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Resumo
A realização do estágio curricular em farmácia comunitária, no âmbito do
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, é uma etapa obrigatória para
a conclusão do ciclo de estudos. Este é um período onde o estudante tem a
oportunidade de contactar com a realidade do mercado de trabalho e colocar
em prática todos os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso.
O relatório encontra-se dividido em duas partes. A primeira parte resume
todas as atividades desenvolvidas ao longo do estágio, bem como alguns aspetos sobre o enquadramento legal das farmácias de oficina e o processo de dispensa de medicamentos e produtos de saúde. Na segunda parte do relatório,
estão desenvolvidos os temas com relevância para a atividade farmacêutica,
na farmácia onde estagiei. Os temas foram escolhidos com base nos problemas e dúvidas que mais surgiram durante o atendimento ao público. O primeiro
caso de estudo consistiu na realização de inquéritos aos utentes sobre os cuidados diários que têm com o rosto e na entrega de dois folhetos informativos
sobre os principais cuidados e os diferentes tipos de pele, temas desenvolvidos
neste caso de estudo. O segundo tema aborda a dermatite atópica, tendo sido
elaborado um panfleto informativo. O terceiro tema incide sobre a hipertensão
arterial, hipercolesterolemia e diabetes, onde foi desenvolvido um folheto com
os valores de referência dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos e com as
medidas não farmacológicas a adotar no caso de valores alterados.
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PARTE I – Descrição das atividades desenvolvidas no estágio
1. Introdução
Conforme o plano curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, o
último semestre consiste na realização do estágio profissionalizante com o objetivo de
integrar os conhecimentos adquiridos e facilitar a inserção na atividade profissional.
Iniciei o meu estágio em farmácia comunitária, na Farmácia Sousa (FS), entre JaneiroMaio. A Tabela 1 resume as atividades que desenvolvi ao longo do estágio.
1.1.

Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio
Tabela 1: Cronograma das atividades desenvolvidas no estágio

Atividades desenvolvidas

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Conhecimento do espaço e
dos locais onde são armazenados os produtos
Conferência, receção e armazenamento de encomendas
®

Formações da Isdin , Medin®
far e Vitis
Medição da pressão arterial
Conferência de receituário
Controlo dos prazos de validade
Preparação de manipulado
de vaselina salicilada e preenchimento da respetiva
ficha de preparação
Atendimento ao balcão
®

Formações da Nutricia e
®
Parodontax
Determinação de glicemia,
triglicerídeos e colesterol
Formação da Wock

®

®

Formações da Frontline ,
®
®
Photoderm ,
Prostamol ,
®
®
Sustenium , Ecophane e
®
Cystiphane

1
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2. Organização e espaço físico da farmácia
2.1.

Localização geográfica e organização externa

A FS situa-se na Avenida Doutor Francisco Sá Carneiro, 23-A/B, em Santa Maria
da Feira. A avenida é constituída maioritariamente por edifícios habitacionais que incluem no seu rés-do-chão lojas de comércio e de prestação de serviços, sendo que a
FS encontra-se num desses edifícios. Tendo esta localização centralizada, é uma farmácia com grande movimento e diversidade de utentes. A Figura 1 ilustra o espaço
exterior da FS.

Figura 1: Espaço exterior da Farmácia Sousa
Segundo o artigo 28.º do Decreto-Lei n.º307/2007, de 31 de agosto, as farmácias
devem divulgar, de forma visível, o nome do diretor técnico, o horário de funcionamento, as escalas de turnos das farmácias do município (esta informação deve estar iluminada durante a noite) e os serviços farmacêuticos que prestam e os respetivos preços.
Ainda neste artigo, é decretado que no exterior das farmácias deve ser inscrito o vocábulo “farmácia” ou o símbolo “cruz verde”, que devem estar iluminados durante a
noite, quando a farmácia estiver de turno [1]. A FS cumpre todos estes requisitos.
2.2.

Organização interna

A organização interna da FS permite a acessibilidade, comodidade e privacidade
dos utentes e respetivos trabalhadores, garantindo também a segurança, conservação
e preparação dos medicamentos. Para além da área de atendimento ao público, possui um gabinete de atendimento personalizado, um escritório, instalações sanitárias,
dois armazéns, um laboratório e um quarto, cumprindo assim os requisitos definidos

2
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no regulamento pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.
(INFARMED) [1].
A área de atendimento ao público (Figura 2) é constituída por 5 balcões de atendimento, cada um com computador, impressora de receitas e talões, leitor de código
de barras e um terminal de multibanco. Nesta área estão expostos produtos de dermocosmética organizados por marcas, medicamentos não sujeitos a receita médica,
medicamentos e produtos homeopáticos, produtos de higiene oral, suplementos alimentares, artigos de puericultura, produtos de alimentação e dispositivos médicos.
No gabinete de atendimento é feita a determinação de parâmetros bioquímicos
com o aparelho Reflotron Plus da Roche®, medida a pressão arterial com o tensiómetro digital da Pic® e a administração de injetáveis e vacinas não incluídas no Plano
Nacional de Vacinação (PNV) pelos profissionais certificados, bem como tratamento
de feridas.
No laboratório procede-se à preparação de manipulados, sendo este equipado com
todo o material de exigência obrigatória para a sua preparação, acondicionamento e
controlo.

Figura 2: Espaço interior da Farmácia Sousa
2.3.

Horário de funcionamento

O horário de funcionamento da FS é de segunda a sexta-feira das 09h às 23h, estando também aberta todos os sábados das 09h à 13h. O serviço de fim de semana é
realizado de 15 em 15 dias, tendo um horário das 9h às 24h. O serviço noturno, feito
com rotatividade entre quatro farmácias do concelho, leva à sua abertura ao público
durante 24h, com atendimento através de postigo.

3
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2.4.

Recursos humanos

O quadro técnico é constituído por quatro farmacêuticos, a Dra. Daniela Casimiro
(diretora técnica), a Dra. Vera Ribeiro (farmacêutica adjunta), a Dra. Teresa Resende e
a Dra. Rosário Braga; por três técnicos auxiliares de farmácia, a Alzira Jesus, o Nélson
Silva e o Orlando Dias e por uma auxiliar de limpeza, a Cássia Jesus.
A FS cumpre o disposto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º307/2007, de 31 de agosto, que dita que as farmácias dispõem, pelo menos, de um diretor técnico e de outro
farmacêutico e que os farmacêuticos devem, tendencialmente, constituir a maioria dos
trabalhadores da farmácia. Todo o pessoal que desempenha funções de atendimento
ao público deve estar devidamente identificado, mediante o uso de um cartão, contendo o nome e o título profissional, tal como designado no artigo 32.º do Decreto-Lei referido anteriormente [1].
2.5.

Fontes de informação

Para consulta de informação sobre medicamentos, a FS possui um vasto conjunto
de fontes de informação tais como a Farmacopeia Portuguesa atualizada, o Prontuário
Terapêutico, o Simposium Terapêutico, o Formulário Galénico Português, o Prontuário
Terapêutico Veterinário e Enciclopédias da Saúde. Além disso, todos os computadores
têm acesso à internet o que permite consultar qualquer informação acerca dos medicamentos no site do INFARMED. O sistema informático 4 Digital Care® também disponibiliza na ficha de cada produto informações relevantes, tais como indicações terapêuticas, posologia e reações adversas.
2.6.

Sistema informático

O sistema informático que auxilia na gestão da FS é o 4 Digital Care ®. Este software é bastante simples e interativo, o que permite ao utilizador uma rápida aprendizagem. O 4 Digital Care® está organizado em oito secções (Figura 3), sendo as mais
utilizadas por mim a de atendimento ao público, a de gestão de stocks e a de clientes.
Nestas secções é possível a gestão dos produtos, impressão de etiquetas, controlo de
validades, fazer encomendas/devoluções, verificar movimentos de stocks e inventários, gerir fichas de clientes e reservas. Na ficha do produto encontramos informações
como a posologia, reações adversas, interações medicamentosas, stock, prazo de
validade, histórico e evolução de vendas, tendo também uma opção para aceder rapidamente ao folheto informativo ou ao resumo das características do medicamento no
INFARMED, auxiliando o profissional para um melhor atendimento do utente.

4
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Figura 3: Interface do 4 Digital Care®

3. Circuito de medicamentos e produtos farmacêuticos
3.1.

Gestão de encomendas

A realização de encomendas é feita a distribuidores grossistas ou diretamente aos
laboratórios da indústria farmacêutica. A FS trabalha com a Cooprofar, a OCP Portugal, a Botelho&Rodrigues, a Udifar, a Alliance Healthcare e a Empifarma. As encomendas aos distribuidores grossistas podem ser feitas via telefone ou através do sistema informático que propõem automaticamente a encomenda baseando-se nos stocks máximo e mínimo e no fornecedor preferencial, definidos na ficha do produto. A
encomenda gerada é posteriormente analisada e ajustada. As encomendas diretas
são efetuadas quando se justifica adquirir uma grande quantidade de produtos e
quando há vantagem económica.
3.2.

Receção de encomendas

Posteriormente à realização da encomenda, os produtos chegam à farmácia em
contentores próprios com a respetiva fatura ou guia de remessa. As benzodiazepinas
e substâncias psicotrópicas e estupefacientes vêm acompanhadas de uma requisição,
que é carimbada e arquivada num local próprio para depois ser assinada pelo farmacêutico responsável e enviada ao INFARMED. É dada a entrada dos produtos, selecionando-se a respetiva encomenda no sistema informático, tendo sempre prioridade os
produtos que necessitam de armazenamento no frigorífico. A receção da encomenda é
feita pela leitura ótica do código de barras do produto ou através da digitação do código nacional português do medicamento (CNP), conferindo-se a quantidade, o prazo de
validade, o preço de venda à farmácia (PVF), o imposto sobre o valor acrescentado
(IVA) e o preço de venda ao público (PVP). De salientar que a quantidade recebida
pode ser inferior ou superior àquela que foi encomendada e que alguns produtos podem ser recebidos como bónus. No caso de haver reserva de algum produto, o siste5
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ma informático alerta e estes são separados dos restantes. Nos produtos de venda
livre, o PVP é estabelecido pela farmácia, multiplicando-se o PVF pela margem de
lucro da farmácia. No fim da introdução de todos os produtos, deve-se confirmar se o
valor indicado é igual ao valor faturado e finalizar a receção introduzindo o número da
fatura e o nome do respetivo operador. As faturas são arquivadas num local para o
efeito. Ao finalizar a receção da encomenda as etiquetas para os produtos de venda
livre são impressas e colocadas nos produtos correspondentes. Todos os produtos
são arrumados nos locais que lhes são destinados.
3.3.

Armazenamento de produtos

O armazenamento dos produtos é feito em várias divisões. Numa divisão, os medicamentos são armazenados em gavetas deslizantes, sendo organizados por ordem
alfabética e separados por marca e genérico (no caso dos comprimidos e cápsulas) e
pelas formas farmacêuticas e vias de administração. Noutra divisão temos os excedentes de todos os produtos. Os medicamentos que necessitam de refrigeração, como
insulinas, anéis vaginais, vacinas, são armazenados no frigorífico.
Todos os produtos farmacêuticos são distribuídos segundo o método de armazenagem "First Expire, First Out" (FEFO).
As condições de iluminação, temperatura, humidade e ventilação das zonas de
armazenamento devem respeitar as exigências específicas dos medicamentos, de
forma a garantir um bom estado de conservação. Os medicamentos devem ser conservados a temperatura abaixo dos 25ºC e humidade inferior a 60%. Os medicamentos de frio devem ser conservados entre 2 a 8ºC. Estas condições são verificadas e
registadas periodicamente, por termohigrómetros espalhados por várias áreas da farmácia. O frigorífico tem termómetro incorporado e alerta quando os limites de temperatura são ultrapassados.
3.4.

Gestão de stocks

A gestão de stocks de medicamentos e de outros produtos de saúde é extremamente importante para garantir o bom funcionamento da farmácia e para suprir as necessidades dos utentes. Para tal, é necessário saber a quantidade de cada produto
existente no momento. O stock deve ser o necessário para que o produto não falte
quando o utente o procura e não deve ser em demasiada quantidade para não causar
desperdícios e perdas económicas à farmácia. O sistema informático 4 Digital Care®
assegura uma boa gestão dos stocks, pois permite definir uma quantidade mínima e
máxima para cada produto e verificar a quantidade existente no momento. Além disso,
permite visualizar as datas em que foram feitas as compras e vendas e a evolução ao
longo do tempo do número de vendas do produto. Com isto, é mais fácil de gerir a
6
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quantidade de produto a encomendar e de ajustar as quantidades mínimas e máximas
tendo em conta a sazonalidade do produto. Contudo, apesar do sistema informático
ser uma ferramenta que simplifica o processo de controlo de stocks, é essencial fazer
a contagem física de existências pois, por vezes, existem discrepâncias entre o stock
informático e o stock físico.
3.5.

Controlo dos prazos de validade

O controlo dos prazos de validade é de extrema importância, pois permite não só
evitar desperdícios à farmácia como melhorar a qualidade do serviço ao utente, evitando que este leve um produto com o prazo de validade a expirar. Na FS, este controlo é feito através da impressão, no início de cada mês, de uma lista com os produtos
cujos prazos de validade se encontram a expirar nos dois próximos meses. Estes produtos são retirados para um local destinado exclusivamente a produtos que se encontram com a validade próxima para serem vendidos com prioridade ou para serem devolvidos aos respetivos fornecedores. Quando são produtos de dermocosmética estes
são expostos em sítios estratégicos e são feitas campanhas promocionais. De salientar que o cliente é informado que o produto se encontra com o prazo a terminar.
3.6.

Devoluções e quebras

Um produto farmacêutico pode ser devolvido por vários motivos, entre os quais:
ocorrência de um erro na encomenda, por parte do fornecedor ou da farmácia; existência de algum problema com a embalagem ou com o produto; retirada de um lote do
mercado; prazo de validade do produto a terminar. Os produtos a devolver são separados para contentores e é emitida uma nota de devolução para envio, em conjunto,
ao fornecedor. A FS fica com um duplicado dessa nota de devolução. O fornecedor
pode optar pela troca do produto ou emitir uma nota de crédito. No caso de a devolução não ser aceite, esses produtos ficam em quebra e esta situação tem de ser documentada para justificar o acerto contabilístico.

4. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos
A dispensa de medicamentos é o ato profissional em que o farmacêutico cede medicamentos ou produtos medicamentosos aos utentes, mediante prescrição médica ou
em regime de automedicação ou indicação farmacêutica. O farmacêutico deve avaliar
a medicação dispensada para identificar e resolver possíveis problemas relacionados
com esta e transmitir ao utente toda a informação indispensável para o uso correto,
eficaz e seguro dos medicamentos. Deve procurar assegurar-se de que o utente não
tem dúvidas sobre a forma como o medicamento deve ser tomado (como, quando e
quanto), a duração do tratamento e eventuais precauções especiais [2].
7
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Em relação à cedência de medicamentos em automedicação, o farmacêutico deve
orientar a utilização ou não do medicamento solicitado pelo utente para que a automedicação se realize de forma adequada e segundo o uso racional do medicamento [2].
Na indicação farmacêutica, o farmacêutico responsabiliza-se pela seleção de um
medicamento não sujeito a receita médica ou de um eventual tratamento não farmacológico com o objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde do doente [2].
4.1.

Medicamentos sujeitos a receita médica e medicamentos não sujeitos
a receita médica

De acordo com o Estatuto do Medicamento, os medicamentos são classificados,
quanto à dispensa ao público, em medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e
em medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). Os MSRM podem ainda
ser classificados em medicamentos com receita médica renovável, receita médica especial ou receita médica restrita. Os medicamentos de receita médica renovável são
os que se destinam a determinadas doenças ou a tratamentos prolongados e possam,
consoante o seu perfil de segurança, ser adquiridos mais que uma vez, sem necessidade de nova prescrição médica. Os medicamentos de receita médica especial são
aqueles que contêm uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópico,
ou que possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos importantes de
abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais. Os
medicamentos de receita médica restrita são os de uso exclusivo hospitalar, aqueles
que se destinam a patologias cujo diagnóstico seja efetuado apenas em meio hospitalar, ou se destinam a pacientes em tratamento ambulatório, mas a sua utilização ser
suscetível de causar efeitos adversos muito graves, requerendo a prescrição de uma
receita médica, se necessário emitida por especialista, e uma vigilância especial durante o período de tratamento [3].
Estão sujeitos a receita médica os medicamentos que preencham uma das seguintes condições: a) 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; b) possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde,
quando sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; c) contenham substâncias, ou preparações à base
dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas tenham de ser controladas; d)
destinem-se a ser administrados por via parentérica. Os medicamentos que não preencham qualquer das condições previstas no artigo anterior não estão sujeitos a receita médica. Os MNSRM não são comparticipáveis, salvo nos casos previstos na legis-
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lação que define o regime de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos
[3].
4.2.

Receita médica

Segundo a Portaria n.º224/2015, de 27 de julho, os modelos de materialização e
pré-impresso da receita médica resultante da prescrição por via eletrónica e manual
são aprovados. A prescrição de medicamentos é feita por via eletrónica podendo, excecionalmente, ser feita por via manual nas seguintes situações: falência do sistema
informático; inadaptação do prescritor, quando confirmada e validada pela ordem profissional; prescrição ao domicílio; outras situações, até um máximo de 40 receitas por
mês [4].
A prescrição de um medicamento inclui obrigatoriamente a respetiva denominação
comum internacional (DCI) da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a
apresentação, a quantidade e a posologia. A prescrição de medicamentos comparticipados pode, excecionalmente, incluir a denominação comercial do medicamento
quando não existe medicamento genérico comparticipado ou mediante a justificação
técnica do prescritor quanto à insusceptibilidade de substituição do medicamento
prescrito. Neste último caso, só são admissíveis justificações nos casos de o medicamento ter margem ou índice terapêutico estreito (informação prestada pelo INFARMED), de intolerância ou reação adversa (reportada ao INFARMED) a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra denominação comercial
ou quando o tratamento tem duração estimada superior a 28 dias. Estas exceções são
assinaladas pelo prescritor em local próprio da receita, sendo no primeiro caso referida
como “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º”, no segundo caso como “Exceção b) do n.º 3 do
art. 6.º”e no terceiro caso como “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º”. Nas duas primeiras
exceções a farmácia apenas pode dispensar o medicamento que consta na receita, ao
passo que na exceção c), o utente pode optar por medicamentos similares ao prescrito, desde que sejam de preço inferior [4].
O farmacêutico deve, antes da dispensa do medicamento, verificar se a receita se
encontra válida. Para tal, esta deve incluir o número da receita, o local de prescrição
ou respetivo código, a identificação do médico prescritor incluindo o número de cédula
profissional e, se for o caso, a especialidade, o nome e número de utente, o número
de beneficiário da entidade financeira responsável e regime de comparticipação,
quando aplicável, a entidade financeira responsável pela comparticipação, a identificação do medicamento pela DCI ou pela denominação comercial se aplicável, pela forma
farmacêutica, dosagem, dimensão da embalagem, número de embalagens, código
nacional de prescrição eletrónica de medicamentos (CNPEM) e posologia e a data da
9
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prescrição. No caso de receitas manuais ou materializadas, deve incluir a assinatura e
a vinheta identificativa do prescritor, a vinheta do local de prescrição, se aplicável, e se
a prescrição se destinar a um doente pensionista abrangido pelo regime especial deverá ser colocada a vinheta de cor verde de identificação da unidade de saúde. Nos
consultórios e/ou médicos particulares, o local deverá estar igualmente identificado,
através de carimbo ou inscrição manual. As receitas não podem conter rasuras, caligrafias diferentes e não podem ser prescritas com canetas diferentes ou a lápis, sendo
motivos para a sua não comparticipação. Na receita materializada ou por via manual,
podem ser prescritos até quatro medicamentos ou produtos de saúde distintos, não
podendo o número total de embalagens prescritas ultrapassar o limite de duas por
medicamento ou produto, nem o total de quatro embalagens [4]. Não é permitida mais
do que uma via da receita manual, ou seja, a receita renovável não pode ser emitida
por via manual. As prescrições materializadas podem ser renováveis, desde que contenham medicamentos destinados a tratamentos de longa duração. Estas prescrições
podem ter até 3 vias, devendo estar inscrita a menção “1.ªvia”, “2.ªvia” ou “3.ªvia”, e
sendo que cada via da receita tem um número de receita único. A referência ao tipo de
receita é feita de acordo com as seguintes siglas: RN – prescrição de medicamentos;
RE – prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo; MM – prescrição de medicamentos manipulados; MA – prescrição de medicamentos alergénios
destinados a um doente específico; UE – prescrição de medicamentos para aquisição
noutro Estado-Membro; MDT – prescrição de produtos dietéticos; MDB – prescrição de
produtos para autocontrolo da diabetes mellitus; CE – prescrição de câmaras expansoras; OUT – prescrição de outros produtos, como por exemplo, produtos cosméticos,
suplementos alimentares [5].
No caso de receita eletrónica desmaterializada, cada linha de prescrição só pode
incluir um produto ou um medicamento, estando também mencionado a validade da
linha de prescrição. A data e o local de prescrição, assim como o nome do prescritor,
devem constar na receita. Cada linha de prescrição pode ter até um máximo de duas
embalagens, ou seis embalagens, se se tratar de um medicamento destinado a tratamento prolongado. As receitas normais ou linhas de receita normal são válidas por 30
dias seguidos, contados a partir da data da sua emissão. As receitas renováveis ou
linhas de receita que contêm medicamentos de tratamento prolongado têm uma validade de 6 meses, contados a partir da data da sua emissão [4].
No momento da prescrição por via eletrónica é disponibilizado ao utente o guia de
tratamento. O guia de tratamento contém informação sobre os preços dos medicamentos comercializados que cumpram os critérios da prescrição, o número da prescrição,
o código matriz, o código de acesso e dispensa e o código do direito de opção. O guia
10
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de tratamento e os códigos anteriores podem ser remetidos, no momento da prescrição, para o endereço de correio eletrónico do utente ou por SMS, mantendo-se a possibilidade de, a pedido do utente, serem fornecidos em suporte papel. Independentemente do tipo de receita, o farmacêutico tem de informar o utente sobre o medicamento comercializado que seja similar ao prescrito e apresente o preço mais baixo [4].
Durante o meu estágio tive oportunidade de contactar com todos os tipos de receitas médicas. No caso de receita eletrónica, tinha o cuidado de avisar os utentes quanto ao prazo de validade das linhas de prescrição e, para ajudá-los, anotava no guia de
tratamento o número de embalagens que faltavam aviar.
4.3.

Regimes de comparticipação de medicamentos

O Estado pode comparticipar a aquisição dos medicamentos prescritos aos utentes
do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e aos beneficiários de outros subsistemas públicos de saúde como a Direcção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes
da Administração Pública (ADSE). Atualmente a comparticipação do Estado no preço
dos medicamentos é fixa e baseada na classificação farmacoterapêutica. No regime
geral de comparticipação, o Estado paga uma percentagem do preço dos medicamentos, conforme os escalões – escalão A: 90%, escalão B: 69%, escalão C: 37 %, escalão D: 15% [6]. O regime especial de comparticipação aplica-se geralmente a situações específicas que abrangem determinadas patologias ou grupos de doentes, sendo
que a taxa de comparticipação é majorada. Quando a comparticipação é feita em função dos beneficiários, a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos integrados no escalão A é acrescida de 5 % e nos escalões B, C e D é acrescida de 15 %,
para os pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes o salário mínimo nacional. Essa comparticipação é de 100% para os medicamentos cujo PVP corresponda a um dos cinco preços mais baixos do grupo homogéneo em que se inserem. Entende-se por grupo homogéneo o conjunto de medicamentos com a mesma
composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no mercado. A comparticipação especial tendo em conta as
patologias ou grupos especiais de utentes é legislada em despachos específicos [7].
Quando se está perante um regime de comparticipação especial para pensionistas,
na receita médica manual tem que surgir a sigla “R”, “RO” ou “RT”. Quando a comparticipação é feita tendo em conta as patologias ou grupos especiais de utentes, tem que
surgir a sigla “O” e o médico prescritor deve mencionar o diploma correspondente [7].
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Existem ainda outros subsistemas privados que garantem uma comparticipação
adicional, tais como o Serviço de Assistência Médico-Social (SAMS), a Sãvida, o CTTMédis, entre outros.
No período de atendimento, contactei com todos estes regimes de comparticipação.
4.4.

Medicamentos genéricos

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, um medicamento genérico é um medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja
sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados. O medicamento de
referência é aquele “que foi autorizado com base em documentação completa, incluindo resultados de ensaios farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos”. A autorização de introdução no mercado (AIM) de medicamentos genéricos está sujeita às mesmas disposições legais dos outros medicamentos, estando dispensada a apresentação de
ensaios pré-clínicos e clínicos, desde que demonstrada a bioequivalência com base
em estudos de biodisponibilidade ou, quando estes não forem adequados, a equivalência terapêutica por meio de estudos de farmacologia clínica apropriados, ou outros
a solicitar pelo INFARMED [3,8]. Isto garante que estes medicamentos apresentam a
mesma qualidade, segurança e eficácia a um preço inferior ao do medicamento de
referência. Os medicamentos genéricos são identificados pela DCI das substâncias
ativas ou pelo nome genérico, seguida do nome do titular da AIM, da dosagem, da
forma farmacêutica e da sigla “MG”, inscrita na embalagem exterior do medicamento
[9].
Durante o meu estágio, fui muitas vezes abordada quanto à qualidade e eficácia
dos medicamentos genéricos. Quando os utentes iam fazer a medicação pela primeira
vez, a maior parte optava por comprar medicamentos genéricos, mas numa situação
de medicação crónica, a maioria dos utentes não prescindia dos medicamentos de
marca. O farmacêutico tem um papel importante no esclarecimento deste tipo de dúvidas, visto que o uso de medicamentos genéricos tem vantagens para a sustentabilidade do SNS e para os utentes mais desfavorecidos.
4.5.

Medicamentos manipulados

Um medicamento manipulado é qualquer fórmula magistral (quando é preparado
segundo uma receita médica que especifica o doente a quem o medicamento se destina) ou preparado oficinal (quando o medicamento é preparado segundo indicações
compendiais, de uma Farmacopeia ou Formulário), preparado e dispensado sob a
responsabilidade de um farmacêutico. Aquando da dispensa de um medicamento ma12
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nipulado, o farmacêutico deverá garantir que são fornecidas todas as informações relevantes ao utente, nomeadamente no que concerne à posologia/modo de utilização, condições de conservação e prazo de validade [10,11].
Os medicamentos manipulados comparticipados pelo SNS são os que constam de
lista publicada em anexo ao Despacho n.º 18694/2010, de 16 de dezembro, aprovada
pelo Governo, e proposta pelo Conselho Diretivo do INFARMED. A esta lista podem
ainda ser acrescidos medicamentos manipulados que cumpram, cumulativamente, as
seguintes condições: a) inexistência no mercado de especialidade farmacêutica com
igual substância ativa, na forma farmacêutica pretendida; b) lacuna terapêutica a nível
dos medicamentos preparados industrialmente; c) necessidade de adaptação de dosagens ou formas farmacêuticas às carências terapêuticas de populações específicas,
como é o caso da geriatria e da pediatria. Para ser comparticipável, o medicamento
manipulado deve ser prescrito mediante indicação, na receita médica, da(s) substância(s) ativa(s), respetiva(s) dosagem(ns), excipiente(s) e forma farmacêutica. A comparticipação é de 30% do respetivo preço de venda ao público [10,11].
Na terceira e última semanas de estágio, preparei um manipulado de vaselina salicilada e preenchi a respetiva ficha de preparação (Anexo I). Com isto, relembrei os
conhecimentos adquiridos na faculdade a nível laboratorial.
4.6.

Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes

Os medicamentos que contêm substâncias classificadas como psicotrópicas ou estupefacientes estão sujeitas a um controlo rigoroso visto que podem induzir toxicodependência e podem ser utilizadas para tráfico ilícito. O INFARMED é a entidade competente para fiscalizar todo o circuito, desde a autorização de venda até ao controlo da
dispensa, deste tipo de medicamentos. No Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro,
estão descritas em tabelas as substâncias identificadas como psicotrópicas ou estupefacientes [12]. Estes medicamentos só são fornecidos aos utentes mediante apresentação de receita médica especial com as especificidades constantes do diploma regulamentar. Apenas o farmacêutico poderá aviar as receitas médicas especiais, e este
tipo de receitas não podem ser dispensadas a indivíduos que padeçam de doença
mental nem a menores. No ato da dispensa, a farmácia procede ao registo informático
da identidade do utente ou do seu representante (nome, data de nascimento, número
e data do bilhete de identidade/ carta de condução/ cartão de cidadão, ou, no caso de
estrangeiros, do passaporte), identificação da prescrição (número de prescrição), identificação da farmácia (nome e número de conferência de faturas), identificação do medicamento (número de registo e a quantidade dispensada) e data de dispensa. Se se
tratar de uma receita manual ou materializada, o utente ou o seu representante deve
13

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Sousa

assinar o verso da receita de forma legível para comprovar a dispensa efetuada, salvo
se não souber ou não puder assinar, caso em que o farmacêutico consigna essa menção na receita [4].
Para controlo do receituário, o INFARMED tem acesso aos dados de prescrição e
de dispensa, sendo que para isso a farmácia envia, mensalmente, a cópia dos respetivos documentos emitidos pelo sistema informático. Estes documentos são arquivados
na farmácia por um período de três anos [4].
4.7.

Outros produtos de saúde

4.7.1. Medicamentos e produtos de uso veterinário
Os medicamentos de uso veterinário são fiscalizados pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e são regulados pelo Decreto-Lei nº 148/08, de 29 de
julho. Conforme este Decreto-Lei, um medicamento veterinário é “toda a substância,
ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas
ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médicoveterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” [13]. Tal como na dispensa de medicamentos de uso humano, o farmacêutico deve ter conhecimento sobre este tipo de
medicamentos e produtos para conseguir esclarecer o utente, garantindo a eficácia e
segurança do tratamento. Na FS, a secção de medicamentos e produtos veterinários é
constituída essencialmente por desparasitantes internos e externos, pílulas e medicamentos para determinadas patologias.
Ao longo do estágio vendi vários produtos veterinários, tendo sido confrontada muitas vezes pelos utentes com dúvidas acerca do modo de administração/aplicação, da
duração e do intervalo do tratamento, o que me permitiu aprofundar os conhecimentos
nesta área.
4.7.2. Medicamentos e produtos homeopáticos
A homeopatia é uma terapia alternativa que recorre ao uso de medicamentos homeopáticos em doses mínimas, obtidas por diluições sucessivas, e que, em doses
mais elevadas, eram capazes de produzir, num indivíduo saudável, os sintomas da
doença que se pretende combater. Um medicamento homeopático é definido como um
“medicamento obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas
homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado-Membro, e
que pode conter vários princípios” [3].
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Na FS, podem-se encontrar alguns medicamentos homeopáticos tais como Arni®

gel , Cicaderma®, Oscillococcinum®, Homeovox®, Coryzalia®, Stodal®, Camilia® ou
Sedatif PC®.
4.7.3. Produtos de cosmética e higiene corporal
Um produto cosmético é “qualquer substância ou preparação destinada a ser posta
em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente
epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com
os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os
limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais” [14]. Tendo em conta que este tipo de produtos é cada vez
mais procurado, e que existe uma grande variedade de marcas e gamas de produtos
cosméticos, é necessário o farmacêutico fazer um aconselhamento adequado e personalizado.
A FS tem disponível uma vasta seção de produtos cosméticos e de higiene corporal de diferentes marcas entre elas, Vichy®, La Roche-Posay®, Roc®, Uriage®, Ávene®,
Aderma®, Aveeno®, Mustela®, Bioderma® e Isdin®. Cada marca possui produtos específicos, e algumas delas possuem também protetores solares, para face e corpo, indicados em diferentes idades e tipos de pele, e para determinadas problemáticas como
pele acneica, pele atópica, produtos anti-envelhecimento, produtos capilares para tratamento da caspa e alopecia.
Quanto aos produtos de higiene oral, a FS dispõe de uma grande variedade de
produtos, desde colutórios, pastas e geles dentífricos, escovas de dentes, produtos
ortodônticos, entre outros. As marcas mais trabalhadas são Elgydium®, Arthrodont®,
Bexident®, Corega®, Vitis®, Parodontax® e Gum®.
Durante o meu estágio, atendi vários utentes que procuravam aconselhamento sobre estes produtos. Procurei manter-me informada acerca das diferentes marcas e
gamas presentes na farmácia, lendo os catálogos das marcas, tendo formações e ajuda da equipa. Além disso, e porque os utentes tinham muitas dúvidas quanto ao seu
tipo de pele e que cuidados deveriam ter, fiz dois folhetos informativos focados nestes
assuntos (Anexos III e IV). Fiz também um panfleto sobre a dermatite atópica, uma vez
que muitos dos utentes da farmácia pediam produtos específicos para este problema
sem saber se realmente o tinham (Anexo VI).
4.7.4. Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial
O Decreto-Lei n.º 227/99, de 22 de junho, define géneros alimentícios destinados a
uma alimentação especial como “os produtos alimentares que, devido à sua composição ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos géneros ali15
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mentícios de consumo corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e
são comercializados com a indicação de que correspondem a esse objetivo”. Nestes
produtos alimentares estão incluídos os preparados para lactentes, os leites de transição, os alimentos para bebés, os géneros alimentícios, com valor energético baixo ou
reduzido, destinados ao controlo de peso, os alimentos dietéticos destinados a fins
medicinais específicos, os alimentos pobres em sódio, incluindo os sais dietéticos hipossódicos ou assódicos, os alimentos sem glúten, os alimentos adaptados a esforços
musculares intensos, sobretudo para os desportistas, e os alimentos destinados a
pessoas diabéticas. Uma alimentação especial é aquela que corresponde às necessidades nutricionais de pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se
encontra perturbado, ou então as que se encontram em condições fisiológicas especiais, e ainda a lactentes ou crianças de 1 a 3 anos de idade em bom estado de saúde
[15].
Durante o meu estágio, tive oportunidade de dispensar essencialmente leites para
lactentes e leites de transição (Aptamil® e Nestlé®), papas (Nutribén®), espessantes de
comida e produtos hipercalóricos e/ou hiperproteicos para idosos, insuficientes renais,
insuficientes hepáticos e diabéticos (Fortimel® e Fresubin®).
4.7.5. Produtos fitoterápicos e suplementos alimentares
De acordo com o Decreto-Lei n.º 136/2003, de 28 de junho, os suplementos alimentares são “géneros alimentícios que se destinam a complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinadas
substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou
combinadas, comercializadas em forma doseada, tais como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de líquido,
frascos com conta-gotas e outras formas similares de líquidos ou pós que se destinam
a ser tomados em unidades medidas de quantidade reduzida”. Este decreto refere
quais as vitaminas e os minerais que podem ser utilizados no fabrico de suplementos
alimentares. Na rotulagem destes produtos deve ser incluída a designação “suplemento alimentar”, e esta não pode incluir menções que atribuam aos mesmos propriedades profiláticas, de tratamento ou curativas de doenças humanas, nem fazer referência
a essas propriedades. Os suplementos alimentares podem conter na sua composição
vitaminas, minerais e extratos de plantas [16]. Um medicamento à base de plantas é
um medicamento que tenha exclusivamente como substância ativa uma ou mais substâncias derivadas de plantas ou de preparações à base de plantas. O rótulo deste tipo
de produtos deve indicar claramente a finalidade a que se destinam, a posologia e a
indicação que o utente deve consultar o seu médico ou farmacêutico caso os sintomas
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persistam ou ocorram efeitos secundários. Conforme o processo de aprovação que o
fabricante opte, os produtos fitoterápicos poderão ser designados de medicamentos ou
de suplementos alimentares [3].
A FS apresenta uma grande variedade de produtos fitoterápicos e suplementos
alimentares, como infusões e chãs (Fitos®, Bekunis®), complexos multivitamínicos
(Centrum®, Viterra®, Neurozan®, Absorvit®), suplementos à base de cranberry e frutos
vermelhos para prevenção de infeções urinárias, suplementos para fortalecimento de
cabelo e unhas, suplementos para mulheres pós-menopausa, suplementos para lactentes ou grávidas, suplementos para melhorar a saúde das articulações e ossos e
para fortalecer o sistema imunitário, entre outros.
4.7.6. Produtos de puericultura e obstetrícia
Um produto de puericultura caracteriza-se por “qualquer produto destinado a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças” [17]. A
FS disponibiliza uma vasta gama de produtos deste tipo, nomeadamente biberões,
tetinas, chupetas, anéis de dentição, das marcas Chicco®, Medela®, Nuk®, Suavinéx®.
Além disso, as marcas Mustela®, Uriage®, Aveeno®, Bioderma® disponibilizam produtos de limpeza (toalhetes, geles de banho, perfumes) adequados a crianças. Na área
de obstetrícia, a farmácia tem disponíveis sutiãs de amamentação, discos absorventes
do excesso de leite, bombas para extração de leite, discos de silicone, cintas de gravidez, entre outros.
4.7.7. Dispositivos médicos
Um dispositivo médico é “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software,
material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou
terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico,
cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por
esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de:
i) diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; ii) diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma
deficiência; iii) estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; iv) controlo da conceção” [18]. A FS dispõe de uma enorme variedade de dispositivos médicos, tais como materiais de penso (adesivos, compressas, ligaduras,
pensos), seringas de alimentação, seringas com agulha, termómetros, meias de compressão, material para ostomizados, preservativos, dispositivos intrauterinos, dispositivos de medição da tensão arterial, entre outros.
17
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Devido à elevada procura destes produtos por parte dos utentes, tive oportunidade
de contactar com estes dispositivos médicos e consolidar a minha formação nesta
área.
4.8.

Automedicação

A automedicação é a utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se
destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com
a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde. A utilização de
MNSRM é hoje uma prática integrante do sistema de saúde. Contudo, esta prática de
automedicação tem de estar limitada a situações clínicas bem definidas e deve efetuar-se de acordo com as especificações estabelecidas para aqueles medicamentos.
O farmacêutico tem um papel fundamental na utilização racional dos medicamentos e
na prática de automedicação de forma responsável, devendo informar os utentes
quanto ao uso correto e adequado dos medicamentos [19].
O Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho, estabelece uma lista de situações passíveis de automedicação, tentando evitar a utilização irracional e irresponsável do medicamento [19]. Fui confrontada com uma grande parte das situações referenciadas neste despacho durante o meu período de atendimento. Uma das situações que mais me
deparei foi com pedidos de medicação para a tosse e, na maior parte das vezes, os
utentes alegavam ter tosse seca, mas quando questionados sobre os sintomas, estes
eram característicos de tosse com expetoração. Com a ajuda da equipa da FS, aprendi a aconselhar o doente da melhor forma, através de questões pertinentes para um
correto diagnóstico e tratamento.

5. Serviços prestados pela farmácia
O regime jurídico das farmácias de oficina, previsto no Decreto-Lei n.º 307/2007,
de 31 de agosto, consagrou a possibilidade de as farmácias prestarem serviços farmacêuticos de promoção da saúde e do bem-estar dos utentes. De meros locais de
venda de medicamentos, as farmácias transformaram-se em importantes espaços de
saúde, reconhecidos pelos utentes. A Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro, define os serviços farmacêuticos que podem ser prestados pelas farmácias, sendo eles:
apoio domiciliário, administração de primeiros socorros, administração de medicamentos, utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, administração de vacinas não incluídas no PNV, programas de cuidados farmacêuticos, campanhas de informação e colaboração em programas de educação para a saúde [20].
A FS presta serviços como a medição da pressão arterial, a determinação de parâmetros analíticos tais como glicemia, triglicerídeos (TG), colesterol total (CT), perfil
lipídico, ácido úrico e hemoglobina, a administração de injetáveis e vacinas não incluí18
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das no PNV, o tratamento de feridas. A Figura 4 ilustra parte do gabinete onde são
realizados todos estes serviços.

Figura 4: Divisão e material de prestação de serviços
Desde que iniciei o estágio, tive oportunidade de fazer inúmeras determinações de
parâmetros fisiológicos e bioquímicos. Este tipo de intervenção permite ao farmacêutico avaliar o estado de saúde do utente e aconselhá-lo com medidas não farmacológicas de modo a prevenir a doença e a promover a saúde. Na medição da pressão arterial a um utente, este apresentava o batimento cardíaco a 183 bpm. Após um período
de descanso, realizei uma segunda medição da pressão arterial e o valor da pulsação
aumentou para 188 bpm. Questionei-o se se estava a sentir bem, ao qual me respondeu que se sentia cansado e com tonturas. Tive de convencer o utente a ir ao hospital,
tendo recorrido ao número europeu de emergência.
Como as dúvidas dos utentes, quanto aos valores laboratoriais normais e quanto
ao estilo de vida que deveriam adotar, eram frequentes, elaborei um folheto informativo com os valores de referência dos parâmetros mais determinados e medidas não
farmacológicas (Anexo VII).
Junto à porta de entrada da farmácia, está disponível uma balança, acessível aos
utentes, para determinação do peso, altura e índice de massa corporal (IMC). No laboratório da farmácia também são realizados testes de gravidez, em que tive oportunidade de realizar alguns. Para além destes serviços, a FS dispõe de consultas de podologia e nutrição.
A FS procede à recolha de radiografias e possui contentores da VALORMED para
a recolha de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. A VALORMED é uma
sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade de gerir os resíduos medi19
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camentosos, a fim de impedir que estes se misturem com os resíduos urbanos, protegendo o ambiente contra a poluição por resíduos medicamentosos [21].

6. Contabilidade e gestão
Quando se dispensam MSRM em receitas manuais é impresso no verso das receitas médicas o número da receita, o organismo de comparticipação, o número de lote e
a série respetiva de cada mês, os medicamentos dispensados e as quantidades. As
receitas manuais são organizadas consoante o organismo de comparticipação e são
agrupadas por lotes de 30 receitas, por ordem crescente do número de receita. Todas
as receitas são verificadas para confirmar se estas se encontram válidas. Para tal,
deve-se verificar se a receita cumpre todos os requisitos legais, se a medicação prescrita corresponde à aviada, se a receita se encontra carimbada, assinada e datada
pelo profissional que a dispensou, e se a comparticipação efetuada corresponde à
entidade responsável pela comparticipação. No final de cada mês, procede-se à emissão dos verbetes de identificação dos lotes, tanto para as receitas manuais como para
as receitas desmaterializadas, bem como ao fecho de todos os lotes para que seja
iniciada uma nova série no mês seguinte. Posteriormente, os lotes das receitas comparticipadas pelo SNS são enviados para a Administração Regional de Saúde (ARS) e
as comparticipadas por outros subsistemas de saúde são endereçadas para a Associação Nacional de Farmácias (ANF), juntamente com o resumo de lotes e a fatura.

7. Conclusão
O estágio em farmácia comunitária foi um momento crucial na minha formação
académica, pois permitiu colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos na
faculdade. Não só tive oportunidade de conhecer os problemas de saúde que levam
os utentes a procurar a ajuda do farmacêutico, como fiquei a perceber como se processa a dinâmica de uma farmácia. Sem dúvida que estes quatro meses foram essenciais para a minha formação enquanto futura farmacêutica.
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PARTE II – Apresentação dos temas desenvolvidos
1. Tema 1: Tipos de Pele e Cuidados Diários com o Rosto
1.1.

Justificação para a escolha do tema

Os utentes têm ao seu dispor uma enorme variedade de marcas e gamas de produtos dermocosméticos e, muitas vezes, não sabem quais os mais adequados para o
seu tipo de pele, e até desconhecem qual o seu tipo de pele. Após constatar este facto, resolvi desenvolver este tema com o objetivo de esclarecer as dúvidas dos utentes
e ajuda-los a cuidar da sua pele. É importante conhecer o tipo de pele para poder cuidar dela da melhor maneira, e o farmacêutico tem um papel relevante nesse sentido,
informando e aconselhando os utentes da forma mais correta.
1.2.

A Pele

A pele é o maior órgão do corpo humano, revestindo-o externamente, e desempenhando funções como a regulação da temperatura corporal, a proteção contra agressões externas, a transmissão de estímulos sensitivos e a reserva de nutrientes. Consiste em três camadas principais: a epiderme, a derme e a hipoderme [22]. A epiderme, sendo a camada mais exterior, protege-nos das toxinas, bactérias e perda de
água. Esta função de barreira é assegurada pelo estrato córneo, camada mais exterior
da epiderme, quando devidamente hidratado. As camadas subjacentes também permitem reforçar a capacidade de defesa da pele através da regeneração contínua dos
queratinócitos (células produtoras de queratina) e melanócitos (células produtoras de
melanina) [23]. A derme é a camada intermédia responsável pela manutenção, maleabilidade, elasticidade e termorregulação de toda a pele. Os principais componentes
são as fibras de colagénio e elastina, que dão resistência e flexibilidade permitindo
uma pele jovem e saudável, e o ácido hialurónico, que tem uma grande capacidade de
retenção de água. A camada mais interior, a hipoderme, desempenha funções como a
reserva de nutrientes, a manutenção da temperatura corporal e a proteção contra
traumatismos [22,23].
1.3.

Tipos de pele

Existem quatro tipos básicos de pele: normal, seca, oleosa e mista. O tipo de pele
é determinado pela genética, no entanto, o estado da pele pode variar muito segundo
os fatores internos e externos a que está sujeita, tais como o clima e poluição, medicação, stress, fatores hereditários que influenciam os níveis de sebo, transpiração e
fatores naturais de hidratação que a pele produz [24].
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1.3.1. Pele normal
Uma pele normal é uma pele bem equilibrada, em que o sebo e a humidade são
equilibrados e a pele não é muito oleosa nem muito seca. Uma textura aveludada,
macia e lisa, boa circulação sanguínea, tom rosado e uniforme, poros finos e sem imperfeições, são características da pele normal [24].
1.3.2. Pele seca
A pele seca é causada por uma perda de lípidos do estrato córneo e consequente
perda de hidratação. O grau de secura da pele pode variar, sendo distinguida em pele
seca, muito seca ou extremamente seca. A pele seca é caracterizada pela sensação
de repuxamento, aparência áspera e escamosa, aspeto baço e baixa elasticidade. Se
a secura não for tratada, a pele torna-se muito seca e pode desenvolver prurido, descamação e fica mais sensível à irritação, vermelhidão e risco de infeção. A pele extremamente seca aparece em certas áreas do corpo, particularmente nas mãos, pés,
cotovelos e joelhos, e tem tendência a comichão intensa, calosidades, rugosidade extrema, e formação de rachas ou fissuras [24].
Independentemente do tipo de pele, todas elas secam com a idade. A pele seca no
rosto é particularmente desconfortável e pode levar a um envelhecimento prematuro. A
secura costuma aparecer nas bochechas, no contorno dos olhos e, por vezes, nos
lábios, especialmente no inverno [25].
1.3.3. Pele oleosa
A pele oleosa resulta de uma hiperatividade das glândulas sebáceas, levando a
uma produção excessiva de sebo. Esta produção excessiva de sebo pode ser causada
por fatores genéticos, desequilíbrios e alterações hormonais, medicação, stress e
cosméticos comedogénicos. A pele oleosa é caracterizada por poros dilatados e visíveis, pele mais grossa, pálida e brilhante, e com tendência a pontos negros e borbulhas [23,24].
1.3.4. Pele mista
A pele mista consiste numa mistura de tipos de pele, que variam entre a zona T
(testa, queixo e nariz) e as bochechas. Na zona T a pele é oleosa, com poros dilatados
e tendência a imperfeições, e nas bochechas a pele é mais seca [23,24].
1.4.

Cuidados diários com o rosto

O rosto é a parte mais visível do nosso corpo, e o estado e aparência da sua pele é
um indicador da saúde geral e tem um papel significativo na autoestima. A pele do
rosto é particularmente fina e sensível, está sempre em contacto com o sol, e é mais
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suscetível de envelhecer. Por tudo isto, é necessário um cuidado adequado da pele
[26].
Independentemente do tipo de pele, um bom cuidado envolve quatro passos básicos: limpar, tonificar, hidratar e proteger. A limpeza da pele de manhã e à noite remove
o excesso de sebo, sujidade e células mortas. A aplicação de um tonificante permite a
remoção dos resíduos dos produtos de limpeza e refresca a pele, restaurando o seu
pH natural. A aplicação de um creme de dia e de noite ajuda a hidratar, reparar e proteger a pele. A proteção solar é uma parte essencial nos cuidados matinais, uma vez
que a exposição excessiva à radiação UV provoca danos na pele e é uma das principais causas do seu envelhecimento prematuro. Alguns cremes de dia já incluem fator
de proteção solar (FPS) – normalmente FPS15 – mas em algumas situações é necessário o uso de um protetor solar com um FPS mais alto. A pele à volta dos olhos é
ainda mais fina e delicada e por isso precisa de cuidados adequados, com produtos
específicos. A esfoliação, uma ou duas vezes por semana, ajuda a remover as células
mortas e estimula a circulação sanguínea [26,27,28]. Os produtos usados nos cuidados do rosto devem combinar com o tipo de pele.
1.5.

Abordagem e Métodos

De forma a compreender o conhecimento dos utentes quanto ao seu tipo de pele e
que cuidados tinham com o rosto, foi feito um inquérito (Anexo II). O inquérito era realizado por mim, no fim de cada atendimento ao balcão, a utentes do sexo feminino e,
depois deste, eram entregues dois folhetos informativos. Um folheto consistia na descrição das características dos diferentes tipos de pele, com o objetivo da utente identificar quais se adequavam melhor à sua pele (Anexo III). O outro folheto enumerava os
quatro passos básicos de cuidados diários com o rosto, educando a utente para um
melhor tratamento da sua pele (Anexo IV).
1.6.

Resultados e Discussão

O inquérito foi realizado a 24 utentes, com idades compreendidas entre os 24 e 72
anos. Destas 24 utentes, 16 sabiam qual o seu tipo de pele, e as restantes não tinham
conhecimento (Anexo V, Gráfico 1). Das 16 utentes que tinham conhecimento do seu
tipo de pele, apenas 10 usavam produtos adequados (Anexo V, Gráfico 2). Em relação à pergunta aberta sobre como faziam a limpeza do rosto, 6 utentes indicaram que
era com água, 5 com água e sabão, 5 com água micelar, 6 com gel ou leite de limpeza
e 2 com outros produtos, como produtos naturais e desmaquilhantes (Anexo V, Gráfico 3). Apenas uma utente afirmou não colocar creme hidratante, sendo que das outras
23, 16 aplicavam uma vez por dia, 4 aplicavam duas vezes por dia e 3 aplicavam
quando se lembravam (Anexo V, Gráfico 4). Das 24 utentes, apenas 8 faziam esfolia23
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ção facial, em que 4 faziam uma vez por semana, 3 faziam uma vez por mês e 1 fazia
raramente (Anexo V, Gráfico 5). Em relação à pergunta da proteção solar, 16 utentes
afirmaram colocar protetor solar apenas no verão, 5 afirmaram colocar o ano todo e 3
não usam protetor solar em nenhuma época do ano (Anexo V, Gráfico 6). Por último,
15 utentes confirmaram ter cuidados com os lábios, aplicando batom para o tratamento do cieiro, e as restantes não tinham qualquer tipo de cuidados (Anexo V, Gráfico
7).
Perante estes resultados, verifica-se que, muitas vezes, as pessoas têm conhecimento do seu tipo de pele mas não têm os cuidados adequados nem usam os produtos corretos. Apesar da preocupação em terem uma pele jovem e saudável, as utentes
alegavam não terem tempo ou terem preguiça de cuidar do rosto, ou então não queriam gastar muito dinheiro e acabavam por comprar apenas creme hidratante no supermercado.
1.7.

Conclusão

A realização do inquérito e entrega dos folhetos informativos revelaram ser uma
atividade bastante educativa para as utentes, pois serviram para estas refletirem sobre
a forma como estavam a cuidar do seu rosto, para exporem as suas dúvidas e para
aprenderem a cuidar da pele corretamente. Tendo em conta que na FS à muita procura de produtos de cosmética e higiene corporal, a abordagem deste tema foi extremamente importante, não só para a farmácia e para as utentes, como também para mim,
pois permitiu aprofundar os meus conhecimentos e aconselhar os utentes da melhor
maneira.

2. Tema 2: Dermatite Atópica
2.1.

Justificação para a escolha do tema

Após iniciar o atendimento ao balcão, apercebi-me que muitos utentes da FS procuravam produtos dermocosméticos para a dermatite atópica (DA) sem nunca ter sido
diagnosticada a doença e sem conhecimento das suas características e tratamentos.
Outros, em que tinha sido diagnosticada, não sabiam que cuidados deveriam ter com
a pele. Com isto, e para me informar melhor acerca desta doença, que até então me
era um pouco desconhecida, decidi elaborar um panfleto (Anexo VI) com a definição,
clínica e terapêutica da DA e os cuidados gerais a adotar para prevenir as suas consequências.
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2.2.

Dermatite Atópica

2.2.1. Definição
Apesar de ser uma entidade clínica individualizada, a DA deve ser enquadrada no
contexto global de atopia. A atopia é uma condição geneticamente determinada que
condiciona uma predisposição para o desenvolvimento de asma, rinite e conjuntivite
alérgicas e DA. Portanto, um indivíduo com DA e uma história familiar de atopia pode
desenvolver, ao longo da sua vida, outras patologias de base atópica [29].
A DA é uma doença cutânea inflamatória crónica caracterizada por surtos e remissões de lesões de morfologia típica, intensamente pruriginosas e de localização variável. Afeta cerca de 20% das crianças e 5-10% dos adultos em todo o mundo, com um
impacto significativo na qualidade de vida e com um custo económico elevado. Ocorre
mais frequentemente na idade pediátrica, havendo uma tendência global para a melhoria ao longo da infância ou até mesmo para desaparecer na idade adulta, e quando
persiste tende a ser mais grave [29-31].
2.2.2. Etiopatogenia
A patogénese da DA não é completamente compreendida, no entanto, parece resultar de uma disfunção da barreira cutânea, havendo um aumento da perda transepidérmica de água e uma maior permeabilidade a agentes ambientais alérgicos, irritativos e infeciosos, que vão interagir e desregular o sistema imunológico, dando origem
ao início do processo inflamatório. As anormalidades da barreira cutânea parecem
estar associadas a mutações no gene da filagrina, uma proteína estrutural da pele,
fundamental para a manutenção de uma função de barreira normal [29,31,32]. O agente infecioso frequentemente envolvido na DA é a bactéria Staphylococcus aureus, podendo também estar envolvidos vírus (herpes simplex, poxvírus e papilomavírus humano) e fungos (Malassezia sympodialis). A disfunção do sistema imunológico inato
parece ser responsável pela maior predisposição para infeções cutâneas [30].
2.2.3. Clínica
As manifestações clínicas da DA variam com a idade e com a evolução da doença.
Assim, nas crianças com menos de dois anos de idade as lesões distribuem-se preferencialmente pela face (bochechas e queixo), couro cabeludo, pescoço e superfícies
de extensão dos membros (joelhos, punhos e mãos). Nesta fase observam-se habitualmente lesões de dermatite aguda, com eritema, pápulas e/ou vesículas, exsudação e
crosta [29].
A partir dos dois anos de idade as lesões tendem a envolver as superfícies de flexão dos membros (pregas antecubitais, escavados popliteus e punhos), a região cervi25
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cal e os flancos. As lesões são mais secas, menos exsudativas, sendo a dermatite
aguda gradualmente substituída por áreas de liquenificação (áreas de pele espessada), que são a manifestação clínica de uma dermatite crónica [29,32].
Nos adolescentes e adultos o quadro clínico é semelhante ao anterior, com predomínio de liquenificação e atingimento preferencial das pregas flexoras. As mãos, pés,
pálpebras, genitais e, nas mulheres, os mamilos, também são zonas frequentemente
envolvidas [29,32].
Em todas as fases da doença podem-se observar lesões de escoriação, condicionadas pelo prurido e xerose cutânea. O prurido é um sintoma sempre presente e dominante na DA, podendo impedir o sono e causar irritabilidade [33].
Na infância, a doença pode entrar em remissão por um longo tempo e surgir na
puberdade devido às alterações hormonais, ao stress e ao uso de produtos cosméticos irritantes para a pele, despoletando a inflamação. Também é possível que os primeiros sintomas da doença apareçam apenas na idade adulta [33].
2.2.4. Diagnóstico
Não existem testes de diagnóstico específicos para a DA. O diagnóstico é essencialmente clínico, baseando-se sobretudo na localização das lesões e características
como o prurido, e na história do paciente: idade, caráter crónico e recorrente da doença e história pessoal ou familiar de atopia [29]. A biópsia cutânea pode ser útil no diagnóstico diferencial com outras condições da pele (por exemplo, dermatite seborreica, dermatite de contacto, psoríase, sarna), mas raramente é necessária. A psoríase
geralmente afeta apenas as superfícies de extensão, e muitas vezes envolve as
unhas, palmas das mãos e plantas dos pés. A dermatite seborreica envolve a área da
fralda em latentes e a face em adultos. Uma história familiar de doença atópica é incomum em pacientes com dermatite seborreica ou de contacto. A sarna é associada à
presença de pústulas nas palmas das mãos, plantas dos pés e entre os dedos. Os
exames serológicos como a determinação de imunoglobulina E têm pouco interesse
prático pois não afirmam ou excluem o diagnóstico [29,32].
2.2.5. Terapêutica
Não há cura para a DA, sendo que o objetivo do tratamento passa pelo controlo do
processo inflamatório e a melhoria da qualidade de vida do doente. Para tal, é fundamental educar os pacientes e cuidadores, ter bons cuidados com a pele e um tratamento farmacológico adequado [32].
O tratamento inclui a terapêutica medicamentosa das crises e os cuidados gerais
que devem ser mantidos nos períodos de remissão. O mais importante é manter constantemente a pele hidratada. Para isso, os doentes devem tomar banhos rápidos, com
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água tépida e com produtos lavantes adequados às peles atópicas, aplicando sempre
um emoliente após o banho. O corpo deve ser seco com pequenas pancadas, sem
esfregar, para não estimular o prurido. O emoliente deve conter o maior teor de óleo
que o indivíduo tolerar, existindo linhas com teores crescentes de óleo (loção <creme
<bálsamo). Podem ser reaplicados uma ou mais vezes ao dia, conforme necessário
para combater a secura, ficando a pele mais macia e hidratada e menos suscetível à
comichão e danos. Na impossibilidade de comprar produtos com composição adequada às características das peles atópicas, podem ser utilizados, como alternativa, emolientes menos dispendiosos como a parafina líquida ou o óleo de amêndoas doces
[29].
Para eliminar os fatores potencialmente agravantes da dermatite, deve-se evitar o
contacto com produtos lavantes com sabão, com a lã e fibras sintéticas, vestindo apenas algodão em contacto direto com a pele. A exposição ao calor excessivo e a ambientes secos também deve ser evitada. O stress e a ansiedade podem agravar a dermatite devendo ser eficazmente combatidos [29].
Na terapêutica das crises podem-se considerar e, quando necessário, associar as
terapêuticas tópica e sistémica. A terapêutica tópica consiste na aplicação de corticóides (primeira linha) e/ou inibidores da calcineurina para combater a inflamação. Os
corticóides devem ser aplicados uma vez por dia, antes do uso de emolientes, na forma de creme nas lesões agudas e exsudativas, e em pomada nas lesões liquenificadas, até melhoria das lesões. Um corticóide pouco potente (hidrocortisona a 1 ou
2,5%) é geralmente eficaz em doentes com DA moderada; um corticóide mais potente
(furoato de mometasona, aceponato de metilprednisolona) pode ser necessário para
dermatites mais graves. Os efeitos secundários locais como atrofia, estrias e telangiectasias limitam a utilização a longo prazo de corticóides potentes [29,32]. Na terapêutica
profilática, o uso de corticóides tópicos duas vezes por semana, juntamente com o
tratamento de manutenção com emolientes, reduz o risco de recidivas. Os inibidores
da calcineurina (pimecrolimus e tacrolimus), ao contrário dos corticóides tópicos, não
causam atrofia cutânea e podem ser usados em doentes com mais de 2 anos de idade
com DA não controlada com corticóides. O pimecrolimus existe formulado em creme e
o tacrolimus em pomada, com as concentrações 0,03 e 0,1%, sendo esta última indicada apenas para adultos. Estes agentes devem ser aplicados duas vezes por dia,
sendo frequentes o ardor/sensação de picada nas primeiras aplicações [29,32]. A terapêutica sistémica consiste na utilização de anti-histamínicos sedativos (hidroxizina,
dimetindeno) para o eficaz controlo do prurido e para permitir um sono sem interrupções. Os corticóides sistémicos podem ser utilizados por períodos curtos para o controlo de episódios agudos e exuberantes. As infeções bacterianas devem ser tratadas
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com antibioterapia sistémica, sendo os antibióticos de eleição as cefalosporinas de 1.ª
geração ou as penicilinas resistentes às penicilinases. Quando não se observam melhorias com antibioterapia, deve-se considerar a possibilidade da presença de vírus ou
fungos como fatores agravantes da DA. Deve ser feita a pesquisa através de testes
específicos e o tratamento com antivíricos ou antifúngicos orais. Os médicos devem
monitorizar o progresso do paciente e o curso da doença regularmente, e avaliar a
eficácia e tolerabilidade da terapia [29,32].
Outras terapêuticas utilizadas exclusivamente nas dermatites graves são a fototerapia, a ciclosporina ou outros imunossupressores, realizadas por dermatologistas
quando o diagnóstico é incerto, na ausência de resposta ao tratamento adequado ou
como tratamento alternativo à utilização prolongada de corticóides potentes [29].
2.3.

Conclusão

A elaboração do panfleto foi importante para mim, pois permitiu-me ficar a conhecer melhor esta doença cutânea e esclarecer/aconselhar os utentes corretamente, e
para os meus colegas, que o utilizaram como fonte de informação no atendimento a
utentes que procuravam produtos para este tipo de situação. Os utentes acharam o
panfleto bastante útil e educativo, ajudando-os a compreender a doença e a adotar
cuidados que previnem a sua recidiva e melhoram a qualidade de vida.

3. Tema 3: Avaliação dos Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos da
Pressão Arterial, Colesterol e Glicemia
3.1.

Justificação para a escolha do tema

A monitorização de parâmetros fisiológicos e bioquímicos era uma procura diária
por parte dos utentes da FS. Desde que iniciei o estágio, tive oportunidade de determinar todos os parâmetros disponíveis, e constatei que a maioria dos utentes não sabia quais os valores de referência nem que medidas adotar quando os resultados estavam fora dos valores normais. Sendo a medição da pressão arterial, do colesterol e
da glicemia os parâmetros mais procurados, decidi elaborar um folheto (Anexo VII)
com os limites de referência e as medidas não farmacológicas a adotar quando os
valores estão alterados.
3.2.

Introdução

Segundo o relatório “Portugal – Doenças Cérebro-Cardiovasculares em Números –
2015”, o peso relativo das doenças do aparelho circulatório na mortalidade total situouse, pela primeira vez, em Portugal, abaixo dos 30%. Contudo, as doenças cardiovasculares (DCV) continuam a ser a principal causa de morte em Portugal [34].
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As DCV são o conjunto de doenças que afetam o sistema circulatório, ou seja, o
coração e os vasos sanguíneos. As DCV mais preocupantes são a doença das artérias coronárias e a doença das artérias do cérebro. Quase todas são provocadas pelo
depósito de placas de gordura e cálcio no interior das artérias (aterosclerose), dificultando, ou até mesmo impedindo, a circulação sanguínea nos órgãos. A idade, o sexo e
a história familiar encontram-se entre as condições que aumentam o risco de uma
pessoa vir a desenvolver doenças do aparelho circulatório. Contudo, a maior parte das
DCV resultam de um estilo de vida inapropriado e de fatores de risco modificáveis como o tabagismo, sedentarismo, obesidade, maus hábitos alimentares, diabetes, dislipidemia, hipertensão arterial, stress. O controlo dos fatores de risco é a melhor forma
de prevenir as DCV, devendo-se ter atenção a todos os fatores de risco ao mesmo
tempo, e não só a cada um isoladamente, uma vez que estes potenciam-se uns aos
outros [35].
3.3.

Hipertensão Arterial

A pressão arterial (PA) é definida como a força com que o sangue circula pelo interior das artérias no corpo. A PA tem duas medidas: a pressão arterial sistólica (PAS),
que corresponde ao momento em que o coração contrai, enviando o sangue para todo
o corpo, e a pressão arterial diastólica (PAD), que ocorre quando o coração relaxa
para se voltar a encher de sangue. Uma pessoa tem valores de PA normais quando
apresenta a PAS abaixo de 129 mmHg e a PAD abaixo de 84 mmHg. Para valores
entre 130-139 mmHg de PAS e/ou 85-89 de PAD, diz-se que os valores são normaisaltos e, portanto, essa pessoa apresenta um maior risco de vir a ter hipertensão arterial (HTA) [36].
A HTA continua a ser o mais prevalente e importante fator de risco para as doenças cérebro-cardiovasculares em todo o mundo. É diagnosticada quando ocorre elevação persistente, em várias medições e em diferentes ocasiões, da PAS igual ou superior a 140 mmHg e/ou da PAD igual ou superior a 90 mmHg. A medição da PA deve
ser efetuada em ambiente acolhedor, realizada sem pressa e com o doente sentado e
relaxado, pelo menos, durante 5 minutos. O doente deve estar com a bexiga vazia e
não ter fumado nem ingerido estimulantes na hora anterior. A braçadeira deve ter um
tamanho adequado e o membro superior estar desnudado [37].
Classifica-se em três graus, correspondendo o grau 1 a HTA ligeira (PAS 140-159
mmHg e/ou PAD 90-99 mmHg), o grau 2 a HTA moderada (PAS 160-179 mmHg e/ou
PAD 100-109 mmHg) e o grau 3 a HTA grave (PAS ≥ 180 mmHg e/ou PAD ≥ 110
mmHg). A hipertensão sistólica isolada define-se com valores de PAS ≥ 140 mmHg e
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de PAD < 90 mmHg. Quando as PAS e PAD estiverem em diferentes categorias, considera-se a categoria do valor mais elevado [37].
A HTA pode manifestar-se através de sintomas como cefaleias, tonturas, visão
desfocada, dor no peito ou sensação de falta de ar. Os doentes com HTA têm um
maior risco de desenvolver determinadas patologias como a insuficiência cardíaca,
acidente vascular cerebral (AVC), enfarte do miocárdio, insuficiência renal, perda gradual da visão, entre outras. A adoção de um estilo de vida saudável pode prevenir o
aparecimento da doença e a sua deteção e acompanhamento precoces podem reduzir
o risco de desenvolvimento destas patologias [36,38].
3.3.1. Terapêutica
O objetivo da terapêutica antihipertensora é, a curto prazo, a redução e controlo da
PA para valores inferiores a 140/90 mmHg, desde que sejam tolerados e não estejam
contraindicados. A escolha inicial da terapêutica farmacológica deve ter em conta a
avaliação quanto ao risco absoluto associado de um episódio cardiovascular (estratificado em quatro categorias de risco acrescido – baixo, moderado, alto ou muito alto), a
recomendação, implementação e vigilância correta das medidas não farmacológicas, a
idade, as lesões coexistentes nos órgãos-alvo, os fatores de risco cardiovascular concomitantes, as doenças e condições clínicas associadas, as indicações e contraindicações, os condicionalismos da adesão à terapêutica e os fatores económicos associados [38].
Qualquer fármaco de primeira linha pode ser utilizado no tratamento da HTA de
risco acrescido baixo ou moderado:
a) diurético tiazídico ou análogo, como a clorotalidona ou indapamida;
b) modificador do eixo renina-angiotensina-aldosterona, preferencialmente inibidor da enzima de conversão da angiotensina (IECA) ou, em alternativa,
antagonista do recetor da angiotensina (ARA);
c) bloqueador da entrada de cálcio;
d) a associação, preferencialmente, de um diurético com um IECA, ou um
ARA.
No tratamento da HTA de risco acrescido alto ou muito alto, deverá ser utilizada uma
associação de fármacos com mecanismo de ação complementar:
a) de diurético tiazídico ou análogo com IECA ou ARA;
b) de bloqueador da entrada de cálcio com IECA ou ARA.
Se mesmo com a associação de dois fármacos não há controlo da PA, deve-se adicionar um terceiro, de classe diferente:
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a) bloqueador da entrada de cálcio, no caso da terapêutica inicial constar de
uma associação do diurético com IECA ou ARA;
b) diurético, quando a terapêutica foi iniciada com a associação do bloqueador
da entrada de cálcio com IECA ou ARA [39].
Os benefícios do tratamento e controlo da PA para pessoas com menos de 60
anos de idade (redução da PAS em 10 mmHg e PAD em 6 mmHg) são a redução de
AVC em 42% e a redução de eventos coronários em 14%; para pessoas com mais de
60 anos de idade (redução da PAS em 15 mmHg e PAD em 6 mmHg) são a redução
da mortalidade total em 15%, a redução da mortalidade cardiovascular em 36%, a redução da incidência de AVC em 35% e a redução de doença coronária em 18% [39].
3.4.

Hipercolesterolemia

O colesterol é uma das gorduras que circulam no sangue, em que uma grande parte é produzida pelo próprio organismo, em particular pelo fígado, e outra parte obtida
através da alimentação. Como gordura que é, o colesterol não se dissolve no sangue,
sendo transportado por proteínas. À combinação destas com o colesterol chamamos
de lipoproteínas. Cada lipoproteína tem um destino específico no organismo e, de
acordo com esse destino, teremos o “bom” e o “mau” colesterol. O “bom” é o colesterol
que existe nas lipoproteínas de alta densidade (c-HDL) e que vem das artérias, onde
se encontrava em excesso, para ser eliminado. O “mau” colesterol está contido nas
lipoproteínas de baixa densidade (c-LDL) e, quando em excesso, infiltra-se nas paredes das artérias iniciando a aterosclerose. Existe ainda um terceiro tipo de colesterol,
que é transportado pelas lipoproteínas de muito baixa densidade (c-VLDL) juntamente
com os TG, outra gordura cujo excesso no sangue comporta risco cardiovascular
acrescido [40].
O colesterol é muitas vezes visto como prejudicial, ameaçando o bom funcionamento do sistema cardiovascular, mas a verdade é que tal só acontece quando este
se encontra em níveis elevados no organismo, pois em níveis aceitáveis o colesterol é
uma gordura essencial e benéfica para o seu correto funcionamento. É fundamental
para a produção de vitamina D, de ácidos biliares e de diversas hormonas e tem também uma importante função estrutural, estando presente nas membranas das células
[41].
Os níveis de CT devem situar-se abaixo de 190 mg/dl. Os valores de c-LDL devem
ser inferiores a 115 mg/dl e os de c-HDL superiores a 40 mg/dl nos homens e a 45
mg/dl nas mulheres. O colesterol elevado no sangue (hipercolesterolemia) resulta de
uma alteração do metabolismo das lipoproteínas, condicionando uma elevação do CT,
do c-LDL ou dos triglicerídeos e/ou uma redução do colesterol HDL, e aumentando o
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risco de desenvolvimento de aterosclerose que, como foi dito anteriormente, está na
origem de vários problemas cardiovasculares [41].
3.4.1. Terapêutica
Numa pessoa com um risco cardiovascular baixo a moderado, é objetivo terapêutico manter o valor de CT inferior a 190 mg/dl e c-LDL inferior a 115 mg/dl. Numa pessoa assintomática e com um risco cardiovascular alto, assim como numa pessoa com
dislipidemia familiar aterogénica e hipertensão de grau 3, o objetivo terapêutico é obter
um valor de c-LDL inferior a 100 mg/dl. Para uma pessoa com um risco cardiovascular
muito alto, o valor de c-LDL deve ser inferior a 70 mg/dl [42].
A introdução de tratamento farmacológico deve ser instituída nas pessoas com risco cardiovascular alto ou muito alto e quando as pessoas com risco cardiovascular
baixo ou moderado não alcançam os objetivos terapêuticos com intervenções no estilo
de vida. Para o último caso, o tratamento farmacológico inicia-se com uma estatina, a
sinvastatina, em dose adequada às alterações analíticas. Para os casos de risco cardiovascular alto ou muito alto, deve-se iniciar com sinvastatina 40 mg e, quando os
objetivos terapêuticos não são alcançados, é prescrita uma estatina até à dose máxima recomendada, mudando para uma estatina mais potente se necessário. A associação a outras classes farmacológicas de medicamentos antidislipidémicos só é feita
quando os objetivos não são alcançados, associando-se ezetimiba, resina permutadora de iões ou niacina [42].
3.5.

Diabetes

Durante a digestão, o nosso organismo transforma alguns dos hidratos de carbono
ingeridos em glicose. A concentração de glicose no sangue, ou mais precisamente no
plasma, é designada de glicemia, e o seu valor é normal quando inferior a 110 mg/dl.
A diabetes é uma doença crónica causada por uma deficiência hereditária e/ou adquirida na produção de insulina pelo pâncreas, ou pela ineficácia da insulina produzida. A insulina é uma hormona que ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue.
Nas últimas décadas, o número de pessoas com esta doença tem aumentado devido a
hábitos de vida pouco saudáveis, como ter uma alimentação rica em gorduras e açúcares e ter pouca atividade física [35,43].
Existem quatro tipos clínicos da diabetes, classificados em diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e outros tipos específicos de diabetes. A diabetes tipo
1 resulta da destruição das células ß dos ilhéus de Langerhans do pâncreas, não havendo produção de insulina e passando a insulinoterapia a ser indispensável para assegurar a sobrevivência. Este tipo de diabetes é mais comum na infância e adolescência. A diabetes tipo 2, que é a forma mais frequente de diabetes, resulta da existência
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de insulinopenia relativa, com maior ou menor grau de insulinorresistência. Está, muitas vezes, associada a obesidade, principalmente abdominal, a hipertensão arterial e a
dislipidemia. Na maioria dos casos é clinicamente silenciosa, sendo frequentemente
diagnosticada em exames de rotina ou no decurso de uma hospitalização por outra
causa [43,44]. A diabetes gestacional corresponde a qualquer grau de anomalia do
metabolismo da glicose que ocorre, pela primeira vez, durante a gravidez e que pode
dar origem a malformações congénitas, aumento do peso ao nascer e risco elevado de
mortalidade perinatal. Os outros tipos específicos de diabetes correspondem a situações em que a diabetes é consequência de defeitos genéticos da célula ß, de defeitos
genéticos na ação da insulina, de doenças do pâncreas exócrino, de endocrinopatias
diversas ou de diabetes induzida por químicos ou fármacos. A anomalia da glicemia de
jejum (AGJ) e a tolerância diminuída à glicose (TDG) referem-se a níveis de concentração de glicose no sangue acima do intervalo normal, mas abaixo dos que são diagnósticos para diabetes. Os sintomas clássicos da diabetes são a secreção excessiva
de urina (poliúria), sede (polidipsia), perda de peso e cansaço [43,44].
O diagnóstico de diabetes para a população em geral é feito com base nos seguintes parâmetros e valores para plasma venoso: glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl, ou sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl, ou glicemia ≥ 200 mg/dl às 2 horas
na prova de tolerância à glicose oral (PTGO) com 75 g de glicose, ou hemoglobina
glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5%. O diagnóstico da hiperglicemia intermédia ou identificação de categorias de risco aumentado para diabetes faz-se com base nos parâmetros
da AGJ (glicemia de jejum ≥ 110 e < 126 mg/dl) e da TDG (glicemia às 2 horas na
PTGO ≥ 140 e < 200 mg/dl). A diabetes gestacional é diagnosticada quando a glicemia
de jejum, realizada na primeira consulta de gravidez, é ≥ 92 mg/dl e < 126 mg/dl. Se
glicemia de jejum < 92 mg/dl, é realizada a PTGO com 75 g de glicose às 24-28 semanas de gestação. É confirmado o diagnóstico de diabetes gestacional se às 0 horas
a glicemia for ≥ 92 mg/dl, e/ou à 1 hora a glicemia for ≥ 180 mg/dl, e/ou às 2 horas a
glicemia for ≥ 153 mg/dl [44].
A diabetes pode levar a complicações como a retinopatia diabética, uma das principais causas de cegueira e deficiência visual, insuficiência renal, doença cardíaca,
neuropatia diabética e pé diabético [43].
3.5.1. Terapêutica
O tratamento da diabetes tipo 1 é feito através da administração injetável de insulina, uma vez que os doentes dependem desta para sobreviver [43].
Para tratar a diabetes tipo 2, são usados antidiabéticos orais, sendo o fármaco de
primeira linha a metformina. A adição de um segundo fármaco só deve ser feita após
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implementação de medidas não farmacológicas e otimização da terapêutica com metformina até à dose de pelo menos 2000 mg/dia, ou dose máxima tolerada (dose máxima aprovada da metformina é de 3000 mg/dia). Se a pessoa manifesta intolerância à
metformina ou contraindicação para o seu uso, a primeira opção passa a ser uma sulfonilureia (glicazida, glimepirida ou glipizida). Um doente medicado com sulfonilureias
com história de hipoglicemia, contraindicações ou com características que sugiram a
não utilização destes fármacos, deve-se considerar a prescrição de acarbose ou um
inibidor da dipeptidil peptidase 4. Deve-se iniciar terapêutica com insulina se a pessoa
apresenta hiperglicemia marcadamente sintomática e/ou com glicemias elevadas (300350 mg/dl) ou HbA1c elevada (> 10%), podendo, depois da melhoria do seu estado
metabólico, reduzir a insulina parcial ou totalmente e iniciar antidiabéticos orais [45].
Se ao fim de 3 meses o controlo da glicemia for inadequado com a monoterapia,
pode ser considerada a adição de um segundo fármaco:
 Se HbA1c > 9%, adicionar insulina;
 Se HbA1c < 9%, adicionar preferencialmente uma sulfonilureia;
 Se contraindicação à sulfonilureia, adicionar nateglinida (em pessoas com um
estilo de vida inconstante, com omissão frequente de refeições), acarbose, um
inibidor da dipeptidil peptidase 4 ou pioglitazona (em pessoas com resistência à
insulina).
Estando a pessoa medicada com dois antidiabéticos orais e ao fim de 3 a 6 meses
o controlo metabólico permanecer inadequado, deve adicionar-se um terceiro antidiabético oral (se o objetivo é uma redução de HbA1c <1%) ou insulina (se o objetivo é
uma redução de HbA1c >1%) [45].
Na maioria das pessoas, o objetivo principal para o controlo da glicemia deve ser
um valor alvo de HbA1c ≤ 7%, uma vez que foi demonstrado ocorrer uma redução das
complicações microvasculares e, a longo prazo, da doença macrovascular. Em certos
indivíduos, por exemplo mais jovens, com maior IMC, com menor duração da diabetes
e sem complicações cardiovasculares, o objetivo pode ser um valor de HbA1c <6,5%,
desde que atingido sem hipoglicemias significativas. Em indivíduos com história de
hipoglicemias graves, doença macrovascular ou microvascular avançada, outras patologias que confiram comorbilidade significativa, dificuldade de atingir níveis adequados
de glicemia e esperança de vida reduzida (<10 anos), um valor de HbA1c < 8% é o
objetivo principal. Para indivíduos com mais de 75 anos, os objetivos do controlo glicémico podem ser de HbA1c <7% em indivíduos saudáveis, com poucos problemas
crónicos e sem alterações das funções cognitivas ou do estado funcional; de HbA1c
<8% em indivíduos com alguns problemas crónicos de complexidade intermédia, ou
alterações ligeiras a moderadas nas funções cognitivas ou do estado funcional; de
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HbA1c <9%, em indivíduos com vários problemas crónicos, ou alterações moderadas
a graves nas funções cognitivas ou do estado funcional [45].
3.6.

Medidas não farmacológicas

As intervenções sobre o estilo de vida do doente devem ser sistematicamente integradas tanto no tratamento da HTA, como no tratamento da hipercolesterolemia e da
diabetes. A adoção de uma dieta variada, nutricionalmente equilibrada, rica em legumes, leguminosas, verduras e frutas e pobre em gorduras, a prática regular e continuada de exercício físico (30 a 60 minutos, quatro a sete dias por semana), o controlo e
manutenção de peso normal (IMC ≥18,5 e <25, e perímetro da cintura inferior a 94 cm
no homem e inferior a 80 cm na mulher), a restrição do consumo excessivo de álcool
(máximo 2 bebidas/dia), a diminuição do consumo de sal (valor ingerido inferior a 5,8
g/dia) e a cessação do consumo de tabaco, são medidas não farmacológicas fundamentais para prevenir as DCV [38,39].
3.7.

Conclusão

O folheto informativo foi bastante útil e teve uma enorme adesão por parte dos
utentes, uma vez que as dúvidas sobre os valores normais dos parâmetros fisiológicos
e bioquímicos eram constantes, e não sabiam o que fazer quando os valores estavam
alterados. Tendo todas estas informações reunidas num folheto, permitiu-lhes acompanhar melhor o seu estado de saúde e intervir no estilo de vida, adotando medidas
não farmacológicas. Este folheto foi também afixado no gabinete de atendimento para
ser consultado sempre que necessário.
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Anexos
Anexo I: Preparação e acondicionamento do manipulado de vaselina salicilada
a 4%
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Anexo II: Inquérito sobre os cuidados com o rosto
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Anexo III: Folheto informativo sobre os quatro tipos básicos de pele
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Anexo IV: Folheto informativo sobre os cuidados diários com o rosto
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Anexo V: Resultados relativos ao inquérito sobre os cuidados com o rosto

Sabe qual o seu tipo de pele?

8
16

Sim

Não

Gráfico 1: Respostas em relação ao conhecimento do tipo de pele

Usa produtos para o rosto adequados ao
seu tipo de pele?

10
14

Sim
Não

Gráfico 2: Respostas em relação ao uso adequado de produtos
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Como faz a limpeza do rosto?

2
6

Água

6

Água e sabonete
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Gel/Leite de limpeza
Outros

Gráfico 3: Respostas em relação à limpeza do rosto

Hidratação
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Não

23

1x/dia
2x/dia

4
3

1
Coloca creme
hidratante?

"Quando me lembro"

Com que
frequência?

Gráfico 4: Respostas em relação à colocação de creme hidratante e frequência de
aplicação

Esfoliação

8

Sim
Não

16

Costuma fazer
esfoliação?

1x/semana
4
3
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1x/mês
Raramente

Com que
frequência?

Gráfico 5: Respostas em relação à esfoliação facial
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Proteção solar

Sim
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Usa protetor solar?
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Em que época do
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Gráfico 6: Respostas em relação à proteção solar

Que cuidado tem com os lábios?

9
15

Batom para cieiro
Nenhum

Gráfico 7: Respostas em relação aos cuidados com os lábios
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Anexo VI: Panfleto informativo sobre a dermatite atópica
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Anexo VII: Folheto informativo dos valores de referência e medidas não farmacológicas da pressão arterial, colesterol e glicemia
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Resumo
Neste relatório são descritas as atividades realizadas ao longo do estágio
profissionalizante nos serviços farmacêuticos do Hospital Privado da Trofa,
com a duração de 2 meses. Começa por uma breve introdução acerca da organização do Grupo Trofa Saúde e dos serviços farmacêuticos. Posteriormente
é abordado o circuito do medicamento, esclarecendo-se os procedimentos na
seleção, aquisição, receção, armazenamento, distribuição e dispensa, e na
produção e controlo de produtos farmacêuticos. Por fim, são mencionados aspetos relacionados com a farmácia clínica.
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1. Introdução
O Grupo Trofa Saúde (GTS) assume-se como um projeto global de saúde, integrando uma vasta rede de unidades hospitalares, e cujo principal objetivo é melhorar a
forma de cuidar dos seus clientes, proporcionando-lhes cuidados de proximidade. O
GTS é já uma referência a nível nacional e dispõe de um dos melhores corpos clínicos, capaz de garantir um serviço de acordo com os padrões mais atuais da medicina
moderna.
O GTS é composto por 9 unidades hospitalares: Hospital Privado de Alfena
(HPAV), Hospital Privado da Boa Nova (HPBN), Hospital Privado de Braga Centro
(HPBC), Hospital Privado de Braga Sul (HPB), Hospital de Dia de Famalicão (HDF),
Hospital Privado de Gaia (HPG), Hospital de Dia da Maia (HDM), Hospital de Dia de
São João da Madeira (HDSJM) e Hospital Privado da Trofa (HPT), com particular enfoque no norte do país e já servindo uma população superior a 2,5 milhões de habitantes [1].
O HPT, unidade pioneira do GTS, é uma entidade certificada pela APCER e constituída por uma vasta e experiente equipa médica liderada pelo Dr. Jorge Pedrosa (Diretor Clínico) e pelo Dr. Miguel Baptista (Administrador) [2].

2. Organização e gestão dos serviços farmacêuticos
De acordo com o Decreto-Lei n.º 44204, de 2 de fevereiro de 1962, os serviços
farmacêuticos (SF) constituem departamentos com autonomia técnica, sem prejuízo
de estarem sujeitos à orientação geral dos órgãos da administração, perante os quais
respondem pelos resultados do seu exercício [3].
Os SF do GTS integram os serviços de farmácia existentes em cada uma das unidades hospitalares. Cada unidade hospitalar possui um farmacêutico como diretor
técnico, sendo estes coordenados por uma farmacêutica, especialista em farmácia
hospitalar. O organograma dos SF do GTS está representado na Figura 1. No HDF,
no HDM e no HDSJM não existem serviços de farmácia, ficando estes assegurados
pelos diretores técnicos das farmácias do HPT, do HPBN e do HPG, respetivamente.
Os farmacêuticos das diferentes unidades estão em permanente contacto entre si e
com o armazém central, situado no HPAV, como forma de entreajuda e trabalho em
equipa.
Os SF asseguram a medicação em unidose para os serviços de internamento, assim como toda a distribuição clássica de medicamentos, soros, antisséticos, meios de
contraste e testes de diagnóstico a todos os serviços e consultas do hospital. De maneira a organizarem-se, apresentam um plano operacional semanal, estando o plano
do HPT descrito no Anexo I.
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O horário de funcionamento do serviço de farmácia nas diversas unidades hospitalares é definido pelas respetivas comissões executivas e encontra-se afixado em local
adequado, visível para os utilizadores, na zona de acesso/entrada do mesmo. No caso
do HPT, este tem um horário de funcionamento de segunda a sexta-feira das 9h às
18h, encerrando aos fins de semana e feriados. Para necessidades fora do horário
normal de trabalho, é possível recorrer à farmácia requisitando a chave desta, mediante assinatura, na receção do hospital. O acesso à farmácia é sempre feito por duas
pessoas e a medicação levantada é registada em folha própria (Anexo II).
A plataforma informática usada pelos SF do GTS é designada de CPC e é desenvolvida pela Glintt®.
Direção Técnica dos SF do
GTS
Dra. Patrícia Moura
(Responsável pelo armazém
central)

Direção Técnica da
Farmácia do HPAV
Dra. Ana Araújo

Direção Técnica da
Farmácia do HPBN
Dr. André Azevedo

Direção Técnica da
Farmácia do HPBC
Dr. Rosa Mendes

Direção Técnica da
Farmácia do HPB
Dra. Andreia Leite

SF do HDM

Direção Técnica da
Farmácia do HPG
Dra. Sara Silva

Direção Técnica da
Farmácia do HPT
Dr. Ricardo
Carvalho

SF do HDSJM

SF do HDF

Figura 1: Organograma dos serviços farmacêuticos do Grupo Trofa Saúde

3. Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos
Compete aos SF hospitalares a gestão de produtos farmacêuticos, incluindo a sua
seleção, aquisição e armazenamento, de forma a garantir o bom uso e dispensa destes, racionalizando os custos e evitando os desperdícios.
3.1. Seleção de produtos farmacêuticos
A seleção de medicamentos para o hospital deve ter por base o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e as necessidades terapêuticas dos doentes
do hospital [4]. Deste modo, os profissionais de saúde do GTS pertencentes à Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) elaboraram um formulário hospitalar interno
(Formulário Hospitalar Grupo Trofa Saúde – FHGTS). A CFT tem reuniões periódicas
de 3 em 3 meses para avaliação dos pedidos extra formulário e dos pedidos de alteração de medicação e para análise da taxa de utilização dos produtos farmacêuticos do
FHGTS.
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3.2. Sistemas e critérios de aquisição de produtos farmacêuticos
A negociação da compra de medicamentos é realizada pelo armazém central, através de consultas de mercado e promoção de concursos anuais para selecionar os
fornecedores que oferecem condições mais vantajosas, assegurando a melhor qualidade aos mais baixos custos.
Os diretores técnicos de cada unidade hospitalar fazem um pedido semanal, via informática, ao armazém central, baseado em stocks ideais pré definidos para uma semana. Estes pedidos são rececionados e analisados pela farmacêutica coordenadora,
que faz um único pedido em Intranet. Este pedido é rececionado pelo departamento de
compras, que despoleta a encomenda ao fornecedor.
3.2.1. Circuitos especiais de aquisição de produtos farmacêuticos
3.2.1.1.

Aquisição de psicotrópicos e estupefacientes

Para aquisição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes o processo é
semelhante aos restantes, contudo, a nota de encomenda segue acompanhada de
uma requisição denominada Anexo VII, modelo n.º 1506 (Anexo III), nos termos do
artigo 18º do Decreto Regulamentar n.º61/94, de 12 de outubro, devidamente assinada
pelo diretor dos SF e carimbada no original e no duplicado. A requisição é fotocopiada
e arquivada em pasta própria, antes de a enviarem para o laboratório. Quando é recebida a encomenda, esta vem com o original assinado pelo laboratório, que fica arquivado na farmácia, substituindo a fotocópia. O duplicado fica na posse do fornecedor.
3.2.1.2.

Medicamentos de autorização de utilização excecional

Todos os medicamentos comercializados em Portugal têm obrigatoriamente que
ter autorização de introdução no mercado (AIM). Caso o hospital precise de um medicamento que não tenha AIM em Portugal, pode fazer um pedido de autorização de
utilização excecional (AUE) à Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de
Saúde, I.P. (INFARMED). Este só pode autorizar o pedido dos medicamentos quando
se verifica uma das seguintes condições: a) mediante justificação clínica, sejam considerados imprescindíveis à prevenção, diagnóstico ou tratamento de determinadas patologias, desde que seja demonstrada a inexistência de alternativa no conjunto de medicamentos com AIM; b) sejam necessários para impedir ou limitar a propagação de
agentes patogénicos, toxinas, agentes químicos, ou de radiação nuclear; c) em casos
excecionais, sejam adquiridos por SF ou farmácia de oficina e dispensados a um doente específico [5]. Este pedido é feito, anualmente, pelo responsável dos SF, com as
quantidades do medicamento que são consideradas necessárias para o ano a que se
refere o pedido de AUE. O pedido deve incluir o preenchimento de um impresso pró3
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prio e uma justificação clínica (Anexo IV). Os documentos devem ficar arquivados por
um período não inferior a 5 anos e facultados ao INFARMED sempre que solicitados.
3.2.1.3.

Gases medicinais

O Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, define os gases medicinais como “os
gases ou a mistura de gases, liquefeitos ou não, destinados a entrar em contacto direto com o organismo humano e que desenvolvam uma atividade apropriada a um medicamento, designadamente pela sua utilização em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos ou células destinados a transplantes, sempre que estejam em contacto com estes” [5]. Sendo estes
equiparados a medicamentos, estão sob a responsabilidade do INFARMED e dos SF
dos hospitais. No GTS, os gases medicinais estão também sob a responsabilidade dos
serviços de manutenção, que fazem a sua encomenda e receção. Estes produtos vêm
acompanhados de uma guia de remessa que é entregue nos SF para ser arquivada.
Nessa guia vem descrito a data de receção no hospital, o lote e a validade, informações indispensáveis para controlo dos gases medicinais. Sempre que uma garrafa ou
cilindro é colocada a uso, também deve ser reportado ao farmacêutico responsável.
Todas estas informações são registadas em modelo próprio (Anexo V). Os gases medicinais usados no HPT são o oxigénio, o dióxido de carbono, o protóxido de azoto e o
ar medicinal.
3.3. Receção e conferência de produtos adquiridos
A receção dos produtos adquiridos ocorre no armazém central onde, com base na
guia de remessa/fatura emitida pelo fornecedor, se procede à conferência das encomendas qualitativa e quantitativamente, avaliando-se a integridade física, os lotes e
validades das mesmas. As matérias-primas só podem ser rececionadas quando
acompanhadas pelo boletim de análise e dados de segurança, e os derivados do
plasma quando acompanhados pelo certificado de autorização de utilização de lote
(CAUL) do INFARMED. Por exigência interna, só são aceites produtos farmacêuticos
com, no mínimo, um ano de validade. Se a data de validade for inferior a um ano, a
sua receção só pode ser efetuada após analisada a viabilidade de consumo do produto, mediante autorização da farmacêutica coordenadora. Após conferência, é dada
entrada dos produtos por meio de um software designado por PHC, e satisfaz-se o
pedido do armazém central em Intranet. De seguida, distribui-se os produtos farmacêuticos segundo as necessidades de cada unidade hospitalar e satisfazem-se os respetivos pedidos em CPC. Este circuito de distribuição não se verifica para encomendas muito volumosas, como é o caso dos soros, em que a entrega é feita diretamente
nos SF de cada unidade hospitalar.
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3.4. Armazenamento dos produtos
O acondicionamento de medicamentos está sujeito à verificação de um conjunto de
requisitos de ordem técnica e regulamentar, a respeitar em todos os locais do hospital
que, por qualquer forma, acondicionem ou armazenem medicamentos.
Após rececionados, os produtos devem ser corretamente armazenados, sendo necessário garantir as condições de temperatura, humidade e luminosidade do local de
armazenamento, assegurando a estabilidade e qualidade dos produtos farmacêuticos
até ao momento da sua dispensa. Os medicamentos e produtos farmacêuticos são
armazenados de forma ordenada, devidamente identificados no local com etiqueta que
contém a denominação comum internacional (DCI), dosagem, forma farmacêutica e
respetivo código de barras, e segundo uma regra lógica (ordem alfabética). Além disso, com o objetivo de minimizar os erros e aumentar a segurança dos doentes incluíram-se ainda etiquetas com pictogramas de alerta, por exemplo os medicamentos de
alto risco com um sinal de perigo (Anexo VI).
A farmácia do HPT é composta por várias zonas de arrumação, que incluem estantes com prateleiras que armazenam diferentes categorias de fármacos como soluções,
antibióticos, anestésicos, nutrição parentérica, colírios, pomadas, material de penso,
desinfetantes, soros e antisséticos e outras soluções de limpeza e esterilização, estando estas identificadas. Os comprimidos estão arrumados em gavetas noutra zona,
assim como os injetáveis que são organizados por ampolas de maiores e menores
dimensões. Os produtos farmacêuticos arrumados em prateleiras e gavetas não estão
em contacto direto com o chão, permitindo a circulação de ar entre eles. Os inflamáveis estão num local individualizado do restante armazém. Os medicamentos termolábeis são armazenados em frigoríficos próprios, em condições de temperatura
compreendidas entre os 2ºC e os 8ºC, com sistema de controlo e registo de temperaturas e sistema de alarme automático que alerta quando os limites de temperatura são
ultrapassados. Os medicamentos fotossensíveis encontram-se acondicionados em
embalagem apropriada e em local protegido da luz. Os estupefacientes são guardados
num cofre com fechadura de segurança.
Os carros de emergência contêm medicação e material necessário em situações
de emergência, e encontram-se selados. Sempre que algum produto é retirado, procede-se ao preenchimento de um documento próprio de registo, com a respetiva justificação, e é reposto antes que o carro volte a ser novamente selado. Estão espalhados
pelo hospital, mais precisamente nos serviços de urgência, internamento, bloco operatório, consulta externa e gastrenterologia, de forma a haver sempre um próximo quando necessário.
5
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No espaço de armazenamento dos produtos, as condições de humidade devem
ser inferiores a 60% e a temperatura não poderá ultrapassar os 25ºC. Estes parâmetros são controlados por aparelhos eletrónicos, estando os técnicos de manutenção
responsáveis pela tradução dos dados fornecidos e geração de gráficos semanais de
registo diário da temperatura e humidade (Anexo VII). Estes gráficos são enviados
para a farmácia, via e-mail, e são analisados para caso se detete um registo fora do
intervalo de segurança este seja justificado e reportado à manutenção. Todos os gráficos são impressos e arquivados em pasta própria.
3.5. Gestão dos prazos de validade
O acondicionamento dos medicamentos e dos produtos farmacêuticos é feito segundo o princípio “First Expire, First Out” (FEFO), o que significa que os produtos com
menor prazo de validade deverão estar na linha da frente e serem os primeiros a ser
dispensados. No mês de janeiro de cada ano faz-se a verificação dos prazos de validade de todos os produtos armazenados na farmácia, registando informaticamente
todos aqueles cujo prazo de validade é inferior a um ano. Os produtos nesta condição
são identificados com vinheta “Atenção! Validade a expirar”.
Os SF estão encarregues de fazer auditorias mensais aos serviços pelos quais são
responsáveis. Nessas auditorias, fazem a verificação dos prazos de validade dos medicamentos existentes, recolhem os medicamentos fora do prazo de validade e registam os prazos de validade com caducidade próxima. Toda a medicação com um período de caducidade até 3 meses segue o procedimento descrito no fluxograma do
Anexo VIII. A medicação trocada é encaminhada para um serviço que tenha elevados
consumos desta, de forma a aumentar as possibilidades de ser usada antes que a
validade expire, e assim diminuir os desperdícios.

4. Sistemas de distribuição de medicamentos
A distribuição de medicamentos aos vários serviços do hospital, nomeadamente
aos serviços de internamento, bloco operatório, bloco de partos, imagiologia, gastrenterologia, medicina dentária, fisioterapia, urgência e consulta externa, é assegurada
pelos SF, garantindo assim a disponibilidade de medicação a doentes internados e
consultas hospitalares. Os SF do HPT também fornecem medicamentos aos serviços
do HDF, uma vez que este hospital não possui farmácia. A distribuição de medicamentos tem como principais objetivos o cumprimento da prescrição médica, a racionalização da distribuição e dos custos com a terapêutica, a garantia de administração correta e a diminuição de erros relacionados com a medicação.
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4.1. Distribuição clássica
Para se proceder à distribuição da medicação aos vários serviços, recorre-se ao
sistema de distribuição clássica, que consiste no sistema de reposição de stocks com
base em níveis e no sistema de requisição personalizada. O sistema de reposição de
stocks com base em níveis exige o estabelecimento prévio de um stock fixo para cada
serviço. Este stock é acordado entre o enfermeiro coordenador e o farmacêutico responsável, baseando-se nas necessidades semanais de cada serviço. Este tipo de reposição é feito para os serviços de internamento, urgência e bloco operatório. Nos dias
definidos para reposição (Anexo I), o farmacêutico gera informaticamente um pedido
que tem por base a diferença entre os stocks ideais e as existências informáticas do
respetivo serviço. A medicação é separada e arrumada no serviço pelo farmacêutico.
A satisfação informática do pedido gerado faz com que os produtos farmacêuticos saiam do stock dos SF e entrem no stock do serviço.
As requisições personalizadas são efetuadas pelos serviços com base nas suas
necessidades e consistem em pedidos informáticos que são separados pelos SF e
armazenados temporariamente num local pré-definido para a satisfação de pedidos.
Posteriormente, os auxiliares de ação médica de cada serviço procedem ao levantamento dos pedidos.
Os médicos podem também fazer pedidos, via informática, de medicação urgente
para um doente em particular. Estes pedidos são levantados nos SF, sendo debitados
na conta corrente do doente.
4.2. Distribuição em dose unitária
A distribuição em dose unitária é feita para os doentes em regime de internamento
pelos SF do GTS e consiste na distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos, em doses individualizadas (identificadas pela DCI, lote e prazo de validade), necessários para um período de 24 horas. Na existência de feriado ou fim de semana no
dia seguinte, também é preparada a medicação para esses dias. O médico prescreve
a medicação, via informática, e o farmacêutico procede à sua interpretação e à elaboração do perfil farmacoterapêutico. Se a terapêutica não estiver conforme, o farmacêutico alerta o clínico prescritor e é acordada a adaptação da prescrição. Estando conforme, o farmacêutico valida a prescrição e prepara a terapêutica em unidose. A preparação é efetuada em módulos com gavetas individuais e identificadas pelo nome,
número do processo GTS, serviço/unidade e quarto e cama do doente. Os módulos
prontos são entregues nos serviços de internamento e, em conjunto com o enfermeiro
de serviço, são novamente conferidos com base no perfil farmacoterapêutico e folha
de cardex. Se forem detetadas incorreções na dispensa da dose unitária, procede-se
7
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ao preenchimento do modelo de “Não conformidade/ evento adverso”. Se as prescrições e a distribuição estão conforme, o enfermeiro rubrica a respetiva guia, corporizando a transferência de responsabilidade (Anexo IX). Quando os módulos são recolhidos é conferida a medicação devolvida e faz-se a respetiva reversão informática.
Este tipo de distribuição aumenta a segurança no circuito do medicamento e permite conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico dos utentes, diminuindo os riscos de
interações medicamentosas. Permite ainda reduzir desperdícios e gerir melhor os custos da medicação. Além disso, possibilita que os enfermeiros dediquem mais tempo
aos cuidados dos doentes e menos à gestão relacionada com a terapêutica.
4.3. Distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório
A distribuição de medicamentos pelos SF do HPT em regime de ambulatório ocorre
quando o utente é atendido nos serviços de consulta externa ou de urgência, em casos de prescrição de medicamentos de uso exclusivo hospitalar ou de medicamentos
para tratamento oncológico. O utente só pode levantar a medicação mediante apresentação de prescrição, assinada e datada pelo médico prescritor. O farmacêutico tem
a responsabilidade de assegurar, atempadamente, a disponibilidade dos medicamentos que o utente precisa. Para haver um maior controlo, é feito o registo, em folha de
Excel, da medicação, da data de levantamento e da data prevista da próxima dispensa. Normalmente a medicação é fornecida para um período de 1 mês, e o utente assina uma declaração de como a recebeu (Anexo X).
4.4. Medicamentos sujeitos a controlo especial
Existem medicamentos em que a sua distribuição exige um controlo apertado, uma
vez que podem apresentar risco para a saúde dos utentes em caso abusivo ou indevido. No GTS, os medicamentos sujeitos a um circuito restrito são os psicotrópicos e
estupefacientes, os hemoderivados, os medicamentos extra formulário ou de elevado
custo e os citotóxicos.
4.4.1. Psicotrópicos e estupefacientes
Cada serviço tem um stock pré-definido, estabelecido entre o responsável do serviço e o farmacêutico. Sempre que um estupefaciente é administrado a um doente,
segundo prescrição médica, é registado em impresso próprio denominado Anexo X,
modelo n.º1509 (Anexo XI). Depois de este modelo estar preenchido com a identificação do serviço, a DCI, a forma farmacêutica e dosagem, o nome do doente, a cama/n.º do processo e a quantidade administrada, é assinado e rubricado pelo enfermeiro que administrou e enviado aos SF. O farmacêutico verifica se o modelo está
devidamente preenchido e assinado pelo diretor de serviço ou legal substituto, valida a
8
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quantidade administrada e regista a quantidade a fornecer, que deve ser escrita por
extenso e numerário. Por fim, este modelo é assinado pelo farmacêutico, por quem faz
a entrega nos serviços e por quem receciona, com data e número mecanográfico. Para controlo do INFARMED, todo o circuito de distribuição e de movimentos de estupefacientes e psicotrópicos é registado, pelo farmacêutico, em folha de Excel. A transferência do stock da farmácia para o serviço requisitante é feita no CPC, e é impresso o
guia de transporte em duplicado. Uma das cópias fica na farmácia e é arquivada numa
pasta destinada a estupefacientes, junto ao original do Anexo X, e a outra é entregue
ao respetivo serviço, que também detém o duplicado do Anexo X. Este arquivo deve
ser mantido por um período de 5 anos.
4.4.2. Hemoderivados
Os hemoderivados são produtos derivados do plasma humano e, como tal, podem
constituir veículos responsáveis pela transmissão sanguínea de certas doenças, sendo
medicamentos que exigem um controlo especial. A segurança dos produtos derivados
do plasma humano levantou preocupações que se agravaram com a contaminação
pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH) ocorrida em doentes hemofílicos, o que
levou o Ministro da Saúde a estabelecer uma regulamentação para a aquisição destes
produtos. Desta forma, o Despacho n.º 1051/2000, de 14 de setembro, estabelece que
todos os atos de requisição clínica, distribuição aos serviços e administração aos doentes destes medicamentos devem ser registados através do modelo n.º1804 (Anexo
XII) [6]. Os quadros A e B são preenchidos pelo médico, que deve indicar o seu nome,
n.º mecanográfico, assinar e datar, fazer a identificação do doente, e designar o nome,
forma farmacêutica e via de administração do hemoderivado, dose/frequência de administração, duração do tratamento e diagnóstico ou justificação clínica. O quadro C é
preenchido pelo farmacêutico, que valida, numerando o registo de distribuição sequencialmente, identifica o hemoderivado dispensado, a quantidade, o n.º do lote, o
fornecedor e o n.º de certificado do INFARMED, assinando e datando. Esta requisição
acompanha o derivado e a guia de transferência ao serviço requisitante, onde o enfermeiro responsável assina no local de receção. O original, “via farmácia”, é enviado
aos SF, onde fica arquivado, em pasta própria, por um período de 5 anos, e a “via serviço” é arquivada no processo clínico do doente.
O stock de hemoderivados armazenados nos SF e no bloco operatório é periodicamente verificado pelo farmacêutico responsável pela distribuição destes produtos,
assim como os respetivos prazos de validade.
Na aquisição de produtos derivados do plasma é exigido um controlo acrescido, o
que implica que, previamente a serem fornecidos, sejam submetidos a um estudo ana9
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lítico para despiste de possíveis doenças transmissíveis. O boletim de análise é remetido ao INFARMED que emite o CAUL que acompanha o produto, tornando legal a sua
comercialização. Este certificado é reconhecido em toda a União Europeia e no Espaço Económico Europeu.
4.4.3. Medicamentos extra formulário ou de elevado custo
No GTS, a prescrição do corpo clínico obedece ao FHGTS. Quando o médico pretende um medicamento que não consta no FHGTS, deve preencher um impresso próprio (Anexo XIII) e enviá-lo aos SF. Neste impresso, denominado “Justificação de Receituário de Medicamentos”, identifica-se o serviço, o nome do doente, cama e n.º do
processo, o medicamento (DCI, forma farmacêutica, via de administração, posologia e
duração prevista do tratamento), o diagnóstico, a situação clínica que justifica o pedido, e a razão por não usar outro medicamento, presente no FHGTS, com a mesma
finalidade terapêutica. O médico requerente assina e data, e aguarda resposta da
CFT.
Os medicamentos de elevado custo económico, de que é exemplo o sugamadex,
são objeto de controlo por parte dos SF, uma vez que existem opções como a neostigmina e a atropina que são mais económicas. A utilização do sugamadex é justificada
pelo preenchimento de um impresso interno (Anexo XIV) com a identificação do doente, a quantidade de ampolas utilizadas, e a justificação de utilização do sugamadex,
sendo assinado e datado pelo médico anestesista e entregue nos SF.
4.4.4. Citotóxicos
A preparação de medicamentos citotóxicos é efetuada de forma centralizada numa
unidade de preparação de medicamentos citotóxicos, localizada nos SF do HPAV. A
preparação e distribuição destes medicamentos são realizadas de forma individualizada, de acordo com os protocolos de tratamento existentes e autorizados pela coordenadora de oncologia do GTS. Os citotóxicos são preparados em câmara de fluxo laminar vertical, a qual está localizada numa sala de preparação com pressão de ar negativa, no dia em que está agendada a administração ao doente. A preparação é efetuada de acordo com a prescrição médica e de forma a garantir a assepsia e a estabilidade do medicamento, a segurança do operador e evitar a contaminação ambiental. O
farmacêutico responsável recebe a prescrição médica procedendo à sua validação. A
prescrição deve conter a identificação do doente (nome e n.º do processo), a idade,
peso, altura e superfície corporal, a identificação do médico prescritor e data, a classificação do protocolo, os fármacos e doses, a frequência, via de administração e tempo
de administração, a periodicidade entre ciclos e a medicação complementar (prémedicação e pós-medicação). Na validação, o farmacêutico deve ter em atenção o tipo
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de solução a utilizar para diluição, a concentração final da solução, a estabilidade, a
posologia e volume prescrito, as condições de administração e a duração do tratamento. A validação é dupla, ou seja, é efetuada por dois farmacêuticos, em dois momentos
diferentes. O transporte das soluções preparadas é efetuado em malas fechadas e
devidamente identificadas com o símbolo de material citotóxico pelo motorista da logística. O motorista faz a entrega nos SF do hospital onde se encontra o doente, e o
farmacêutico confere, mais uma vez, se as soluções foram preparadas segundo a
prescrição médica. As soluções de citotóxicos, a pré-medicação e a pós-medicação
são entregues ao enfermeiro responsável, o qual deve conferi-las e assinar a receção
(Anexo XV). A administração de quimioterápicos é feita por um enfermeiro especializado em oncologia, em espaço próprio, no serviço de internamento.

5. Produção e controlo de medicamentos
A produção de formas farmacêuticas estéreis e não estéreis para o GTS é feita pelos SF do HPAV, em local e condições apropriadas, estruturados de forma a produzir
preparações farmacêuticas seguras e eficazes. Todos os procedimentos, preparações
e embalamentos estão fundamentados e são registados para que seja possível garantir a qualidade.
5.1. Produção de formas farmacêuticas estéreis
O fabrico de preparações estéreis necessita de cuidados especiais, de modo a minimizar a contaminação microbiológica e a presença de pirogénios. Estas preparações
devem ser produzidas em áreas limpas (salas de preparação), em que a entrada de
pessoal e dos materiais é feita por antecâmaras, local onde o pessoal deixa a roupa
que trazem do exterior, equipando-se com o vestuário adequado, luvas, touca e máscara com que irão trabalhar na sala de preparação. As áreas limpas devem ser mantidas num estado de limpeza convencionado e alimentadas com ar devidamente filtrado,
como vem descrito na Portaria n.º 42/92, de 23 de janeiro.
A farmácia do HPAV possui uma câmara de fluxo de ar laminar vertical que permite
a produção de preparações estéreis, como por exemplo citotóxicos, evitando a contaminação do ambiente externo e garantindo a segurança do operador. A câmara de
fluxo laminar deve ser ligada pelo menos 30 minutos antes de se iniciar a manipulação
e deve ser feita a limpeza e desinfeção das superfícies com álcool a 70%. Os produtos
devem ser manipulados com técnica assética. No fim do trabalho, deve-se tornar a
limpar as superfícies com álcool a 70% e a câmara deve continuar ligada 15-20 minutos depois de concluído o trabalho [4].
Como apenas o HPAV detém uma câmara de fluxo laminar vertical, localizada numa sala de preparação sujeita a uma pressão de ar negativa, nos hospitais do GTS
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não se preparam bolsas parentéricas para nutrição parentérica, utilizando-se para o
efeito bolsas comerciais pré-fabricadas. Apesar de existirem bolsas bi e tricompartimentadas o GTS apenas adquire as últimas por serem mais completas. Na farmácia
do HPT existem bolsas de nutrição parentérica comerciais para administração via periférica ou via central. Cada bolsa está tricompartimentada com soluções de aminoácidos, glucose e lípidos e, no momento da administração, esses compartimentos devem
ser reconstituídos. Caso estas não cumpram as exigências do doente é possível, após
prescrição médica, o enfermeiro do serviço adicionar oligoelementos, eletrólitos e/ou
vitaminas às bolsas pré-fabricadas após reconstituição.
5.2. Produção de formas farmacêuticas não estéreis
A preparação de medicamentos manipulados é feita na farmácia do HPAV, consoante os pedidos individuais de cada hospital do GTS. No momento da preparação, o
técnico responsável consulta o manual interno de manipulados do GTS e preenche as
fichas de preparação e o rótulo do manipulado em questão. De seguida, reúnem-se as
matérias-primas e o material necessário e, após constatação da limpeza da área de
trabalho, procede-se à preparação do medicamento. As fichas de preparação contêm
a identificação da preparação, as matérias-primas (lote, fornecedor, quantidade calculada, quantidade pesada/medida), técnica de preparação, tipo de embalagem e prazo
de validade. O número de lote do manipulado é atribuído segundo uma determinada
sequência, que se inicia com o ano, mês e dia da preparação e termina com a numeração relativa à ordem de preparação. O prazo de validade é atribuído de acordo com
o descrito no manual de medicamentos manipulados. No Anexo XVI está representado um exemplo de ficha de preparação do manipulado de ácido cítrico a 10%.
5.3. Reembalagem de medicamentos
Todos os comprimidos e cápsulas rececionados no armazém central que não cumpram os requisitos de segurança e boas práticas exigidos para distribuição em dose
unitária, isto é, que não estejam identificados pela DCI, lote e prazo de validade, são
automaticamente reembalados (Figura 2) e registados em modelo próprio (Anexo
XVII). A reembalagem e rotulagem de medicamentos unidose são realizadas pelos SF
do HPAV, e devem ser efetuadas de maneira a assegurar a segurança e qualidade do
medicamento.
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Figura 2: Máquina de reembalamento de comprimidos e cápsulas
O fracionamento de comprimidos surge da necessidade de obter ajustes na posologia de um fármaco, por não estarem disponíveis no hospital todas as dosagens comercializadas ou por não ser comercializada a dose desejada. Após o fracionamento
ocorre, de imediato, a reembalagem e etiquetagem, indicando-se a DCI, dose, lote e
novo prazo de validade. Quando um medicamento é reembalado, o prazo de validade
deve ser ¼ da validade do medicamento original, com um máximo de 6 meses. No
final, todo o equipamento utilizado é limpo, desinfetado e inspecionado antes da próxima operação de fracionamento e reembalagem.
O facto de serem os SF os responsáveis por este processo leva a uma redução do
tempo que a enfermagem tem que gastar para preparar a medicação a administrar,
redução dos riscos de contaminação e dos erros de administração e permite uma melhor gestão dos recursos [4].

6. Farmácia Clínica
Segundo o manual de farmácia hospitalar, a farmácia clínica é “um conceito que
transforma a farmácia hospitalar de fabricante e dispensador de medicamentos, para
uma intervenção farmacêutica baseada no doente e na melhor maneira de lhe dispensar os cuidados farmacêuticos com os menores riscos possíveis”. Para tal, o farmacêutico tem de fazer parte da equipa clínica, acompanhar diretamente o doente e prestar apoio contínuo aos médicos e enfermeiros [4].
6.1. Farmacovigilância
O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) foi criado em 1992 e atualmente é
coordenado pelo INFARMED. O SNF monitoriza a segurança dos medicamentos com
AIM, avaliando os eventuais problemas relacionados com reações adversas a medicamentos (RAM) e implementando medidas de segurança sempre que necessário.
Antes de qualquer medicamento ser autorizado, tem de ser alvo de ensaios clínicos
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que comprovam que o medicamento possui segurança e eficácia aceitáveis. Os ensaios clínicos permitem detetar as reações adversas mais frequentes, no entanto, podem
existir algumas reações adversas raras ou de aparecimento tardio, que por esse motivo podem não ser detetadas durante a fase experimental do medicamento. Todos os
profissionais de saúde, incluindo os farmacêuticos hospitalares, integram a estrutura
do SNF, tendo a obrigação de enviar informação sobre RAM. Deve haver recolha e
registo de qualquer reação adversa grave ou não esperada a um medicamento e as
notificações (Anexo XVIII) enviadas rapidamente para o SNF [4,7]. O papel dos notificadores é assegurar que o medicamento é usado de forma correta e segura, prevenir
e/ou detetar precocemente algumas RAM e aconselhar o doente quanto aos potenciais riscos da medicação [8].

7. Descrição das atividades desenvolvidas durante o estágio
Durante o período de estágio tive oportunidade de acompanhar todas as operações executadas pelos SF. Acompanhei todo o circuito do medicamento, desde a receção e conferência de medicamentos, estupefacientes, hemoderivados e citotóxicos,
bem como ao seu armazenamento. Preparei e conferi a dose unitária, com auxílio do
farmacêutico responsável, e entreguei os módulos nos serviços de internamento. Procedi à reposição dos stocks e à satisfação de pedidos dos vários serviços clínicos,
tendo-os visitado sempre que planeado. Tive a oportunidade de aprender a trabalhar
com todas as funções do sistema informático, nomeadamente validação de prescrições médicas, geração de mapas terapêuticos, consulta de stocks, entre outras. Visitei
a farmácia do HPAV e o armazém central para acompanhar a produção de formas
farmacêuticas não estéreis e estéreis, o reembalamento de medicamentos e inteirarme de todo o processo de aquisição de produtos farmacêuticos. Considero que este
estágio foi muito importante para o meu percurso académico pois permitiu-me contactar com uma realidade completamente diferente e adquirir conhecimentos aos mais
diversos níveis, sendo uma mais-valia para a minha formação, tanto a nível académico
como a nível pessoal.
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Anexos
Anexo I: Plano operacional dos serviços farmacêuticos do Hospital Privado da Trofa
Diário
Manhã

Tarde

 Verificar o levantamento de medicação na farmácia – Debitar;

 Validar prescrições médicas;
 Repor o stock ideal de medicamentos
do internamento – Contar stock + verificar as faltas.

 Validar prescrições médicas + Dose
unitária;

 Reverter medicação do dia anterior;
 Rececionar, conferir e arrumar a encomenda diária do armazém central.

Segunda-feira
Manhã

Tarde

 Debitar medicação da unidose de

 Satisfazer pedido de soros + embala-

domingo, segundo altas clínicas;
Repor o stock ideal de soros do internamento – Verificar as faltas.

 Satisfazer pedido de soros + embala-



gens vazias do internamento;

gens vazias de gastrenterologia.

Terça-feira
Manhã

Tarde

 Repor o stock ideal de medicamentos

 Repor o stock ideal de soros + emba-

do bloco operatório;

lagens vazias do bloco operatório;

 Satisfazer pedido de soros + embala-

 Satisfazer pedido da esterilização.

gens vazias da urgência;

 Repor os medicamentos estupefacientes/psicotrópicos do bloco operatório.

Quarta-feira
Manhã

Tarde

 Produzir kits do bloco operatório;
 Efetuar consumos aos serviços;
 Satisfazer pedido de medicação + so

 Satisfazer pedido da imagiologia do
HPT e do HDF;

 Satisfazer pedidos de medicina dentária do HPT e do HDF.

ros + embalagens vazias da urgência
do HDF;
Satisfazer pedido da consulta externa
0 + consulta externa -1.

Quinta-feira
Manhã

Tarde

 Rececionar, conferir e arrumar a en-

 Satisfazer pedido de soros + embala-

comenda de soros dos laboratórios;
Repor o stock ideal de soros do internamento – Contar stock;
Repor o stock ideal de medicamentos
da urgência.

gens vazias do internamento;
Satisfazer pedido de soros + embalagens vazias da urgência.






Sexta-feira
Manhã

 Fazer encomenda semanal ao armazém central;

 Repor o stock ideal de medicamentos
do bloco operatório;

 Repor os medicamentos estupefacientes/psicotrópicos do internamento;

 Inserir acertos semanais da urgência.

Tarde

 Preparar malas da unidose para sexta-feira, sábado e domingo;

 Debitar a medicação da unidose apenas de sexta-feira;

 Definir e enviar o stock avançado do
internamento (fim-de-semana).
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Anexo II: Registo de levantamento de medicação
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Anexo III: Requisição de psicotrópicos e estupefacientes aos fornecedores
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Anexo IV: Documentos a preencher para aquisição de medicamentos sujeitos
a autorização de utilização excecional
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Anexo V: Procedimento de registo de gases medicinais

Anexo VI: Lista de medicamentos de alto risco
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Anexo VII: Registo gráfico dos dados de temperatura e humidade
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Anexo VIII: Fluxograma para gestão de medicação com prazo de validade a
terminar
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Anexo IX: Registo da conferência de medicação da unidose
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Anexo X: Registo de entrega de medicamentos de ambulatório
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Anexo XI: Requisição de psicotrópicos e estupefacientes pelos serviços
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Anexo XII: Impresso de requisição, distribuição e administração de hemoderivados
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Anexo XIII: Impresso interno de justificação de medicamentos extra formulário
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Anexo XIV: Impresso interno de justificação de utilização de medicamentos de
elevado custo

30

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar – Hospital Privado da Trofa

Anexo XV: Registo de conferência e entrega de citotóxicos
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Anexo XVI: Ficha de preparação do manipulado de ácido cítrico a 10%

32

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar – Hospital Privado da Trofa

Anexo XVII: Registo de reembalamento dos medicamentos
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Anexo XVIII: Notificação de suspeita de reações adversas a medicamentos
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