limitado por prévia

qualificação, procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

O processo de aquisição é da responsabilidade do farmacêutico, envolvendo os

SFA e o serviço de aprovisionamento, cabendo-lhe a responsabilidade pela seleção dos

fornecedores dos diferentes fármacos, celebração dos contratos e emissão de notas de

encomendas. No CHSJ os procedimentos para a aquisição de medicamentos a nível

hospitalar são os seguintes:

 Concursos Públicos - realizados pela Administração Central do Sistema de Saúde,

IP (ACSS), em que os medicamentos são adquiridos ao fornecedor que apresenta

as melhores propostas económicas com as características pré-definidas de entre

os que constam no catálogo de aprovisionamento. Desta forma, o caderno de

encargos com indicação das quantidades e produtos pretendidos, bem como

condições de fornecimento, é colocado a consulta, sendo o contrato adjudicado ao
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fornecedor com proposta mais vantajosa. Note-se que este tipo de procedimento

garante maior transparência na aquisição, possibilitando maior equidade no

processo. É de referir também que as condições de apresentação e receção de

propostas, candidaturas e soluções se encontram estabelecidas no respetivo

Decreto-Lei.

 Concurso por ajuste direto - através do qual a entidade adjudicante contacta

diretamente uma ou várias entidades à sua escolha para apresentar uma proposta.

Trata-se de um tipo de procedimento que é normalmente utilizado apenas para

produtos exclusivos.

2.2.1) Definição de ponto de encomenda, emissão de pedido de compra e de
nota de encomenda

No sistema informático encontram-se parametrizados os stocks máximos e

mínimos, gerando diariamente uma listagem de todos os produtos que atingiram o ponto

de encomenda, com elaboração de um pedido de compra, que é depois aprovado e

autorizado pelo farmacêutico responsável. Após validação, este pedido é canalizado para

os serviços de aprovisionamento, que emitem uma nota de encomenda, que por sua vez é

posteriormente enviada aos fornecedores. Nas situações em que o stock não é suficiente

para satisfazer as necessidades imediatas procede-se à elaboração de um pedido urgente.

Além disso, na listagem gerada pelo sistema saem os estupefacientes e psicotrópicos,

apesar de a sua encomenda ser realizada separadamente, sendo por isso retirados

daquela listagem.

2.2.2) Aquisição de medicamentos por Pedidos de Autorização de
Utilização Especial (AUE)

O hospital pode adquirir produtos sem Autorização de Introdução no Mercado (AIM)

em Portugal. Para tal é exigido o preenchimento de um formulário e respetiva justificação

clínica no caso de produtos que não constem do FHNM, sendo submetidos ao INFARMED

para avaliação e solicitação de autorização de importação do estrangeiro e utilização no

respetivo hospital. Posto isto, o INFARMED cede ou não uma Autorização de Utilização

Especial (AUE). Existem AUE para medicamentos de importação e para medicamentos em

curso de avaliação prévia. Perante circunstâncias em que a aquisição de medicamentos

pelo hospital carece de pedido de Autorização de Utilização Especial (AUE), é necessário

o cumprimento de determinadas premissas, designadamente: a entidade requerente ser

uma instituição de saúde autorizada à aquisição de medicamentos; inexistência de
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medicamentos similares em Portugal; necessidade real do seu uso para determinada

patologia; ausência de alternativas terapêuticas. É de ressalvar que os pedidos de AUE

podem ser de diferentes modalidades, a saber:

 Importação: para medicamentos sem AIM em Portugal, podendo tratar-se de

medicamentos que constam ou não no FHNM. No caso de medicamentos que não

integram o FHNM emerge a necessidade de justificação clínica, indicando quais as

terapêuticas alternativas existentes no mercado e os motivos subjacentes da sua

inadequação, assim como a justificação da necessidade de utilização;

 Avaliação prévia: a introdução de medicamentos a nível hospitalar no SNS é

precedida por uma avaliação do valor terapêutico e vantagem económica, realizada

pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP (INFARMED)

a pedido do titular de AIM. Note-se que o hospital pode requerer um pedido de AUE

para medicamentos que se encontrem nesta fase, para doentes específicos.

2.3) Definição de Níveis de Stocks, Receção de Encomendas e
Gestão de Existências

Os Produtos com consumo prévio são geridos com base em Indicadores de Gestão

(IG) previamente definidos: stocks máximo e mínimo e Ponto de Encomenda (PE).

Relativamente ao PE, este indicador reflete o consumo previsível a 15 dias. Note-se que

diariamente é gerada uma lista de produtos com stock inferior ao PE para os quais não

existam pedidos de compra ou notas de encomenda. Tendo por base esta listagem é

emitido o pedido de compra, que é posteriormente sujeito a uma validação e a autorização

pelo farmacêutico responsável. É de ressalvar que a quantidade necessária de um

determinado produto nunca antes utilizado é estimada com base na casuística do hospital,

de modo à atribuição de IG.

Na receção de encomendas, o seu estado geral deve ser verificado, bem como a

existência de produtos de frio. É necessário conferir a quantidade, o lote e validade do

produto, assim como a concordância entre a nota de encomenda e o documento de

entrega.

O Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento (SGICM) constitui a

aplicação informática utilizada no CHSJ, que permite a atualização das existências em

tempo real e garante a satisfação das necessidades das diversas unidades do hospital,

evitando excesso/rutura de stocks. Este sistema permite a criação e consulta de Fichas de

Produtos, nas quais prevalecem informações como o Código Hospitalar Nacional do

Medicamento (CHNM), código correspondente à família do medicamento, Denominação

Comum Internacional (DCI), forma farmacêutica (FF), dosagem e via de administração, e
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ainda referência ao preço médio global, laboratório fornecedor, grupo farmacoterapêutico,

condições de conservação e estabilidade pós-abertura, entre outros.

Como indicadores de gestão considera-se o stock mínimo/máximo, stock de

segurança e Ponto de Encomenda. No CHSJ foram definidos indicadores de gestão a 15

dias, considerando-se deste modo o consumo médio previsível a 15 dias. De uma forma

particular, os indicadores encontram-se definidos em uma semana no caso dos agentes

biológicos, um mês para os produtos de AUE e stocks fixos para os antídotos.

3) Centro de Validação

O CHSJ é dotado de um espaço físico destinado à validação das prescrições

médicas. Atualmente, neste espaço, exercem funções nove farmacêuticos divididos em

equipas, cada uma responsável pela validação de prescrições referentes a serviços

clínicos estipulados. Este tipo de organização possibilita que os mesmos farmacêuticos

trabalhem com o mesmo grupo de serviços, de modo a que haja maior proximidade entre

os farmacêuticos, médicos e enfermeiros.

A validação da prescrição médica eletrónica é a principal atividade deste centro. No

entanto, são também realizadas outras atividades, como a validação das requisições de

estupefacientes, antibióticos e hemoderivados, que chegam à farmácia em papel. Neste

Centro de Validação também é frequente o fornecimento de informação e esclarecimento

de dúvidas sobre medicamentos e a sua utilização.

O farmacêutico deve verificar a conformidade das requisições e proceder à

validação da prescrição com base nas Normas de Orientação Clínica (NOC) e nas

características do medicamento descritas no RCM. Por vezes, quando a prescrição de um

determinado medicamento é feita tendo em vista uma utilização off label, ou seja, que não

está descrita no seu RCM, torna-se necessário recorrer a um procedimento especial, que

consiste na obtenção de consentimento do doente, de um parecer da Comissão de Ética e

de autorização da Direção Clínica. É preciso ainda ter em conta que alguns medicamentos,

apesar de estarem disponíveis no hospital, apenas podem ser dispensados com

autorização da Direção Clínica, como é o caso de medicamentos de elevado custo

económico ou cujo uso deve ser feito de forma controlada, por exemplo antibióticos de

autorização obrigatória na DC, ainda que existam antibióticos de prescrição livre e

antibióticos que requerem apenas justificação.

No caso das requisições em papel, depois da sua validação efetua-se o respetivo

registo informático para posterior dispensa [7].
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A importância da distribuição de medicamentos é por demais evidente para garantir

a eficácia e a segurança necessárias à viabilidade do circuito do medicamento. No contexto

da farmácia hospitalar, a distribuição pode ser assegurada por diferentes sistemas, que se

podem complementar entre si.

O CHSJ, em SC que utilizem a PEM, recorre à distribuição individual diária em dose

unitária (DIDDU) e/ou ao sistema de reposição de stock por níveis (Pyxis). Já em SC que

não utilizam a PEM, a distribuição é feita através de uma reposição de stocks por níveis.

Os medicamentos que são alvo de legislação especial, como os estupefacientes, os

hemoderivados e os medicamentos em ensaios clínicos, são distribuídos por via de

circuitos especiais adaptados à necessidade de um maior controlo.

A PM marca o início do circuito de distribuição de medicamentos, seguindo-se a

validação pelo farmacêutico. A partir daqui, no caso da DIDDU, segue-se então a

preparação da medicação pelo TDT e a entrega da medicação aos serviços pelo AO. Já

na reposição com sistema Pyxis®, o circuito desenrola-se com a reposição da medicação

nas gavetas e nos armários das estações Pyxis® presentes em cada SC, de acordo com

o consumo do dia anterior, sendo esta tarefa executada por TDT e AO. Nos serviços em

que não existe PEM, os medicamentos são administrados pelo enfermeiro sem que a

prescrição seja previamente validada nos Serviços Farmacêuticos, uma vez que o serviço

possui um stock próprio de medicamentos.

4) Distribuição de medicamentos

4.1) Reposição de Stocks por Níveis

A reposição de stocks por níveis trata-se de um sistema de distribuição que se

aplica aos SC em que a implementação de DIDDU não se adequa. Consiste na existência

de um stock previamente definido, determinado segundo a análise de consumos médios

anuais dos fármacos em determinado serviço e os protocolos instituídos, que são definidos

pelo farmacêutico responsável em cooperação com o diretor dos SC e com o enfermeiro-

chefe. O pedido para reposição dos stocks nivelados é elaborado pelo enfermeiro-chefe do

serviço e enviado todas as semanas informaticamente para os SFA. O farmacêutico analisa

e valida o pedido e, posteriormente, o TDT prepara e o AO procede à entrega no serviço,

fazendo-se um consumo dos produtos ao serviço e não ao doente. Este tipo de distribuição

pode ser efetuado de forma clássica ou através do sistema automatizado Pyxis®.
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4.1.1) Distribuição Tradicional ou Clássica

A distribuição tradicional ou clássica corresponde ao sistema mais antigo de

distribuição de medicamentos e baseia-se na existência de um stock fixo no próprio SC.

Este tipo de distribuição é utilizado, essencialmente, para produtos multidose e de grande

volume como, por exemplo, soros, xaropes, pomadas, entre outros, ou para serviços que

não possuam distribuição unitária. A equipa de enfermagem, em articulação com os SFA,

estabelece a preconização da composição do stock fixo. Note-se que os pedidos realizados

pelo serviço não são exclusivos para um doente, mas para o serviço clínico requisitante,

sendo que cabe ao AO, em horário predefinido, a realização do transporte dos

medicamentos para os serviços, onde o enfermeiro responsável verifica e armazena a

medicação [7].

4.1.2) Reposição de Stocks por Níveis Automatizada – Pyxis®

Os PYXIS MedStation® são armazéns avançados, que se caracterizam por um

conjunto de armários semi-automatizados de dispensa e armazenamento, controlados

eletronicamente por um software, e que se encontram permanentemente em comunicação

com o sistema informático existente nos SFA. É constituído por gavetas, colunas e um

frigorífico, sendo necessário um mecanismo de desbloqueio do sistema, através de uma

identificação biométrica e número mecanográfico, para que seja possível aceder à

medicação.

As gavetas do sistema PYXIS possuem diferentes níveis de segurança, sendo que

as gavetas de elevado nível de segurança permitem o acesso somente à quantidade

prescrita do medicamento solicitado. Esta condição aplica-se às gavetas que se destinam

a estupefacientes e psicotrópicos. O nível intermédio de segurança ilustra as gavetas que

se encontram organizadas em pequenas divisórias destinadas a cada referência. Desta

forma, o utilizador acede apenas à divisão da referência em questão, não existindo, no

entanto, um controlo em relação à quantidade que pode ser retirada. Nas gavetas de baixo

nível de segurança, é permitido ao operador o acesso a todo o conteúdo existente no seu

interior [8].

Entre as vantagens deste sistema residem a utilização de menos recursos humanos

nos serviços farmacêuticos relativamente à DIDDU, o acesso ao perfil farmacoterapêutico

dos doentes, a desburocratização dos pedidos de reposição, um melhor aproveitamento e

gestão do tempo com consequente disponibilidade acrescida da equipa de enfermagem

para outras funções e um controlo e vigilância de todas as movimentações de produtos

existentes nos serviços, devido à elaboração de inventários contínuos e à
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responsabilização de todos os operadores do sistema. Diariamente, é gerada na consola

central uma lista dos medicamentos cujo stock necessita de reposição, sendo que todos

os medicamentos a repor devem ser unidose e estar identificados por Denominação

Comum Internacional (DCI), dose, prazo de validade e lote. No momento da reposição, é

necessário confirmar se o stock existente no Pyxis® corresponde ao indicado pelo

software, sendo que, perante situações de inconformidade relativas a estupefacientes e

psicotrópicos, o farmacêutico responsável deverá ser imediatamente contactado. É de

salientar que, no caso de um doente internado num determinado SC que dispõe de Pyxis®

necessitar de medicação que não conste neste sistema, se procede à sua distribuição via

“Extra-Pyxis”. Perante estas situações, é gerado um mapa para 24 horas, identificado por

doente, para cada SC. A medicação “Extra-Pyxis®” é colocada em sacos individualizados,

identificados com o nome do doente, número de cama e SC, sendo colocadas em gavetas

junto do Pyxis® [9].

Este tipo de sistema encontra-se maioritariamente em serviços onde se encontram

doentes clinicamente pouco estáveis, com necessidade de atualização da terapêutica, não

sendo viável, por isso, a implementação de um sistema DIDDU e em serviços em que os

doentes permanecem por períodos inferiores a vinte e quatro horas, tal como nos Blocos

Operatórios.

O custo do equipamento e a impossibilidade de utilização aquando da sua avaria

ou na falta de energia elétrica, são os fatores que podem ser encarados como as maiores

desvantagens da reposição de stocks com recurso ao Pyxis® [10].

4.1.3) Armário de Urgência

O armário de urgência está presente em cada SC e caracteriza-se pela existência

de um stock pré-definido, de forma a assegurar as necessidades dos doentes quando uma

determinada PM é realizada fora do período de funcionamento da dose unitária, numa

situação urgente. Semanalmente, o enfermeiro-chefe do serviço confere o stock existente

e emite uma lista com o stock a repor, a qual será sujeita a avaliação e validação pelos

SFA [4, 11].

4.1.4) Armazém Avançado
O armazém avançado está presente nos blocos operatórios de SC onde a

implementação do sistema Pyxis® não foi possível. Existe um stock fixo e adequado às
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necessidades inerentes ao SC com reposição diária, não havendo validação farmacêutica

prévia à sua administração [4].

4.1.5) Carro de Emergência

O carro de emergência consiste num carro lacrado que contém um desfibrilhador e

medicação para situações de emergência, cuja constituição é definida pela equipa de

reanimação. Aquando da sua utilização, a reposição deve ser efetuada de imediato e

executada com a máxima brevidade. Localiza-se em todos os SC e tem uma composição

pré-definida [11].

4.1.6) Antisséticos, Desinfetantes e Injetáveis de Grande Volume

A requisição de antisséticos, desinfetantes e injetáveis é elaborada pelo enfermeiro,

via informática, em perfis pré-definidos.

4.2) Distribuição Personalizada

Uma distribuição personalizada permite aumentar o controlo sobre o medicamento,

bem como diminuir o stock existente nas unidades de serviço, e aplica-se a fármacos

antineoplásicos, imunomoduladores, citotóxicos, hormonas e anti hormonas,

medicamentos biotecnológicos, fatores estimulantes da linha branca e vermelha, bem

como a anti-infeciosos e a medicamentos extra-formulário.

4.2.1) Anti-Infecciosos

Os anti-infeciosos incluem todos os medicamentos que se destinam à profilaxia e

ao tratamento de infeções por microrganismos. São sujeitos a um controlo rigoroso e a sua

distribuição personalizada pressupõe o uso racional e controlado, não só pelo seu valor

económico no orçamento hospitalar, mas particularmente pelos efeitos para a saúde

pública, visando combater o desenvolvimento de estirpes microbianas resistentes. Neste

grupo terapêutico incluem-se: antibacterianos, antifúngicos, antivíricos e antiparasitários.

A distribuição deste tipo de medicamentos inicia-se após a PEM ou, em serviços

clínicos que não dispõem de DIDDU nem de Pyxis, após uma requisição por meio de uma

Folha de Requisição de Antimicrobianos do CHSJ. Neste último caso, deve ser verificada

a conformidade do documento, que deve conter a assinatura e o número mecanográfico

do prescritor, a identificação do doente e do SC, bem como o tipo de tratamento e infeção
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e ainda DCI, FF, via de administração e posologia do fármaco com respetiva justificação

clínica, quando necessária. Em seguida, é feita a validação por parte do farmacêutico, com

posterior registo do consumo de anti-infeciosos. Por fim, estes medicamentos são

dispensados e encaminhados para os SC.

4.3) Circuitos Especiais de Distribuição

Os circuitos especiais de distribuição aplicam-se a psicotrópicos e estupefacientes,

hemoderivados e medicamentos em EC, os quais, pelas suas características intrínsecas,

requerem um controlo acrescido, sendo sujeitos a imposição legal com a consequente

responsabilização dos profissionais de saúde no uso e dispensa deste tipo de

medicamentos.

4.3.1) Estupefacientes e Psicotrópicos

A distribuição destes fármacos exige um controlo especial, dada a possibilidade de

serem utilizados em situações nas quais podem desencadear dependência ou tolerância,

ser alvo de uso abusivo e de utilização ilícita. A nível hospitalar, a gestão dos stocks, as

encomendas e a receção, armazenamento, distribuição, cedência e controlo dos

estupefacientes e psicotrópicos representam uma grande responsabilidade para o

farmacêutico. Nos SFA, este tipo de medicamentos encontram-se armazenados num cofre-

armazém, dispostos por ordem alfabética de DCI e dosagem, adotando o modelo First

Expire First Out (FEFO), sendo que todas as movimentações (entradas e saídas) são

devidamente registadas. Diariamente, o farmacêutico responsável, acompanhado pelo

TDT, procede à contagem das substâncias movimentadas nesse mesmo dia,

estabelecendo o comparativo com o stock informático. Além disto, mensalmente, procede-

se à contagem de todos os estupefacientes e psicotrópicos existentes no cofre,

elaborando-se uma listagem, que é enviada ao INFARMED, dos medicamentos cedidos.

O circuito deste tipo de medicamentos inicia-se com uma PM por doente, onde

consta a designação por DCI, dosagem, FF, via de administração e posologia específica.

Em cada SC existe um stock pré-definido de psicotrópicos e estupefacientes (exceto no

caso da metadona e sistemas transdérmicos), sendo que a sua dispensa é realizada por

SC, de forma a repor as quantidades que já foram consumidas. A equipa de enfermagem

é responsável pela administração e elaboração do pedido de requisição de acordo com os

consumos efetuados pelos doentes quando o stock atinge níveis mínimos.

O pedido de requisição é feito mediante registo no impresso de requisição (Modelo

n.º 1509). Este impresso deve conter a data da administração e a identificação do SC e do
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seu diretor, do doente, do enfermeiro que procedeu à administração e do medicamento

(DCI, FF e dosagem). O documento é então enviado para os SFA, onde o farmacêutico

avalia a sua conformidade e regista a quantidade requerida de cada medicamento. As

requisições são então numeradas sequencialmente para que possam ser controladas a

nível interno, sendo os seus números registados num ficheiro informático. Em seguida, o

farmacêutico debita informaticamente os medicamentos ao serviço e o TDT prepara-os e

dispensa-os, acondicionando-os em sacos opacos devidamente identificados e sinalizados

[12].

No caso dos sistemas transdérmicos e da metadona, é exigida uma distribuição

personalizada que tenha em conta o regime terapêutico de cada doente. Os sistemas

transdérmicos requerem uma prescrição feita por um médico especialista da consulta da

dor ou uma autorização da DC. No caso específico da metadona, a sua dispensa deve ser

efetuada na presença de uma PM do Centro de Atendimento a Toxicodependentes (CAT)

em que o doente se encontra referenciado. (Manual de Procedimentos para Dispensa de

Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas)

Neste tipo de terapêuticas a medicação deve ser debitada ao doente e não ao

serviço.

4.3.2) Hemoderivados

O suporte legal determina um procedimento standard de registo da requisição

clínica, distribuição aos serviços e administração dos hemoderivados, a observar pelas

entidades envolvidas, visando a investigação de uma possível relação entre a

administração destes produtos e a deteção de doenças infeciosas transmissíveis pelo

sangue. Assim, a distribuição dos hemoderivados é feita através de um circuito de especial,

com legislação própria, e procede-se ao preenchimento de um modelo de registo oficial, a

requisição modelo 1804, facilitando o controlo e a rastreabilidade da medicação

dispensada.

Os derivados do sangue ou plasma humano correspondem a medicamentos à base

de componentes do sangue, que englobam a albumina, os concentrados de fatores de

coagulação, as imunoglobulinas polivalentes e as colas biológicas. Pelo facto de serem

catalogados como produtos de origem biológica são alvo de variabilidade e torna-se

necessário garantir a sua segurança, evitando possíveis contaminações transmitidas por

via sanguínea, bem como controlar a sua distribuição. Desta forma, cada lote deverá dispor

de um Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote (COELL), reconhecido em toda a

Comunidade Europeia. Caso o hemoderivado possua um COELL emitido por outro país, é
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necessário que o INFARMED emita um Certificado de Autorização de Utilização de Lote

(CAUL), aprovando a sua utilização para fins terapêuticos.

O sistema de distribuição dos hemoderivados consiste em distribuir a medicação

por doente e para um período de tempo previamente definido. A distribuição deste tipo de

medicamentos tem início após a PM, em que o clínico preenche os quadros A e B da

requisição 1804, constituída por duas vias, Via Farmácia e Via Serviço, sendo este

documento recebido e conferido pelo farmacêutico.

O farmacêutico é incumbido do preenchimento do quadro C na Via Farmácia,

devendo numerar sequencialmente a requisição e registar o medicamento em causa, bem

como a sua DCI, dosagem, quantidade, fornecedor, lote e número de CAUL. Por fim, deve

debitar informaticamente o hemoderivado.

Os hemoderivados requisitados são então dispensados individualmente,

devidamente identificados com o nome do doente, SC e condições de conservação. A

preparação da medicação é feita pelo TDT, conferida pelo farmacêutico e, geralmente,

transportada para o SC pelo AO do serviço requisitante.

Devido a aspetos logísticos, existe um armazém avançado que possui

hemoderivados no serviço de imuno-hemoterapia, sendo que neste caso a distribuição

destes medicamentos é efetuada através da reposição do stock por via informática

(prescrição, administração e reposição por lote).

4.4) Distribuição Individual Diária em Dose Unitária

O sistema de DIDDU surgiu, em primeira instância, no sentido de colmatar muitos

dos erros associados ao circuito do medicamento, estando atualmente integrado em cerca

de 30 SC. Nesse sentido, este sistema tem por objetivo a distribuição dos medicamentos

por doente, de forma unitária, de acordo com a PM, para um período de 24 horas, exceto

ao sábado, em que a distribuição é feita para um período de 48 horas. Assim sendo, visa

promover a interação da trilogia Médico/Farmacêutico/Enfermeiro e aumentar a segurança

no circuito dos medicamentos, já que os mesmos são distribuídos para o doente certo e na

dose certa, e permite racionalizar a distribuição e ampliar o conhecimento acerca do perfil

farmacoterapêutico do doente, diminuindo consequentemente o risco de interações, custos

e desperdícios associados à medicação e definindo uma sequência no tratamento

farmacológico. No entanto, este sistema exige um maior número de recursos técnicos e

humanos, maiores infraestruturas e uma planificação organizativa por parte dos SFA, a fim

de assegurar a preparação e o cumprimento da entrega das malas com a maior brevidade

e no horário previamente acordado. Note-se que a distribuição através deste tipo de
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sistema não é viável em serviços em que há uma necessidade de constante atualização

da terapêutica devido à situação clínica do doente e em unidades onde o doente

permanece por um curto período de tempo.

A distribuição inicia-se a partir da PM, que é depois validada pelo farmacêutico. Em

seguida, o TDT prepara a medicação e insere-a nas malas, em gavetas individualizadas

para cada doente. Para a preparação das gavetas recorre-se a um mapa de preparação e

a sistemas semiautomáticos como o Kardex®, o Kardex® de frio e o sistema de

reembalagem Fast Dispensing System (FDS), de modo a aumentar a segurança, a rapidez,

a eficácia e a rentabilidade do processo. Antes da distribuição das malas, é gerada uma

listagem de alteradas, onde se pode verificar as prescrições que entretanto foram

modificadas, com adição ou retirada de medicamentos. As malas são então distribuídas

pelos serviços pelos AO, que as entregam segundo horários previamente estipulados [13].

Relativamente aos sistemas semiautomáticos intervenientes na preparação da

medicação na DIDDU, o Kardex® é um sistema semiautomático que armazena

principalmente os medicamentos injetáveis e os orais que não são embalados pelo FDS.

Trata-se de um sistema rotativo, que armazena os medicamentos em gavetas e cujo

software traduz informação acerca da respetiva localização. É considerado uma tecnologia

auxiliadora na preparação e dispensa da medicação, visto que emite um sinal visual

relativamente ao posicionamento exato e ao compartimento onde um determinado

medicamento se encontra guardado. Paralelamente existe o Kardex® refrigerado,

possibilitando o armazenamento de produtos que exigem conservação no frio (entre 2 e 8

°C). Este sistema contém ainda uma câmara onde se armazenam medicamentos que,

embora exijam conservação no frio, não podem ser acondicionados em gavetas devido às

suas dimensões ou ao tipo de embalagem. O FDS®, integrante da Unidade de

Reembalagem (UR), é um sistema que possibilita a reembalagem e a dispensa dos

medicamentos por cama e SC. É gerada informação automática acerca dos medicamentos

a reembalar após validação da PM, permitindo fornecer, a cada doente, a medicação

individualizada em invólucros selados. A principal vantagem da reembalagem

individualizada para cada doente baseia-se na diminuição de erros aquando da dispensa,

mas permite também uma melhor gestão e uma redução dos desperdícios a nível

hospitalar.

O Picking manual visa combater as necessidades não satisfeitas por parte dos

sistemas semiautomáticos, sendo que deve ser reservado somente no âmbito da

preparação de alterações terapêuticas. Os medicamentos são armazenados em gavetas,

organizadas por ordem alfabética de DCI e divididas por dosagens e, no caso das Dietas

Entéricas e de outras especialidades de acondicionamento e distribuição por embalagem,

em armários e prateleiras [11].
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4.5) Distribuição de Medicamentos em Regime de Ambulatório

A distribuição em regime ambulatório está sujeita a legislação própria (algumas

patologias têm legislação que prevê a dispensa gratuita da medicação em regime de

ambulatório) ou a autorização da DC. Assim sendo, a UFA procede à dispensa de

medicação de forma gratuita e sem necessidade de internamento e garante um

acompanhamento especializado por parte dos profissionais de saúde de acordo com as

diferentes patologias. A dispensa neste contexto, a par do aumento do número de

medicamentos de uso exclusivo hospitalar passíveis de ser cedidos, possibilita que os

doentes possam iniciar ou continuar o plano terapêutico fora do ambiente hospitalar, isto

é, no seu domicílio. Deste modo torna-se possível contribuir para a melhoria da qualidade

de vida dos doentes (na sua maioria crónicos), aos quais é permitido a continuidade dos

tratamentos no conforto do lar. Por outro lado, esta unidade permite o controlo de fármacos

com margens terapêuticas estreitas, com custos muito elevados ou sujeitos à ocorrência

frequente de efeitos adversos [14].

No CHSJ, a UFA é constituída por uma zona de armazenamento, um gabinete

administrativo, uma sala de espera e uma zona de atendimento organizada sob a forma de

gabinetes individualizados, de modo a preservar a confidencialidade e assegurar a

privacidade. Na zona de armazenamento encontram-se vários frigoríficos destinados a

produtos de frio (2-8°C), nos quais se encontram acoplados dispositivos de registo de

temperatura, de forma a monitorizar este parâmetro ao longo do tempo e detetar eventuais

não conformidades no armazenamento [14].

Esta unidade dispõe de um sistema automatizado de dispensa de medicamentos,

denominado CONSIS®, o qual contribui para o aumento da eficiência e segurança ao nível

da dispensa. O referido sistema acarreta um conjunto de vantagens, nomeadamente a

redução do número de deslocações por parte do farmacêutico à zona de armazenamento,

com impacto direto na diminuição do tempo e de erros associados à dispensa da

medicação. Contudo, não sendo possível colocar todos os medicamentos no CONSIS®,

existe ainda uma zona de armazenamento, onde a medicação se encontra organizada em

armários de acordo com a área patológica a que se destina, sendo suportada por

frigoríficos e arcas congeladoras, a fim de garantir as condições exigíveis de conservação

de certos medicamentos [14].

A UFA dispensa medicamentos a doentes com PM da consulta externa do CHSJ e

a doentes com PM de consultas de especialidade de outros locais registados online na

Direção-Geral da Saúde (DGS). A dispensa da maior parte dos medicamentos fornecidos
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nesta unidade é suportada por diplomas legais relativos a diferentes patologias, que podem

ser consultados no site do INFARMED. No CHSJ, em determinadas situações específicas

não previstas na legislação, pode ainda ser encaminhada para a DC uma solicitação de

autorização de dispensa de certos medicamentos com prescrição off-label, sendo que este

tipo de prescrição requer também um parecer da CES.

No ato da dispensa da medicação, o doente deve identificar-se através de um

número de registo, que permite ao farmacêutico consultar, entre outros, a sua PM, o seu

histórico e a data da próxima consulta.

De acordo com a circular normativa, a cedência de medicamentos deve ser

efetuada por períodos de 30 dias, desde que a data da consulta o permita e que a

medicação não ultrapasse a data da próxima consulta. No entanto, salvo exceções

devidamente autorizadas, este período de cedência é flexível, desde que se faça um

pedido formal e seja devidamente justificado e aceite pelo CA do hospital.

Aquando do débito da medicação, considera-se o registo do número de lote no caso

de medicamentos injetáveis, por razões de segurança e rastreabilidade, a seleção dos

medicamentos e a dispensa ao doente com o subsequente aconselhamento, acerca das

condições de utilização (via e forma de administração) e transporte e armazenamento da

medicação. Os medicamentos de frio exigem, por parte do farmacêutico, a colocação de

uma etiqueta elucidativa do modo de conservação, que deve ser cumprido pelo doente no

transporte e armazenamento. Ao farmacêutico cabe a responsabilidade de esclarecer o

doente acerca das consequências clínicas do incumprimento da terapêutica e revelar-lhe

a quantidade de unidades de cada medicamento dispensada e a data da próxima dispensa.

Além disto, assume a responsabilidade de prestar informações ao doente, alertando-o para

possíveis efeitos adversos, relembrando a correta posologia e ainda, caso se aplique, a

correta forma de eliminação de resíduos, como no caso das seringas ou canetas, as quais

devem ser eliminadas em contentores próprios.

Na UFA, a comunicação entre o farmacêutico e o doente não se limita às

informações prestadas pelo profissional de saúde, sendo que o utente encontra

frequentemente no seu interlocutor uma forma fácil e acessível de esclarecer dúvidas e de

obter informações acerca da medicação. Não obstante, é comum que os doentes

comuniquem ao farmacêutico efeitos adversos provocados pelos medicamentos

dispensados, sendo que nestes casos o farmacêutico deve reportar os referidos efeitos

num espaço destinado a esse propósito no site do INFARMED.

No que concerne à dispensa de medicamentos manipulados (MM), existe uma

listagem de controlo onde é feita a identificação dos doentes, dos medicamentos a

dispensar e das respetivas datas de cedência. Com recurso a esta lista faz-se uma

verificação dos doentes cuja dispensa de manipulados será efetuada na semana seguinte,
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sendo esta informação transmitida semanalmente para a UMC, onde se efetuam então as

preparações necessárias.

4.6) Distribuição em Regime de Hospital de Dia de Ambulatório

O hospital de dia de ambulatório permite aos doentes realizarem o seu tratamento

no CHSJ, sob a supervisão de profissionais de saúde, sem necessitarem de recorrer a

internamento. Tal procedimento é imperativo nos casos em que a terapêutica subjacente

a cada doente exige a administração de medicamentos intravenosos ou quando se

suspeita de não adesão à terapêutica.

A organização e estruturação do HD inclui um espaço físico próprio, dotado de

recursos técnicos e humanos qualificados, de modo a prestar cuidados de saúde de forma

programada a doentes em regime de ambulatório. Caracteriza-se pela existência de várias

salas de tratamento, organizadas de acordo com a especialidade, designadamente

pediatria, hematologia, oncologia adultos, oncologia pediátrica, endocrinologia e sala

polivalente.

A medicação utilizada no hospital de dia provém normalmente do armazém da

farmácia central, com exceção da medicação utilizada nas salas de oncologia, a qual é

proveniente da UCPC. No CHSJ, todos os tratamentos realizados neste regime têm de ser

previamente autorizados e justificados pela DC, a quem cabe a responsabilidade de avaliar

a aplicabilidade do tratamento proposto face ao caso clínico do doente, emitindo

posteriormente um parecer relativo à possibilidade do doente realizar ou não o respetivo

tratamento. Os tratamentos são agendados pelo serviço de enfermagem e as prescrições

são rececionadas pelos SFA, que devem garantir a disponibilidade do tratamento na data

definida. Para isso, a medicação é validada e debitada por um farmacêutico, sendo

preparada no dia anterior à administração. Os administrativos imprimem a lista de

agendamentos no dia anterior à data agendada e informam o farmacêutico caso se

verifiquem alterações nos mesmos. Uma vez confirmada a data de agendamento, o

transporte dos medicamentos para esta unidade é realizado pelo AO. Se o doente não

efetuar o tratamento previsto, os medicamentos devem ser devolvidos aos SFA, trazendo

anexada uma nota de serviço.

5) Unidade de Manipulação Clínica

O CHSJ possui uma Unidade de Manipulação Clínica (UMC), que visa colmatar as

lacunas da obtenção de fármacos através da indústria, nomeadamente no que diz respeito
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a medicamentos com pouco interesse económico em larga escala e a medicamentos cujas

doses devem ser adaptadas às características individuais de cada doente, como é o caso

da maioria da medicação pediátrica e da nutrição. Esta unidade compreende a

manipulação de medicamentos estéreis e a manipulação de medicamentos não estéreis.

5.1) Manipulação de Medicamentos Não Estéreis

Na manipulação de medicamentos não estéreis incluem-se a produção de fórmulas

oficinais, assegurada pela Unidade de Preparação de Medicamentos Não Estéreis

(UPMNE) e a reembalagem, que compete à Unidade de Reembalagem.

5.1.1) Unidade de Produção de Medicamentos Não Estéreis

A UPMNE insere-se na UMC e engloba um espaço destinado à validação

farmacêutica, uma zona de preparação das formas farmacêuticas, uma área de

quarentena, um armazém, uma sala de lavagem, um vestiário e uma sala de pesagem.

O agendamento da produção de medicamentos manipulados é efetuado tendo em

conta a prioridade das preparações, sendo que primeiro deve ser preparada a medicação

com carácter urgente, em seguida a medicação de regime de ambulatório, depois os

medicamentos manipulados agendados para o próprio dia e por fim os medicamentos

manipulados para os dias seguintes [15].

Os profissionais de saúde que trabalham nesta área, nomeadamente os TDT e os

farmacêuticos, devem estar equipados com uma farda apropriada (calça/blusa), gorro de

proteção integral para o cabelo (touca) e calçado de uso exclusivo ou, em alternativa,

protetores de calçado, sendo que este equipamento, à exceção da farda, deve ser retirado

sempre que se abandone a Unidade de Manipulação Clínica. Nas áreas de manipulação,

o vestiário deve ainda ser complementado com equipamento global de proteção,

nomeadamente máscara cirúrgica, bata estéril e luvas de látex. O profissional não pode

usar qualquer tipo de maquilhagem nem objetos de adorno, como brincos, pulseiras ou

relógio de pulso, e deve manter sempre as adequadas condições de higiene corporal sendo

que, nos casos de lesões ou afeções cutâneas, deve garantir a sua proteção de modo a

não contaminar os produtos que manuseia. A preparação de medicamentos não estéreis

deve ser precedida de alguns cuidados por parte do operador, entre os quais a lavagem

das mãos, a utilização de luvas e de máscara e a desinfeção da bancada com álcool a 70º

[16].
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Todas as matérias-primas utilizadas nesta unidade devem estar documentadas

com um boletim de análise (um por cada entrega) e uma ficha de segurança redigida em

português (na primeira entrega). A receção das matérias-primas ocorre no setor de receção

de medicamentos, sendo depois encaminhadas para a UPMNE com um comprovativo de

entrada em stock. Nesta unidade, permanecem em quarentena num local destinado a este

efeito até que sejam aprovadas. Para que isto ocorra, o farmacêutico deve verificar os

carateres organoléticos, o boletim de análise, a rotulagem e a adequabilidade, integridade

e condições de higiene do recipiente em que está acondicionada. Só então, e se todos os

requisitos forem cumpridos, deve ser colocada uma etiqueta verde fluorescente com a

palavra “APROVADA” e com a data de receção da matéria-prima. Em seguida, deve ser

efetuada a pesagem do material recebido para conhecimento da tara do recipiente da

matéria-prima, cujo registo será útil para que, em qualquer momento, se possa quantificar

a matéria-prima sem que seja necessário retira-la do seu recipiente, o que originaria

sempre perdas [17, 18].

As preparações devem ser sempre efetuadas na presença de uma ficha técnica de

preparação, através da qual o operador deve consultar o procedimento. Esta ficha deve

ainda conter a identificação da preparação, a quantidade a preparar, a data de preparação,

o material de embalagem e a respetiva capacidade, a identificação do doente e do serviço

a que se destina a preparação e uma tabela com as matérias-primas utilizadas, bem como

a origem, nº de lote, prazo de validade, quantidade calculada e quantidade pesada de cada

substância. O operador e o supervisor devem rubricar e datar cada uma das pesagens e

medições de volumes.

As técnicas de preparação têm frequentemente por base o Formulário Galénico

Português, podendo no entanto ser sustentadas por outras fontes bibliográficas quando tal

não for possível.

No momento de iniciar a preparação do medicamento, o farmacêutico deve garantir

a conformidade de vários aspetos, entre os quais a segurança do medicamento nas

dosagens indicadas, a inexistência de interações que comprometam a ação farmacológica

ou a saúde do doente, o cumprimento das condições ambientais requeridas para a

preparação do medicamento e a presença de toda a documentação exigida. No término do

processo, o farmacêutico é responsável por supervisionar o acondicionamento e a

rotulagem da preparação [19].

O farmacêutico valida as prescrições dos medicamentos manipulados, (verificando

qual o serviço requisitante, a data pretendida, o tipo de manipulado e a quantidade

necessária), o controlo das validades, a verificação da conformidade das formas

farmacêuticas preparadas e a rotulagem do produto final [20, 21].
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5.1.2) Unidade de Reembalagem

A Unidade de Reembalagem tem como objetivo permitir a dispensa de

medicamentos sólidos orais em doses individuais nos casos em que não é possível fazê-

lo nas embalagens originalmente fornecidas pela indústria, a dispensa de medicamentos

fracionados e a rotulagem das formas farmacêuticas sólidas que podem ser

individualizadas nas suas embalagens originais mas cujas informações relativas à DCI,

forma farmacêutica, lote, prazo de validade e dosagem não estão presentes em todas as

unidades. Esta Unidade encontra-se próxima da sala destinada à Distribuição em Dose

Unitária, de modo a facilitar o processo e a logística da preparação das doses individuais.

No CHSJ a reembalagem é feita com recurso a sistemas semiautomáticos,

designadamente o FDS® e o Griffols®. O FDS é um sistema no qual os medicamentos são

divididos por cassetes calibradas consoante a forma e o tamanho das formas

farmacêuticas. É o sistema preferencialmente utilizado na reembalagem devido à sua

eficiência, eficácia, rapidez, segurança e rentabilidade, sendo particularmente útil nos

fármacos com alta rotatividade. No entanto, não deve ser utilizado na reembalagem de

medicamentos higroscópicos, citotóxicos, fotossensíveis ou fracionados, sendo que nestes

casos se recorre geralmente ao sistema Griffols®, em que o operador necessita de colocar

os medicamentos individualmente nas ranhuras de modo a que o sistema proceda à

reembalagem em invólucros transparentes ou fotoprotetores (no caso dos medicamentos

fotossensíveis). O manuseamento dos medicamentos na reembalagem com recurso a este

sistema requer a utilização de luvas e máscara e a desinfeção do material de trabalho com

álcool a 70º [11].

Os invólucros resultantes da reembalagem devem sempre conter o código de

barras, o nome do medicamento, o lote, o prazo de validade, a forma farmacêutica, o nome

do doente e a cama e a dosagem do medicamento embalado, sendo que o prazo de

validade deve corresponder a 25% do prazo de validade estipulado na embalagem original

com um máximo de 6 meses após a reembalagem.

5.2) Manipulação de Medicamentos Estéreis

A manipulação de medicamentos estéreis inclui a produção de medicamentos

estéreis, que é da responsabilidade da Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis

(UMME), e a produção de citotóxicos, assegurada pela Unidade Centralizada de Produção

de Citotóxicos (UCPC).

5.2.1) Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis
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A UMME encontra-se integrada na UMC e é constituída por uma sala assética, uma

sala de apoio, duas antecâmaras, uma sala de validação, um vestiário e um armazém.

A sala de preparação contém duas câmaras de fluxo laminar horizontal, que

permitem a proteção da preparação face a contaminações provenientes do exterior. Numa

das câmaras opera um farmacêutico e um TDT, sendo que um deles realiza os

procedimentos da preparação e o outro efetua a verificação dos mesmos (todas as

preparações devem ser efetuadas com dupla verificação). Na outra câmara encontra-se

instalado um sistema inovador semiautomático de enchimento de bolsas, que visa

rentabilizar e tornar mais segura a preparação da nutrição parentérica. Nesta sala opera

ainda um TDT circulante, que efetua as tarefas de apoio requeridas no exterior da câmara

[22].

Na sala de apoio existe uma câmara de fluxo laminar vertical onde são preparados,

por exemplo, colírios de ciclosporina, de soro autólogo ou outras preparações consideradas

perigosas para o manipulador, um pequeno compartimento onde se armazena o material

necessário e um transfer, que permite a passagem dos tabuleiros das preparações entre

esta sala e a sala de preparação. O apoio à sala de preparação é assegurado por um TDT,

que consegue visualizar a sala de preparação através de um vidro existente entre os

compartimentos. É neste espaço que se prepara o material necessário à execução das

formulações e que se procede à rotulagem e acondicionamento dos produtos finais num

saco para proteção da luz (quando necessário). Todos os materiais que passam para a

sala de preparação através do transfer devem ser desinfetados com álcool a 70º. Assim

como a sala de preparação, a sala de apoio apresenta pressão positiva de forma a

minimizar o risco de contaminação proveniente do exterior. A preparação de qualquer

manipulado deve ser precedida de uma limpeza e desinfeção adequada das mãos e da

área de trabalho [22].

Tal como ocorre na UPMNE, todos os profissionais que circulam na área da UMME

devem estar devidamente equipados com uma farda, protetores de calçado e touca, que

devem ser sempre retirados no momento em que se abandona o espaço da UMC.

A Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis produz sobretudo bolsas

nutritivas para pediatria (bolsas individualizadas ou bolsas tricompartimentadas aditivadas

para idades superiores a 2 anos) e bolsas nutritivas para neonatologia (bolsas

individualizadas ou padronizadas) e procede à aditivação de bolsas nutritivas para adultos

(bolsas tricompartimentadas aditivadas). Produz ainda medicamentos que não se

encontram disponíveis comercialmente e que têm de ser preparados em condições

estéreis, como é o caso de muitos colírios [22].
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As prescrições de nutrição ou alterações das mesmas devem chegar aos SFA de

segunda a sexta-feira até às 11 horas no caso das bolsas individualizadas ou até às 12

horas se se tratar da aditivação de bolsas tricompartimentadas [22].

Perante a prescrição e a estabilidade da bolsa nutritiva, cabe ao farmacêutico

decidir-se pela preparação de uma mistura ternária (com aminoácidos, glucose e lípidos)

ou por uma mistura binária (apenas aminoácidos e glucose), sendo que o prescritor deve

sempre tomar conhecimento da sua decisão. Nos casos em que não é viável integrar os

lípidos numa mistura ternária, é possível proceder à sua administração recorrendo a um

sistema em Y após verificação da compatibilidade e estabilidade [22].

O serviço da UMME deve ser planeado pelo farmacêutico, que, diariamente, deve

ter em conta as necessidades relativas a medicamentos injetáveis para o Hospital de Dia,

bolsas nutritivas para serviços de internamento e ambulatório, colírios e outros

medicamentos estéreis [23].

A UMME está ligada à área de distribuição por um elevador, através do qual é

possível receber pedidos e matérias-primas e enviar os produtos acabados.

5.2.2) Unidade Centralizada de Produção de Citotóxicos

A UCPC do CHSJ localiza-se junto ao Hospital de Dia de Quimioterapia, o que

facilita a comunicação com o serviço referido e o transporte dos fármacos preparados.

Nesta unidade o farmacêutico recebe e valida a prescrição médica, atribuindo um

número de seriação ao doente e efetuando a ordem de preparação, que fica descrita no

rótulo, e contém o nome e identificação interna do doente, a data e hora da preparação, a

dose, via de administração e DCI do fármaco, o volume e designação do soro de diluição

utilizado, as condições de conservação e de estabilidade, o tempo de perfusão (quando

aplicável), observações, indicações adicionais para os TDT e a assinatura do farmacêutico

responsável. Os rótulos são sempre verificados por um segundo farmacêutico, que coloca

os componentes e materiais necessários à preparação num tabuleiro desinfetado com

álcool a 70º, posteriormente enviado para dentro da sala de preparação através de um

transfer, para que a preparação seja realizada por um TDT e verificada por outro. Na equipa

existe ainda um outro TDT responsável por executar todas as tarefas de apoio necessárias

à preparação, dentro da sala limpa mas no exterior da câmara. O produto final é novamente

colocado no tabuleiro e enviado para o exterior através do transfer, onde um farmacêutico

analisa a preparação, conferindo o volume medido (se em seringas) e a solução de diluição

utilizada, e identifica o produto acabado, protegendo-o da luz se necessário e, no caso das

seringas, acondicionando-o em mangas duplas seladas. Antes da dispensa da preparação,
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dois farmacêuticos conferem a correspondência entre o número de seriação e o doente,

de modo a evitar possíveis trocas [24].

A sala limpa está equipada com uma câmara de fluxo laminar vertical classe II B2,

o que tem particular importância na segurança do operador, e possui pressão negativa, de

modo a evitar que as preparações citotóxicas contaminem o exterior. O TDT que realiza a

preparação deve colocar o material necessário no campo de trabalho, deixando a parte

central livre para a preparação, manter as mãos dentro da câmara do início ao fim da

preparação e não manusear mais nada para além do material necessário ao procedimento

que está a realizar [24].

O acesso à sala de preparação é feito através de uma antecâmara, também com

pressão positiva, onde os TDT procedem à higienização das mãos e se equipam com

touca, luvas, máscara e bata estéril.

Tanto os TDT como os farmacêuticos que trabalham na área de produção de

citotóxicos são sujeitos a consultas regulares de saúde ocupacional, de modo a

controlarem o seu estado de saúde, uma vez que correm um maior risco de exposição a

substâncias com caráter nocivo.

6) Unidade de Ensaios Clínicos

A lei n.º21/2014 aprova o regime jurídico aplicável à realização de EC com

medicamentos de uso humano. Todos os ensaios devem ser concebidos, realizados,

registados e notificados de acordo com os princípios das Boas Práticas Clínicas (BPC),

aplicáveis à investigação em seres humanos, constituindo um conjunto de requisitos de

qualidade a nível ético e científico, aplicáveis à investigação em seres humanos. Assim,

qualquer ensaio clínico deve ser realizado assegurando sempre os direitos e bem-estar

dos participantes, bem como a credibilidade dos dados [25].

A maioria dos EC no CHSJ encontram-se em fase II e III. A participação dos doentes

é voluntária e criteriosamente selecionada pelo médico investigador. Todos os

participantes são informados quanto aos objetivos, riscos e benefícios da intervenção em

experimentação e condições do referido ensaio, bem como do direito que lhes assiste de

retirada do EC a qualquer momento, devendo assinar o próprio (ou, perante a sua

impossibilidade, o seu representante legal) o termo do consentimento informado.

A UEC do CHSJ encontra-se num espaço de acesso restrito, com humidade e

temperatura controladas. Encontra-se organizada em zonas distintas, nomeadamente a

área de trabalho para farmacêuticos, a zona de trabalho para monitores, a zona de

atendimento aos participantes, a zona de armazenamento da documentação e de

medicação, a área de quarentena e a área de medicação devolvida ou fora da validade.
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Esta unidade dispõe de datallogers nos locais de armazenamento, os quais efetuam o

registo horário da temperatura, sendo a sua informação validada semanalmente e

devidamente arquivada. Em acréscimo, estão presentes na UEC sondas de temperatura

que fazem soar um alarme se esta se desviar do intervalo predefinido durante mais de

quinze minutos. Neste caso, toda a medicação deve permanecer em quarentena até

resposta do promotor do estudo [25].

Toda a medicação da UEC é revista de três em três meses, sendo os PV verificados

e a medicação cuja validade expira no trimestre seguinte assinalada. Note-se que a

medicação cuja validade se encontra expirada deve ser recolhida pelo promotor [25].

Na UEC, cabe ao farmacêutico armazenar, controlar e dispensar os medicamentos

em estudo e os dispositivos de administração necessários. Deve também aconselhar e

acompanhar os doentes que fazem parte dos ensaios e contribuir para a colaboração

profissional entre todos os membros da equipa.

Os medicamentos desta unidade seguem um circuito próprio, já que são

embalados, rotulados e fornecidos pela indústria de forma gratuita. O farmacêutico deve

assegurar, no ato da receção, que as embalagens se encontram intactas e corretamente

identificadas, devendo estar presente o nº de lote, o PV e a quantidade recebida. A

medicação é então armazenada em armários ou frigoríficos, consoante as suas condições

ideais de conservação.

6.1) Procedimentos Específicos

O modo de funcionamento da UEC está ligado a uma sequência específica de

procedimentos. Numa fase preliminar, o promotor estabelece o contacto com os SFA de

um centro para averiguar a possibilidade de realização do EC (visita de qualificação) e

fornece um resumo do protocolo, assim como informações inerentes à medicação para o

referido estudo. Em seguida, cabe aos SFA pronunciar-se acerca da sua capacidade de

cumprir os requisitos do ensaio clínico.

Todos os EC devem estar documentados com uma autorização emitida pelo

INFARMED e uma cópia do protocolo, entre outros documentos. Deve ainda estar descrito

de forma clara todo o conteúdo necessário à manipulação e utilização de forma segura dos

medicamentos em estudo. O protocolo deve ser clarificado pelo promotor, descrevendo

todas as tarefas e prazos inerentes à sua execução. A documentação referente a cada

ensaio clínico encontra-se reunida em dossiers e arquivada junto da medicação à qual diz

respeito.

O centro é alvo de visitas regulares do promotor, de modo a que possam ser

discutidos pessoalmente os aspetos relativos a cada ensaio.
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Nos casos em que é efetuada a devolução da medicação não administrada, o

farmacêutico deve registar a quantidade de unidades devolvidas e estudar a adesão à

terapêutica, bem como a presença de eventuais reações adversas. Em EC que exijam um

certificado de destruição, a medicação deve ser recolhida pelo promotor. Caso o certificado

não seja exigido, a medicação pode ser destruída localmente e colocada em contentores

de resíduos do grupo IV.

No final de cada EC, o dossier final deve ser arquivado por um período mínimo de

5 anos ou mesmo por um período superior, se tal for indicado pelo promotor ou pelas

entidades reguladoras.

Análise Pessoal
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Após a conclusão do meu estágio em Farmácia Hospitalar realizado no Centro

Hospitalar de São João, é chegada a hora de fazer uma reflexão pessoal acerca de tudo o

que pude observar, aprender e executar no referido centro. Como não poderia deixar de

ser, esta experiência ficou marcada por aspetos positivos e aspetos que, segundo a minha

perspetiva, poderiam ser melhorados. No entanto, posso desde já assegurar que, no

global, o estágio que me foi proporcionado não ficou aquém das expetativas.

Começando por abordar os pontos que mais me agradaram, devo dizer que

considero que o estágio foi muito completo no sentido em que me foi permitido contactar

com um bocadinho de tudo. Acredito que, para alguns dos muitos profissionais daquele

hospital que tantas vezes se esforçaram para conciliar o seu trabalho com a missão de me

transmitir algum conhecimento, tenha ficado um pouco a sensação de “ainda ontem aqui

chegou, amanhã já vai embora, não teve tempo de aprender nada”. Bem, talvez em

algumas unidades de facto o tempo tenha sido escasso, mas o que é certo é que, chegando

ao fim e juntando as peças do puzzle, pude de facto compreender o papel e a importância

do farmacêutico em ambiente hospitalar e o funcionamento geral da farmácia em si. Não

creio que isto tivesse sido possível sem que o meu tempo de estágio tivesse sido distribuído

de forma tão equilibrada pelos diferentes setores e, portanto, devo congratular a

capacidade que a Farmácia do CHSJ foi tendo, por entre várias adversidades, de manter

uma ordem lógica no meu plano de estágio.

Se até agora elogiei o esforço que senti por parte do CHSJ em proporcionar-me

o melhor estágio possível, passo agora para as qualidades intrínsecas deste mesmo

centro. O Hospital de São João é, de facto, um hospital de renome, um centro de referência

em várias especialidades, tem umas instalações consideravelmente grandes para a

realidade do nosso país e que se encontram em processo de renovação e é, por tudo isto,

um local ótimo para quem, como eu, deseja aprender o máximo possível. De facto, não

posso dizer que só tenha tido consciência de tudo o que referi quando comecei o meu

estágio, mas posso dizer que não tinha uma grande noção do impacto que a dimensão

física e social deste centro hospitalar teria na organização e no modo de funcionamento

dos seus serviços farmacêuticos. Na realidade, não sabia sequer que iria encontrar uma

farmácia fisicamente dividida nas suas diferentes unidades nem que, no tempo em que

estagiei, mal iria ter capacidade para conhecer toda a gente que ali trabalha, ainda que,

pensando bem, isso fosse mais ou menos expectável. O que é certo é que, num meio tão

grande, com tantos profissionais de saúde e com tantos doentes, pude sentir em diversas

ocasiões o carácter humano e a empatia de alguns farmacêuticos quando abordavam

assuntos relacionados com os doentes dos serviços do Centro Hospitalar e disso,

sinceramente, não estava à espera, dada a distância que tão facilmente se cria entre
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profissionais e utentes num grande hospital, ainda para mais quando não existe contacto

direto.

Passando agora para aquilo que eu creio que poderia ser efetivamente

melhorado, penso que em alguns períodos do estágio poderia ter havido um equilíbrio

maior entre a leitura de material teórico e a observação ou parte prática. Isto é, sempre que

mudei de unidade comecei pela leitura do manual o que, apesar de indiscutivelmente

importante, talvez pudesse ter sido mais intercalado com algumas atividades mais

dinâmicas que me fossem permitindo acompanhar na prática aquilo que efetivamente

estava a ler, uma vez que, na minha opinião, ler sobre algo que ainda não se viu e com o

qual ainda não se teve contacto, torna-se muitas vezes menos produtivo, mais maçudo e

não permite que se retenha tantos conhecimentos.

Como comecei por referir, fiquei globalmente satisfeito com o estágio que a FFUP

e o CHSJ me proporcionaram durante um período que, apesar de curto, foi suficiente e

elucidativo para tudo o que eu pretendia conhecer quando decidi fazer estágio em farmácia

hospitalar.
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Conclusão

O estágio levado a cabo nos serviços farmacêuticos do Centro Hospitalar de São

João possibilitou fomentar conhecimentos e vivências daquilo que é a realidade

farmacêutica enquadrada numa equipa multidisciplinar em farmácia hospitalar. O facto de

ser um dos maiores hospitais do país e englobar todas as valências possíveis dos SFA

hospitalares, permitiu uma experiência mais abrangente e enriquecedora. As diferentes

atividades desenvolvidas, teóricas e práticas, tiveram um papel preponderante para

aquisição de novas competências e conhecer a multiplicidade de funções que o

farmacêutico pode desempenhar na esfera hospitalar e a sua tentativa de colaboração com

outros profissionais de saúde.
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Anexos

ANEXO I - Requisição de antimicrobianos (prescrição manual)
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ANEXO II - Requisição de estupefacientes e psicotrópicos (Modelo n.º 1509)
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ANEXO III - Pedido de autorização à Direção Clínica
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ANEXO IV - Ordem de preparação e rótulo em vigor na UCPC
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ANEXO V - Requisição de hemoderivados (Modelo n.º 1804), Via Farmácia
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ANEXO VI - Justificação da prescrição de medicamentos extra-formulário
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ANEXO VII - Justificação para autorização de medicamentos em internamento
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ANEXO VIII - Modelo de informação clínica para a CES
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ANEXO IX - Pedido de autorização de medicamentos à direção clínica
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ANEXO X - Consentimento informado para tratamentos off-label
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ANEXO XI - Modelo de rotulagem utilizado nos ensaios clínicos
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