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Resumo
O contacto dos estudantes com a realidade do que acontece nas farmácias comunitárias ao
longo do MICF limita-se, praticamente, ao que experienciam ao longo da realização do estágio
curricular. Assim sendo, e tendo em conta que a farmácia comunitária ou de oficina representa o
ramo da farmácia que mais farmacêuticos emprega, esta componente prática acaba por ser a mais
importante na preparação dos estudantes para o exercício da profissão de Farmacêutico.
Enquanto profissional de saúde especializado no medicamento, cabe ao Farmacêutico de
Oficina acima de tudo, a promoção junto da população da sua correta utilização e do cumprimento
dos esquemas terapêuticos de forma segura, eficaz e com qualidade.
Neste relatório serão retratadas todas as atividades de aprendizagem realizadas ao longo
deste estágio na Farmácia do Calendário (FdC), sob a orientação da Dra. Marta Pinto, de acordo com
a cronologia exposta na tabela 1, bem como todos os projetos desenvolvidos.
Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio curricular
Atividade
Gestão em Farmácia

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

X

X

X

X

X

X

X

X

Atendimento ao público
Formações
Projeto 1: Palestra infantil acerca da Proteção Solar

X

X

X

X

Projeto 2: Organização do espaço físico da FdC

X

X

Projeto 3: “Pílulas: Será que as conhece tão bem como acha?”

X

X

Projeto 4: Promoção da Cessação tabágica

X

X

Parte I – Atividades realizadas no decurso do
Estagio Curricular
1. A Farmácia do Calendário
A FdC iniciou a sua atividade no número 94 da Rua da Liberdade, muito próximo da
localização atual. No ano de 2009 foi adquirida pelos atuais proprietários, e em dezembro de 2010
mudou-se para as instalações atuais, instalações essas com condições mais adequadas para melhor
servir os seus utentes, e onde se encontra até hoje.
Atualmente a FdC localiza-se na Avenida de França, 1361, Loja 1, na freguesia de
Calendário, Vila Nova de Famalicão. Encontra-se aberta todos os dias da semana, funcionando de
segunda a sexta das 8h30 às 21h, ao sábado das 9h às 20H30 e ao domingo e feriados das 9h às
13h. Nos dias em que está designada como farmácia de serviço encontra se aberta durante toda a
noite, até ao horário de encerramento do dia seguinte.
Por se localizar próximo do centro da cidade, do Centro de Saúde local e da Clínica do Vale
do Ave (CLIAVE), e dado o seu horário alargado, a população que serve revela-se muito
diversificada, apresentando um perfil consumo característico de classe média-alta.
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Um dia na Farmácia do Calendário

Tabela 2 - Rotina diária da Farmácia do Calendário

8h30

9h00

Abertura da FdC, geralmente realizada pelos funcionários escalados para os
horários 1 e 2.
Entrega e posterior receção da 3ª encomenda diária da Cooprofar Medlog
realizada até às 21h do dia anterior.
Entrada ao serviço do funcionário escalado para o horário 3.

9h30

Entrega e posterior receção da encomenda da Botelho&Rodrigues realizada
até às 20h do dia anterior.

10h30

Entrada ao serviço do funcionário escalado para o horário 4.
Saída para almoço do funcionário escalado para o horário 1.

12h00

Horário limite para a realização da 1ª encomenda diária à
Botelho&Rodrigues.
Regresso do almoço do funcionário escalado para o horário 1.

13h00

Entrada ao serviço do funcionário escalado para o horário 5.
Saída para almoço dos funcionários escalados para os horários 2,3 e 4.
Horário limite para a realização da 1ª encomenda diária à Cooprofar Medlog.

14h00

Entrada ao serviço do funcionário escalado para o horário 6.
Regresso do almoço do funcionário escalado para o horário 2.

14h30

Entrega e posterior receção da 1ª encomenda da Botelho&Rodrigues
realizada até às 12h.

15h00
15h30

Regresso do almoço do funcionário escalado para o horário 2.
Entrada ao serviço do funcionário escalado para o horário 7.
Regresso do almoço dos funcionários escalado para o horário 4.
Entrega e posterior receção da 1ª encomenda da Cooprofar Medlog

16h00

realizada até as 13h.
Horário limite para a realização da 2ª encomenda diária à Cooprofar Medlog.

16h30

Saída do serviço do funcionário escalado para o horário 1.

18h00

Saída do serviço do funcionário escalado para o horário 2.

19h00

Entrega e posterior receção da 2ª encomenda da Cooprofar Medlog
realizada até as 16h.
Saída do serviço do funcionário escalado para o horário 4.

20h00

Horário limite para a realização da 2ª encomenda diária à

 Atendimento ao
público
 Preparação da
medicação
solicitada pelo
Centro Social de
Calendário (CSC)
ao longo do dia.
 Preparação da
medicação
solicitada pela
CLIAVE ao longo
do dia.
 Armazenamento
dos
medicamentos e
produtos de
saúde recebidos
ao longo do dia.
 Verificação do
receituário do dia
anterior.
 Verificação de
prazos de
validade.

Botelho&Rodrigues.
20h30

Saída do serviço do funcionário escalado para o horário 5.
Horário limite para a realização da 3ª encomenda diária à Cooprofar Medlog.

21h00

Encerramento da FdC, geralmente realizado pelos funcionários escalados
para os horários 6 e 7.

De forma geral, os funcionários escalados para os horários reduzidos, ou seja, para os
horários 1 e 7, asseguram o funcionamento da farmácia durante o sábado dessa semana. Ao longo
do período do meu estágio eu realizava o horário 2 ligeiramente modificado, com 1h para almoço e
saída às 17h30, perfazendo assim 8 horas diárias.
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1.2. Espaço físico
A FdC é constituída por 9 áreas distintas:


Área de atendimento ao público: esta é a primeira área à qual os utentes têm acesso, e na

qual passei grande parte do tempo ao longo do meu estágio, uma vez que se trata do local onde é
feita a dispensa de medicamentos e o aconselhamento farmacêutico. Nesta área pode encontrar-se
uma zona de espera, com cadeiras, literatura informativa, 6 balcões de atendimento, uma balança e
vários produtos de cosmética e higiene corporal (PCHC), dermofarmácia, obstetrícia e puericultura,
entre outros, expostos ao alcance dos utentes.


Gabinete de atendimento individualizado: área na qual tive a oportunidade de realizar as

ações que requerem um contacto mais próximo e personalizado a cada utente como, por exemplo, as
avaliações de parâmetros bioquímicos e pressão arterial (PA) e a administração de medicamentos
injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV). Este é também utilizado
para a realização das consultas de Nutrição, Podologia e Audiologia.


Gabinete de estética: área da farmácia onde são prestados os serviços de estética, quer

semanalmente por uma esteticista mediante marcação, quer ocasionalmente durante ações de
promoção de várias marcas de dermofarmácia e cosmética.


Área de armazenamento primário: representa a área de armazenamento mais próxima dos

balcões de atendimento, localizada no piso superior da FdC. Aí podem encontrar-se medicamentos
armazenados em gavetas e organizados segundo as seguintes categorias: éticos/medicamentos de
marca, medicamentos genéricos, xaropes, sistemas transdérmicos e carteiras, medicamentos para o
tratamento da asma, medicamentos injetáveis, produtos de aplicação vaginal, enemas, gotas,
pomadas e solutos, medicamentos de uso veterinário e ampolas bebíveis. Nesta zona podem
também encontrar-se 3 armários, sendo um utilizado para o armazenamento de material de penso,
desinfeção e tratamento de feridas e de outros dispositivos médicos (DM), outro para o
armazenamento de leites infantis e outros produtos alimentícios, e o terceiro para o armazenamento
de cremes e outros produtos de dermofarmácia e cosmética, champôs, produtos de higiene íntima,
colutórios, repelentes de insetos e chás. É também aqui que se localiza o frigorífico, destinado ao
armazenamento dos medicamentos termolábeis, armazenados a temperatura compreendida entre os
2 e os 8ºC, continuamente monitorizada por termómetro eletrónico.


Armazém avançado: O armazém propriamente dito situa-se no piso inferior, onde se

encontram os grandes stocks de produtos, bem como os produtos psicotrópicos e/ou estupefacientes.
Esta representa a área por mim intervencionada, conforme o descrito na parte II deste relatório.


Posto de receção e realização de encomendas: aqui encontra-se todo o equipamento

necessário para a receção e realização de encomendas, nomeadamente, um computador, leitor de
códigos de barras, telefone e telemóvel, impressora normal, fiscal e de etiquetas, fotocopiadora e fax;


Gabinete da direção técnica: área destinada à realização de todas as tarefas inerentes à

direção técnica;


Laboratório: a grande maioria dos produtos manipulados dispensados na FdC é produzida

na Farmácia Aliança ou na Farmácia dos Clérigos. Mesmo assim, a FdC possui uma área
devidamente equipada destinada à produção e controlo de medicamentos manipulados.
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Instalações sanitárias: localizadas no piso inferior da FdC e destinadas exclusivamente ao

uso por parte da equipa.
Desta forma a FdC respeita a legislação relativa às instalações das farmácias, na qual consta
que todas as farmácias comunitárias devem dispor de instalações adequadas de forma a garantir
tanto a segurança, conservação e preparação dos medicamentos como a acessibilidade, comodidade
e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal.[1]

1.2. Equipa técnica
A FdC encontra-se sob a direção técnica da Dra. Alexandra Esteves, e na sua ausência a
Dra. Marta Pinto exerce as funções de farmacêutica substituta, tendo sido também a minha tutora ao
longo deste estágio. O Dr. Pedro Monteiro representa assim o terceiro farmacêutico da equipa,
contratado em regime de estágio profissional. Além do quadro farmacêutico descrito, a equipa técnica
da FdC dispõe de um quadro não farmacêutico, do qual fazem parte os técnicos de farmácia Alice
Campos, Ana Faria, Ana Filipa Ribeiro, Hernâni Carvalho e Juliana Silva.

1.3. Fontes de informação científica e formação contínua
A realidade científica encontra-se em constantes evolução. Para que toda a equipa da FdC
mantenha os seus conhecimentos atualizados, de forma prestar o melhor aconselhamento as seus
utentes, nas suas instalações encontram-se várias fontes bibliográficas disponíveis para consulta,
legalmente obrigatórias, entre as quais a Farmacopeia Portuguesa, o Formulário Galénico Português
e o Prontuário Terapêutico.[1] Além destas, e mais frequentemente utilizadas, tanto por mim como
pela restante equipa, é também possível consultar online informação necessária para o
esclarecimento de eventuais dúvidas que surjam, por exemplo no Infomed® ou em Resumos das
Características dos Medicamentos (RCM), ou usar o telefone, telemóvel ou o fax para comunicar com
as entidades responsáveis.
Outra das formas frequentemente utilizada para a constantes atualização dos conhecimentos
científicos da equipa da FdC é através da realização de formações promovidas pelas próprias
marcas. Ao longo do estágio, eu própria frequentei as formações descritas na tabela 3.
Tabela 3 - Formações realizadas no período de estágio curricular

Tema

Data

Local

Duração

OTC’s Generis®

24/05/2017

FdC

1h

Produtos Oral-B®

30/05/2017

FdC

1h

Asma e Técnicas Inalatórias – Flutiform®

30/05/2017

Hotel Porto Palácio

3h

Medicamentos de Uso Veterinário – APEForma®

31/05/2017

Online

2h

Enfarte do Miocárdio – O papel do Farmacêutico

03/06/2017

Produtos IFC®

05/06/2017

FdC

1h

Produtos Caudalie®

27/06/2017

FdC

1h

Curso geral Esthederm®

30/06/2017

Hotel Porto Palácio

3h

Tratamentos Anti-queda – Dercos Tecnique®

14/09/2017

Delegação Norte da ANF

Secção Regional Norte da
Ordem dos Farmacêuticos

3h30

2h30
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2. Gestão farmacêutica de medicamentos e produtos de saúde
2.1. Sistema Informático
Na era atual, os programas informáticos tornaram-se indispensáveis em qualquer empresa. A
FdC opta por utilizar o Sifarma2000®, software gratuito desenvolvido pela Glintt especialmente
adaptado à realidade da farmácia comunitária. Este revela-se indispensável para grande parte das
atividades realizadas na farmácia, nomeadamente para a contabilidade e faturação e na gestão de
stocks, encomendas, reservas e devoluções. Além destas, o Sifarma2000® também se revelou uma
grande ajuda ao longo do meu estágio, tanto no atendimento aos utentes, por me permitir o acesso a
informação acerca dos medicamentos dispensados, como por exemplo a indicação terapêutica,
posologia e doses, precauções na sua utilização e contraindicações, reações adversas e possíveis
interações medicamentosas, e acerca do utente, p.ex: o seu histórico de consumos.[2]

2.2. Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos
2.2.1. Critérios de seleção de medicamentos e produtos farmacêuticos
Os produtos comercializados na FdC são selecionados tendo por base um conjunto de
variáveis. Entre os critérios mais frequentemente ponderados encontram-se: as condições de
aquisição oferecidas pelos fornecedores (p.ex: dentro dos laboratórios de MG, os que ofereçam
melhores condições são privilegiados), a capacidade de armazenamento da farmácia no momento da
compra (quanto maior for, maior variedade de produtos se podem a adquirir), a margem de lucro que
o produto oferece (p. ex. entre dois produtos equivalentes de marcas diferentes, opta-se por adquirir o
que ofereça maior margem), e por último, mas não menos importante, a opinião dos utentes (os
produtos solicitados pelos utentes, mesmo que ofereçam condições menos atrativas, acabam sempre
por ser adquiridos). Ao longo do meu estágio estes revelaram-se critérios que eu própria necessitei
de colocar em prática, principalmente aquando da realização de encomendas.

2.2.2. Gestão de stocks
A gestão dos stocks de uma farmácia tem como principal objetivo garantir da sua
rentabilidade financeira. Tal é conseguido ao estabelecer o stock mínimo de cada produto, stock este
que garanta simultaneamente a resposta às necessidades dos utentes e evite o excesso ou a rutura
de produtos.[3] Este stock pode ser extremamente variável, visto que para a sua determinação pesam
tanto fatores fora do controlo da farmácia, como o perfil de consumo dos utentes, a sazonalidade do
produto (p.ex: protetores solares são vendidos principalmente no verão) e os hábitos de prescrição
dos médicos da região (p.ex: no caso dos MSRM), como fatores que podem ser controlados pela
farmácia, como por exemplo, possíveis bonificações aquando da realização de encomendas de maior
volume, disponibilidade financeira, capacidade de armazenamento nas suas instalações ou
lançamento de campanhas publicitárias e de promoção, entre outros.
Nesta gestão, o Sifarma2000® revela-se uma grande ajuda, uma vez que permite que na
ficha de cada produto seja estabelecido um nível de stock mínimo e máximo, que pode ser alterado a
qualquer altura. O nível de stock mínimo revela-se o mais importante, uma vez que quando é
atingido, a encomenda do produto em questão é sugerida aquando da realização da encomenda
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diária. Ao longo deste estágio eu nunca pus em prática de forma autónoma esta componente da
gestão de stocks, no entanto procurei acompanhar o colaborador responsável por esta tarefa, pondo
questões de forma a perceber da forma mais completa possível a lógica deste procedimento.
Uma grande ajuda que o Sifarma2000® me ofereceu no que à gestão de stocks diz respeito
foi momento da dispensa, uma vez que me permitia verificar se o produto em questão se encontrava
no stock da farmácia e qual o número de unidades disponíveis, permitindo-me saber quais os
produtos com maior necessidade de escoamento. No entanto, pude verificar que este valor não é
100% fidedigno, uma vez que por vezes encontrei discrepâncias entre o stock informático e o stock
real. Quando tal se verificou, procurei registar o erro num formulário para o efeito que se encontra
afixado no “posto de receção e realização de encomendas”, para posterior acerto.

2.2.3. Fornecedores e realização de encomendas
Na FdC, a aquisição de produtos farmacêuticos pode ser feita via distribuidores
grossistas/armazenistas ou através de compras feitas diretamente aos laboratórios produtores. Estas
últimas podem ser realizadas via delegado de informação médica ou por via da plataforma do grupo
de compras, e costumam representar as compras nas quais são conseguidas as melhores condições
económicas de aquisição. Geralmente, a grande maioria dos medicamentos não sujeitos a receita
médica (MNSRM), dos produtos de dermofarmácia e cosmética e dos produtos com elevada
rotatividade é encomendado desta forma.
A escolha dos fornecedores é feita tendo em conta características como a qualidade do
serviço, as condições financeiras oferecidas, a rapidez na entrega, a facilidade na realização de
devoluções, a variedade de produtos disponibilizados, entre outros. Os principais distribuidores
grossistas com os quais a FdC trabalha são a Cooprofar Medlog, a Alliance Healthcare e a
Botelho&Rodrigues, Lda. Ao utilizar mais do que um distribuidor reduz-se o risco de ocorrência de
ruturas de stock e garante-se uma resposta rápida e eficiente às necessidades dos utentes.
Ao longo deste estágio pude acompanhar a realização de 3 tipos de encomendas distintos:
 Diárias: Este foi o único tipo de encomendas que nunca foi realizado por mim, no entanto
acompanhei a sua realização por várias vezes. Estas encomendas são realizadas com uma
regularidade estabelecida ao longo do dia, sendo que na FdC, é feita uma de manhã que chega ao
meio da tarde, uma à tarde que chega ao fim da tarde e uma ao fim do dia que chega na manhã
seguinte. É para este tipo de encomendas que é direcionada a sugestão de encomenda dos produtos
que atingem o nível mínimo de stock, já mencionado no ponto anterior, sendo que o número de
unidades sugeridas é o suficiente para atingir o stock máximo. Esta sugestão é então analisada pelo
responsável pela encomenda, podendo também ser adicionados ou removidos produtos à
encomenda, tendo em conta o histórico de compras e vendas, ou transferir a encomenda para outros
armazenistas tendo em consideração as condições oferecidas por cada um deles. Depois de
ponderar todas as variáveis, a encomenda é aprovada e enviada ao fornecedor.
 Instantâneas: Este tipo de encomenda foi executado por mim numa base diária a partir do
momento em que iniciei a realização de atendimento ao público, visto ser realizado geralmente
aquando da venda, quando o produto procurado pelo utente não se encontra disponível no momento.
Este pode ser encomendado quer por telefone, quer por via online, sendo que os meios mais
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comummente escolhidos por mim foram o gadget online da Cooprofar, o Sifarma2000® no caso da
Alliance e o telefone no caso da Botelho&Rodrigues, por esta mesma ordem. Aquando da realização
destas encomendas foi-me possível informar o utente no momento se o produto estava ou não
disponível no fornecedor, o seu preço e a data prevista para a sua entrega. Neste tipo de
encomendas está incluído também o Projeto Via-Verde do medicamento, em vigor no território
nacional desde 15 de fevereiro de 2016, e que tem por base a utilização de uma receita médica
válida.[4] Este projeto é utilizado para facilitar o acesso a medicamentos com baixa disponibilidade,
discriminados na lista de medicamentos cuja exportação/distribuição intracomunitária é sujeita a
notificação prévia ao INFARMED.[4]
 Manuais: este tipo de encomendas pode ser realizado via portal online do fornecedor ou por
contacto telefónico. Optei pela escolha destes meios quando pretendia encomendar produtos
rateados/esgotados que aparecessem como indisponíveis nas plataformas mais utilizadas, ou para
encomendar produtos muito específicos do qual se desconhecesse o CNP (código nacional do
produto) ou a sua designação. Neste tipo de encomendas não é gerado nenhum registo no sistema
informático, tornando-as mais trabalhosas aquando da sua receção, uma vez que é necessário criar
uma encomenda manual (no Sifarma2000® tal faz-se no menu “Gestão de Encomendas”) e só
posteriormente se procede à receção propriamente dita. Apesar deste tipo de encomendas não ter
sido realizada por mim em número significativo, no que diz respeito à sua receção o caso muda de
figura, tendo passado pelas minhas mãos a receção de bastantes encomendas manuais, ao longo do
período em que realizei a receção de encomendas.

2.2.4. Receção e conferência de encomendas
Esta atividade acaba por se aquela pela qual a grande maioria dos estagiários começa
aquando do início das suas funções, o que no meu caso não foi diferente, sendo que se revelou a
minha principal tarefa ao longo do primeiro mês deste estágio.
As encomendas provenientes dos armazenistas chegam à farmácia em caixas seladas e
devidamente identificadas com fornecedor e farmácia de destino, comummente designadas de
“banheiras”. Estas chegam ao longo de todo o dia, sendo que as provenientes da Cooprofar Medlog e
da Alliance Healthcare chegam às 9h, 16h e 19h e as do Botelho&Rodrigues, Lda. às 9h30 e 14h30h.
As encomendas diretas dos laboratórios, como p.ex: as de produtos de dermofarmácia e cosmética
chegam à farmácia geralmente em caixas de cartão devidamente identificadas.
Eu geralmente iniciava o processo de receção com a localização da fatura ou guia de
remessa para posterior verificação. Depois procurava localizar os produtos de frio, enviados pelo
armazenista devidamente acondicionados em contentores térmicos, para que o seu armazenamento
fosse o mais célere possível, de forma a garantir a sua a sua integridade e estabilidade.
Para a receção informática das encomendas selecionava no menu “Receção de
encomendas” do Sifarma2000®, a encomenda previamente efetuada, ou criada no caso das
manuais, e procedia ao preenchimento do código identificativo da fatura e valor total faturado. De
seguida, registava todos os produtos da encomenda, manualmente ou por leitura ótica do código de
barras, verificando para cada produto a quantidade recebida e faturada, a integridade da embalagem
e o prazo de validade (PV), atualizando este último caso o da embalagem seja inferior ao registado
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no Sifarma2000®. Após o registo de todos os produtos da encomenda verificava o preço faturado à
farmácia (PVF), atualizando quando necessário, e se o total obtido correspondia ao total registado no
início da receção. Por vezes os totais não coincidiam, sendo necessário rever todos os passos
anteriores até ser localizado o erro. Entre os erros que corrigi com mais frequência encontram-se a
incorreta verificação do PVF e o registo de unidades a mais ou a menos de algum dos produtos.
Caso existissem na encomenda produtos a ser comercializados pela primeira vez na
farmácia, criava imediatamente a ficha de produto, estipulando o preço de venda ao público (PVP) de
acordo com os critérios descritos no ponto seguinte. No caso de existirem na encomenda
benzodiazepinas, psicotrópicos e/ou estupefacientes, faziam-se acompanhar por uma guia especial
constituída por duas vias, designada de Anexo X - Requisição de medicamentos psicotrópicos e
estupefacientes. A Via da Farmácia era arquivada para posterior processamento e reenvio de volta
para o fornecedor pela Dra. Marta, procedimento geralmente realizado de 6 em 6 meses. A via do
fornecedor é arquivada nas instalações da FdC por um período não inferior a 3 anos.[5, 6]
No final, procedia à aprovação da receção da encomenda, o que resultava na atualização
automática dos stocks dos produtos e na produção da lista dos produtos em falta, os quais
geralmente marcava como esgotados. Numa das receções detetei inconformidades no envio dos
produtos por parte do armazenista (falta de um dos produtos faturados). Nesta situação contactei o
armazenista expondo-se a situação. Neste caso, o produto foi enviado posteriormente, mas também
podia ter sido emitida uma nota de crédito, que geralmente acompanha a fatura da encomenda
seguinte. Caso tivesse vindo um produto que não tivesse sido pedido, seria efetuada a sua devolução
ou este poderia permanecer na farmácia, sendo faturado na encomenda seguinte. Findo o processo
de receção, arquivava todas as faturas por fornecedor para posterior envio para a contabilidade.

2.2.5. Preço dos medicamentos e produtos farmacêuticos
O procedimento de marcação e verificação dos preços de medicamentos e produtos
farmacêuticos é feito maioritariamente aquando da receção de encomendas, sendo que foi nestes
momentos que eu própria realizei esta tarefa.
Para os produtos com preço inscrito na cartonagem (PIC) estipulado pelo INFARMED, como
medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) verificava apenas sua correspondência com o PVP
indicado no sistema informático. Caso não correspondesse, verificava a existência de stock do
produto na farmácia e caso não existisse, atualizava o preço no Sifarma2000®. Por outro lado, caso
existisse, identificava o produto com a etiqueta “PVP novo”, de forma a escoar em primeiro lugar os
medicamentos com o PVP antigo, e só depois atualizar o preço no Sifarma2000®.
No que toca aos produtos de venda livre e MNSRM, o PVP é estipulado e etiquetado em cada
uma das embalagens por cada farmácia, apresentando por isso maiores variações entre farmácias. O
preço destes produtos, na FdC, é estipulado tendo por base o escalão de IVA em que o produto se
enquadra: em produtos com IVA a 23% acrescenta-se uma margem de comercialização (MC) de
cerca de 28% nos produtos com preço de custo mais baixo, e de cerca de 26% nos produtos mais
caros; nos produtos com IVA a 6% acrescenta-se uma MC de cerca de 25%. No entanto há exceções
à regra, como é o caso dos leites infantis, papas e fraldas, em que as margens são propositadamente
mais baixas, a rondar os 6%, de forma a garantir preços competitivos para tentar fidelizar este tipo de
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clientes, que acaba sempre por levar outros produtos. Estes acabam por ser produtos na qual se
encontra grande concorrência, tanto em outras farmácias, como nas parafarmácias e grandes
superfícies comerciais.

2.3. Armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos
Depois da receção dos produtos, estes devem ser devidamente armazenados de forma a
garantir a correta conservação das suas propriedades, bem como o rápido e fácil acesso aquando da
dispensa e do controlo dos PV. Ao longo de todo o estágio realizei sempre que necessário esta
tarefa. Tentei sempre armazenar os produtos nas áreas já descritas no ponto 1.1. segundo o princípio
FEFO (first expired, first out), ou seja, com os produtos com PV mais curto armazenados de forma
mais acessível para que fossem os primeiros a ser dispensados, prevenindo assim eventuais quebras
de stock. No armazenamento de produtos sem PV marcado na embalagem optei por seguir o
princípio FIFO (first in, first out), ou seja, privilegiando para os produtos recebidos em primeiro lugar o
local mais acessível para que sejam estes os primeiros a ser dispensados, garantindo assim que são
vendidos em primeiro lugar os mais antigos.
Os produtos termolábeis armazenei no frigorífico e os medicamentos estupefacientes e/ou
psicotrópicos, dado o seu enquadramento legal especial, na sua localização atribuída em sala
fechada, separados dos restantes.

2.3.1. Controlo de prazos de validade
Este processo revela-se fundamental para garantir a manutenção da composição e eficácia
terapêutica dos medicamentos. O controlo é efetuado não só aquando da receção das encomendas,
mas também mensalmente, através de uma lista, obtida através do Sifarma2000®, onde constam
todos os produtos cujo prazo de validade expira nos três meses seguintes. No entanto esta lista nem
sempre se encontra devidamente atualizada, o que dificulta bastante o processo, quando se tratam
de stocks grandes, como é o caso da FdC. Os produtos encontrados nesta situação são separados
para tentar escoar, caso seja possível, ou para serem posteriormente devolvidos ao fornecedor. Eu
própria auxiliei a colaboradora responsável por esta tarefa, principalmente ao longo do mês de julho.

2.3.2. Devolução de produtos
A devolução de produtos representa um procedimento extremamente comum e com o qual
contactei numa base diária. Esta pode ser executada numa de duas situações: quando se pretende
devolver produtos ao fornecedor, como é o caso dos produtos com PV a expirar ou danificados, ou
quando é necessário enviar um produto do stock da FdC para outra farmácia do grupo, uma vez que
uma farmácia comunitária não pode legalmente exercer funções de distribuidor grossista, sendo por
isso necessária a criação de uma nota de devolução que justifique a movimentação do produto.[1] Ao
longo do meu estágio constatei que o segundo caso se revela significativamente mais frequente.
Este procedimento é realizado na opção “Gestão de devoluções” do Sifarma2000® sendo
necessária a identificação do produto, do fornecedor, da quantidade da fatura de origem e do motivo
da devolução (PV a expirar, produto danificado, farmácia de destino, etc..). [1] A nota de devolução é
então impressa em triplicado, carimbada e assinada, sendo duas das cópias enviadas pelo
fornecedor e a terceira arquivada na farmácia. No caso de a devolução ser destinada à Farmácia
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Aliança da Maia, apenas uma cópia é enviada com o produto e outra arquivada na farmácia, dada a
afiliação entre ambas as farmácias, uma vez que ambas se encontram associadas ao mesmo número
de identificação fiscal (NIF) por fazerem parte da mesma sociedade, Dinis&Mesquita Saúde, Lda.
Caso a devolução seja aceite pelo fornecedor, o produto pode ser trocado por outro ou por
uma nota de crédito. Caso contrário, o produto é devolvido à farmácia com a devida justificação.

2.4. Processamento e conferência de receituário
Aquando da dispensa de MSRM comparticipados, ao utente é exigido apenas que pague a
sua quota-parte, sendo a farmácia posteriormente ressarcida do restante pelas entidades
comparticipantes, como por exemplo o sistema nacional de saúde (SNS).
No que diz respeito às prescrições eletrónicas, após correta validação e dispensa, estas não
exigem mais qualquer tipo de processamento físico. No entanto, no que toca às receitas manuais,
estas necessitam ser devidamente processadas e validadas, caso contrário o SNS não as aceita
como válidas, não efetuando assim a sua comparticipação, o que constitui prejuízo para a farmácia.
O processamento das receitas manuais inicia-se no momento da dispensa com a verificação
do seu correto preenchimento por parte do médico prescritor, no que diz respeito à prescrição, mas
também no que respeita a data e a sua assinatura. No verso da receita é impressa a lista do que é
efetivamente dispensado, o organismo comparticipante, o lote, e o número da receita, e esta é
datada, carimbada e assinada pelo utente e pelo profissional que efetua a dispensa. Posteriormente o
responsável pela conferência do receituário (na FdC aquando da realização do meu estágio, o Dr.
Pedro) organiza o receituário por organismo comparticipante, em lotes de 30 receitas devidamente
ordenadas por número de receita e de lote, e ao mesmo tempo realiza uma nova verificação de cada
uma das receitas, conferindo se os medicamentos dispensados coincidem com os prescritos, se o
organismo de comparticipação foi bem aplicado e se a receita está assinada, carimbada e dentro do
prazo de validade. Apesar de eu nunca ter realizado de forma autónoma este procedimento, executeio ocasionalmente sob a supervisão do Dr. Pedro e acompanhei-o regularmente na sua realização.
Quando completados os lotes, estes são devidamente encerrados informaticamente, no
Sifarma2000®, sendo impresso o “verbete de identificação do lote”, que contém a sua informação
resumida e deve ser posteriormente carimbado e rubricado. No caso de ser detetado algum erro, este
deve ser corrigido, contactando-se, se necessário, o utente ou o médico prescritor. Estas tarefas são
executadas de forma diária, para facilitar a correção de eventuais irregularidades detetadas.
Mensalmente é emitida, em triplicado, a “Relação de Resumos de Lote”, que resume a
informação em cada um dos verbetes, apresentando a importância total a pagar pelos utentes e pelo
SNS. É emitida também a “Fatura Final Mensal” para cada uma das entidades comparticipantes.
Até ao dia 5 de cada mês, toda esta burocracia correspondente a medicamentos
comparticipados pelo SNS dispensados no mês anterior, é enviada por correio para o Centro de
Conferência de Faturas. As receitas referentes aos restantes sistemas e subsistemas de saúde são
enviadas para a Associação Nacional de Farmácias (ANF) até ao dia 10 de cada mês.
Caso alguma irregularidade seja detetada pelas entidades comparticipantes, receitas nesta
situação serão recusadas e devolvidas com a devida justificação. Caso seja corrigido o erro, estas
podem ser reenviadas no mês seguinte.
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3.Aconselhamento e dispensa de medicamentos e produtos de saúde
Na realidade da farmácia comunitária, grande parte das atividades logísticas e de gestão já
descritas neste relatório tem como principal finalidade assegurar uma dispensa rápida e eficaz dos
medicamentos, de forma a permitir que durante o atendimento o farmacêutico tenha tempo para
prestar aos utentes um aconselhamento clínico e personalizado. Desta forma a dispensa e o
aconselhamento de medicamentos e produtos de saúde na farmácia torna-se muito mais do que a
simples entrega de “caixinhas”, acabando por ser a atividade farmacêutica com maior impacto no que
diz respeito à intervenção dos farmacêuticos na saúde pública. Esta revelou-se a minha principal
atividade na FdC ao longo dos últimos 3 meses de estágio, e foi simultaneamente a atividade que
mais e menos gostei, principalmente pelos desafios associados ao contacto com o público.

3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica
Legalmente, os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) exigem a apresentação de
uma receita médica válida, onde deve constar a prescrição feita por parte de um profissional de
saúde devidamente habilitado (p.ex: médico, médico-dentista, etc…), para que possam ser
dispensados pela farmácia comunitária. Estes medicamentos são assim considerados por
constituírem um risco para a saúde do utente, direta ou indiretamente, caso utilizados sem vigilância
médica ou quando utilizados com frequência em quantidades consideráveis, para fins diferentes
daqueles a que se destinam. Também se enquadram nesta categoria medicamentos cujo
conhecimento das suas atividade ou reações adversas exijam um aprofundamento científico ou caso
se tratem de medicamentos destinados a administração por via parentérica.[7]

3.1.1 Prescrição médica e sua validação
Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de dispensar prescrições médicas sob a forma
de dois principais tipos de receitas, tendo sido importante a minha familiarização com as
características de cada um, para as validar corretamente aquando da dispensa ao utente.

a. Receitas manuais
Apesar da sua utilização se encontrar em declínio, estas representam as prescrições que
exigiram de mim maior responsabilidade e atenção aquando da dispensa, dado que a validação e
dispensa de uma receita manual irregular significa a recusa da comparticipação por parte do SNS, e
consequentemente, prejuízo para a farmácia.
A realização deste tipo de prescrição apenas está prevista para situações exclusivas, sendo
que a exceção em questão deve ser devidamente assinalada nas opções existentes no canto
superior direito da receita. Para que sejam válidas estas receitas não podem conter rasuras, nem ser
preenchidas com lápis, nem caligrafias ou canetas diferentes. Uma vez que se tratam de receitas não
renováveis, com validade de apenas 30 dias, é imperativo que a data da prescrição seja corretamente
preenchida. Além disto, aquando da dispensa também procurei verificar a assinatura e vinheta do
prescritor, a identificação, e se aplicável vinheta, do local de prescrição, que, no caso de se tratar de
um utente pensionista, dada a particularidade do regime de comparticipação, a existência de uma
vinheta verde. Relativamente aos dados do utente, a receita deve conter nome e número do SNS e,
se aplicável, número de beneficiário da entidade financeira. No caso de o utente beneficiar de um
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regime especial de comparticipação de medicamentos, este deve estar devidamente representado
pelas letras “R” (pensionistas) ou “O” (regime especial com devida a menção do diploma legal).[8, 9]
Estas prescrições representaram para mim um dos grandes desafios associados ao período
em que realizei atendimento, dada a sua maior propensão para erros, tanto por parte do prescritor
aquando do seu preenchimento, como por parte do farmacêutico aquando da dispensa, uma vez que
não há verificação informática. A irregularidade que encontrei com mais frequência neste tipo de
prescrições revelou-se o excesso de unidades prescritas, sendo que nestas situações a receita é
válida mas não me é permitida a dispensa de mais de duas unidades de cada medicamento, num
máximo de 4 unidades de medicamentos distintos.[8]

b. Receitas eletrónicas
Estas representam, felizmente, a grande maioria das prescrições, e a sua introdução permitiu
agilizar e aumentar significativamente a segurança do processo de validação e dispensa das receitas.
Tal aconteceu porque, ao introduzir no processo sistemas informáticos, como o Sifarma2000®, este
já exige automaticamente uma dupla verificação. Isto é, ao introduzir a receita no sistema surge-nos
uma lista apenas com os produtos existentes que coincidem com a denominação comum
internacional (DCI) prescrita e, no final de cada atendimento, exige a leitura física do código nacional
do produto (CNP) a dispensar. No caso do CNP do produto prescrito não coincidir com o do produto a
dispensar, o sistema avisa, de forma a proceder-se à troca do produto em questão pelo correto,
evitando assim a dispensa errónea de medicamentos.
No que toca a prescrições de longa duração (p.ex: antidiabéticos, etc…), as receitas podem
ser renováveis, contendo até 3 vias, com validade de 60 dias cada. Nos tratamentos de curta duração
(p.ex: benzodiazepinas), as receitas não são renováveis, apresentando validade de 30 dias.[8]
Atualmente encontramo-nos numa fase de transição, com o objetivo final de completa
informatização do processo de prescrição de medicamentos. Assim sendo ainda fui confrontada com
dois tipos de prescrições eletrónicas ao longo do meu estágio:
Receita eletrónica em papel (materializada):
No que diz respeito ao número de unidades que podem ser prescritos, está sujeita às
mesmas limitações que as receitas manuais.[8]
Receita eletrónica sem papel (desmaterializada):
Este modelo de prescrição tornou-se obrigatório a partir de 1 de abril de 2016, em todo o
SNS, e representa por isso a maioria das prescrições que dispensei ao longo deste estágio.[10] Estas
receitas, no momento da prescrição, necessitam ser validadas pelos sistemas informáticos, que
simultaneamente fazem o seu registo na central de prescrições. Este procedimento, associado às
restantes vantagens já mencionadas resultantes da introdução de sistemas informáticos na cadeia de
prescrição, diminuem significativamente os erros de prescrição e dispensa.
Apesar de serem designadas “sem papel”, o prescritor pode fornecer ao utente uma guia de
tratamento em papel na qual constam os dados da receita, para garantir um maior esclarecimento
dos utentes, e que foi geralmente o que os utentes me entregaram na farmácia aquando da dispensa.
No entanto, os dados indispensáveis à dispensa da receita, nomeadamente o número de receita, o
código de acesso e dispensa e o código de direito de opção podem ser enviados por SMS para o
utente, dispensando assim a impressão da guia.
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Com a introdução deste modelo, a prescrição dos medicamentos passou a ser feita
maioritariamente por DCI, podendo contudo ser feita por marca em casos específicos,
nomeadamente nos casos em que ser tratem de medicamentos de marca sem similar ou
medicamento genérico (MG) ou em que o prescritor ative alguma das exceções previstas. Existem 3
exceções que o prescritor pode ativar: a) medicamento com margem ou índice terapêutico estreitos,
b) reação adversa prévia a um medicamento com a mesma substância ativa (SA) já reportada ao
INFARMED, e c) tratamento com duração superior a 28 dias. No caso das exceções a) e b) o
farmacêutico é obrigado a dispensar o medicamento prescrito. Na exceção c) o farmacêutico pode
dispensar um medicamento diferente do prescrito, desde que seja equivalente e com preço igual ou
inferior ao prescrito.[10] Outra das vantagens deste tipo de prescrição representa a redução da
limitação do número de produtos por receita, uma vez que pode ser prescrito um número ilimitado de
produtos, até a um máximo de duas unidades por produto no caso de tratamentos de curta duração,
ou 6 unidades no caso de tratamentos de longa duração, e o facto de não ser exigido ao utente o
levantamento de todas as unidades em simultâneo, podendo ser levantada uma unidade de cada vez,
em qualquer farmácia, desde que a prescrição se encontre dentro da validade. É necessário ter em
atenção que a validade de cada linha pode variar, consoante se trate de uma prescrição de longa (6
meses) ou curta duração (1 mês), o que verifiquei gerar alguma confusão aos utentes.[10]
Para que a prescrição eletrónica seja válida, a receita deve conter um conjunto de
informações que geralmente são verificadas pelo Sifarma2000®: 1) Número da receita; 2)
identificação do médico prescritor; 3) local de prescrição e respetivo código; 4) dados do utente
corretamente preenchidos: nome e número de utente do SNS; 5) entidade comparticipante; 6)
identificação do medicamento e número de embalagens; 7) posologia e duração do tratamento; 8)
comparticipações especiais; 9) data e validade da prescrição.[8]

3.1.2 Regimes de comparticipação
Como já foi mencionado na secção 2.4. Processamento e conferência de receituário, há
várias entidades que comparticipam aos utentes uma percentagem do preço de vários
medicamentos. A percentagem comparticipada varia com uma série de fatores, entre os quais a
entidade comparticipante, a classe de beneficiários em que o utente se enquadra, o escalão da
classe farmacoterapêutica no qual o medicamento se enquadra, entre outros…[8, 11]
No Regime Geral de Comparticipação de Medicamentos do SNS, existem quatro escalões de
comparticipação, de acordo com a atribuição do escalão da classe farmacoterapêutica do
medicamento: A – 90%, B – 69%, C – 37% e D – 15%.[8, 12] Relativamente aos Regimes Especiais
de Comparticipação, estes representam uma maior percentagem de comparticipação e aplicam-se a
beneficiários que se enquadram em certas categorias (p.ex: pensionistas com baixos rendimentos),
bem como a doentes com patologias específicas (lúpus, doença de parkinson, hemofílicos, etc…) ou
outros grupos de doentes em que as comparticipações são definidas por despachos especiais,
devendo o prescritor mencionar o diploma correspondente na prescrição.[8, 13] Dentro dos regimes
especiais de comparticipação, o protocolo de diabetes foi sem dúvida aquele com que mais contactei
durante o meu estágio, e com isto conclui que representa um grande peso nas despesas do SNS com
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a comparticipação de medicamentos, visto que insulinas, agulhas, seringas e lancetas são
comparticipados a 100% e as tiras-teste para o autocontrolo dos níveis de glicemia a 85%.[8]
Para além das entidades comparticipantes públicas (SNS e ADSE), há outras entidades
privadas

ou

semiprivadas

(Multicare®,

Tranquilidade®,

SAMS,

etc…)

cujos

valores

de

comparticipação variam com a entidade. Os utentes podem beneficiar em simultâneo de
comparticipação de um sistema e de um subsistema de saúde, sendo necessário apenas que
apresente o cartão de beneficiário válido do subsistema de que beneficia. Durante o meu estágio tive
a oportunidade de lidar com vários casos nesta situação.

3.1.3. Genéricos, grupo homogéneo e preços de referência
Durante este estágio verifiquei que os MG representam, tanto para os utentes, como para
alguns prescritores, uma classe de medicamentos controversa, à qual é associada uma ideia de
insegurança e qualidade inferior. No entanto, aquando da dispensa tentei transmitir aos utentes que
esta ideia não tem qualquer fundamento, uma vez que a própria definição de MG exige que a sua
bioequivalência ao medicamento de referência seja demonstrada, e que a diferença de preço está
associada ao investimento do laboratório original no desenvolvimento do medicamento.[7]
O preço de referência de cada grupo homogéneo, ou seja, para o conjunto de medicamentos
equivalentes no qual se inclua pelo menos um MG existente no mercado, e a partir do qual é
calculada a comparticipação do SNS a medicamentos com MG equivalente, corresponde à média dos
cinco PVP mais baixos existentes no mercado.[11] Ao longo do meu estágio verifiquei que, uma vez
que a comparticipação é feita tendo por base os preços dos MG mais baratos, geralmente revela-se
suficiente a transmissão aos utentes da diferença de preços para que optassem por um MG.

3.1.4 Estupefacientes e/ou psicotrópicos
Dado o alto risco dos estupefacientes e/ou psicotrópicos para o desenvolvimento de
dependências, estes encontram-se legalmente sujeitos a um controlo rigoroso e específico. Nesta
classe encontram-se os medicamentos com as substâncias listadas na legislação, sendo que os com
fentanilo, tapentadol ou buprenorfina se revelaram o que mais dispensei ao longo do meu estágio.[14]
Tive a oportunidade de realizar a verificação diferenciada destes medicamentos em dois
momentos, tendo o primeiro já sido descrito no ponto 2.2.4. Receção e conferência de encomendas.
Coloquei em prática a segunda verificação precisamente durante a dispensa ao utente, exigindo a
apresentação de documento identificativo e o preenchimento dos dados tanto do utente a quem é
dirigida a prescrição, bem como do adquirente (que podiam não ser a mesma pessoa). Tratando-se
de uma receita eletrónica, o preenchimento da identificação do prescritor e do número da receita é
feito automaticamente.[8] No final da dispensa é emitido um registo da saída que é arquivado na
farmácia durante um período não inferior a 3 anos. Até ao dia 8 de cada mês, cabe novamente à Dra.
Marta o envio para o endereço eletrónico mapas_subscontroladas@infarmed.pt das listagens de
saída de todos os estupefacientes e/ou psicotrópicos dispensados ao longo do mês anterior,
juntamente com os comprovativos de dispensa, e até ao dia 31 de janeiro de cada ano de um balanço
anual dos registos de entradas e saídas.[15] Apesar de não ter realizado esta parte final do
procedimento de forma autónoma durante este estágio, acompanhei a Dra. Marta na sua realização.
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3.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica
Enquadram-se nesta categoria todos os medicamentos que não preencham qualquer das
condições referidas para os MSRM, sendo na sua maioria produtos não comparticipados por qualquer
dos sistemas ou subsistemas de saúde já mencionados. Estes medicamentos têm que conter
indicações terapêuticas que se incluam na lista de situações passíveis de automedicação presentes
na legislação.[7, 16] Quando me era solicitada a dispensa ou aconselhamento de MNSRM tentei
sempre questionar o utente de forma a perceber se os sintomas poderiam estar associados a um
problema de saúde grave, que necessitasse encaminhamento para o médico. Caso se devessem a
transtornos menores que pudessem ser facilmente resolvidos por medidas não farmacológicas ou
MNSRM, tentei educar o utente, certificando-me de que este entende a indicação terapêutica, a
posologia, bem como possíveis contraindicações e efeitos adversos.
Dentro desta categoria pode diferenciar-se um conjunto especial de medicamentos,
designados de MNSRM de venda exclusiva em farmácias (MNSRM-EF). Os medicamentos incluídos
nesta lista apenas podem apenas ser dispensados em farmácias, como a própria designação indica,
por embora puderem ser dispensados sem prescrição médica, a respetiva dispensa ser condicionada
a intervenção do farmacêutico e aplicação de protocolos de dispensa.[17, 18] Dentro desta lista
encontram-se medicamentos que dispensei com muita frequência, como por exemplo com, Ulipristal
(EllaOne®), Ácido acetilsalicílico (Aspirina®), Brometo de butilescopolamina + Paracetamol
(Buscopan

compositum®),

Ácido

fusídico

(Fucidine®),

Ibuprofeno

400

mg

(Brufen®)

ou

Hidrocortisona (Pandermil®), na sua composição.[19]
Os MNSRM mais solicitados nos meus atendimentos ao público foram anti-inflamatórios e
analgésicos (Ananase®, Brufen®, Maxilase®), antigripais (Cêgripe®, IlvicoN®), medicamentos para
dores de garganta (Septolet®, Strepfen®), antiácidos (Kompensan®), laxantes (Ducolax®,
Dulcogotas®, Doce alívio®, Pursennide®), antidiarreicos (Imodium rapid®), entre outros. No entanto
verifiquei a ocorrência de picos de vendas em alguns dos MNSRM, nomeadamente no verão com o
aumento da procura de cremes para as queimaduras, como Biafine® ou Bepanthene®, picadas de
insetos e alergias cutâneas, como Fenistil® ou Benaderma®, e herpes labial, como Zovirax®

3.3. Outros medicamentos e produtos de saúde
A farmácia não é apenas um local onde se dispensam medicamentos, sendo que muitos
outros produtos de saúde podem ser encontrados nas suas instalações. Publicidade à parte, como
diz o slogan das Farmácias Portuguesas “Se faz bem a farmácia tem!”. Tendo isto, nesta secção são
abordados os produtos mais solicitados na FdC ao longo do meu estágio.

3.3.1 Produtos cosméticos e de higiene corporal
Os PCHC representam grande parte dos produtos vendidos por mim ao longo do meu estágio
na FdC. Apercebi-me que muitos utentes continuam a preferir adquirir estes produtos na farmácia, em
detrimento das grandes superfícies, principalmente pelo aconselhamento disponibilizado, bem como
pela ideia de confiança e qualidade superior associada aos produtos vendidos na farmácia.
A variedade de marcas de PCHC existentes no mercado é extremamente vasta, revelando-se
impossível e economicamente inviável ter todos os produtos em stock, e tornando o aconselhamento
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destes produtos extremamente difícil (principalmente para quem, como nós estagiários, não domina a
realidade da dermofarmácia e cosmética). Assim sendo, a FdC opta por trabalhar principalmente as
marcas mais solicitadas pelos utentes e as que ofereçam melhores contrapartidas financeiras, de
forma a garantir sua rentabilidade e agilizar o aconselhamento. Bioderma®, Vichy®, Caudalie®,
Institut Esthederm®, Sesderma®, Martiderm®, La Roche-Posay® e Eucerin® representam as marcas
com maior destaque na FdC, e por isso, as com que eu mais contactei.
Dentro dos PCHC mais solicitados ao longo do meu estágio encontram-se cremes hidratantes
de corpo e rosto, principalmente para casos de patologias específicas, nomeadamente acne, rugas,
machas, rosácea, pele atópica, bem como produtos para higiene e reforço capilar, higiene oral e
higiene e lubrificação íntima. Uma vez que este estágio foi realizado, na sua grande maioria, durante
o período de verão, os protetores solares e hidratantes pós-solares representaram, como seria de
esperar, uma grande fatia dos pedidos dos utentes, bem como os cremes regeneradores para
queimaduras. Confesso que o aconselhamento deste tipo de produtos se revelou uma das grandes
dificuldades associadas ao atendimento ao público, dada a falta de contacto que experienciamos com
esta temática enquanto estudantes. Uma das grandes ajudas no combate a esta dificuldade foram as
várias formações que tive a oportunidade de realizar, já mencionadas no ponto 1.3. Fontes de
informação científica e formação contínua.

3.3.2 Produtos de obstetrícia, puericultura e nutrição infantil
O que me apercebi relativamente ao aconselhamento deste tipo de produtos, é que acaba por
estar relativamente reduzido a “mamãs” ou a grávidas do primeiro filho, uma vez que quem já tem
filhos já costuma saber o que prefere, a não ser que se trate de um produto destinado a uma situação
com a qual não tenha lidado com os restantes filhos.
De forma a satisfazer as preferências de todos os “papás e mamãs” a FdC disponibiliza uma
grande variedade de artigos de obstetrícia (malas de maternidade, cintas, protetores de mamilos,
bombas extratoras de leite, etc…) de puericultura (fraldas, biberões, tetinas, chupetas e prendedores,
mordedores, brinquedos, etc…) e de nutrição infantil (leites, papas, boiões de fruta, etc…) de várias
marcas (Chicco®, Suavinex®, Nuk®, Nutribén®, Aptamil®, NAN®, Libero®, Medela®, etc…)

3.3.3 Suplementos alimentares e produtos de alimentação especial
Os suplementos alimentares representam uma classe de produtos que, apesar de
ocasionalmente terem sido por mim dispensados na sequência de prescrições médicas,
principalmente no caso de grávidas ou doentes com défices alimentares, foram na sua maioria
dispensados na sequência de pedidos dos utentes ou de aconselhamento farmacêutico.
Ao longo do estágio apercebi-me que, apesar da grande variedade de suplementos existentes
no mercado, os utentes solicitam-nos principalmente com dois objetivos: combater o cansaço físico
e/ou mental e aumentar a memória e concentração, ou promover a perda de peso, redução de
volume e/ou combater a celulite. Para o primeiro caso, geralmente aconselhava suplementos de
magnésio, como Absorvit Magnésio+B6® ou Magnesium-OK®, caso o utente preferisse cápsulas, ou
Magnesona® ou Magnoral®, caso preferisse ampolas para um efeito mais rápido. No segundo caso
geralmente começava por sugerir drenantes (p.ex: Turboslim Drenante®, DrenaSlim® ou Lynfase®)
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associados a um aumento de ingestão de água para promover a redução do volume e reduzir a
retenção de líquidos, bem como suplementos alimentares termogénicos (p.ex: Depuralina®, Adiprox®
ou Turboslim Caloriligth®) ou que reduzam os picos glicémicos (p.ex: BioActivo Crómio® ou
BiolimãoGold®), de preferência sempre com a associação de exercício físico.
Sempre que aconselhei este tipo de produtos, transmiti aos utentes que um suplemento
alimentar não substitui um regime alimentar normal e variado, bem como contraindicações ou efeitos
adversos que pudessem estar associados aos suplementos aconselhados.

Produtos fitoterapêuticos
Os produtos fitoterapêuticos representam uma subclasse dos suplementos na qual se incluem
preparados a partir de plantas ou misturas de plantas com propriedades medicinais.[20] Dentro desta
categoria, os produtos que me foram mais solicitados foram sem dúvida infusões com propriedades
laxantes, geralmente à base de cáscara-sagrada (Rhamnus purshiana) e/ou sene (Cassia angustifolia),
como Manasul® ou Chá Herbis nº11®. Aquando da dispensa destes produtos tentei questionar os
utentes se os utilizavam de forma regular ou ocasional, ao qual a grande maioria me respondeu que
os tomava de forma regular. Com isto tentei educar os utentes do risco de dependência que estes
produtos apresentam, e que por algo ser natural não quer dizer que não possa ser prejudicial.[21]
Outros produtos que me foram solicitados com grande frequência destinavam-se ao
tratamento de azia, gases e cólicas intestinais, afeções do fígado e vesicula biliar ou afeções rins e
bexiga (p.ex: Chás Herbis nº4®, nº8® e nº7® respetivamente), entre outros…

3.3.6 Medicamentos e produtos de uso veterinário
No que diz respeito ao aconselhamento de produtos veterinários encontrei algumas
dificuldades, principalmente pela mesma razão que encontrei no caso dos PCHC: pela falta de
formação dos farmacêuticos no que diz respeito a esta área. Outro problema com que me deparei foi
o elevado grau de desconhecimento dos próprios utentes que, muito frequentemente solicitam na
farmácia medicamentos destinados a uso humano, com a intenção de os administrar aos seus
animais domésticos, e que mesmo quando confrontados com a resposta de que os medicamentos em
questão não podem ser administrados em animais, são capazes administrar na mesma.
No que toca aos produtos veterinários best-sellers na FdC encontram-se contracetivos para
cadelas e gatas, como a Pilusoft®, destinada para ambas as espécies, ou a Megecat® destinada
exclusivamente a gatas, e os desparasitantes para cães e gatos, tanto os internos como os externos,
como Drontal®, Frontline®, Advantix® ou Elliminal®.

Caso prático 1
Um dos casos com que me deparei tratou-se de uma utente que procurava a pílula do dia
seguinte para a sua cadela, por esta ter estado desaparecida durante duas horas e a utente não
querer correr o risco de ter uma ninhada. Confrontada com esta situação informei a utente que para
cadelas apenas existe no mercado a pílula contracetiva (p.ex: Pilusoft®), mas que caso a cadela
tivesse encontrado algum macho esta não iria prevenir a gravidez, uma vez que o ato já havia sido
consumado. A única opção seria a administração de um abortivo, mas tal opção só poderia ser
efetuada após avaliação do animal por um médico-veterinário. Aconselhei a utente a optar
futuramente por esterilizar o animal de forma a prevenir que a situação se repetisse, uma vez que a
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longo prazo a pílula contracetiva para cadelas pode ser extremamente prejudicial para a sua saúde,
por aumentar o risco desenvolvimento de tumores mamários e uterinos, piómetra (acumulação pus no
útero), quistos ováricos e supressão da medula óssea.[22] A utente optou por levar a pílula
contracetiva Pilusoft® para administrar.

3.3.7 Dispositivos médicos
As lancetas e tiras para controlo da glicémia representaram para mim uma grande parcelas
dos dispositivo médicos dispensados, sendo na sua maioria resultantes de prescrições médicas a
doentes diabéticos. No entanto, dada a grande variedade de produtos incluídos nesta categoria,
muitos outros me foram solicitados, com ou sem prescrição médica, como p.ex: compressas e outros
materiais de penso, testes de gravidez, preservativos, seringas, sacos de urina, dispositivos urinários,
meias de compressão, entre outros.

4. Prestação de serviços e cuidados de saúde
A farmácia comunitária sempre foi vista como muito mais do que um local onde apenas se
vão buscar medicamentos, representando muitas vezes o primeiro local onde os utentes se dirigem
quando lhes surge alguma dúvida ou problema de saúde. Isto acontece, tanto pela elevada
proximidade da maioria das farmácias da população, comparativamente com os centros de saúde,
como pela familiaridade e confiança que as populações tem e depositam na “sua farmácia”. Tendo
isto, as farmácias representam locais ideais para a prestação de serviços e cuidados de saúde
diversos, tanto oferecidos pelos próprios farmacêuticos, como por outros profissionais de saúde.

4.1. Atos Farmacêuticos
Estes atos representam serviços complementares que promovem o estabelecimento de uma
estreita relação farmacêutico-utente. Para além do controlo de diversos indicadores, auxiliam na
monitorização da adesão à e eficácia da terapêutica, podendo também denunciar a presença de
alguma patologia. Assim sendo, estes serviços representam uma mais-valia, não só por permitirem
avaliar o estado de saúde dos utentes, incentivar à adesão da terapêutica e promover hábitos
saudáveis mas também por incentivarem a fidelização dos utentes.

4.1.1. Avaliação da pressão arterial e da frequência cardíaca
A determinação da pressão arterial (PA) e frequência cardíaca (FC) representa, sem dúvida,
o serviço de saúde mais prestado na FdC, representando inclusive um serviço que eu mesma prestei
inúmeras vezes por dia ao longo de todo o estágio. Talvez assim seja por se tratar de uma
determinação simples, pouco invasiva e acessível, mas também por ser aconselhada pelos médicos
em regime regular, a doentes hipertensos, de forma a avaliar a necessidade de uma intervenção
farmacológica ou a eficácia da terapêutica prescrita. Outro dos principais motivos que verifiquei levar
os utentes a solicitar este serviço é a ocorrência de ligeiras indisposições, à qual os utentes se
referem regularmente como “quebras de tensão”, uma vez que, dada a elevada disponibilidade da
farmácia e a presença constante nesta de profissionais de saúde de confiança, caso não seja a típica
“quebra de tensão” os utentes sentem-se seguros de que serão devidamente aconselhados. Esta
determinação, assim como a medição de parâmetros bioquímicos, a administração de vacinas e
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medicamentos injetáveis e a realização das várias consultas disponíveis na FdC, é feita no gabinete
de atendimento individualizado já mencionado.
Geralmente iniciava a avaliação questionando o utente se era hipertenso, de forma a ter uma
ideia de que valores esperar. Caso a resposta fosse afirmativa questionava também se lhe tinha sido
prescrita alguma terapêutica para o efeito e se com o cumprimento desta os valores de PA tinham
estabilizado em valores normais nas medições anteriores. Caso o utente apresenta-se valores
anormalmente altos, repetia a avaliação e, se os valores se mantivessem questionava se tinha
tomado algum estimulante (p.ex. café), se tinha vindo a pé até à farmácia e se tinha algo sintoma
anormal, como tonturas ou dores de cabeça.
Um dos factos interessantes que verifiquei ao longo do estágio, foi a segunda medição
apresentar geralmente valores inferiores de PA, possivelmente pela redução dos níveis de stress.

Caso prático 2
Num dos casos que encontrei, uma utente dirigiu-se à farmácia com queixas de tonturas nos
últimos dias e solicitando Dafalgan® para dores de cabeça. Após um breve questionário verifiquei que
se tratava de uma utente com prescrição de anti-hipertensores e sugeri a avaliação da sua PA. Após
3 medições, os seus valores de PA encontravam-se persistentemente altos (por volta dos
180/120mmHg) e a utente afirmava que não tinha vindo a pé nem tinha ingerido nenhum estimulante.
Questionei se cumpria a prescrição, ao qual a utente me respondeu afirmativamente. Encaminhei a
utente para o médico, que posteriormente lhe alterou a prescrição, o que se revelou suficiente para
estabilizar a PA e resolver as tonturas e dores de cabeça.

4.1.2. Medição de parâmetros bioquímicos e antropométricos
Aquando da determinação de parâmetros bioquímicos e antropométricos, procurei sempre
compara-los com os valores de referência atuais. Com base nos resultados, e sempre que
necessário, realizei o devido aconselhamento farmacêutico, tentando sempre que o utente ficasse a
perceber o que os resultados significavam para a sua saúde e de que forma os pode retificar.
Dentro dos parâmetros que os utentes podem escolher avaliar na FdC encontram-se:
glicemia, colesterol total, triglicerídeos e ácido úrico. O parâmetro mais solicitado é sem dúvida a
glicemia, seguida do colesterol total. Geralmente os utentes que os solicitavam tratavam-se de
doentes diabéticos e/ou com histórico de hipercolesterolemia. Quando os valores se revelavam
elevados, procurava saber se a prescrição era cumprida devidamente e quais eram os hábitos
alimentares e de exercício do utente. Em cada caso tentava promover a educação do utente no que
diz respeito à alteração de hábitos e à implementação de medidas não farmacológicas, e adaptar o
discurso ao caso, procurando soluções às quais os utentes se mostrassem abertos a experimentar.
Na FdC os utentes têm também ao seu dispor uma balança que, por 0,50€, determina o peso,
a altura, o índice de massa corporal (IMC) e a percentagem corporal de massa gorda.

4.1.3. Administração de vacinas e medicamentos injetáveis
A FdC disponibiliza aos seus utentes a administração de vacinas ausentes do PNV e de
outros medicamentos injetáveis, permitindo que os utentes cumpram as prescrições destes
medicamentos de forma mais cómoda, rápida e acessível. Para a prestação deste serviço a FdC tem

19

Beatriz Fernandes

Relatório de Estágio Profissionalizante
Farmácia do Calendário

dois farmacêuticos da sua equipa técnica devidamente creditados com os cursos de administração de
injetáveis e suporte básico de vida (SBV), de acordo com o legalmente exigido. Entre os
medicamentos geralmente mais administrados encontram-se anti-inflamatórios (Voltaren®) e
relaxantes musculares (Relmus®) sistémicos de administração intramuscular e vários medicamentos
de administração subcutânea, nomeadamente Bydureon® e Lovenox®. Como é óbvio, esta trata-se
de uma tarefa que nunca executei, no entanto procurei acompanhar a Dra. Marta em algumas
administrações, sempre com a devida autorização do doente.

4.2. Rastreios e outras ações de promoção de saúde
Durante o meu período de estágio, no que toca a rastreios, apenas foi realizado um rastreio
capilar e de classificação de tipos de pele, promovido pela gama Inneov® da Galderma®. No entanto
a FdC promove regularmente outras ações de promoção de saúde, nomeadamente mini-faciais
promovidos por diferentes marcas de dermocosmética, ecografias 3D, etc…

4.3. VALORMED
O programa VALORMED, que é da responsabilidade de uma sociedade sem fins lucrativos
com o mesmo nome, tem por base a recolha resíduos e/ou embalagens vazias de medicamentos fora
do seu PV ou sem utilização, com o objetivo de forma a garantir que estes são descartados de forma
mais correta, prevenindo assim a contaminação ambiental com este tipo de resíduos.[23] Este
programa apenas é possível graças à colaboração entre a Indústria Farmacêutica, Distribuidores e
Farmácias resultante da sua consciencialização para a especificidade do medicamento enquanto
resíduo.[23] Todos os resíduos recolhidos através deste projeto são reciclados, como é o caso de
materiais como papel, plástico, vidro ou compósitas, ou então incinerado de forma segura, com
valorização energética dos restantes resíduos.[24] Na FdC são recolhidos ao longo de uma semana,
em média, resíduos suficientes para encher por completo dois dos contentores disponibilizados.

4.4. Consultas de Nutrição, Podologia e Audiologia
Nos serviços disponibilizados nas instalações da FdC que tem como principal objetivo de
promoção da saúde e bem-estar, encontram-se as consultas de nutrição e podologia, prestadas por
profissionais devidamente credenciados, conforme o exigido pela legislação, mediante marcação
prévia por telefone ou diretamente na farmácia.
As consultas de nutrição podem ser marcadas todas as segundas e quintas, entre as 19h e
as 20h30, sextas entre as 8h30 e as 9h e sábados entre as 9h e as 13h, mediantes a disponibilidade
da Dra. Ana Pedro. Neste tipo de consultas lidam-se tanto com problemas relacionados com excesso
de peso e obesidade, como com défices alimentares. As consultas de podologia são realizadas todas
as quartas-feiras à tarde pela Dra. Liliana Rajão. Mensalmente, a FdC disponibiliza também consultas
de audiologia, sendo a marcação destas da exclusiva responsabilidade da Casa Sonotone Audiosom.

4.5. Gabinete de estética
De forma a melhor servir a população que serve e a promover as suas instalações, a FdC
disponibiliza semanalmente o serviço de gabinete de estética e massagem, de forma geral às terças
e quintas-feiras à tarde, mediante marcação prévia junto da prestadora dos serviços.
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Parte II – Projetos desenvolvidos no decorrer do
Estagio Curricular
1. Sensibilização infantil acercar da proteção solar
Esta atividade foi realizada a 6 de junho de 2017, por
sugestão da Dra. Alexandra, na sequência das atividades realizadas
na sede de Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, em Vila
Nova de Famalicão, no âmbito da entrega do prémio do Concurso
Nacional Escola Alerta 2017/2018 promovido pelo Instituto Nacional
para a Reabilitação. O público-alvo desta ação foi principalmente
crianças em idade pré-escolar. A transmissão da informação às
crianças foi feita principalmente através da exposição oral das ideias
chave, de forma interativa e com o auxílio do material didático
produzido para o efeito, presente nos anexos I e II e na figura 1.

1.1. Importância do sol para a saúde

Figura 1 - Material didático usado
na atividade

A maioria dos efeitos do sol no ser humano é consequência das radiações que atingem a
superfície terrestre, nomeadamente a luz visível, o calor e a radiação ultravioleta (UV). A mais forte
das três, a radiação UV, está compreendida entre os 100nm e os 400nm e divide-se em 3 faixas,
designadas UV-A (315 aos 400nm), UV-B (280 e 315nm) e UV-C (100 e os 280nm).[25, 26] À medida
que a radiação solar atravessa a atmosfera, os seus componentes mais energéticos, a radiação UV-C
e cerca de 90% da UVB, são absorvidos pela camada do ozono e pelos restantes constituintes da
atmosfera. Assim sendo, a radiação solar que atinge a superfície terrestre é constituída, na sua
maioria, por radiação UV-A e por uma reduzida componente UV-B, representando as radiações com
mais implicações na saúde humana, tanto positivas como negativas.[26]
Entre os benefícios associados ao sol encontram-se a síntese de vitamina D, uma sensação
de bem-estar generalizado, o estímulo da produção de melanina, entre outros. O aumento da síntese
de vitamina D revela-se o efeito benéfico do sol com maior destaque, uma vez que esta se trata de
uma vitamina fulcral para o organismo, por favorecer a absorção de cálcio e fósforo ingeridos, o
fortalecimento dos ossos, a função imunitária e a multiplicação de células sanguíneas, o que,
principalmente no caso de crianças em fase de crescimento se revela extremamente importante. Em
média bastam 5 a 15 minutos de exposição solar das mãos, face e pernas sem protetor, duas a três
vezes por semana para manterem no organismo níveis de vitamina D saudáveis. [25]
No entanto, da exposição solar não resultam apenas benefícios, visto que se a quantidade de
radiação UV à qual nos expomos exceder os limites dos mecanismos de defesa da nossa espécie,
poderão ser causados graves danos. A dimensão desses danos depende do nível e duração da
exposição e da suscetibilidade e resistência do organismo exposto.[25]
Entre os órgãos mais afetados pela exposição solar excessiva encontram-se a pele, os olhos
e o sistema imunitário. A nível da pele, o órgão mais exposto, a radiação UVA penetra até às suas
camadas mais profundas, afetando vasos sanguíneos e tecido conjuntivo, o que resulta na gradual
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perda de elasticidade e aparecimento de rugas, e consequentemente envelhecimento cutâneo
precoce. A radiação UV-B, no entanto, acaba por ser a mais prejudicial, uma vez que é a responsável
pelas queimaduras solares, por levar à morte e dano das células da epiderme, e consequentemente
aumentar a propensão para cancros cutâneos. No entanto, o mecanismo pelo qual são causados
estes danos permanece pobremente caracterizado, sendo a hipótese mais popular, no que diz
respeito ao envelhecimento cutâneo, a indução de stress oxidativo celular por parte da radiação UVA, e no que diz respeito ao desenvolvimento de cancro a indução direta de danos no DNA celular por
parte da radiação UV-B.[27]

1.2. Cuidados a ter com a exposição solar em crianças
As crianças apresentam um risco significativamente maior que os adultos para sofrerem
danos causados pela exposição solar, dada a imaturidade da sua pele: é mais fina e possui um
sistema de pigmentação (o principal sistema de autodefesa) pouco desenvolvido, estando por isso
mais suscetíveis a queimaduras, o que resulta em danos celulares maiores e mais profundos. [28, 29]
Tendo isto, as crianças, principalmente nos primeiros anos de vida, são consideradas um
grupo vulnerável no que à exposição solar diz respeito, necessitando por isso cuidados específicos,
entre os quais:[29, 30]
 Manter a criança protegida do sol, com roupas leves, chapéu e óculos de sol quando ao ar livre;
 Manter os níveis de hidratação, através da promoção de ingestão frequente de água, mesmo
que a criança não manifeste sede;
 Evitar a exposição direta ao sol, promovendo a sombra, principalmente entre as horas de maior
calor (das 11h às 17h);
 Aplicar generosamente protetor solar, de preferência 15 a 30 minutos antes de sair de casa e
nas zonas mais expostas (rosto, pescoço, ombros, costas e pés). Repetir a aplicação de duas
em duas horas e após transpiração excessiva ou banho;
 Consultar o médico se a criança tiver diarreia ou febre e ter especial cuidado com a hidratação;
 Procurar assistência médica imediatamente sempre que identifique sinais de alerta como: suores
intensos, fraqueza, pele fria, pegajosa e pálida, pulsação acelerada ou fraca, vómitos ou
náuseas, ou desmaio.
 Nunca deixar crianças com menos de 12 meses expostas ao sol.

1.3. Feedback da iniciativa
A iniciativa revelou-se um sucesso, verificado
maioritariamente pelo elevado grau de participação das
crianças ao longo da exposição das ideias. Ao longo das
perguntas que ia fazendo, apercebi-me que na maioria
dos grupos o seu nível de conhecimentos acerca da
proteção solar era alto, mesmo tratando-se de crianças
pequenas, o que demostra que as várias ações de

Figura 2 - Interação com um dos grupos de crianças

sensibilização nesta área se tem revelado benéficas.
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2. Reorganização do espaço físico da Farmácia do Calendário
2.1. Importância da organização
O armazenamento de medicamentos deve ser feito de forma a que sejam garantidas a
integridade e correta conservação dos mesmos, bem como, de forma a permitir e promover a
rotatividade do stock, ou seja que sejam dispensados em primeiro lugar os produtos adquiridos à
mais tempo. Para tal o mesmo deve ser feito de forma organizada, de preferência por ordem
alfabética e em prateleiras e/ou gavetas devidamente identificadas.[31]
Tendo isto, e dada a importância que a organização do espaço de armazenamento de
medicamentos tem na realidade da farmácia comunitária, tomei a iniciativa de reorganizar a área de
armazenamento avançado, principalmente com o objetivo de facilitar a gestão dos stocks, diminuir o
tempo de atendimento perdido à procura de artigos, e consequentemente aumentar a eficiência e
rentabilidade da FdC.

2.2. Princípios ponderados na reorganização
Aquando desta reorganização, tentei basear-me essencialmente nos seguintes princípios:


aplicar os princípios FIFO e FEFO já descritos;



colocação dos produtos com mais saída em localizações mais acessíveis;



atribuição de uma localização específica a todos os produtos, sem exceção, bem
identificada, de forma a diminuir confusões e erros no armazenamento, bem como diminuir
os tempos de procura;



criar condições que favoreçam o cumprimento da ordem alfabética, principalmente nas
categorias com stock mais significativo, como por exemplo, xaropes ou medicamentos de
marca.

2.3. Resultados e feedback da equipa
Os resultados referentes a este projeto podem ser visualizados nas imagens comparativas e
suas descrições, dispostas no anexo III.
A equipa da FdC mostrou-se satisfeita com os resultados do projeto, afirmando que a
organização atual se revelava mais eficiente e intuitiva. No entanto, como seria de esperar, numa
primeira fase de adaptação, alguns elementos experienciaram algumas dificuldades em encontrar
itens que tinham sido movidos de lugar. As etiquetas identificativas revelaram-se uma grande
vantagem, tanto aquando da recolha de algum produto em específico para dispensa, por facilitarem a
sua localização, bem como aquando da arrumação de encomendas, por representarem um reforço
para a arrumação dos itens no local correto.
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3. Pílulas: “Será que as conhece tão bem como acha?”
3.1. Introdução
A contraceção e os direitos em matéria de reprodução representam, segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), um dos direitos básicos da humanidade, uma vez que “têm como
fundamental o reconhecimento aos casais e ao indivíduo da capacidade de decisão, livre e
responsável, do número de filhos desejado e programar o seu intervalo.” Para tal os casais “devem
ser informados sobre os métodos para prevenir a gravidez, assim como devem ter direito às melhores
condições de saúde possíveis”. De acordo com o mais recente relatório da Organização das Nações
Unidas (ONU), 66,3% das mulheres a nível mundial utiliza algum tipo de contracetivo, sendo que na
europa o número sobe para 69,2%, o que demonstra a enorme relevância desta temática.[32]
As pílulas contracetivas, entre as quais a contraceção oral combinada (COC) e a contraceção
oral progestativa (COP), comummente designadas de pílula combinada e minipílula respetivamente,
representam um dos métodos contracetivos mais utilizados, sendo que ocupam o terceiro lugar dos
métodos mais usados a nível mundial, com 8,8% das mulheres entre os 15 e os 49 anos, casadas ou
noutro tipo de relação, a optar por este método. Em Portugal e na Europa o panorama é ligeiramente
diferente, sendo que a pílula contracetiva adquire ainda mais relevância por se tratar do método
contracetivo predileto, sendo usado por respetivamente 49,9% e 21,9% das mulheres.[32]
No que diz respeito à contraceção oral de emergência (COE), ou pílula do dia seguinte como
é geralmente designada, a importância da educação da população para a sua correta utilização
revela-se cada vez mais importante, dada a tendência crescente da sua utilização, uma vez que
apesar de se tratar de um método de último recurso, de 2012 para 2015 as suas vendas
manifestaram um aumento de 30%, passando a representar em média cerca de 466 tomas por
dia.[33] Outra questão importante que justifica esta necessidade é o facto de, em especial a
Postinor® e equivalentes, se tratarem de MNSRM, também dispensados em parafarmácias sem
qualquer aconselhamento farmacêutico.[34]
Apesar da utilização generalizada destes métodos, muitas dúvidas, mitos e erros de utilização
são lhe estão associados. Para o combate destas situações, os farmacêuticos encontram-se numa
posição privilegiada, dado o seu domínio acerca da realidade dos medicamentos e a sua proximidade
com as utilizadoras.

3.1.1. História e importância social da contraceção oral hormonal
Ao contrário da era em que vivemos atualmente, nos primórdios da civilização humana a
sexualidade era vista como um meio para um fim: a reprodução. No entanto a humanidade, mas
principalmente a população do sexo feminino, desde sempre procurou formas de prevenção de
gravidezes indesejadas, além da óbvia abstinência.
Apesar da procura incessante por métodos contracetivos eficazes, apenas a 18 de agosto de
1960 chegaria o dia que mudaria o mundo com o lançamento nos EUA da primeira pílula contracetiva
oral combinada, a Enovid-10®. Aquando do seu lançamento, a sua indicação era para o “alívio dos
sintomas desagradáveis da menstruação”, dado o tabu que era a contraceção na altura.[35] Isto foi o
culminar de uma história que se iniciara muito antes, mais precisamente em 1921, quando o biólogo
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austríaco Ludwig Haberlandt se apercebeu que ao implantar em coelhas ovários retirados de outras,
lhes induzia uma infertilidade temporária, concluindo assim que extratos de ovários poderiam ser
contracetivos eficientes.[36] Seria o trabalho de Haberlandt, juntamente com o impulso da feminista
Margaret Sanger e da milionária Katherine McCormick que permitiriam ao Dr. Gregory Pincus iniciar
na G. D. Searle & Company, nos anos 50 do século XX, os seus estudos sobre os primeiros
contracetivos orais combinados, com o objetivo de desenvolver um comprimido contra a gravidez fácil
de usar, eficiente e barato. No entanto todo o seu trabalho foi desenvolvido envolto de secretismo,
alegando sempre tratar-se de uma pesquisa para o alívio dos sintomas da menstruação, dada a
proibição de contracetivos em vigor nos EUA até 1965.[35, 37]
Rapidamente a utilização da pílula explodiu, e com ela veio o fantasma dos efeitos
secundários, como mal-estar, retenção de líquidos e ganho de peso, dada a elevadíssima
concentração de hormonas (cerca de 10 vezes mais que nas pílulas atuais: 150mg de estrogénio e
9,85mg de progestagénio na Enovid-10®).[37] Diante das duras crítica, a indústria farmacêutica não
cruzou os braços: a pesquisa continuou e 8 anos depois surge a minipílula (pílula contendo apenas
progestagénios) e nos anos 70 surgem as pílulas de segunda geração, com redução das dosagens
sem perda de eficácia.[36, 37] A inovação não se ficou por aí: nos anos 80 surge a pílula do dia
seguinte e em 1990 surge a terceira geração de pílulas, com doses ainda menores e com indicações
adicionais como o alívio do síndrome pré-menstrual e tratamento de acne. Além disso, com a sua
utilização disseminada outros benefícios lhes foram associados como a diminuição de risco de
desenvolvimento de tumores do ovário e do endométrio, osteoporose e anemia.[36, 38, 39]
A pílula trouxe uma reviravolta na forma como a sociedade encarava a sexualidade. Os
casais passaram a poder escolher quando e quantos filhos ter, emancipando a mulher dos deveres
domésticos e permitindo a sua entrada em força no mercado do trabalho, lado a lado com os homens.
Foi, em grande parte, graças ao aparecimento da pílula que o papel da mulher na sociedade sofreu
as alterações que sofreu, permitindo-nos atualmente dispor de poder e direito de escolha no que toca
a algo tão simples como o nosso próprio corpo.

3.1.2. Ciclo menstrual
É essencial a compreenção do funcionamento do ciclo menstrual para um correto
entendimento de qualquer método contracetivo hormonal, como é o caso das pílulas .
O ciclo menstrual feminino (Figura 3) resulta de uma indução e inibição da libertação de um
conjunto de hormonas, cuidadosamente coordenada pelo eixo hipotálamo-hipófise e ovários. Pelo
hipotálamo é produzida GnRH (gonadotropin-releasing hormone), a qual atua na hipófise induzindo a
produção de LH (luteoestimulina) e FSH (foliculoestimulina), e pelos ovários são produzidos
estrogénios e progestagénios, que exercem tanto funções de regulação uterina, como exercem
funções de regulação e contra-regulação do eixo hipotálamo-hipófise.[40, 41]
Este ciclo culmina com a ovulação e preparação do endométrio para a implantação do óvulo
fecundado e cursa, em média, ao longo de 28 dias, estando preconizado que o seu início se dá no 1º
dia da menstruação. A fase menstrual uterina resulta da ausência de fecundação no ciclo anterior, e
consequentemente, da redução dos níveis ováricos tanto de progesterona como de estrogénios, que
diminuem assim sua ação de feedback negativo sobre o hipotálamo. Com isto inicia-se, nos ovários,
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a fase folicular. Esta fase, com cerca de 14 dias, é
caracterizada pela indução pelo hipotálamo da libertação
de LH e FSH por parte da hipófise, que resulta na
estimulação de libertação de estrogénios por parte dos
ovários. A elevação moderada dos níveis de estrogénios,
que induz o início da fase proliferativa uterina, resulta
numa maior sensibilização dos recetores foliculares à
FSH,

e

consequentemente

numa

maturação

dos

folículos maiores e produção de ainda mais estrogénios
por feedback positivo. A partir de certo ponto, um dos
folículos torna-se dominante, com maior número de
recetores para FSH e produtor mais estrogénios. Este
aumento isolado dos níveis de estrogénios induz a
proliferação e espessamento do epitélio e a fluidificação
e alcalinização do muco vaginal, o que facilita o acesso
dos espermatozoides ao oócito após a ovulação. No final
da fase folicular, ao longo de 2 a 3 dias, os níveis de
estrogénios excedem o limite crítico induzindo, por
feedback positivo, um pico na libertação de FSH e LH
pela hipófise, que tem como consequência o evento tão
esperado: a ovulação. [40, 41].
Após a rutura e libertação do folículo, as células

Figura 3 - Alterações fisiológicas ao longo do
ciclo menstrual

do seu invólucro remanescentes no ovário (células da granulosa e de teca) dão origem ao corpo
lúteo. Este corpo produz progestagénios, tornando-os dominantes nesta fase do ciclo, designada de
fase lútea, ao invés do que ocorre no início do ciclo, em que se verifica um domínio apenas dos
estrogénios. Este aumento dos níveis de progesterona, associado a um aumento ligeiro dos níveis de
estrogénios, exerce uma ação de feedback negativo sobre o eixo hipotálamo-hipófise, que leva à
supressão do desenvolvimento de novos folículos no ovário e ao espessamento do muco vaginal. [40,
41]
Caso não ocorra a fertilização do oócito, cerca de 9 a 11 dias após a ovulação o corpo lúteo
começa a degenerar, levando à diminuição dos níveis de progestagénios e estrogénios. Tal resulta na
diminuição do aporte sanguíneo para o endométrio, atrofia e descamação do epitélio vaginal, que
consequentemente causa a menstruação. Com isto recomeça um novo ciclo.[40, 41]

3.2. Contraceção Oral Combinada
3.2.1. O que é e como funciona?
A COC ou pílula combinada é assim designada por abranger um conjunto de contracetivos
orais com dois tipos de hormonas na sua composição, nomeadamente estrogénios (geralmente o
etinilestradiol) e progestagénios (levonorgestrel, gestodeno, desogestrel, dienogest, drospirenona,
acetato de ciproterona ou de cloromadinona, etc...). Uma segunda molécula com atividade
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estrogénica presente em formulações mais recentes é o valerato de estradiol. O seu perfil de
segurança é potencialmente maior que o etinilestradiol, mas é necessária confirmação. [42, 43]
Segundo o esquema de administração e o seu grau de semelhança com o ciclo menstrual
fisiológico, os COC podem ser monofásicos, bifásicos, trifásicos ou quadrifásicos, sendo o esquema
monofásico o mais amplamente utilizado.[40] Podem ser tomados de forma contínua, apresentando
um conjunto de comprimidos placebo, ou diariamente ao longo de 21 dias, seguido de um período de
pausa de 7 dias, onde ocorre a hemorragia de privação.[34]
O seu efeito contracetivo resulta da sua capacidade de inibição da ovulação, por exercerem
feedback negativo sob o eixo hipotálamo-hipófise, prevenindo a elevação dos níveis de FSH e LH que
a precedem, e simultaneamente induzirem o espessamento do muco vaginal, pela ação dos
progestagénios nas células secretoras do endométrio, à semelhança do que acontece na fase lútea
do ciclo menstrual, dificultando assim a movimentação dos espermatozoides até ao oócito. [40, 42]

3.2.2. Indicações terapêuticas e outros benefícios associados
Além da indicação dos COC para a prevenção de gravidezes indesejadas em mulheres que
desejem um método contracetivo reversível, seguro e independente do coito, muitas outras
indicações lhe estão associadas, nomeadamente no controlo de desconfortos ou patologias
relacionadas com o ciclo menstrual (como irregularidade menstrual, dismenorreias, síndrome prémenstrual, redução do fluxo menstrual e prevenção da anemia ou ovários poliquísticos), de outras
patologias

ginecológicas

(como

doença

benigna

da

mama,

doença

inflamatória

pélvica,

endometriose, gravidez ectópica, fibromioma uterino ou melhoria dos sintomas da perimenopausa) ou
no tratamento do hiperandroginismo, manifestado geralmente na forma de hirsutismo (excesso de
pelos) ou acne.[34, 43]
Outros benefícios também se encontram associados à utilização da COC como a diminuição
do risco de cancro, nomeadamente do ovário, do endométrio e colorretal [43]

3.2.3. Contraindicações, efeitos adversos e outros riscos associados
Apesar dos benefícios associados à COC, tratando-se de um medicamento, deve ser usado
com precaução, estando contraindicado principalmente em mulheres em situações de gravidez, pósparto ou aleitamento, com doenças cardio ou cerebrovasculares e hepato-biliares, tromboembolismo,
cancro da mama. Deve usar-se com precaução em mulheres diabéticas, com hipertensão arterial,
com hiperlipidémias ou obesidade, fumadoras, epiléticas e com antecedentes de flebite e varizes,
depressão ou enxaqueca.[34, 43]
Como qualquer medicamento, também as pílulas combinadas possuem riscos associados à
sua utilização. Entre as reações adversas mais comuns à COC encontram-se cefaleias, hemorragias
intercíclicas ou “spotting”, fadiga, náuseas, vómitos, cólicas abdominais, retenção hídrica, congestão
varicosa e ainda tensão mamária e mastodinia, alterações de humor e depressão, hirsutismo,
diminuição da líbido, alterações de peso (±1 a 2 kg) e aparecimento de acne. [34, 43] Os estrogénios
em específico podem aumentar o risco de litíase biliar e originar os tumores benignos do fígado
(hepatomas), raros mas com consequências graves.[34]
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Um dos riscos mais conhecidos associado ao uso do COC, e também o que mais receio junto
da população gera, é o risco cardiovascular e de tromboembolismo, que é variável consoante o
progestativo administrado. De acordo com a EMA (European Medicines Agency) mulheres que não
façam qualquer tipo de contraceção hormonal combinada (oral, transdérmica ou vaginal) e não
estejam grávidas, apresentam o risco de desenvolvimento de um tromboembolismo venoso dentro de
um ano de cerca de 2 em 10,000 mulheres. Por outro lado para mulheres que tomem algum
contracetivo hormonal combinado com levonorgestrel, noretisterona ou norgestimato o risco aumenta
para cerca de 5-7 em 10,000 mulheres, e no caso de conter drospirenona, gestodeno ou desogestrel
risco aumenta ainda mais para cerca de 9-12 em 10,000 mulheres. No caso dos contracetivos
hormonais com cloromadinona, dienogest ou nomegestrol o risco ainda não é conhecido, estando a
decorrer ou em fase de planeamento estudos para o determinar.[44]

3.2.4. Cuidados a ter na toma de COC
De forma a garantir a eficácia das pílulas combinadas, as utilizadoras necessitam ter alguns
cuidados. Quando iniciam a toma de um COC pela 1ª vez, a não ser que seja iniciado no primeiro dia
do ciclo, nos primeiros 7 dias deve usar um método contracetivo adicional, uma vez que neste
período a sua proteção não é garantida.[42, 43]
A toma diária ao mesmo horário também de revela importante, visto a eficácia superior a 99%
destes métodos apenas se verificar se corretamente utilizado, sendo a eficácia determinada com a
utilização comum reduzida para 92%. [45]
No caso de ocorrer o esquecimento ou falha da toma de algum dos comprimidos, a janela
temporal para a sua toma sem comprometer o efeito é de 12h, sendo que, caso esta janela seja
ultrapassada, a utente deve seguir as seguintes indicações:[43, 46]


No caso das pílulas com até 20µg de etinilestradiol na sua composição:
Se ocorrer a falha na toma de apenas um comprimido, a utente deve toma-lo logo que

possível, podendo inclusive tomar 2 comprimidos no dia seguinte. Neste caso não é necessária a
adoção de um método contracetivo adicional.[43, 46]
Se ocorrer a falha na toma de dois ou mais comprimido, independentemente da altura do ciclo
em que ocorre, a utente deve usar contraceção adicional nos 7 dias seguintes. Além desta medida,
caso a falha ocorra na 1ª semana do ciclo, se ocorrer relação desprotegida deve considerar
contraceção de emergência. Caso se dê na 2ª semana e os comprimidos da 1ª semana tenham sido
corretamente tomados, não é necessário usar contraceção de emergência. Por último, caso o lapso
se dê na 3ª semana a utente deve terminar a embalagem e iniciar de imediato outra, sem tomar os
comprimidos placebo, caso a sua pílula os inclua. [43, 46]


No caso das pílulas com 30 a 35µg de etinilestradiol na sua composição:
Se ocorrer a falha na toma de apenas um ou dois comprimidos, a utente deve tomar o

primeiro comprimido esquecido logo que possível, podendo inclusive tomar 2 comprimidos no
mesmo dia. No caso de ter esquecido a toma de dois comprimidos, pode optar por continuar e no dia
seguinte tomar novamente 2 comprimidos para compensar ou por descartar o segundo para manter
o calendário. Neste caso não é necessária a adoção de um método contracetivo adicional.[46]
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Se ocorrer a falha na toma de três ou mais comprimido, independentemente da altura do ciclo
em que ocorre, a utente deve usar contraceção adicional nos 7 dias seguintes. Além desta medida,
caso a falha ocorra na 1ª semana do ciclo, se ocorrer relação desprotegida deve considerar
contraceção de emergência. Caso se dê na 2ª semana e os comprimidos da 1ª semana tenham sido
corretamente tomados, não é necessário usar contraceção de emergência. Por último, caso o lapso
se dê na 3ª semana a utente deve terminar a embalagem e iniciar de imediato outra, sem tomar os
comprimidos placebo, caso a sua pílula os inclua. [46]

3.2.5. Opções disponíveis em Portugal
a. Monofásicas[34]
Tabela 4 - Pílulas combinadas monofásicas comercializadas em Portugal

Estrogénio

Progestagénio

Dosagem

Marcas disponíveis

Etinilestradiol

Ciproterona

0.035 mg + 2 mg

Diane 35®, Generis®

Etinilestradiol

Cloromadinona

0.030 mg + 2 mg

Chariva®, Libeli®, Clarissa®, Belara®, Jeniasta®

Etinilestradiol

Desogestrel

0.03 mg + 0.15 mg

Etinilestradiol

Desogestrel

0.02 mg + 0.15 mg

Etinilestradiol

Dienogest

0.03 mg + 2 mg

Etinilestradiol

Drospirenona

0.03 mg + 3 mg

Marvelon®, Regulon®, Estmar®, Generis®,
Aurovitas®, Mylan®
Mercilon®, Novynette®, Estmar®, Generis®,
Aurovitas, Mylan®
Sibilla®, Valette®, Denille®
Yasmin®, Aranka®, Drosure®, Sidreta®,
Drosianne®, Generis®, Mylan®
Yaz®, Yasminelle®, Arankelle® , Betroa®,

Etinilestradiol

Drospirenona

0.02 mg + 3 mg

Daylette®, Dioz ®, Droseffik®, Drosianelle®,
Drosdiol®, Drosurall®, Sidretella®, Generis®,
Mylan®

Etinilestradiol

Gestodeno

0.015 mg + 0.06 mg

Minesse®, Microgeste®

Etinilestradiol

Gestodeno

0.03 mg + 0.075 mg

Gynera®, Minulet®, Effiplen®, Sofiperla®, Generis®

Etinilestradiol

Gestodeno

0.02 mg + 0.075 mg

Etinilestradiol

Levonorgestrel

0.02 mg + 0.1 mg

Effilevo®, Miranova®, Generis®

Etinilestradiol

Levonorgestrel

0.03 mg + 0.15 mg

Microginon®

Estradiol

Nomegestrol

1.5 mg + 2.5 mg

Zoely®

Minigeste®, Harmonet®, Estinette®, Juliperla®,
Generis®

b. Multifásicas[34]
Tabela 5 - Pílulas combinadas multifásicas comercializadas em Portugal

Estrogénio

Progestagénio

Etinilestradiol

Desogestrel

Dosagem
A – 0.04 mg + 0.025 mg
B – 0.03 mg + 0.125 mg

Marcas disponíveis
Bifásica

A – 0.03 mg + 0.05 mg;
Etinilestradiol

Gestodeno

B – 0.04 mg + 0.07 mg;

Trifásica

C – 0.03 mg + 0.1 mg

Gracial®

Tri-Minulet®,
Tri-Gynera®

A – 0.03 mg + 0.05 mg;
Etinilestradiol

Levonorgestrel

B – 0.04 mg + 0.075 mg;

Trifásica

Trinordiol®

C – 0.03 mg + 0.125 mg
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A – 2 cp: VE 3 mg;
Valerato de
Estradiol (VE)

B – 5 cp: 2 mg + 2 mg
Dienogest

C – 17 cp: 2 mg + 3 mg

Quadrifásica

Qlaira®

D – 2 cp: VE 1 mg;
E – 2 cp placebo

3.3. Contraceção Oral Progestativa
3.3.1. O que é e como funciona?
A COP ou minipílula inclui os contracetivos orais com apenas progestagénios (em Portugal
apenas desogestrel) na sua composição. Apresenta níveis de eficácia ligeiramente inferiores que a
COC, por inibir a ovulação, pela supressão por feedback negativo do pico de FSH e LH, em apenas
97% dos casos, uma vez que a sua ação contracetiva está principalmente associada à indução do
espessamento do muco vaginal.[43, 45] No entanto também contribui para esta ação a inibição da
atividade ciliar nas trompas de Falópio e da atrofia do endométrio, impedindo a implantação do óvulo,
caso ocorra fecundação.[40]

3.3.2. Indicações terapêuticas
A COP está indicada como contracetivo principalmente no caso de mulheres que desejem um
método contracetivo reversível, seguro e independente do coito mas para as quais é contraindicada a
utilização da COC. Nesta situação enquadram-se mulheres com intolerância a estrogénios ou
hiperestrogenismo endógeno, em situação de amamentação após 3 semanas do parto, com
antecedentes pessoais e ou familiares de tromboembolismo venoso ou trombose venosa superficial,
com, fumadoras, síndrome pré-menstrual, cefaleias ou hipertensão controlada.[43]

3.3.3. Contraindicações, efeitos adversos e outros riscos associados
No que diz respeito a contraindicações, comparativamente com a COC, a minipílula
apresenta uma lista significativamente menor dado o seu risco tromboembólico e efeito metabólico
reduzidos.[43] Assim sendo este método contracetivo oral encontra-se contraindicado principalmente
em mulheres grávidas, com risco cardiovascular multifatorial, doença hepática, hemorragias vaginais
não diagnosticadas, cancro da mama ou outros tumores hormonodependentes.[34, 43, 47] No caso
de mulheres a amamentar, a produção e a qualidade do leite materno não são alteradas; contudo,
devido aos metabolitos excretados, deverá usar-se com precaução.[34]
Dentro dos efeitos adversos mais comuns da COP encontram-se alterações do humor e
depressão, cefaleias, náuseas, hemorragias uterinas irregulares e amenorreia, mastodinia e tensão
mamária, acne, aumento de peso e, eventualmente possíveis aumentos dos níveis de glucose e
triglicerídeos.[34, 43]

3.3.4. Cuidados a ter na toma de COP
De forma a garantir a eficácia contracetiva da minipílula, as suas utilizadoras necessitam ter e
atenção alguns detalhes. O inico da sua toma dever ser feito imediatamente após o término da pílula
anterior, não sendo necessária a utilização de um método contracetivo adicional nos 7 dias
consequentes. [43, 46]
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A sua toma é diária e contínua, e é extremamente importante a manutenção de um horário
fixo, visto a janela temporal para a sua toma sem comprometer o efeito ser de apenas 3h, e a eficácia
ligeiramente inferior a 99% deste método apenas se verificar com a sua correta utilização, sendo a
eficácia determinada com a utilização comum reduzida para 90%, abaixo inclusive da COC.[45]
No caso de ocorrer o esquecimento ou falha da toma de algum dos comprimidos, a janela
temporal para a sua toma sem comprometer o efeito é significativamente inferior à dos COC, sendo
que, caso esta janela seja ultrapassada, e ocorra a falha na toma de um ou mais comprimidos a
utente deve seguir as seguintes indicações:[43, 46]


Caso se trate de uma mulher em ciclo menstrual, deve tomar logo que possível o comprimido
esquecido, e usar contraceção adicional. Caso ocorra relação desprotegida neste período a deve
considerar a utilização de contraceção de emergência.



Caso se trate de uma mulher em pós parto há menos de 6 meses, deve tomar o comprimido
esquecido logo que possível, mas não necessita usar contraceção adicional.

3.3.5. Opções disponíveis em Portugal[34]
Tabela 6 - Minipílulas comercializadas em Portugal

Progestagénio

Dosagem

Marcas disponíveis

Desogestrel

0.075 mg

Cerazette®, Azalia®, Aurovitas®

3.4. Contraceção Oral de Emergência
3.4.1. O que é e como funciona?
A COE ou pílula do dia seguinte engloba os métodos contracetivos orais destinados a ser
tomados até 120h após relações sexuais desprotegida. Como tal, não constituem uma medicação
anticoncecional regular, representando contracetivos de último recurso.[34, 48]
Estes métodos baseiam-se na toma de doses elevadas de progestagénios, levonorgestrel ou
acetato de ulipristal (modulador do recetor da progesterona), que por sua vez causam a inibição e/ou
atraso da ovulação pela supressão do pico da LH, bem como o espessamento do muco vaginal. Ou
seja, apenas interferem com o processo ovulatório se administrados antes de ocorrer o pico de LH,
não tendo efeito contracetivo quando administrados após esta fase do ciclo. Assim sendo não
causam aborto e não estão indicados para a interrupção voluntária da gravidez.[48-50]
Apesar de ambos os progestagénios utilizados na contraceção de emergência apresentarem
o mesmo mecanismo de ação, existem algumas particularidades nas quais apresentam diferenças,
nomeadamente na janela para a toma, que para os COE contendo 1,5mg de levonorgestrel é de
apenas 72h após a relação desprotegida, enquanto para as 30 mg de acetato de ulipristal a janela
pode ir até aos 5 dias. Outra diferença significativa é a eficácia na prevenção da gravidez, que se
manifesta superior no caso do acetato de ulipristal, sendo cerca de 95%, comparativamente com o
levonorgestrel, que previne a gravidez apenas em 90% dos casos.[34, 49, 50]
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3.4.2. Indicações terapêuticas

A contraceção de emergência está indicada para a prevenção de gravidezes indesejadas
resultantes de relações sexuais desprotegidas ou falha do método contracetivo habitual.[48-50]

3.4.3. Contraindicações, efeitos adversos e outros riscos associados
Qualquer mulher ou jovem em idade reprodutiva pode usufruir de contraceção de
emergência, uma vez que não há contraindicações absolutas, a não se a hipersensibilidade a algum
dos componentes, nem limites de idade para a sua utilização.[48]
No entanto doentes com alteração da função hepática, grávidas ou a amamentar, devem
utiliza-la com precaução bem como, em especial no caso do acetato de ulipristal, doentes asmáticas
ou que já tenham usado a COE no mesmo ciclo menstrual.[34, 49, 50]
Entre as reações adversas mais comuns encontram-se náuseas, vómitos, dores abdominais,
cefaleias, vertigens, irregularidade menstrual e tensão mamária. No caso do acetato de ulipristal
ocorrem ainda espasmos musculares, perturbações do humor, dismenorreia, fadiga e, com menor
frequência tremores, prurido, visão turva e rubor facial. [34, 49, 50]

3.4.3. Opções disponíveis em Portugal
Tabela 7 - Pílulas do dia seguinte comercializadas em Portugal
Progestagénio

Dosagem

Marcas disponíveis

Levonorgestrel

1.5 mg

Norlevo®, Postinor®

Ulipristal

30 mg

EllaOne®

3.5. Interferentes com a ação dos contracetivos orais hormonais
Dada a similitude entre substâncias ativas presentes nas pílulas contracetivas combinadas,
minipílulas e pílulas do dia seguinte, as interações medicamentosas revelam-se transversais a todas,
sendo que os principais interferentes na sua ação se revelam fármacos indutores enzimáticos, que
podem ser consultados na tabela 8.[34, 49, 50]
Apesar da eficácia da pílula contracetiva não ser diretamente afetada por antibióticos de
largo-espetro, quando administrados via oral poderá existir alteração da flora intestinal causando
vómitos ou diarreia, o que pode justificar o aconselhamento de proteção contracetiva adicional,
durante a terapêutica e nos 7 dias seguintes.[43]
Nos casos de doentes a fazer terapia anticonvulsivante que pretendam adotar métodos
contracetivos hormonais, deve preferir-se regimes anticonvulsivantes com valproato de sódio e optar
por dosagens de estrogénios superiores a 30μg de etinilestradiol.[43] No caso específico da
lamotrigina, apesar deste fármaco não interferir com a ação contracetiva das pílulas, a situação
contrária verifica-se, uma vez que com a administração concomitante de COC e lamotrigina resulta
numa diminuição significativa das concentrações plasmáticas de lamotrigina. Assim sendo, a dose de
manutenção da lamotrigina necessitará de ser aumentada ou diminuída na maioria dos casos quando
se iniciar ou terminar a utilização de contracetivos hormonais.[51]
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Não se recomenda o uso concomitante de levonorgestrel 1,5 mg com medicamentos que
contenham na sua composição acetato de ulipristal, uma vez que por este se tratar de um modulador
do recetor da progesterona que pode interagir com a atividade progestacional do levonorgestrel.[50]
Tabela 8 - Interferentes com a ação dos Contracetivos Orais Hormonais

Não interferem

Podem diminuir a ação os COH

[47, 51]

[47],[52]

Anticonvulsivantes:

Anticonvulsivantes:

Lamotrigina, ác. valpróico, gabapentina,

Fenitoína, fenobarbital, carbamazepina,

levetiracetam.

oxcarbazepina, barbitúricos, primidona,
[47],[52]

Antibióticos de largo-espetro:*

topiramato, felbamato[53].

Amoxicilina, ampicilina, ciprofloxacina,

Antibióticos anti-tuberculosos:

ofloxacina, azitromicina, claritromicina,

Rifampicina, rifamicina, rifabutina

tetraciclina, doxiciclina, metronidazol, etc...

Chá de Hipericão / Erva de S.João

Antifúngicos

[47]

Antiparasitários

[47],[52]

[47],[52]

[53-55]

Antiretrovíricos:
[47]

Efavirenz, Ritonavir, Nevirapin
Griseofulvina

[47],[52]

Vómitos até 2h após a toma

[46],

Diarreia persistente até 24h após a
toma.

[52]

3.6. Ações de sensibilização promovidas
3.6.1 Questionários
Com o objetivo de apurar os conhecimentos e estimular a refleção acerca da temática da
contraceção oral hormonal na população em geral, elaborei o questionário diagnóstico em anexo
[Anexo IV], designado “Pílula contracetiva e Pílula do dia seguinte”. Este foi divulgado nas redes
sociais, tanto na minha página pessoal, como na página do Facebook® da FdC, tendo sido desta
forma angariadas 295 respostas, maioritariamente do sexo feminino (92,5%) e com idade
compreendida entre os 16 e os 25 anos (69,8%). As respostas completas podem ser visualizadas no
Anexo V.
Com este questionário verifiquei que vários mitos ainda assombram a classe dos
contracetivos orais, nomeadamente a ideia de que todos os antibióticos “cortam o efeito da pílula”,
com quase 60% dos inquiridos a selecionar esta opção, ou que a pílula do dia seguinte induz o aborto
(28.4%). Com isto, associado às experiencias nos atendimentos, tornou-se mais evidente que,
aquando da sensibilização e educação da população acerca desta temática, as interações e
interferentes se revelavam um ponto fulcral.
Apesar da principal indicação para a toma das pílulas contracetivas ser para a prevenção de
gravidezes indesejadas, a maior parte das inquiridas (63,8%) afirma ter iniciado a sua utilização com
objetivos distintos, como por exemplo ajudar no tratamento de problemas como acne ou anemia,
tratamento de dismenorreias ou regularização do ciclo menstrual.
Das 85 inquiridas que afirmou já ter recorrido à contraceção de emergência, revela-se
preocupante que 29 o justifique com ausência de utilização de um método contracetivo, o que
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demonstra mais uma vez a importância da educação da população acerca das alternativas
contracetivas existentes no mercado.
Relativamente à questão dos locais de venda da contraceção de emergência, a grande
maioria dos inquiridos (96,6%) afirma preferir a sua aquisição em farmácias ao invés de
parafarmácias, principalmente por afirmarem confiar mais no aconselhamento dado na farmácia
(93,2%). Dos 10 indivíduos que afirma preferir a aquisição em parafarmácias, a maioria (6) afirma ser
por se tratarem de locais onde não são feitas perguntas.

3.6.2 Folheto Informativo
De forma a transmitir a informação essencial às utentes que manifestassem dúvidas
relativamente à toma correta e outras questões acerca das pílulas contracetivas, elaborei um folheto
informativo [Anexo VI], sucinto e com linguagem simples e direta.

3.7. Caso Prático
Jovem com 26 anos do sexo feminino, dirige-se à FdC e solicita uma pílula do dia seguinte.
Antes de dispensa realizo um breve questionário de forma a averiguar eventuais interações
medicamentosas, há quanto tempo se tinha dado a relação desprotegida, etc…
A utente informa que não faz mais nenhuma medicação além da pílula contracetiva, que a
relação desprotegida ocorreu no dia anterior e que solicita a pílula do dia seguinte, apesar de tomar
corretamente a pílula contracetiva, por se encontrar a fazer antibioterapia (Amoxicilina + ácido
clavulânico 875/125mg, 12h/12H, durante 1 semana). Afirma também que após ter tentado
esclarecer-se através da linha de apoio “Sexualidade em linha”, no que diz respeito à interação do
antibiótico (AB) com a pílula contracetiva, foi aconselhada a tomar a contraceção de emergência
(COE), tendo-lhe sido também transmitido que, aquando da dispensa do AB devia ter-lhe sido
comunicado pelo farmacêutico que o AB em questão diminui a eficácia da COC.
Com o levantamento desta questão esclareço a utente que as guidelines mais recentes da
OMS afirmam com segurança que o antibiótico em questão não interfere com a contraceção oral, e
que dentro da classe dos AB apenas os anti-tuberculosos podem diminuir a eficácia da pílula.
Acrescento também que a única forma frequente que os AB podem interferir com a ação da pílula
contracetiva é no caso de causarem vómitos ou diarreia, até 2h ou 24h após a toma do comprimido
diário, respetivamente.
Após o esclarecimento questiono a utente se continua a desejar adquirir o medicamento
solicitado. A utente fica reticente e informa-me que no dia anterior teve vários episódios diarreicos.
Com a comunicação desta última informação aconselho a utente a jogar pelo seguro e a tomar a
COE.
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4. Tabaco e cessação tabágica: “Fumar 1 ou 10 é igual, faz tudo mal!”
O tabaco representa a principal causa de morte e doença prevenível, sendo que todos os
anos morrem cerca de 7 milhões de pessoas como consequência do fumo do tabaco. Dessas,
890.000 morrem como consequência de exposição passiva ao fumo de outros, e podem inclusive
nunca ter fumado na vida.[56, 57] Tendo isto, e tendo em conta que no ano de 2013, 22,6% da
população portuguesa consumia regularmente tabaco, este revela-se um problema de saúde pública
da maior relevância para os profissionais de saúde em geral, e para os farmacêuticos em especial,
dada a sua relação de proximidade da população.[58]

4.1. Consequências do consumo de tabaco
4.1.1. Malefícios associados ao consumo do tabaco
O ato de fumar, seja ativa ou passivamente, aumenta o risco de desenvolvimento de
inúmeras patologias, como por exemplo de 17 tipos de cancro, entre os quais o do pulmão, da
traqueia, dos brônquios, da laringe e orofaringe, do esófago, do estômago, do pâncreas, do fígado, da
bexiga, rins e ureteres, do cólon e reto, do colo do útero e leucemia mielóide aguda, bem como de
não sobreviver ao seu tratamento. Em especial no caso do cancro do pulmão, este risco é 25 vezes
superior ao dos não fumadores. Principalmente no que diz respeito a doenças pulmonares, os
fumadores apresentam maior risco para o seu desenvolvimento, bem como para a ocorrência de
exacerbações, apresentando inclusive um risco 12 a 13 vezes superior de morrer como consequência
de doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC).[57]
Também é maior para os fumadores o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares
como doença coronária, em duas a quatro vezes, hipertensão arterial (HTA), enfarte agudo do
miocárdio (EAM) ou acidente vascular cerebral (AVC) (2 a 4x) e Diabetes Mellitus tipo II (30 a 40%
superior). Mesmo pessoas que fumem menos do que cinco cigarros por dia podem desenvolver sinais
precoces de doença cardiovascular.[57]
No que diz respeito à reprodução, o consumo do tabaco pode interferir com a qualidade do
esperma, o que podes aumentar a propensão para o desenvolvimento de infertilidade e para a
geração de fetos com defeitos congénitos. No caso de mulheres grávidas fumadoras, estas
apresentam um maior risco para a ocorrência de abortos espontâneos, gravidezes ectópicas, partos
prematuros e de bebés com baixo peso fetal, defeitos congénitos ou nado-morto.[57]
Problemas da cavidade oral e perda de dentes, cataratas e outros problemas de visão, artrite
reumatóide, baixa densidade óssea, representam muitos outros problemas de saúde que, apesar do
risco do seu desenvolvimento ser inferior, por exemplo, ao do cancro do pulmão, servem também
como bons argumentos na promoção da cessação tabágica. [57]
Felizmente basta 1 ano para que, após cessar o consumo de tabaco, o risco de
desenvolvimento de EAM de um ex-fumador diminua significativamente. Passados 5 anos da
cessação o risco de EAM torna-se equivalente ao de um não fumador e os riscos de desenvolvimento
de cancros como o da garganta, da boca, do esófago e da bexiga diminuir para metade. No entanto,
para o risco de desenvolvimento de cancro do pulmão atingir essa mesma marca, são necessários 10
anos.[57]
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O facto de todas estas consequências negativas serem preveníveis com a eliminação de um
simples hábito reforça a importância da intervenção do farmacêutico junto da população, em primeiro
lugar na prevenção primária através da educação dos jovens para que não optem por iniciar o
consumo de tabaco, mas também junto da população fumadora através da divulgação das
consequências do seu hábito e das ajudas disponíveis no mercado para a sua cessação.

4.1.2. Benefícios associados ao consumo do tabaco
Apesar de serem extremamente poucos e, como seria de esperar, raramente recordados,
existem deveras benefícios associados ao consumo de tabaco.
Um dos benefícios mais conhecido e estudado associado ao tabaco é a sua influência no
desenvolvimento da doença de Parkinson. A grande maioria dos sintomas da doença de Parkinson
está relacionada com a neurodegeneração dos circuitos dopaminérgicos, no entanto outros sistemas
de neurotransmissão parecem estar envolvidos, como por exemplo o sistema colinérgico. Isto pode
justificar a correlação negativa verificada por inúmeros estudos entre a existência de hábitos
tabágicos e o desenvolvimento da doença de Parkinson. Esta correlação pode dever-se a uma ação
neuroprotetora da nicotina, o que revela uma nova potencial indicação terapêutica para
medicamentos contendo esta substância, além do seu uso no auxílio da cessação tabágica. [59]
Outra patologia na qual o tabaco parece ter uma influência positiva é na Colite Ulcerosa.
Indivíduos fumadores apresentam um risco menor para o seu desenvolvimento, e mesmo em
indivíduos com a patologia instalada, o tabaco demonstrou melhorar o seu desfecho e diminuir a
necessidade de colectomia, isto é, da remoção do intestino grosso. A Colite ulcerosa trata-se de uma
doença inflamatória intestinal, à semelhança da doença de Crohn, no entanto nesta última o efeito
benéfico do tabaco não se verifica, muito pelo contrário, os seus efeitos tendem a resultar em
desfechos clínicos desfavoráveis.[60, 61]

4.2. Tratamento disponível
4.2.1. Medidas não farmacológicas
Os sintomas de abstinência da nicotina aquando da cessação tabágica podem ser
contrariados com tratamento farmacológico, no entanto a terapia comportamental com a alteação da
atitude do doente para com a substância revela-se fundamental para o sucesso da terapêutica e
consequentemente, da cessação do hábito tabágico. Dentro dos objetivos desta terapia encontra-se a
promoção de atitudes como descartar o “kit de fumador” (isqueiro e maço), alterar a rotina diária
introduzindo hábitos de alimentação saudáveis, evitar estimulantes como refrigerantes ou café,
introduzir hábitos de exercício e outras técnicas de relaxamento, o redirecionamento do dinheiro
previamente gasto em tabaco para a realização ou aquisição de outras recompensas, entre outras.
[62]
No que diz respeito a terapias alternativas, como hipnose, acupuntura, fitoterapia ou
homeopatia, a sua eficácia não se encontra comprovada, não estando por isso recomendadas. No
entanto, dado o grau de segurança associado a estas atividades, se um doente desejar introduzi-las
no seu plano de cessação, a atitude ideal é de desencorajamento, mas nunca proibição.[62]
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4.2.2. Tratamento farmacológico

Apesar dos relatos de casos de sucesso de cessação tabágica sem recurso a qualquer
auxílio terapêutico serem relativamente frequentes, para a grande maioria dos fumadores esse não é
o desfecho mais provável, visto que apesar de 80 a 90% dos fumadores afirmar querer desistir,
apenas 30% já efetivou alguma tentativa, e destes apenas 5% acaba por ser bem-sucedido. Tendo
isto, e dada a panóplia de ajudas farmacológicas com eficácia comprovada disponíveis (tabela 9), se
os fumadores procurarem ajuda especializada as suas hipóteses de sucesso aumentam
drasticamente. [62]
Tabela 9 - Tratamento farmacológico disponível para a Cessação tabágica[62, 63]

Medicamento
Gomas medicamentosas
para mascar de Nicotina
(Nicorette®, Nicotinell® ou
Niquitin Menta Fresca®)

Pastilhas de Nicotina
(Nicotinell®)

Sistemas transdérmicos
de Nicotina
(Nicopatch®, Nicotinell® ou
Niquitin Clear®)

Comprimidos
orodispersíveis ou para
chupar de Nicotina
(Niquitin Menta®)

Bupropiom
(Elontril® ou Welbutrim XR®)

Vareniclina
(Champix®)

Posologia
MNSRM
8 a 12/dia
 2mg se fuma ≤24 cig/dia
 4mg se fuma ≥25 cig/dia
MNSRM
MNSRM
1/dia
 Se fuma ≤9 cig/dia: 14mg/dia por 6 sem, depois 7mg/dia por 2
sem.

Duração do
tratamento

Até 12 semanas

3 a 6 meses

8 a 12 semanas

 Se fuma ≥10 cig/dia: 21mg/dia por 4 sem, depois 14mg/dia por
2 sem, depois 7mg/dia por 2 sem.
MNSRM
1,5mg, 2,5mg ou 4mg
Posologia variável consoante o número de cigarros consumidos.
Seguir indicações do Folheto Informativo.
MSRM
 Dia 1 a 3: 150mg/dia
 Dia 4 em diante: 150mg 2x/dia
MSRM
Dia 1 a 3: 0,5mg /dia
Dia 4 a 7: 0,5mg 2x/dia
Dia 8 em diante: 1mg 2x/dia

3 a 6 meses
Iniciar 1 a 2 semana
antes de deixar.
2 a 6 meses
Iniciar 1 semana
antes de deixar.
3 a 6 meses

a. Terapias de substituição de nicotina
A principal causa da dependência associada ao tabaco está associada ao seu teor em
nicotina, apesar de não ser a única. Esta revela-se uma substância que imediatamente após inalação
atinge em segundos o sistema nervoso central (SNC), onde exerce a sua ação estimuladora dos
recetores nicotínicos colinérgicos (nAchR) α4β2 envolvidos no circuito da recompensa, libertando
dopamina e noradrenalina. Disto resulta uma sensação de estimulação cognitiva e psicológica,
geralmente percecionada como agradável. O problema está na gradual dessensibilização destes
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recetores que resulta no aparecimento de sintomas de abstinência na ausência do seu consumo,
como irritabilidade, inquietude, ansiedade, depressão, fadiga, aumento de apetite, falta de
concentração e memória, cefaleias, insónias e tonturas, que fazem com que os fumadores voltem a
fumar, de forma a prevenir ou contrariar o seu aparecimento, resultando assim no desenvolvimento
de uma dependência física e psicológica, e consequentemente no seu consumo crónico.[62]
Assim sendo, faz todo o sentido a utilização de medicamentos com nicotina na sua
constituição no tratamento desta dependência, de forma a colmatar o défice de nicotina sentido
aquando da cessação tabágica.
Apesar das várias opções disponíveis no mercado possuírem na sua constituição nicotina
semelhante à presente no tabaco, a sua forma de disponibilização a nível cerebral acaba por ser
diferente, devido à menor quantidade absorvida e às diferentes formas de administração, o que faz
toda a diferença no sucesso da terapia. As terapias de substituição de nicotina acabam por ter
principalmente como objetivos o combate imediato dos sintomas de abstinência, sentidos
principalmente nas primeiras 4 a 12 horas após a cessação tabágica, bem como a diminuição gradual
do número de recetores nicotínicos, que por consequência do consumo crónico de tabaco se
encontram dessensibilizados e sobre expressos.[62]
No entanto, uma vez que se tratam de medicamentos, mesmo sendo MNSRM e podendo ser
dispensados apenas com indicação farmacêutica, apresentam alguns efeitos adversos que os
doentes podem experienciar, especialmente se excederem a posologia indicada, entre os quais
cefaleias, tonturas, soluços, dores de garganta, irritação ou secura da boca, náuseas, vómitos ou
outras alterações digestivas.[62]

b. Bupropiom
O bupropiom trata-se de um antidepressivo inibidor da recaptação de dopamina e
noradrenalina, e atua mimetizando o efeito da nicotina tabágica por levar ao aumento deste dois
neurotransmissores, o leva a uma redução significativa dos sintomas de privação, mas inibe a função
dos recetores nicotínicos, normalmente estimulados pela nicotina, o que se pensa contribuir para a
sua eficácia como auxiliar na cessação tabágica. Desta forma o bupropiom ajuda na diminuição do
desejo de fumar, aumentando para o dobro o sucesso na abstinência, quando comparado com um
placebo.[62]
Este medicamento encontra-se maioritariamente indicado na prevenção de recaídas de volta
para hábitos tabágicos, principalmente no caso de alcoólicos em recuperação, e na prevenção do
ganho de peso, muito frequente no período pós-cessação tabágica.[62]
Dentro das principais contraindicações para o seu uso encontram-se utilização de fármacos
inibidores da monoamina oxidase (iMAO) nas semanas anteriores, gravidez e amamentação,
histórico de patologias convulsivas, de tumores cerebrais ou de utilização de benzodiazepinas,
distúrbios alimentares, bipolaridade, síndrome de abstinência alcoólica, insuficiência hepática severa
ou cirrose.[62]
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c. Vareniclina
A vareniclina representa o primeiro fármaco desenvolvido especificamente para o tratamento
da adição tabágica, sendo inclusive tratamento de primeira linha.[62]
Este fármaco atua nos nAChR α4β2, os recetores nicotínicos mais prevalentes no SNC,
através dos quais a nicotina exerce os seus efeitos e, consequentemente com maior relevância para
o desenvolvimento e tratamento da dependência tabágica. A vareniclina possui elevada afinidade
para os nAChR α4β2 do sistema mesolímbico dopaminérgico, onde exerce ação de agonista parcial
seletivo. Também exerce ação como agonista parcial, embora significativamente mais modesta, nos
nAChR α3β2, α3β4 e α6/ α3β2β, e como agonista total nos nAChR α7.[62]
No tratamento da dependência tabágica, o agonismo parcial da vareniclina nos nAChR α4β2
favorece a abstinência pela sua estimulação dos neurónios dopaminérgicos e consequente
atenuação do desejo e dos sintomas de abstinência, bem como pela sua inibição da ligação da
nicotina aos mesmos, diminuindo a satisfação e sensação de recompensa geralmente resultante do
consumo dos cigarros.[62]

d. Segunda linha de tratamento
Dentro dos medicamentos não considerados primeira linha de tratamento, mas também
utilizados no tratamento da dependência e promoção da cessação tabágica, encontram-se a clonidina
e a nortriptilina. Estes representam alternativas sujeitas a receita médica, destinadas a ser usadas
sob vigilância médica e em doentes com incapacidade demonstrada de cessar o consumo tabágico
com a medicação de primeira linha, ou no quais esta se revela contraindicada.[62]
A clonidina (Catapresan®) é um anti-hipertensor, com ação agonista nos recetores α2adrenérgicos do SNC, que suprime eficazmente os sintomas agudos da abstinência da nicotina, como
tensão, irritabilidade, ansiedade, desejo e inquietude. Este fármaco parece ser mais eficaz no caso
das mulheres, apesar destas geralmente responderem não tão positivamente aos tratamentos de
cessação tabágica. Entre os seus principais efeitos adversos encontra-se acima de tudo xerostomia,
mas também sedação, fadiga, hipotensão ortostática, tonturas e obstipação.[62]
Aquando da cessação da sua utilização, esta deve ser feita de forma gradual, ao longo de 2 a
4 dias, de forma a prevenir a ocorrência de certos sintomas como nervosismo, agitação, cefaleias,
tremores ou hipertensão por “rebound”.[62]
A nortriptilina (Norterol®) trata-se de um antidepressivo tricíclico inibidor da recaptação, em
especial da noradrenalina, mas também da serotonina.[64] Este antidepressivo já se demonstrou tão
eficaz na cessação tabágica quanto algumas das alternativas de primeira linha, como o bupropiom e
a terapia de substituição de nicotina, aumentando para o dobro as taxas de abstinência. Também foi
atribuído a este fármaco a capacidade de atenuar ligeiramente os sintomas de privação nicotínica.
Tendo isto a sua ação na cessação tabágica revela-se independente da sua ação antidepressiva,
apesar da última também se demonstrar relevante dada a relação estabelecida entre os hábitos
tabágicos e os sentimentos depressivos, mas o seu uso não está restrito a doentes em processo de
cessação tabágica com histórico de episódios depressivos.[62]

39

Beatriz Fernandes

Relatório de Estágio Profissionalizante
Farmácia do Calendário

Entre os efeitos adverso associados à nortriptilina encontram-se efeitos anticolinérgicos
(xerostomia, visão turva, obstipação e retenção urinária), efeitos resultantes da ativação dos
recetores histaminérgicos H1 (sedação e aumento de peso) e α1-adrenérgicos (hipotensão
ortostática). Doentes com patologia cardíaca ou doença cardiovascular devem usar este
medicamento com elevada precaução, dado o risco de efeitos adversos cardíacos resultantes da sua
interferência na condutividade cardíaca. A sua utilização a longo-prazo não é recomentada, sendo
que a dose máxima pode ser continuada até um período de 8 a 12 semanas. É necessário ter em
atenção que aquando da cessação do tratamento, a dose deve ser gradualmente diminuída, de forma
a não serem verificados sintomas de abstinência.[62, 64]
Apesar do seu efeito benéfico no auxílio da cessação tabágica, uma das principais razões
para a falha da sua inclusão na lista de medicamentos de primeira-linha prende-se principalmente
com elevado risco de morte associado à sua overdose, o que requer atenção redobrada aquando da
sua prescrição. No entanto, esta revela-se uma opção de tratamento com um peso significativo, dada
a sua eficácia comparável com as opções de primeira linha, segurança e baixo preço.[34, 62, 64]

4.2.3. Cigarros eletrónicos como adjuvantes terapêuticos
Os cigarros eletrónicos não se encontram classificados, nem pela Food and Drug
Administration nem pela European Medicine Agency, como tratamento para a cessação tabágica,
sendo uma das maiores preocupações associadas a estes dispositivos amplamente utilizados o facto
de o que é inalado durante a sua utilização não ser apenas vapor de água e nicotina. Na composição
dos seus cartuchos encontra-se também propilenoglicol e glicerina, aditivos usados em larga escala
na criação de fumo falso. Apesar de ambos serem classificados como seguros as consequências da
sua exposição crónica exigem mais estudos.[65]
No entanto, se um indivíduo se mostrar relutante a tentar deixar de fumar, com ou sem o
recurso a qualquer outra forma de auxílio na cessação tabágica, a não ser com recurso ao cigarro
eletrónico, este recurso não deve ser demovido.[62]

4.3. Ações de sensibilização promovidas
De forma a transmitir a informação essencial às utentes que manifestassem hábitos
tabágicos, com ou sem interesse na adesão à cessação tabágica, elaborei um folheto informativo
[Anexo VII], sucinto e com linguagem simples e direta, nos quais estavam descritos alguns dos
principais malefícios do tabaco, bem como os benefícios associados à cessação tabágica, os meios
terapêuticos disponíveis e a duração dos respetivos tratamentos.
Além desta ação, promovi também a partilha dos principais malefícios do tabaco, bem como
os benefícios associados à cessação tabágica na página do Facebook® da FdC [Anexo X].
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Conclusão
Com a realização destes projetos pude verificar na primeira pessoa a real influência que a
classe farmacêutica pode ter nos hábitos de toda a população, desde os mais pequeninos até aos
mais velhos. Destaco que em cada um dos projetos tentei sempre colocar o meu cunho pessoal.
Ao longo da ação de sensibilização infantil acercar da proteção solar foi-me permitido o
contato com os mais pequenos, algo que sempre foi para mim uma área de interesse, e perceber a
influência real que, como profissionais de saúde, podemos ter nos seus conhecimentos. Apesar de
estar lá para os ensinar, fiquei feliz de verificar que o seu domínio desta temática já era elevado,
como resultado de iniciativas anteriores do mesmo género.
Relativamente ao projeto de reorganização do espaço físico da farmácia, este foi iniciado com
base num princípio pessoal de tentar deixar os locais por onde passo melhores do que os encontro.
Os princípios que tentei implementar revelaram-se fortemente influenciados pelos hábitos de
organização e profissionalismo que nos são incutidos ao longo dos 5 anos de trabalho prático em
laboratório do MICF. Felizmente os seus resultados permitiram-me cumprir esse objetivo com
sucesso, deixando um legado que penso facilitar significativamente o dia a dia geralmente atribulado
da FdC.
O projeto “Pílulas: Será que as conhece tão bem como acha?” foi para mim um dos mais
estimulantes e recompensadores, uma vez que, como mulher utilizadora se contraceção oral revelouse extremamente gratificante puder esclarecer outras mulheres de forma a diminuir os erros
associados à sua utilização, prevenindo assim preocupações, efeitos adversos e gravidezes
indesejadas.
No que diz respeito à sensibilização para a cessação tabágica, este também se revelou um
projeto próximo do coração. Por ter crescido numa família de 5 indivíduos em que 2 são fumadores e
um terceiro é ex-fumador, a realidade da cessação tabágica não me é indiferente. Infelizmente,
apesar da percentagem de fumadores ter vindo a diminuir nos últimos anos, a ideia que me foi
transmitida, com a realização deste projeto e com o contacto com fumadores no atendimento ao
público, foi que a taxa de sucesso dos fumadores ativos que conseguem efetivamente vencer o vício
do tabaco permanece baixa de mais, sendo extremamente importante uma maior aposta na
realização de ações de sensibilização do público acerca desta temática
Tendo isto, retiro um balanço extremamente positivo das experiências de aprendizagem ao
longo deste estágio. Findos estes quatro meses posso afirmar com confiança que saio mais rica, e
pronta para o mercado de trabalho!
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Anexos
Anexo I – Póster didático para a ação de Sensibilização infantil acercar da proteção solar
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Anexo II – Guião e jogo didático para a Sensibilização infantil acercar da proteção solar
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Anexo III – Antes e Depois da organização do stock da Farmácia Do Calendário

Antes

Enemas + pomadas e solutos sem ordem definida. Nas
estantes ao lado encontram-se os MG dos laboratórios
mais rentáveis (Sandoz® e Generis®), para o qual tinha
sido previamente escolhida a localização em questão por
ser mais acessível durante o atendimento.

Expositor desorganizado
sem categoria de
produtos atribuída.

Estantes desorganizadas e
com prateleiras não
identificadas ou com
identificação pouco visível.

Depois

Nova localização, mais acessível, dos
medicamentos dos restantes 3 laboratórios
de MG mais vendidos (KRKA®, Mylan® e
Zentiva®) devidamente identificada.

Nova localização de Pomadas
e solutos + vaginais,
devidamente identificada.

Reorganização e
identificação de todas as
prateleiras.
48

Relatório de Estágio Profissionalizante
Farmácia do Calendário

Beatriz Fernandes

Antes (em detalhe)

Stock de suplementos para o qual
o espaço se revelou insuficiente.

Identificação pouco
visível das estantes.

Pomadas e solutos + vaginais misturados
e não identificados, em detalhe.

Depois (em detalhe)

Identificação visível
das estantes.

Nova localização, mais acessível, dos
medicamentos dos restantes 3 laboratórios de MG
mais vendidos (KRKA®, Mylan® e Zentiva®)
devidamente identificada, e organizada por ordem
alfabética, em detalhe.
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Antes

Depois

Armários deslizantes desorganizados e sem ordem alfabética ou qualquer identificação dos locais dos produtos.

Depois

Para DCI’s de medicamentos para os
quais se justifique, foi atribuída e
identificada uma prateleira completa,
como é o caso das saquetas de
Sucralfato e Glucosamina.

Nas categorias com maior stock,
como é o caso dos xaropes,
identificação da ordem alfabética
com as respetivas letras.

Etiquetas identificativas por categorias,
à semelhança das gavetas na zona de
armazenamento primário, localizadas
ao nível da prateleira respetiva.
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Antes

Depois
Estante com
medicamentos para
dores de garganta,
antigripais, probióticos e
cremes e suplementos
para insuficiência venosa
misturados e sem
identificação.
Estante exclusivamente dedicada a
suplementos alimentares,
devidamente identificada e com
maior capacidade de que a
localização anterior.

Estante desorganizada,
com a localização dos
medicamentos
laboratórios de MG
mais vendidos distante,
pouco intuitiva e
identificada mas pouco
visível.

Estante mais distante,
dedicada a cremes,
pomadas, solutos e
vaginais, com as
prateleiras devidamente
identificadas, por se
tratarem das categorias
com menor número de
acessos aquando dos
atendimentos, sendo
acedida principalmente
aquando da reposição
do stock principal.

Tendo em consideração o elevado
stock de Voltaren gel®, duas
prateleiras foram identificadas e
atribuídas a estes produtos.
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Antes

A área dedicada às
pílulas contracetivas
revela-se excessiva.

A área dedicada aos
suplementos revela-se insuficiente.

A área dedicada aos
éticos, apesar de extensa,
não se encontra
identificada e revela-se
insuficiente.
O respeito pela ordem
alfabética torna-se difícil,
principalmente com a
chegada de grandes
volumes de
medicamentos
específicos (como
esgotados), por exigirem
a movimentação de
todas as unidades da
letra respetiva em diante.

Depois

Adição de duas
prateleiras para
armazenamento de
medicamentos de
marca.
Transposição das
pílulas contraceptivas
para uma prateleira
mais pequena.

Identificação de cada
prateleira de
medicamentos de marca
com as letras em si
incluída de forma a,
mesmo não mantendo
em cada prateleira a
ordem alfabética, ao
menos saber-se em que
prateleira está cada
letra, agilizando assim o
processo de localização
e arrumação.
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Antes

Depois
A área dedicada
aos restantes
laboratórios de
MG, insuficiente e
desorganizada.
A área dedicada à
KRKA®, um dos
laboratórios mais
vendidos,
localizada nas
duas estantes
mais distantes,
revela-se
insuficiente.

Transposição dos
enemas dos armários
deslizantes para uma
prateleira de topo, de
forma a rentabilizar o
espaço ao armazenar
em altura, uma vez que
estes itens ou possuem
um stock grande
(Microlax®) ou
embalagens grandes
(Salofalk®).
Aumento da área
destinada aos
laboratórios MG com
menor stock para
permitir arrumação de
encomendas maiores.
Libertação de uma
prateleira completa
para albergar um novo
laboratório MG, caso o
stock justifique.

A área dedicada aos PCHC,
produtos de puericultura
e obstetrícia, visivelmente
desorganizada.

PCHC em pico sazonal
de vendas
(principalmente
protectores solares)
para os quais não há
espaço nas estantes.

A área dedicada aos PCHC,
produtos de puericultura e
obstetrícia organizada. Optei por
não identificar as prateleiras dada a
elevada flutuação sazonal associada
aos stocks deste tipo de produtos.

Quantidade de
PCHC em pico
de vendas sem
espaço nas
estantes
visivelmente
inferior.
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Depois

Espaço insuficiente para
certos produtos, como
luvas, compressas ou
garrafas de água
purificada, levam a que
estes se encontrem
espalhados por várias
locais.

As Luvas e Seringas,
por representarem
produtos com stocks
grandes, passam a
localizar-se no topo
do acrílico, de forma
a rentabilizar o
espaço ao armazenar
em altura.

A falta de identificação das
prateleiras associada à elevada
diversidade de produtos
armazenados nesta secção
representa dificuldades
acrescidas na localização dos
produtos.

Cada prateleira passa
a estar identificada
(Álcool e outros
desinfectantes,
Betadine®,
Veterinários, Soros,
Protocolo diabetes,
Dispositivos médicos
vários).

Produtos com stocks
geralmente altos,
como Compressas,
Pensos e produtos de
Dentária passam a
ter um expositor
exclusivo para si.

Produtos (Seringas)
fora da localização
habitual, por esta
ser menos acessível.
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Depois (em detalhe)

0

Produtos com stock
reduzido mas com
elevada saída foram
colocados num
expositor menor, com
cada uma das
prateleiras
devidamente
identificada (Tampões
auditivos, Bicarbonato
e borato de sódio,
Algodão e Dispositivos
urinários).

As prateleiras do
expositor para os
produtos de dentária
foram devidamente
identificadas com as três
principais categorias
existentes em stock na
FdC: Pastas e escovas
dentífricas, Kits infantis e
Fixadores de placas.
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Antes

Os medicamentos Psicotrópicos e/ou
estupefacientes, apesar de corretamente
armazenados em armário fechado e
separados dos restantes medicamentos, a
sua localização não se encontrava
devidamente identificada, nem se
encontravam armazenados por ordem
alfabética.

Depois

Medicamentos devidamente organizados
por ordem alfabética.

Localização dos medicamentos
Psicotrópicos e/ou Estupefacientes
devidamente identificada.
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Depois (outras áreas intervencionadas)

Organização das amostras de PCHC
em expositor, mais acessível do que
as “banheiras” onde se encontravam
previamente.

MNSRM e medicamentos com Paracetamol na sua
composição devidamente organizados, e identificados
de acordo com a sua categoria: Antigripais, para
dores de Garganta, Laxantes e Antiácidos.

Reorganização e identificação das prateleiras do
frigorífico, de acordo com as seguintes
categorias: Insulinas, Colírios, Vaginais, Outros,
Vacinas e Reservas, encomendas e devoluções.

Localização das sondas, algálias e
sacos de uro e colostomia
devidamente identificada.
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Depois (outras áreas intervencionadas)

Identificação das prateleiras do
armário 3 de acordo com as categorias
descritas no ponto 1.2. Espaço físico.

58

Beatriz Fernandes

Relatório de Estágio Profissionalizante
Farmácia do Calendário

Depois (outras áreas intervencionadas)
Identificação das prateleiras do acrílico
mais próximo dos balcões de
atendimento, com produtos a ser
escoados, nomeadamente produtos com
prazo de validade curto e artigos de
promoção e oferta para os utentes.

Identificação da localização dos
medicamentos manipulados provenientes
da Farmácia Aliança, onde permanecem
enquanto aguardam o seu levantamento.
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Anexo IV - Questionário destinado à população "Pílula contracetiva e Pílula do dia seguinte"
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Anexo V – Respostas ao inquérito "Pílula contracetiva e Pílula do dia seguinte"

10.5% (31)
(47)

2.4% (7)
0.7% (2)
0.7% (2)
(206)

(273)

0.3% (1)
(290)

1.4% (4)

Ajudar no tratamento de problemas de saúde como acne e anemia
Prevenir gravidezes indesejadas antes da relação sexual
Prevenir gravidezes indesejadas depois da relação sexual
Ajudar no tratamento do cancro da mama
Regularizar o ciclo menstrual
Tratar dismenorreias (cólicas menstruais)
Tratar dor periovulatória, s. pré-menstrual ou s. de androgenização
Prevenir AVC, doença vascular cerebral ou coronária
Causar a Interrupção Voluntária da Gravidez
Amenizar o fluxo menstrual
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Todos os antibióticos
Da classe dos antibióticos, apenas os antituberculosos
Da classe dos antibióticos, apenas a amoxicilina, a azitromicina e …
Anticonvulsivantes, como o fenobartital ou a carbamazepina
Chá de camomila
Chá de Hipericão
Tabaco
Vómitos e diarreia
Tomar a pílula com leite
Alguns antibióticos
Tem várias opções
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Anexo VI – Panfleto elaborado para a informação acerca da Contraceção Oral Hormonal
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Anexo VII – Panfleto elaborado para a promoção da Cessação tabágica
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Anexo VIII - Publicações na página de Facebook da Farmácia do Calendário
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Resumo
Quando

pensamos

em

hospitais,

uma

imagem

do

medicamento

surge-lhe

instantaneamente associada, e com este vem, quer nos lembremos quer não, a
responsabilidade dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SF). Estes constituem uma
estrutura fulcral para a dispensa de cuidados de saúde em meio hospitalar e são, por isso,
regulamentados pelo decreto-lei nº 44/204 de 2 de fevereiro de 1962, no qual está disposto que
os SF são responsáveis pela gestão, isto é, selecção, aquisição, armazenamento e distribuição
do medicamento; bem como de outros produtos farmacêuticos. Neste diploma estão também
estabelecidas como funções do Farmacêutico Hospitalar a produção de medicamentos, a
colaboração com os restantes profissionais de saúde, na elaboração e aplicação de protocolos
terapêuticos e na participação em ensaios clínicos, a prestação de cuidados farmacêuticos e a
garantia da formação dos novos profissionais.
Enquanto profissional de saúde especializado no medicamento, cabe ao Farmacêutico
Hospitalar, acima de tudo, garantir o cumprimento dos esquemas terapêuticos do doente de
forma segura, eficaz e com qualidade. Para tal deve também colaborar com os restantes
profissionais de saúde envolvidos no seu tratamento, de forma a maximizar a recuperação do
doente no menor período de tempo possível.
Neste relatório serão retratados todos os procedimentos anexos aos medicamentos no
GTS, todas as actividades de aprendizagem realizadas ao longo deste estágio nos SF do HPT,
bem como todos os projectos de investigação desenvolvidos durante o mesmo.

Parte I – Atividades realizadas no decurso do
Estagio Curricular
1.Grupo Trofa Saúde
O Grupo Trofa Saúde (GTS) surgiu a 8 de março de 1999, com a pioneira fundação do
seu primeiro hospital – à data, Casa de Saúde da Trofa, actualmente designado Hospital
Privado da Trofa (HPT) – tendo atingido o importante marco dos 18 anos no decorrer deste
estágio. [1]
Atualmente o GTS apresenta-se como uma vasta rede de unidades hospitalares, entre
as quais o Hospital Privado da Trofa (HPT), o Hospital Privado de Alfena-Valongo (HPAV), o
Hospital Privado de Gaia (HPG), o Hospital Privado da Boa Nova (HPBN), o Hospital Privado
de Braga (HPB), o Hospital Privado de Braga-Centro (HPBC), o Hospital-de-Dia de Famalicão
(HDF), o Hospital de Dia-da-Maia (HDM) e o Instituto de Radiologia Dr. Pinto Leite (IRPL). Além
destas unidades, o GTS apresenta-se como uma rede em expansão, estando prevista para 15
de maio de 2017 a abertura do Hospital-de-Dia de S. João da Madeira e para o ano de 2018 a
abertura do Hospital Privado de Vila Real. Por isto, e dada a sua dimensão, representa a maior
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rede prestadora de cuidados de saúde privada do norte de Portugal e uma das principais a
nível nacional.[1]
No HPT estão disponíveis os serviços de análises clínicas, anatomia patológica, bloco
de partos, bloco operatório, consulta externa programada, exames complementares de
diagnóstico, fisioterapia, genética médica, internamento com 55 quartos e 112 camas, unidade
de cuidados intermédios, unidade integrada e de convalescença e um serviço de urgência em
funcionamento permanente 24 horas por dia, todos os dias da semana.[1]

1.1. Organização e gestão dos serviços do GTS
Cada uma das unidades hospitalares pertencentes ao GTS possui um Conselho de
Administração e um Diretor Clínico independentes dos restantes – Dr. Miguel Baptista e Dr.
Jorge Pedrosa, respetivamente, no caso do HPT - estando por isso dotadas de alguma
autonomia.[1] No entanto existem determinados serviços centrais de apoio, partilhados por
todas as unidades, prestados por empresas também sob alçada da G.H.T. - Gestão Hospitalar,
ACE (Associação Complementar de Empresas) do GTS, como é possível verificar nas Figura 1
e 2.

Grupo Trofa Saúde SGPS,S.A.
G.H.T - Gestão Hospitalar, ACE
Unidades
hospitalares do
grupo

Departamento
Faturação e
contabilidade

Departamento
Comercial e
Markting

Armazém de
distribuição de
medicamentos

etc...

Figura 1- Organigrama referente à gestão do GTS

Grupo Trofa Saúde SGPS, S.A.
G.H.T - Gestão Hospitalar, ACE
Hospital
Privado da
Trofa

Hospital
Privado de
Alfena

Hospital
Privado de
Braga

Hospital
Privado de
Braga Centro

Hospital-de-Dia
de Famalicão

Hospital
Privado da Boa
Nova

Hospital
Privado de Gaia

Hospital-de-Dia
da Maia

Hospital-de-Dia S.João
da Madeira
(a partir de 15/05/2017)

Figura 1 - Organização das Unidades Hospitalares do GTS

1.2. Organização e Gestão dos Serviços farmacêuticos do GTS
1.2.1. Serviços Farmacêuticos do Armazém Central
À semelhança das restantes unidades hospitalares do GTS, com a exceção dos
Hospitais-de-Dia de Famalicão e da Maia e do IRPL, o HPT possui um Farmacêutico inscrito na
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Ordem dos Farmacêuticos como Diretor Técnico (DT) dos Serviços Farmacêuticos (SF), o Dr.
Ricardo Carvalho. No caso supra mencionado dos Hospitais-de-Dia de Famalicão e da Maia,
por não serem possuidores de SF, todos os medicamentos e produtos farmacêuticos nas suas
instalações são da responsabilidade dos SF do HPT e do HPBN, respectivamente.
Uma vez que o HPT se encontra integrado num grupo, também os seus SF são
coordenados com os SF das restantes unidades hospitalares do GTS. Esta função de
Coordenadora Técnica dos SF do GTS é exercida pela Dra. Patrícia Moura, Farmacêutica
Especialista em Farmácia Hospitalar, nas instalações do Armazém Central em Alfena. Nas
suas funções incluem-se também as de supervisão e gestão de todos os processos de
encomendas, distribuição e produção de medicamentos, sendo este último apenas aplicável no
caso específico de medicamentos manipulados e quimioterápicos. Além da coordenação feita
pela Dra. Patrícia Moura, também os próprios DT’s dos vários SF do grupo mantém uma
estreita rede de comunicação diária, partilhando conhecimentos de forma a optimizar ao
máximo os serviços prestados em todo o GTS.

Coordenadora técnica do Armazém Central do GTS
Dra. Patrícia Moura
DT dos SF do HPT
Dr. Ricardo
Carvalho

DT dos SF do
HPAV

DT dos SF do HPB

DT dos SF do
HPBC

Hospital-de-Dia
de Famalicão

DT dos SF do
HPBN

DT dos SF do
HPG

Hospital-de-Dia
da Maia

Figura 2 - Organização dos SF do GTS

1.2.2. Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado da Trofa
Relativamente aos SF do HPT, estes funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às
18h, com pausa das 13h às 14h para almoço, no espaço físico descrito no Anexo I, localizado
no piso -1. Durante o seu horário de funcionamento é, de forma geral, cumprido o Plano
Operacional Semanal disposto no Anexo II. [2]
Fora do seu horário de funcionamento, caso sejam necessários medicamentos ou
produtos farmacêuticos ausentes ou esgotados do stock dos serviços, há a possibilidade de
enfermeiros alheios aos SF os retirarem do seu stock. Neste caso o levantamento deve ser
feito obrigatoriamente por dois indivíduos (geralmente um enfermeiro e um funcionário dos
serviços de manutenção) e registado em impresso próprio para o efeito [Anexo III], afixado
junto à porta da farmácia. No impresso deve ser identificando o medicamento / produto
farmacêutico, por DCI (Denominação Comum Internacional) no caso dos medicamentos, a
quantidade retirada, o profissional que o retirou, com rúbrica e número mecanográfico, o
doente em que foi utilizado, data e hora. Quando o impresso ficar totalmente preenchido é
arquivado em pasta própria e substituído por um novo. O contacto do DT é disponibilizado a
todos os Serviços Clínicos do Hospital para o caso de necessidades extraordinárias.[2]
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1.2.3. Sistema Informático dos Serviços Farmacêuticos
Na era actual, os programas informáticos tornaram-se indispensáveis em qualquer
empresa. Nos SF do GTS os principais sistemas informáticos usados são o CPC/Hs, o PHC e a
Intranet.
O PHC trata-se de um programa informático utilizado no GTS essencialmente para
efeitos de faturação. Pelos SF é, no dia-a-dia, usado principalmente para emissão das guias de
transporte dos stocks partilhados entre os vários hospitais do grupo, uma vez que estas têm de
ser obrigatoriamente emitidas por programas que comuniquem via internet com a Autoridade
tributária, como é o caso deste.
O CPC/Hs é o programa mais utilizado pelos SF do GTS, uma vez que este permite e
facilita a execução de todos os procedimentos necessários na gestão dos stocks conjuntos do
grupo e de interação com os restantes serviços do hospital.[2] Além disso, é também através
deste que é permitido aos farmacêuticos o acesso às informações clínicas, a receção/validação
das prescrições e a consulta do histórico de consumos dos doentes. Este foi desenvolvido
especialmente para o ambiente hospitalar pela Glintt Healthcare Solutions, à semelhança do
que é o famoso Sifarma2000 para a realidade da farmácia comunitária.[2]
Relativamente à Intranet, esta não é tão utilizada no quotidiano nos SF, a não ser para
a realização de requisições, representando mais uma fonte de material de consulta, como por
exemplo, relatórios de auditorias de qualidade aos vários serviços do grupo ou fichas técnicas
das mais variadas ferramentas utilizadas no grupo. Além disso, este é o programa através do
qual são realizadas as requisições de todos os SF do grupo.

2. Validação farmacêutica das prescrições médicas
Ao contrário do que acontece em ambiente de farmácia comunitária, em que além dos
medicamentos dispensados por prescrição médica há também muitos medicamentos
dispensados por indicação farmacêutica, na farmácia hospitalar a dispensa da grande maioria
dos medicamentos é feita apenas segundo a prescrição médica. Assim sendo, antes da
realização desta dispensa, é também função do farmacêutico hospitalar a validação das
prescrições médicas.[3]
A validação farmacêutica das prescrições médicas tem como principais propósitos a
redução da incidência de efeitos adversos, erros e custos associados à utilização de
medicamentos, e a maximização da eficácia e segurança dos medicamentos administrados, ou
seja, visa a promoção de uma utilização racional do medicamento, tanto junto da população
como junto dos restantes profissionais de saúde. Esta é feita informaticamente no CPC/Hs,
sempre que ocorra uma entrada/alteração da prescrição de um doente. Numa situação ideal,
para a validação ser realizada correctamente, o farmacêutico deve ter em consideração o
doente e as suas características fisiopatológicas, bem como todas as questões relativas à
farmacoterapia. Para tal necessita dispor das seguintes informações:


Identificação do doente;



Dados do doente (idade, peso, altura, género e raça);



Diagnóstico;
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Identificação da prescrição completa por DCI, com forma farmacêutica, posologia, via de
administração e duração do tratamento (se aplicável);



Justificação clínica (no caso dos antibióticos p.ex.);



Hipersensibilidades conhecidas;



Valores analíticos mais recentes (taxa de filtração glomerular, clearance da creatinina,
etc…);



Identificação do prescritor;



Data e hora da prescrição.
Esta informação revela-se da maior importância para a minimização da ocorrência de

erros ou incoerências nas prescrições, como por exemplo a duplicação de terapêuticas, sub ou
sobredosagens, interacções medicamentosas, etc... Na eventualidade de ser detectado algum
destes casos, cabe ao farmacêutico contactar o médico prescritor de forma a esclarecer a
situação.
Apesar da à utilização de qualquer medicamento estar sempre inerente algum risco,
este revela-se maior numas classes comparativamente a outras, como é o caso dos
antibióticos. Neste caso, por exemplo, está parametrizado no CPC/Hs do GTS o preenchimento
obrigatório do campo de justificação clínica aquando da sua prescrição, que deve sempre ser
verificado aquando da validação da prescrição, de forma a promover um uso mais responsável
desta classe, prevenindo assim o surgimento de bactérias multirresistentes.

2.1. Validação de prescrições de Oncologia
Apesar do GTS se tratar dum grupo privado, a área da oncologia e administração de
agentes citostáticos encontra-se em expansão. Devido ao alto risco associado a esta classe de
medicamentos e à alta adaptação da terapêutica às características do doente, a validação das
prescrições de oncologia seguem um procedimento específico.
Por se tratar de uma prescrição informática, o sistema faz automaticamente os cálculos
das quantidades de fármaco a administrar tendo por base o protocolo prescrito, a superfície
corporal, peso e altura do doente e, no caso específico dos infusores contínuos, no débito e
capacidade destes, como é possível verificar no Anexo IV. Cabe ao farmacêutico, aquando da
validação, confirmar estes cálculos.
Uma vez que no HPT não há câmara de fluxo laminar vertical, a preparação de todos
os citostáticos é realizada nas instalações do HPAV. Assim sendo, a receção da prescrição e
entrega da mesma ao enfermeiro responsável pela administração acaba também por fazer
parte da validação da prescrição. Para tal a rotulagem dos citostáticos deve ser verificada e
comparada com a prescrição médica aquando da receção pelo farmacêutico no HPT, e pelo
enfermeiro aquando da entrega ao mesmo para a administração. Desta forma, através de uma
dupla verificação, garante-se a minimização dos erros na administração de protocolos de
oncologia.
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3.Gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos
médicos
3.1. Selecção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos
médicos.
Dadas as dimensões do HPT, e das restantes unidades do GTS, revela-se fisicamente
impossível que, nas suas instalações, estejam sempre disponíveis todos os medicamentos
utilizados em ambiente hospitalar. Por esta razão a Comissão de Farmácia e Terapêutica
(CFT) do GTS criou o Formulário Hospitalar do Grupo Trofa Saúde (FHGTS). Este é revisto
periodicamente e representa uma adaptação do Formulário Nacional do Medicamento às
necessidades do grupo.
De forma a rentabilizar as compras e a obter melhores condições económicas junto dos
laboratórios fornecedores, a aquisição dos medicamentos para todo o GTS é centralizada no
Armazém Central (FAR), sendo este que posteriormente abastece as restantes unidades. O
Armazém Central (FAR) limita as suas compras aos medicamentos presentes no FHGTS e às
necessidades do grupo. Os laboratórios fornecedores são escolhidos anualmente, geralmente
no decorrer do mês de janeiro, pela CFT por concurso, à semelhança do que acontece nos
hospitais públicos, sendo selecionados, obviamente, os laboratórios que ofereçam melhores
condições económicas e de credibilidade. Os laboratórios selecionados passarão a ser os
fornecedores principais ao longo desse ano, e para o caso de ruturas de stocks nos
fornecedores escolhidos, é feito um acordo com um segundo conjunto de laboratórios.

3.1.1. Encomenda semanal ao Armazém Central
Está estipulado que de forma semanal, atualmente à sexta-feira, seja enviado por todas
as unidades do grupo ao Armazém Central (FAR), o pedido baseado nas necessidades de
cada hospital. Cabe à Coordenadora dos SF do GTS no Armazém Central (FAR) compilar
todos os pedidos num só, e encaminhar este via Intranet para o Departamento de Compras do
GTS, que por sua vez é responsável por efetuar a encomenda aos laboratórios fornecedores
selecionados.

3.1.2. Encomenda de Estupefacientes
Dado o alto risco dos estupefacientes e/ou psicotrópicos para o desenvolvimento de
dependências psíquicas e/ou físicas, estes encontram-se legalmente sujeitos a um controlo
rigoroso e específico, cumprindo por isso um circuito à parte dos restantes medicamentos. [3,
4] Na farmácia do HPT este circuito inicia-se com a realização da encomenda mensal de
estupefacientes, que requer o preenchimento do Anexo VII, segundo a Portaria nº 981/98 de 8
de Junho [Anexo V], o qual deve ser carimbado (original e duplicado), fotocopiado para arquivo
até satisfação do pedido, e posteriormente enviado para o Armazém Central. O pedido deve
ser registado na folha de excel de controlo do stock dos estupefacientes disponível na pasta
comum do GTS, com o respectivo código gerado no CPC/Hs. Aquando da satisfação da
encomenda, o Armazém Central deve arquivar o duplicado do Anexo VII e enviar o original de
volta para a farmácia do HPT, onde é posteriormente arquivado aquando da receção da
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encomenda, substituindo a cópia tirada aquando da realização da encomenda. Ao realizar a
encomenda aos laboratórios fornecedores, o Armazém Central realiza o mesmo procedimento.

3.1.3. Medicamentos com Autorização de Utilização Excecional
Legalmente em Portugal, só podem ser comercializados medicamentes com AIM
(Autorização de Introdução no Mercado) atribuído pela Autoridade Nacional do Medicamento e
Produtos de Saúde (INFARMED).[5] No entanto, dadas as dimensões do nosso país, não há
AIM atribuído em Portugal para todos os medicamentos existentes a nível mundial, e mesmo
os que existem em Portugal estão por vezes sujeitos a ruturas de stock. Assim sendo, quando
um hospital necessita de medicamentos sem AIM atribuído em território nacional, o INFARMED
permite que sejam adquiridos medicamentos provenientes de outros países da União Europeia,
mediante apresentação de um pedido de Autorização de Utilização Excecional (AUE).[6]
Para a realização do pedido da AUE, cabe aos SF do HPT o preenchimento de um
impresso próprio disponível no site do INFARMED [Anexo VI], geralmente ao longo do mês de
Setembro, mediante justificação clínica e demonstração da inexistência de alternativa viável no
panorama nacional. Neste impresso devem constar: o motivo do pedido, o nome do
medicamento, substância ativa, forma farmacêutica, dosagem, quantidade, preço por unidade e
outras informações relevantes [Anexo VII]. Este deve também ser assinado pelo director clínico
da instituição requisitante e submetido via e-mail para aue@infarmed.pt. É importante ter em
atenção, aquando da realização do pedido, que as quantidades aí estipuladas não podem ser
excedidas. Após aprovação da AUE, esta é enviada por e-mail, exemplo em anexo [Anexo
VIII], e válida por o período de um ano. Toda a documentação afeta ao processo de pedido de
AUE deve ser arquivada pelos SF por um período não inferior a 5 anos e facultada ao
INFARMED sempre que solicitado.[2, 7]

3.1.4. Medicamentos Extra-formulário
De forma geral, os medicamentos dispensados pelos SF do GTS devem constar no
FHGTS.[8] No entanto, quando justificado, podem ser necessários medicamentos ausentes
deste. Nestes casos deve ser preenchido pelo médico prescritor um Formulário de Justificação
de Receituário de Medicamentos [Anexo IX] com a devida justificação clínica, que será
validado e arquivado pelo farmacêutico responsável. Posteriormente, o conjunto destes
impressos será avaliado pela CFT aquando da revisão do FHGTS, e quando se justifique, tal
pode resultar na adição de medicamentos pedidos com mais frequência ao mesmo.
Os medicamentos extra-formulário, quando ausentes do Armazém Central ou quando
são pedidos com carácter urgente, são encomendados directamente a uma farmácia
comunitária local com protocolo estabelecido com o GTS, a qual os entrega directamente nas
instalações do HPT.

3.2. Receção e Conferência de Medicamentos
3.2.1. Receção geral de medicamentos
À semelhança do que acontece nas farmácias comunitárias, todos os medicamentos,
produtos farmacêuticos e dispositivos médicos entregues nos SF do HPT, provenientes quer do
Armazém Central quer dos laboratórios fornecedores, devem fazer-se acompanhar de uma
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Guia de Transporte e Guia de Remessa ou Fatura, e ser devidamente conferidos aquando da
sua receção. A receção destes é feita numa área da farmácia destinada para esse efeito,
devidamente delimitada e identificada como zona de receção de encomendas. Este processo
engloba a verificação de:


Quantidades entregues por comparação com a guia de remessa ou fatura;



Condições de armazenamento e integridade dos produtos;



Nome do medicamento,

forma farmacêutica, dosagem, quantidade de

produto

encomendado, quantidade de produto entregue e prazo de validade;
Em todo o processo é importante ter em atenção a existência de medicamentos de frio,
atribuindo-lhes prioridade no armazenamento de forma a garantir a sua integridade e
estabilidade.
O processo de receção de encomendas nos serviços do Armazém Central assemelhase com o descrito para o HPT, com a exceção da necessidade de introdução no sistema
informático de prazos de validade, número de lote, preço e quantidade dos produtos recebidos
no Armazém Central. Após o registo, o Armazém Central procede à satisfação dos pedidos dos
restantes SF do GTS.

3.2.2. Receção e conferência de estupefacientes
Dado o caráter especial dos estupefacientes supra mencionado, na secção 3.1.2 –
Encomenda de Estupefacientes, também a sua receção requer um procedimento especial.
Após a verificação geral destes, as quantidades recebidas devem ser inseridas na folha de
excel de controlo do stock dos estupefacientes, disponível na pasta comum do GTS, com o
respectivo código do pedido de encomenda gerado pelo CPC/Hs e previamente registado
aquando da realização da encomenda mensal. Este ficheiro contém a totalidade das
movimentações dos estupefacientes, entradas e saídas, para cada ano civil. As quantidades
finais resultantes da chegada da encomenda devem ser confrontadas com as resultantes na
folha de excel. O stock total de estupefacientes é verificado sempre que se retira ou se coloca
alguma unidade.

3.3. Armazenamento de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos
Médicos
O processo de armazenamento dos medicamentos, produtos farmacêuticos e
dispositivos médicos nos SF do HPT tem como principal objectivo a garantia da qualidade,
integridade, estabilidade e correta conservação dos mesmos, desde a recepção até à
dispensa/administração ao doente.

3.3.1. Armazenamento Geral
No que diz respeito aos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos
que não requerem condições de armazenamento especiais, estes são armazenados em
gavetas individuais e prateleiras, devidamente identificadas, dispostas por ordem alfabética de
substância ativa e crescente de dosagem. Nos SF do HPT encontram-se fisicamente
agrupados em: comprimidos/orais em gavetas grandes e pequenas, ampolas em gavetas
grandes e pequenas, retais, antibióticos grandes, colírios, pomadas, soluções orais, soros,
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material de penso, artigos de nutrição, testes de diagnóstico, contrastes, antiséticos,
detergentes e soluções de limpeza e esterilização, material de dentária, anestésicos e material
de fisioterapia. A disposição e organização do espaço físico dos SF do HPT encontra-se
descrita no Anexo I, já mencionado.

3.3.2. Armazenamento Especial
Incluídos nas existências dos SF do HPT encontram-se vários produtos farmacêuticos
e medicamentos que, quer por imposição regulamentar, quer por especificações técnicas,
requerem condições especiais de armazenamento.

a) Medicamentos de Frio
O armazenamento dos medicamentos termolábeis é feito, segundo as normas do
INFARMED, em frigorífico com temperatura compreendida entre os 2 e os 8ºC, continuamente
monitorizada por um termómetro electrónico, ligado aos Serviços de Manutenção. Dentro do
frigorífico os produtos estão organizados, à semelhança do que acontece no restante espaço
da farmácia, em gaveta e prateleiras, identificados com DCI por ordem alfabética e crescente
de dosagem.

b) Medicamentos Fotossensíveis
Os medicamentos fotossensíveis devem, em primeiro lugar, ser armazenados segundo
as indicações do fabricante e ao abrigo da luz. Dada a escassez de informação relativa à
fotossensibilidade fornecida pelos fabricantes dos medicamentos existentes no HPT, foi
elaborado um formulário dos medicamentos fotossensíveis existentes no FHGTS, que pode ser
consultado na parte II deste relatório. Esta proteção pode passar pelo armazenamento dos
medicamentos na embalagem original ou pelo revestimento das gavetas onde são
armazenados com materiais opacos à luz, como cartão ou papel de alumínio.

c) Estupefacientes e/ou Psicotrópicos
Tendo em conta a necessidade de controlo apertado dos estupefacientes e
psicotrópicos supra mencionada, após a receção dos mesmos, estes são armazenados em
cofre com fechadura de segurança, mais uma vez, em prateleiras devidamente identificadas e
ordenadas por DCI, por ordem alfabética e crescente de dosagem.

d) Inflamáveis
Os produtos inflamáveis no HPT encontram-se armazenados de forma isolada dos
restantes produtos, em armário com porta fechada. Neste encontram-se devidamente
identificados e separados em caixas plásticas individuais, de forma as reter os líquidos
inflamáveis em caso de fuga nas embalagens originais.

e) Gases Medicinais
Os gases medicinais encontram-se armazenados numa sala separada da farmácia,
representada no Anexo X, nas respectivas balas. Estes são armazenados pelos técnicos dos
Serviços de Manutenção do HPT, que por sua vez, são também responsáveis por garantir a
sua correta preservação, bem como o preenchimento dos registos do seu controlo [Anexo XI]
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Os carros de emergência (CE) representam um local particular de armazenamentos de
medicamentos fora da farmácia. Nestes encontra-se uma selecção de medicamentos
específica para situações de emergência [Anexo XII]. De forma a garantir a integridade do
stock pré-definido destes carros estes encontram-se selados e requerem o preenchimento de
um formulário específico sempre que deles é retirado qualquer medicamento e a posterior
reposição do mesmo, previamente à nova selagem.

3.4. Controlo de Medicamentos
3.4.1. Controlo de temperatura e humidade da Farmácia
De forma a garantir a qualidade e as melhores condições de armazenamento dos
medicamentos, em todos os locais destinados ao armazenamento de medicamentos, os
valores de temperatura e humidade não devem ultrapassar os 25ªC e os 60% respectivamente,
e, no caso dos frigoríficos, a temperatura deve estar compreendida entre os 2 e os 8ºC. O
controlo destes parâmetros é feito por sondas electrónicas ligadas directamente aos Serviços
de Manutenção, que são imediatamente alertados no caso de uma alguma das medições sair
persistentemente dos intervalos recomendados, juntamente com os SF, de forma a corrigir a
situação. É também da responsabilidade dos Serviços de Manutenção a tradução semanal dos
dados fornecidos pelas sondas em gráficos [Anexo XIII], e o seu envio via e-mail para os SF.
Cabe aos SF a justificação de quaisquer valores fora dos intervalos de referência e a
impressão e arquivamento físico de todos os gráficos recebidos, em pasta própria,
devidamente datados e assinados pelo DT, para posterior consulta interna ou por parte
Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED).

3.4.2. Controlo de prazos de validade
A monitorização dos prazos de validade (PV) dos medicamentos e produtos
farmacêuticos revela-se da maior importância, uma vez que a ultrapassagem do PV de um
produto, além de representar riscos acrescidos para o doente no caso da sua administração
errónea, tem como consequências custos e perdas facilmente preveníveis.
Tabela 1 – Procedimento de verificação dos PV

PERÍODO
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

CONTROLAR
Todos os produtos
Consultar lista Validades
Consultar lista Validades
Todos os produtos
Consultar lista Validades
Consultar lista Validades
Consultar lista Validades
Todos os produtos
Consultar lista Validades
Consultar lista Validades
Consultar lista Validades
Consultar lista Validades

É responsabilidade dos SF o
controlo

dos

PV

de

todos

os

medicamentos no HPT, sendo que apenas
a verificação física dos medicamentos dos
CE representa uma responsabilidade dos
enfermeiros do respetivo serviço, fazendo
os

SF

apenas

uma supervisão

dos

registos e das substituições dos produtos
com PV a expirar. De forma a facilitar o
controlo dos PV, o armazenamento dos

medicamentos e afins é feito de acordo com o princípio FEFO (First Expired, First Out), ou seja,
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os produtos com PV mais curto são armazenados de forma mais acessível para que sejam os
primeiros a ser dispensados e consequentemente consumidos.[2, 3]
A verificação dos PV no HPT é feita de
forma mensal, segundo a Tabela 1, sendo que
em janeiro do ano corrente, e aquando da
receção de encomendas, são registados em
folha de excel todos os produtos com validade
a expirar nesse ano, por DCI, juntamente com
a sua validade, quantidade e localização nos
serviços. Estes devem também ser devidamente

Figura 3 – Imagem exemplificativa das etiquetas
utilizadas no controlo dos PV

sinalizados com etiqueta “Usar 1º” (Figura 4).
Todos os medicamentos sinalizados com PV inferior a 3 meses devem seguir o
procedimento descrito no fluxograma afixado nos SF [Anexo XIV]. Os produtos deverão ser
trocados por outros com maior validade e encaminhados para serviços ou outras unidades do
GTS com maior consumo do mesmo, de forma a aumentar a probabilidade de utilização antes
do fim do PV. Caso não existam medicamentos com PV superior em stock, este permanece no
serviço clínico devidamente identificado com a etiqueta “Atenção prazo de validade a expirar”
(Figura 4). Se existirem no mesmo compartimento medicamentos com PV muito díspares é
também colocada a etiqueta “Usar 1º”, identificando produto com PV mais curto.
Os produtos com PV expirado removidos do stock devem ser, quando possível,
devolvidos aos laboratórios fornecedores para troca, ou devidamente descartados no contentor
de lixo biológico.
Após o processo de verificação, a folha de excel é atualizada, com a indicação
"retirado" ou “gasto”, conforme os produtos que foram removidos ou consumidos
respetivamente. De seguida é criada a folha do mês seguinte no qual são inseridos novos PV.

4. Farmacotecnia
4.1. Preparação de misturas intravenosas
4.1.1. Misturas para nutrição parentérica
Nas unidades do GTS não é feita a preparação da nutrição parentérica aí administrada,
sendo, ao invés disso, adquiridas bolsas comerciais tri-compartimentadas com soluções de
aminoácidos, hidratos de carbono e lípidos. Estas necessitam de ser reconstituídas aquando
da administração, e podem ser de administração central, ou seja, através da veia subclávia ou
jugular (com aporte calórico superior, 2200kcal, e maior osmolaridade) ou de administração
periférica, ou seja, através da veia da mão ou do antebraço (com aporte calórico inferior,
1300kcal, e menor osmolaridade).
Caso as opções comercializadas não sejam suficientes para satisfazer as
necessidades nutricionais do doente, podem ser, mediante prescrição médica, adicionados às
bolsas

no momento da administração, suplementos

comerciais

de

vitaminas

e/ou

oligoelementos.
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4.1.2. Manipulação de fármacos citotóxicos
A preparação de fármacos citotóxicos exige procedimentos técnicos específicos,
pessoal especializado e instalações e equipamentos próprios, de forma a garantir a segurança
do operador, ao contrário da produção de preparações estéreis, em que os cuidados na sua
produção visam essencialmente a protecção da preparação. Esta preparação deve ser sempre
precedida por uma prescrição médica devidamente validada pelos SF, segundo o
procedimento já descrito no ponto 2.1 - Validação de prescrições de Oncologia. Os locais
destinados à preparação de citotóxicos requerem 3 áreas físicas distintas:


A zona negra – onde se encontra todo o material necessário para a preparação.



A ante-câmara - onde deve existir um lavatório com torneira accionada por pé para a
lavagem e desinfeção das mãos e onde se coloca o material de protecção individual do
operador (bata, máscara bico-de-pato, cobre-sapatos, luvas e toucas).



A zona branca ou limpa – onde se efetua a preparação propriamente dita dos
medicamentos. Esta área deve possuir sistema de pressão negativa alimentado com ar
filtrado, uma câmara de fluxo laminar vertical Classe II, Tipo B e, para fins preventivos no
caso de derrames, um kit de derramamento de citotóxicos.
A comunicação física entre a zona branca e a zona suja é feita através de uma adufa.
Uma vez que nas instalações HPT não existe câmara de fluxo laminar vertical, a

preparação de todos os citostáticos é centralizada nas instalações do HPAV, e agendada tendo
por base a marcação dos ciclos oncológicos de todas as unidades. O quimioterápico deve ser
identificado com um rótulo próprio e colocado em saco apropriado para o transporte de
citotóxicos. O seu transporte deve ser efetuado em malas fechadas e devidamente
identificadas com o símbolo de material citotóxico. Após distribuição dos citotóxicos pelas
unidades hospitalares do GTS, a administração é feita por um dos enfermeiros responsáveis da
oncologia, de acordo com os ciclos pré-estabelecidos, sempre após execução do procedimento
de validação, já mencionado na secção 2.1. - Validação de prescrições de Oncologia.

4.2. Preparação de formas farmacêuticas não estéreis
Alguns dos manipulados não estéreis utilizados no GTS são produzidos internamente,
sendo responsabilidade exclusiva dos SF do HPAV. Estes são preparados semanalmente,
geralmente à terça-feira, consoante os pedidos das restantes unidades do GTS. No HPT estas
preparações destinam-se principalmente aos serviços de Medicina Dentária, Fisioterapia e
Consulta Externa.
A preparação de manipulados é feita na hotte de preparações não estéreis, tendo por
base um Manual Interno de Manipulados, e deve ser acompanhada do preenchimento da sua
ficha de preparação e rótulo. No rótulo devem constar: composição qualitativa e quantitativa,
lote, data de produção, PV, condições de conservação e instruções de utilização. O número de
lote é atribuído segundo a data do dia e ordem de preparação (ex: 2017030603). O prazo de
validade é atribuído tendo por base o estipulado no Formulário Galénico.
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4.3. Reembalamento e reetiquetagem
A distribuição dos medicamentos no HPT é feita na sua maioria por dose unitária
(DIDDU), sendo por isso necessário que todos os comprimidos, cápsulas, ampolas e afins
estejam individualmente identificados com a respectiva DCI, lote e validade. Caso os
medicamentos adquiridos pelo Armazém Central não venham assim identificados nos
respectivos blisters pelos laboratórios, estes devem aí ser reembalados e reetiquetados, em
área específica, segundo normas de “Boas Praticas de Fabrico e Garantia da Qualidade”.
Todos os medicamentos reembalados devem ser registados em modelo próprio para o registo
de reembalamento de medicamentos [Anexo XV], e posteriormente distribuídos pelas restantes
unidades. Este procedimento deve sempre garantir a protecção do medicamento dos agentes
ambientais.[3]
No entanto, por questões logísticas, nem sempre é possível proceder ao
reembalamento no Armazém Central, sendo este efectuado por vezes nas restantes unidades.
Para estas situações os SF do HPT dispõem de uma área própria e isolada para o efeito, de
forma a garantir as condições de assepsia, onde se encontra uma máquina manual de
reembalamento a quente de comprimidos.
Além dos medicamentos reembalados, também outros requerem reetiquetagem,
nomeadamente os destinados para os serviços do Bloco Operatório e de Urgência. Entre os
produtos destinados ao Bloco Operatório que são reetiquetados encontram-se soros e algumas
ampolas [Anexo XVI]. Para este serviço foi implementada a reetiquetagem principalmente com
o objectivo de melhorar o controlo de stocks e garantir os débitos dos produtos em questão,
pois a presença do código de barras no produto permite a leitura com scaner no momento da
utilização, facilitando o registo dos medicamentos usados em cada doente. No que toca ao
procedimento de reetiquetagem de produtos destinados ao serviço de Urgência, este está
restringido aos soros e é feito principalmente com o objetivo de diminuir os erros na sua
administração, dado o elevado grau de semelhança entre as embalagens dos mesmos. Este
procedimento deve ser feito com atenção, de forma a não ocultar informações importantes
como identificação da substância ativa, dosagem, lote ou prazo de validade.

4.4. Fracionamento de comprimidos
O fracionamento de comprimidos é uma prática transversal a todas as unidades
hospitalares e não só, uma vez que muitas das dosagens prescritas não são comercializadas,
e mesmo que sejam comercializadas, não é financeira nem logisticamente viável a aquisição
de todas as dosagens existentes no mercado. Este procedimento é realizado principalmente
quando a dosagem prescrita não é comercializada ou em situações em que é necessário fazer
uma titulação do regime posológico, ou seja, em que é necessário aumentar ou diminuir
gradualmente a dose administrada, de forma a reduzir a incidência de efeitos adversos ou
aumentar a eficácia da terapêutica.[9]
O procedimento do fraccionamento de comprimidos no HPT é requerido principalmente
em situações de DIDDU. Este é feito no mesmo local que o reembalamento, com luvas estéreis
e com um “divisor de comprimidos” previamente desinfectado com álcool a 70º, de forma a
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garantir as condições de assepsia. Posteriormente o comprimido dividido deve ser reembalado
e etiquetado com DCI, lote e PV, indicando sempre que se trata de meio comprimido. O PV
atribuído deve ser de 6 meses após a divisão se o original for superior, ou o original, no caso
de ser inferior aos 6 meses. No final, todo o equipamento utilizado deve ser limpo, desinfectado
e inspecionado, e o procedimento registado no mesmo impresso usado no registo de
reembalamento de medicamentos já mencionado [Anexo XV].
As desvantagens deste procedimento estão bem descritas, entre as quais as incertezas
associadas à uniformidade de massa e dose e as alterações na biodisponibilidade dos
fármacos, mas não havendo alternativa viável, a sua prática deve ser avaliada caso a caso,
tendo em conta as propriedades do sistema farmacêutico prescrito.[9]

5. Sistemas de distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos
Os medicamentos e produtos farmacêuticos não se encontram exclusivamente nos SF
do HPT, estando presentes também nos vários serviços. A sua distribuição pelos serviços é
uma das responsabilidades dos SF e tem como objectivo garantir o cumprimento das
prescrições, racionalizar o uso de medicamentos, assegurar o cumprimento integral do plano
terapêutico, monitorizar a terapêutica, diminuir os erros associados à dispensa e administração
de medicamentos, garantir uma melhor adesão do doente à terapêutica, reduzir o tempo de
enfermaria dedicado à manipulação dos medicamentos, diminuir erros de administração e
assegurar a correta conservação dos mesmos. Desta forma o sistema de distribuição de
medicamentos a nível hospitalar permite assegurar uma utilização segura, eficaz e racional do
medicamento.
No GTS a distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos é feita para os
vários serviços das unidades hospitalares, nomeadamente para o Internamento, Urgências,
Bloco operatório, Bloco de Partos, Imagiologia, Gastroenterologia, Fisioterapia e Consulta
Externa, garantindo assim a disponibilidade dos medicamentos para os doentes internados e
para as consultas. No caso particular do HPT, também são distribuídos de forma semanal
medicamentos e produtos farmacêuticos para o HDF, como já foi mencionado.

5.1. Distribuição a doentes em regime de internamento
5.1.1. Distribuição Clássica ou Tradicional
A reposição dos serviços por via da distribuição clássica ou tradicional tem por base a
fixação de stocks ideais de medicamentos e produtos farmacêuticos, feita pelos SF em
conjunto com o Enfermeiro Coordenador, tendo por base as necessidades de cada serviço,
diárias ou semanais, conforme a regularidade com que ocorre a reposição, sendo esta ditada
pelo Plano Operacional Semanal dos SF do HPT [Anexo II]. [2]
O procedimento da reposição por níveis dos stocks dos serviços inicia-se com a
consulta, por parte dos SF, dos stocks informáticos dos mesmos. Tendo por base as faltas nos
mesmos resultantes dos débitos feitos nos serviços, é gerado no CPC/Hs um Pedido com base
em Níveis. Este pedido é separado nos SF, e posteriormente é feita a sua satisfação, para que
sejam actualizados os stocks informáticos, e o seu envio para o serviço em questão. No HPT, a
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reposição por níveis é realizada para os serviços de Internamento, Urgência e Bloco
Operatório. No caso do Internamento e Bloco operatório, a reposição é feita pelo próprio FH
nos respetivos locais de armazenamento, conferindo sempre o stock final de forma a detetar
débitos não realizados. Por outro lado, no serviço de Urgência, o pedido é gerado e separado
pelos SF, mas conferido e reposto no local de armazenamento por um enfermeiro do serviço.
Na Distribuição Clássica ou Tradicional também se inclui a Satisfação de Pedidos feitos
pelos próprios chefes dos serviços via CPC/Hs, tendo por base as suas necessidades
semanais. Após a receção informática do pedido pelos SF, estes validam-no, separam-no em
caixas próprias na zona de satisfação de pedidos [Anexo I o)] e satisfazem-no no CPC/Hs,
fazendo a transferência informática do stock. Posteriormente informam o serviço em questão
para que faça a sua recolha nas instalações dos SF.
Eventualmente podem ser realizados pelos serviços pedidos de medicamentos ou
outros produtos de saúde para doentes específicos. Neste caso, se os SF possuírem os
produtos em questão em stock, disponibilizam-nos, fazendo imediatamente o débito na conta
do doente. Caso se tratem de produtos pertencentes ao FHGTS, mas que não existam em
stock, os SF devem consultar informaticamente os stocks das restantes unidades do GTS e
solicitar um pedido à unidade mais conveniente. Caso se trate de um produto ausente dos
stocks de todas as unidades do GTS, mas comercializado em farmácias comunitárias, o
medicamento pode ser solicitado à farmácia comunitária com protocolo com o HPT, que faz a
sua entrega direta nas suas instalações.

5.1.2. Distribuição individual diária em dose unitária
A distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU) consiste na dispensa de
medicamentos e produtos farmacêuticos em doses individualizadas a cada doente, para um
período de 24 horas. Este tipo de distribuição surgiu com o objectivo de aumentar a segurança
no circuito do medicamento, diminuindo riscos de interacções medicamentosas, erros de
administração e de forma a racionalizar a terapêutica.[2, 3] No HPT, este procedimento é
efetuado para os doentes do Serviço de Internamento 1 e 1A, e corresponde à medicação
necessária das 15h do dia presente, às 15h do dia seguinte. Apenas nos casos dos fins-desemana e vésperas de feriado a DIDDU é realizada para 72h e 48h, respectivamente,
identificando sempre as malas com o dia para o qual se destinam.
Este procedimento inicia-se com a introdução da prescrição média no CPC/Hs, que fica
instantaneamente disponível para a validação
por parte dos SF, que é feita de acordo com o já
descrito na secção 2.Validação farmacêutica
das prescrições médicas. Por volta das 14h30, e
após

a

correta

validação

de

todas

as

prescrições pendentes, são gerados os mapas
de distribuição em dose unitária onde consta o
esquema terapêutico de cada doente e permite
a

preparação

individual

da

terapêutica. Figura 4 - Malas da DIDDU no HPT
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De seguida é feito o débito da medicação prescrita na conta do doente e a impressão das
etiquetas de identificação das gavetas, com os respectivos nomes dos doentes, cama e
serviço, para ambas as malas de unidose [Figura 5] (Internamento 1 e 1A). Certos
medicamentos e produtos farmacêuticos não são dispensados por DIDDU, nomeadamente
insulinas, psicotrópicos e soros, nestas situações é seleccionada, aquando da validação, a
opção de dispensa tradicional para que seja feita a dispensa a partir dos stocks do serviço.
Uma vez prontas as malas de unidose, as prescrições são verificadas uma última vez
procurando alterações, de forma a diminuir ao máximo os erros de administração. Aquando a
entrega das malas da DIDDU no serviço, geralmente por volta das 17h, o Enfermeiro deve
conferir as gavetas, tendo em conta o mapa de distribuição em dose unitária. No caso de ser
detetada alguma inconformidade, deve ser preenchida uma ficha de registo e proceder-se à
correcção da mesma. No entanto, pela limitação do staff da equipa de enfermagem no HPT, a
dupla verificação é feita pelos SF. Ao serem recolhidas as malas do dia anterior, são
comparados os medicamentos não administrados com os mapas de distribuição do dia
correspondente e com o dia actual, e recorre-se ao histórico de consumos do doente para
verificar o motivo da ausência da administração. Desta forma é possível detetar possíveis
falhas de administração de medicamentos. Os medicamentos não administrados são retirados
da conta do doente, processo geralmente designado de “revertência”.

5.1.3. Medicamentos Extra-formulário
Com já foi mencionado na secção 3.1. Selecção e aquisição de medicamentos,
produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, todos os medicamentos disponíveis no GTS
constam no FHGTS. No entanto, neste estão contemplados apenas os medicamentos
necessários à generalidade das necessidades hospitalares do grupo, apresentando limitações
no que toca ao tratamento de patologias mais específicas. Nestes casos torna-se necessária a
aquisição de medicamentos ausentes do FHGTS, designados de “medicamentos extraformulário”. Para tal, cabe ao médico prescritor a justificação da necessidade de utilização do
medicamento em causa, em detrimento de outros presentes no FHGTS com a mesma
finalidade clínica, através do preenchimento do impresso “Justificação de Receituário de
Medicamentos” [Anexo IX]. Após aprovação por parte do Diretor Clínico e validação por parte
dos SF, estes últimos podem dar início ao processo de encomenda.

5.2. Distribuição de medicamentos sujeitos a legislação especial
Os medicamentos sujeitos a legislação especial, dadas as suas características, estão
sujeitos a uma distribuição específica por exigirem um controlo mais apertado. Nesta categoria
incluem-se os derivados do plasma, estupefacientes e citotóxicos, uma vez que a sua
manipulação e utilização incorrectas podem resultar em riscos para a saúde do doente e dos
profissionais de saúde.[3]

5.2.1. Estupefacientes e/ou Psicotrópicos
Pelas razões já mencionadas na secção 3.1.2 – Encomenda de Estupefacientes, esta
classe de medicamentes requer o cumprimento de um circuito especial. No que toca à sua
distribuição dentro do HPT, a cada serviço é atribuído um stock pré-definido de
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estupefacientes, estabelecido previamente pelo Enfermeiro Coordenador em conjunto com os
SF, que deve sempre ser armazenado em cofre fechado.
A administração de estupefacientes está dependente de uma prescrição médica e
quando efectuada deve ser registada pelo enfermeiro responsável em impresso próprio,
denominado Anexo X, modelo nº 1509 [Anexo XVII], com a identificação de Serviço,
medicamento (DCI), forma farmacêutica, dosagem, identificação do doente, assinatura de
quem administrou e quantidade administrada. Este documento é constituído por um documento
original e duplicado e é utilizado para apenas um medicamento.
Quando o impresso se encontra totalmente preenchido ou é necessária reposição do
stock do serviço, o documento é assinado pelo diretor de serviço e entregue aos SF. Estes
verificam o seu correto preenchimento e validam a quantidade administrada. Uma vez validado
o Anexo X, o farmacêutico responsável regista a quantidade fornecida, em algarismos e por
extenso, e assina-o com assinatura legível, número mecanográfico e data. Ao mesmo tempo é
preenchida a folha de excel de controlo do stock de estupefacientes, disponível na pasta
comum do GTS, feita a transferência informática no CPC/Hs do stock para o serviço em
questão e impressão de guia de transporte em duplicado (uma para arquivo nos SF e a outra
para os serviços).
Aquando da receção dos estupefacientes, o enfermeiro assina o Anexo X e recebe o
duplicado deste e a 2ª via da guia de transporte, retornando o original e a 1º via da guia de
transporte para os SF para arquivo. Toda a documentação referente a este circuito deve ser
arquivada por um período não inferior a 5 anos.

5.2.2. Medicamentos Derivados do Plasma
Os medicamentos derivados do plasma humano ou hemoderivados exigem um circuito
especial de distribuição, uma vez que podem ser veículo de transmissão de doenças
infecciosas.[3] Nesta categoria de medicamentos incluem-se a albumina, as imunoglobulinas,
os complexos de protrombina, o plasma humano inativado e os fatores de coagulação (fator VII
e fator IX).[10]
No

HPT,

os

medicamentos

enquadrados

nesta

classe,

são

armazenados

exclusivamente nas instalações dos SF, não existindo stocks destes nos serviços. Por esta
razão a sua dispensa aos serviços está integrada na distribuição clássica e na DIDDU, com a
particularidade de requerer, à semelhança do que acontece com os estupefacientes, o
preenchimento por parte do médico prescritor de um impresso próprio, o modelo nº 1804
[Anexo XVIII], impresso este que deve sempre acompanhar o hemoderivado quando este é
enviado para o serviço requisitante. Neste impresso, que é constituído por duas vias, Via
Farmácia e Via Serviço, o médico prescritor deverá preencher a sua identificação e do doente,
o(s) medicamento(s) prescrito(s) e o diagnóstico. Aos SF cabe o preenchimento com o nome,
dose e quantidade do hemoderivado dispensado, número lote, identificação do fabricante,
número de certificado do INFARMED (CAUL) e numeração sequencial da requisição. Na Via
Serviço cabe ao enfermeiro responsável o registo das administrações e, no caso de algum dos
hemoderivados não ser administrado no prazo de 24 horas, o preenchimento do Quadro D. A
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“Via Serviço” é arquivada no processo clínico do doente no serviço clínico requisitante,
enquanto a “Via Farmácia” é arquivada nos SF durantes pelo menos 5 anos.[2]
O número CAUL identifica o Certificado de Autorização de Utilização de Lote de
medicamentos derivados do sangue ou do plasma humano (CAUL), emitido pelo INFARMED,
que à semelhança do Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote (COELL), reconhecido
na União Europeia e no Espaço Económico Europeu, garantem que o lote do hemoderivado
em questão foi verificado e libertado após ser submetido ao processo oficial de libertação de
lotes de medicamentos derivados do plasma humano. Este processo requer uma avaliação da
documentação relativa à produção de cada lote individual e a ensaios laboratoriais específicos
realizados, de forma a despistar a contaminação destes com doenças transmissíveis.[10]

5.2.3. Sugamadex
O Sugamadex (Bridion®) é um medicamento utilizado na reversão do bloqueio
neuromuscular induzido pelos agentes curarizantes, como o rocurónio ou vecurónio. Este
representa uma alternativa significativamente mais rápida e eficaz para a reversão da
anestesia, quando comparado com a terapia tradicional com neostigmina.[11] Este
medicamento está incluído na seleção de medicamentos sujeitos a um circuito especial no
GTS, apesar de a sua manipulação não representar um risco acrescido nem para a saúde do
doente e nem dos profissionais de saúde, por representar um produto extremamente caro,
exigindo assim um controlo mais apertado da sua utilização. Para tal foi introduzido um
formulário de preenchimento obrigatório [Anexo XIX] para justificar todas as administrações de
sugamadex no GTS.

5.3. Distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório
Este tipo de distribuição de medicamentos em meio hospitalar surgiu com o objetivo de
aumentar o controlo na utilização dos medicamentos, por permitir uma promoção e supervisão
da adesão terapêutica e maior vigilância de efeitos secundários graves.[3, 12] Ao mesmo
tempo permite a realização do regime terapêutico no domicílio, reduzindo significativamente os
custos associados ao internamento e os riscos de aquisição de infecções hospitalares por parte
de doentes de risco, o que resulta numa melhoria significativa na qualidade de vida dos
doentes.[3]
No HPT este regime de dispensa de medicamentos acompanha um número reduzido
de doentes, servindo essencialmente doentes oncológicos. Este procedimento inicia-se com a
entrega da prescrição para validação por parte do médico prescritor aos SF, sendo
posteriormente contactado o doente ou seu representante. Aquando do levantamento da
prescrição deve ser fornecida toda a informação relevante para uma correta utilização do
medicamento e deve ser feito o registo com o medicamento dispensado, nome do doente, data
da dispensa e da próxima dispensa, de forma a assegurar um maior controlo da terapêutica
[Anexo XX].
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Parte II – Projetos desenvolvidos no decorrer
do Estagio Curricular
1.Formulário de medicamentos fotossensíveis
As condições de conservação dos medicamentos revelam-se da maior importância na
garantia da qualidade, integridade e estabilidade dos mesmos desde a recepção até à
dispensa e administração ao doente. Por esta razão, como já foi mencionado na secção 3.4.1.
Controlo de temperatura e humidade da Farmácia, o ambiente das instalações dos SF do HPT
possuem os parâmetros de temperatura e humidades monitorizados 24horas por dia, 7 dias por
semana. No entanto, a luminosidade à qual os medicamentos estão expostos no seu
armazenamento não é mensurável, nem possui intervalos padrão de segurança uniformes para
todos os medicamentos, sendo que cada medicamento possui graus de sensibilidade à luz
diferentes, requerendo por isso cuidados relativos à exposição à luz diferentes.
Com o levantamento de dúvidas relativas a esta questão, foi me proposta uma
pesquisa de informação acerca desta temática. Com a informação encontrada foi criado um
formulário Medicamentos Fotossensíveis [Anexo XXI] utilizados no GTS, com os respectivos
cuidados a ter no que diz respeito à exposição a luz no seu armazenamento, transporte e
administração.

2.Registo de levantamento de medicamentos
Os stocks de medicamentos nos serviços do HPT são estipulados pelos SF em
conjunto com o Enfermeiro Coordenador, e estão sujeitos a revisão quando se considere
necessário. Dado o procedimento já mencionado na secção 1.2.2 - Serviços Farmacêuticos do
Hospital Privado da Trofa, todos os medicamentos retirados dos SF do HPT fora do seu horário
de funcionamento encontram-se registados. Foi tendo por bases estes mesmos registos que foi
realizada uma compilação de todos os medicamentos levantados de 26/10/15 até 1/5/2017 e
posteriormente avaliadas as necessidades dos serviços, com o objectivo de ajustar os seus
stocks de forma a diminuir para o mínimo necessário os levantamentos de medicamentos fora
do horário de funcionamento dos SF.
Após avaliação dos dados expressos nas tabelas 2 a 7, proponho as seguintes
alterações nos stocks do serviço de Internamento:


Ipratrópio (brometo de) amp – de 10 para 25 unidades. Uma vez que estas ampolas,
por se tratarem de medicamentos fotossensíveis vêm embaladas do fornecedor com
invólucro opaco em conjuntos de 5 ampolas, para assegurar a sua estabilidade, revelase mais prático e seguro que o armazenamento no serviço seja feito na embalagem
original. Para isso é necessário que o número de unidades seja um múltiplo de 5.
Assim sendo, e tendo em conta que este se trata do medicamento mais levantado (482
unidades) e que aquando do seu levantamento eram necessárias, em média, 6
unidades por doente, ao aumentar de 10 para 25 unidades fica garantida a
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disponibilidade de 6 ampolas diárias para, pelo menos, 4 novos doentes, ao invés dos
nem 2 doentes assegurados atualmente.


Hidrocortisona amp – de 4 para 10 unidades. Em média, eram necessárias 2
unidades por doente quando era feito o levantamento deste medicamento. Assim
sendo, e tendo em conta que este foi o segundo medicamento mais levantado (200
unidades), ao aumentar o seu stock de 4 para 10 unidades, passam a estar garantidas
as prescrições de 5 novos doentes ao invés dos 2 doentes assegurados atualmente.
Também é importante que o número de novas prescrições de Hidrocortisona amp e de
Ipratróprio seja semelhante, uma vez que a sua prescrição no HPT é geralmente feita
em conjunto.



Furosemida 20mg amp – de 6 para 10 unidades. Em média, eram necessárias 2
unidades por doente quando era feito o levantamento deste medicamento. Assim
sendo, e tendo em conta que este foi o terceiro medicamento mais levantado, ao
aumentar de 6 para 10 unidades passam a estar garantidas as prescrições de 5 novos
doentes ao invés dos 3 garantidos atualmente.



KCl 7,5% 10ml – de 10 para 18 unidades. Em média, eram necessárias 6 unidades por
doente quando era feito o levantamento deste medicamento. Assim sendo, e tendo em
conta que este foi o soro mais levantado, ao aumentar de 10 para 15 unidades passam
a estar garantidas as prescrições de 3 novos doentes ao invés dos nem 2 garantidos
atualmente.



NaCl 0,9% 3000ml – de 4 para 6 unidades. Em média, eram necessárias 3 unidades
por doente quando era feito o levantamento deste medicamento. Assim sendo, e tendo
em conta que este foi o segundo soro mais levantado, ao aumentar de 4 para 6
unidades passam a estar garantidas as prescrições de 2 novos doentes ao invés do 1
garantido atualmente.



NaCl 0,9% 1000ml – de 6 para 8 unidades. Em média, eram necessárias 2 unidades
por doente quando era feito o levantamento deste medicamento. Assim sendo, e tendo
em conta que este foi o terceiro soro mais levantado, ao aumentar de 6 para 8
unidades passam a estar garantidas as prescrições de 4 novos doentes ao invés dos 3
garantidos atualmente.



A criação de um “stock avançado” de Pensos, Pomadas e Desinfetantes e artigos de
Nutrição para fins-de-semana e feriados, uma vez que estes foram os períodos de
maior levantamento destes itens.
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Tabela 2 - Número de unidades de medicamentos levantados

Medicamentos
Ipratrópio (Brometo de) amp
Hidrocortisona amp
Furosemida 20mg amp
Paracetamol 1g amp
Cetorolac amp
Metoclopramida (Primperan®) amp
Paracetamol 500mg cp
Piperacilina + Tazobactam amp (Tazobac®)
Budesonida amp
Tramadol amp
Albumina humana 20% amp
Amoxicilina + Ácido clauvulânico 1,2 amp
Betahistina 16mg cp
Enoxaparina 40mg sc
Lactulose solução oral saquetas
Metamizol 2g/5mg (Nolotil®) amp
Polidocanol 0,5% amp
Ácido aminocapróico amp
Dexametasona amp
Metilprednisolona 40mg amp
Levofloxacina 5mg/ml 100ml amp
Cefazolina 1g amp
Cloreto de potássio 600mg cp
Propofol amp
Enoxaparina 60mg sc
Carvedilol 6,25mg cp
Cefoxitina 1g amp
Ondansetron amp
Oxitocina spray nasal
Acetilcisteína cp efervescentes
Aminofilina amp

Doentes

TOTAL
106
482
87
200
43
132
49
88
22
76
12
75
66
54
20
53
25
53
41
41
41
40
38
35
30
30
29
2
28
4
27
26
12
25
25
25
25
24
23
1
23
10
23
23
22
5
21

Stock serviços

376
113
89
39
54
63
66
54
33
28
41
41
41
40
38
35
29
26
23
26
13
25
24
23
22
13
23
22
16

21

Carvedilol 6,25mg cp
23
Cefoxitina 1g amp
22
Ondansetron amp
13
Oxitocina spray nasal
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Aminofilina amp
16
Carvedilol 25mg cp
19
Gentamicina 80mg amp
20
Octreotido 0,1mg/ml
20
Esomeprazol 40mg amp
19
Ibuprofeno 400mg cp
16
Betametasona (Diprofos®) amp
10
Ciprofloxacina 200mg amp
18
Sertralina 50mg cp
18
Amoxicilina + Ácido clauvulânico 2,2 amp
17
Metronidazol 250mg cp
17
Gabapentina 300mg cp
16
Levetiracetam cp
16
Quetiapina 50mg cp libertação prolongada
16
Perindopril 4mg cp
13
Polietilenoglicol saquetas
15
Ranitidina amp
15
Espironolactona 25mg cp
14
Ibuprofeno 75mg supositórios
12
Macrogol (Endofalk®) saquetas
14
Risperidona cp
14
Clonixina 300 cp
13
Losartan 100mg cp
13
Oxitocina amp
13
Bisacodilo cp
12
Levodopa + carbidopa 100/25mg cp
12
Loperamida
12
Oseltamivir 75mg cáps
12
Vacina anti-VHB 0,5ml amp (Engerix®)
12
Ig anti-D
11
Imipeneme + cilastina amp
11
Ropivacaína 150mg/20ml (7,5mg/ml) amp
5
Tiaprida 100mg cp
11
Carbonato de Cálcio cp
10
Diclofenac amp
10
Polidocanol 2% amp
Rivaroxabano 10mg (Xarelto®)
10
Ropivacaína 40mg/20ml (2mg/ml) amp
10
Domperidona Suspensão oral
9
Fenilefrina 0,25mg (Neo-sinefrina®)
9
Mirtazapina 15mg cp
9
Salbutamol 0,5% (Ventilan®) solução respiratória 10ml
7
Ceftazidima 1g amp
8
Fenitoína 100mg cp
8
Leveduras (UL250®) cáps
8
Misoprostol 200mg
8
Nitroglicerina 5mg STD
8
Propranolol 10mg cp (Inderal®)
8
Carboximaltose férrica iv amp (Ferrinjet®)
7
Citrato de Sódio clíster (Microlax®)
7
Claritromicina 500mg amp
7
Enoxaparina 20mg sc
3
Haloperidol 5mg iv
4
Sorbitol retal (Clyss-go®)
7
Aciclovir 250mg cp
6
Amlodipina 5mg CP
6
Ampicilina 500mg amp
6
Benzilpenicilina 6.3.3 amp
2
Bromazepam 1,5mg cp
6

1
10

5
1

3
8

2

2

6

10

2

4
3

4

23
23
23
23
22
21
20
20
20
19
19
18
18
18
17
17
16
16
16
15
15
15
14
14
14
14
13
13
13
12
12
12
12
12
11
11
11
11
10
10
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
22
6
6
6
6

Nitroglicerina 5mg STD
8
Propranolol 10mg cp (Inderal®)
8
Carboximaltose férrica iv amp (Ferrinjet®)
7
Citrato de Sódio clíster (Microlax®)
7
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Enoxaparina 20mg sc
3
Haloperidol 5mg iv
4
Sorbitol retal (Clyss-go®)
7
Aciclovir 250mg cp
6
Amlodipina 5mg CP
6
Ampicilina 500mg amp
6
Benzilpenicilina 6.3.3 amp
2
Bromazepam 1,5mg cp
6
Candesartan 16mg cp
6
Ciprofloxacina 500mg cp
6
Finasterida 5mg cp
6
Hidroxizina 25mg cp
6
Insulina actrapid
2
Nistatina suspensão oral (Mycostantin®)
6
Ondansetron cp
6
Quetiapina 25mg cp
6
Sucralfato saquetas
6
Acetilcisteína amp
5
Ampicilina 1g amp
5
Azitromicina 500mg amp
5
Cabertocina IV
Cefotaxima 1g amp
5
Cianocobalamina amp
3
Diazepam 5mg cp
5
Diclofenac cp
5
Doxiciclina 100mg
5
Ferro trivalente amp
5
Fluoxetina 20mg
5
Rifampicina 300mg cáps
5
Sulfato de Magnésio 20% amp
5
Ticagrelor 90mg cp
5
Vancomicina amp
5
Ácido Fólico 5mg cp
4
Amicacina 250mg/ml amp
4
Aminofilina 225mg cp
4
Amitriptilina 25mg cp
4
Amoxicilina 500mg/5ml xarope
3
Clindamicina 600amp
4
Cloreto de tróspio cp
4
Dabigatrano 110mg (Pradaxa®)
4
Ferro trivalente (?)
4
Flucloxacilina 500mg cp
4
Fluconazol caps 50mg
4
Furosemida 40mg cp
4
Levetiracetam amp
4
Lisinopril 5mg cp
4
Lorazepam 2,5mg cp
4
Metilergometrina cp
4
Metoclopramida (Primperan®) cp
4
Metronidazol amp
4
Oxibutinina 5mg cp
4
Paracetamol Solução Oral
1
Prednisolona 20mg cp
4
Pregabalina 75mg cp
4
Rhesonativ 625UI/ml amp
4
Alprazolam 0,5mg cp
3
Amiodarona IV amp
1
Baclofeno 10mg cp
3
Bicarbonato de sódio 8,4% 20ml amp
3

4
3

4

4

5
2

1

3

2

8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
23
3
3
3
3

Metilergometrina cp
Metoclopramida (Primperan®) cp
Metronidazol amp
Oxibutinina 5mg cp
Paracetamol
Solução Oral
Beatriz
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Prednisolona 20mg cp
Pregabalina 75mg cp
Rhesonativ 625UI/ml amp
Alprazolam 0,5mg cp
Amiodarona IV amp
Baclofeno 10mg cp
Bicarbonato de sódio 8,4% 20ml amp
Bisoprolol 5mg cp
Butilescopolamida ev
Deflazacorte
Digoxina amp
Domperidona cp
Fluconazol amp
Indapamida 1,5mg cp
Levotiroxina 0,1mg cp
Linezolide 600mg amp

4
4
4
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4
4
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Metilprednisolona 125mg amp
Metilprednisolona 40mg com Lidocaína amp
Metoprolol 5mg amp
Picossulfato de sódio 7,5 mg/ml (Dulcogotas®)
Ranitidina cp
Tiamina 100mg cp
Tiamina amp
Tiaprida 100mg amp
Tramadol cáps
Ácido acetilsalicílico 100mg cp
Ácido aminocapróico saquetas
Amoxicilina + Ácido clauvulânico cp
Azul de metileno 1% amp 10ml
Betametasona solução oral
Bicarbonato de sódio 1,4% 500ml amp
Bicarbonato de sódio 8,4% 100ml amp
Bromocriptina 2,5 cp
Cabergolina 0,5mg cp
Calcitriol cp
Ceftriaxona 1g amp
Cisatracúrio amp
Cloropromazina 25mg
Colquicina 1mg cp
Cotrimoxazol cp
Diazepam 10mg/ml amp
Digoxina 0,125 cp
Diltiazem 60mg
Enalapril 20mg cp
Escitalopram 10mg
Espironolactona 100mg cp
Fenitoína 250mg amp
Flavonoides 500mg (Daflon®) cp
Flavoxato 200mg cp
Fluoresceína+oxibuprocaína
Ibuprofeno 20mg/ml xarope
Levofloxacina 500mg cp
Linezolide 600mg cp
Meropenemo
Multivitamínico cp
Nebivilol 5 cp
Neostigmina amp
Nifedipina 10mg cp
Nifedipina 30mg cp

3

2

3
3
3
2
3
3

1

3
3
3
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
2
2
2
2

Fenitoína 250mg amp
2
Flavonoides 500mg (Daflon®) cp
2
Flavoxato 200mg cp
2
Fluoresceína+oxibuprocaína
2
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Levofloxacina 500mg cp
2
Linezolide 600mg cp
2
Meropenemo
2
Multivitamínico cp
2
Nebivilol 5 cp
2
Neostigmina amp
2
Nifedipina 10mg cp
2
Nifedipina 30mg cp
2
Oxazepam 50mg cp
2
Paroxetina 20mg
2
Poractante 240mg/30ml amp
2
Preclint® Solução oral Fosfato dissódico dodeca-hidratado + Fosfato monossódico di-hidratado
2
Resina Permutadora de iões
2
Rosuvastatina 10mg cp (Crestor®)
2
Tansulozina 0,4mg cp
2

Trazodona (Triticum®) cp
Trimetazidina 35mg cp
Acetazolamida 250mg cp
Ácido acetilsalicílico 500mg cp
Ácido fólico + Vit E + … cp
Alopurinol cp
Atenolol 50mg cp
Benzilpenicilina 1,2 amp
Benzilpenicilina S2400 amp
Biperideno IV amp
Bromazepam 3mg cp
Cefuroxima 1g amp
Citicolina amp
Clemastina 1mg cp
Clonazepam 0,5mg
Cloranfenicol 8mg/ml amp
Codeína solução oral
Dimeticone (Aero-om®) solução oral gotas
Dinitrato de isossorbido 5mg cp
Dopamina 200mg amp
Durolane - Ácido hialurónico (?)
Esomeprazol 20mg cp
Fenilefrina 0,5mg (Neo-sinefrina®)
Flumazenil
Labetalol 5mg amp
Lorazepam 1mg cp
Naloxona amp
Naproxeno 250mg cp
Nitrofurantoína 100mg cp
Ondansetron solução oral
Oxazepam 15mg cp
Paracetamol 250mg sup
Paracetamol 500mg supositórios
Pilocarpina 2% colírio monodose 0,5ml
Sene cp
Sinvastatina 20mg cp
Triancinolona
Valproato de sódio amp
Verapamilo amp

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Gráfico 1 - Top 25 de medicamentos mais levantados
Tabela 3 - Unidades de soros levantados

Soros
Doentes
Stock serviços
KCl 7,5% 10ml
97
NaCl 0,9% 3000ml
61
NaCl 0,9% 1000ml
38
NaCl 0,9% 100mL
NaCl 20% amp 20ml
23
NaCl 0,9% 500ml
11
NaCl 0,9% + Glucose 5% 1000ml
14
NaCl 0,45% + Glucose 5% 500mL
16
Água destilada 1L
1
Polieletrolítico + Glucose 5% 1000ml
2
Glucose 30% 20 ml
3
NaCl 0,9% 1000ml Lavagem
2
Glucose 5% 250ml
3
Glucose 5% 1000ml
3
Gelatina modificada 500ml
1
Polieletrolítico 1000ml
1

TOTAL
107
103
83
41
38
32
18
16
6
7
5
7
2
5
2
4
3
3
1
1

10
42
45
41
15
21
4
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Gráfico 2 - Unidades de Soros levantadas
Tabela 4 - Unidades de Pensos, pomadas e desinfetantes levantados

Pensos, Pomadas e Desinfetantes
Doentes
Stock serviços
Penso de alginato de prata com CMC
14
Penso de hidrocolóide
12
Penso de alginato com CMC
10
Penso espuma de poliuretano
11
Pomada vitamina A (Carena®)
11
Penso de iodopovidona (Inadine®)
9
Álcool (?)
Bacitracina pomada
2
Colagenase pomada (Ulcerase®)
4
Polissulfato de mucopolissacáridos 3 mg/g gel (Hirudoid®)
4
Gase vaselinada 10*10
3
Água oxigenada 10 vol
2
Hidrogel bisnaga
2
Hidrocortisona creme
2
Tampão nasal forte (Nasopore Forte®)
Cinchocaína pomada
1
Clorexidina + (eludril) 250ml
1
Creme c/ cobre, zinco e cicalfate (Cicalfate®)
1
Diclofenac 23,2 mg/g gel (Voltaren Emulgelex®)
1
Dimetindeno gel (Fenistil®)
1
Eosina solução aquosa 60ml
1
Gase gorda (caixa)
Hipoclorito de sódio 0,5%
1
Ligadura zinco
Mousse dérmica protetora (Protosan® gel)
1
Penso Pó Maltodextrina (Multidex®)
1
Prednisolona + sulfato de neomicina pomada oftálmica (Meocil ®)
1
Spongostan (Wilospon®)
1
Sulfadiazina de prata creme
1
Vaselina purificada
1

TOTAL

1

5
2

2

14
12
11
11
11
9
5
4
4
4
3
2
2
2
2
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Gráfico 3 - Unidades de Pensos, pomadas e desinfectantes levantadas
Tabela 5 - Unidades de artigos de Nutrição levantados

Artigos de nutrição
Doentes Stock serviços
Fortimel® 200ml
9
Água gelificada
8
Fortimel compack® 125ml
8
Bolsa Parentérica N4
3
Espessante alimentar
1
Suplemento vitamínico bolsas
1
Suplemento mineral bolsas
1

TOTAL
9
8
8
3
1
1
1
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Gráfico 4 - Unidades de artigos de Nutrição levantados
Tabela 6 - Unidades de meios de diagnóstico levantados

Meios de diagnóstico
Doentes Stock serviços TOTAL
Tiras teste de glicemia
350
350
Tiras teste de urina
100
100
Iobitridol (Xenetix® 350)
4
4
Teste diagnóstico dermatite
1
1
Tabela 7 - Unidades de estupefacientes levantadas

Estupefacientes
Doentes
Stock serviços
TOTAL
Petidina amp
11
10
21
Morfina 10mg amp
17
17
Alfentanilo amp (Rapifen®)
10
10
Fentanilo 25mg STD
2
2

Gráfico 5 - Unidades de estupefacientes levantadas
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Anexos
Anexo I - Instalações dos SF do HPT

Retais, Orais e
Comprimidos

Armário de
inflamáveis

Ampolas
pequenas

Mesa de
trabalho

Frigorífico

Soros

Soros e embalagens
grandes

Farmotecnia

Cofre

Secretária,
Computador
e material
informático
e de arquivo

Fonte de água e
Gestão de resíduos

Desinfetantes, Detergentes
e artigos de Dentária e
Nutrição

Antibióticos grandes
e Xaropes

Satisfação
de
pedidos

Receção de
encomendas

ENTRADA

Ampolas grandes

Anexo I a) - Planta das instalações dos SF do HPT

Anexo I c) Entrada dos SF do HPT

Anexo I b) – Frigorífico para
armazenamento de medicamentos de
frio
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Anexo I c) - Zona de arrumação
de comprimidos

Anexo I d) – Zona de arrumação
de ampolas grandes

Anexo I e)- Zona de arrumação
de ampolas pequenas

Anexo I g) Zona de arrumação de
produtos de Dentária e Material de
penso

Anexo I f) - Zonas de arrumação de soros e embalagens grandes

Anexo I i) - Zona de arrumação de
Testes de diagnóstico

Anexo I j) – Zona de arrumação de Contrastes

Anexo I h) - Zona de
arrumação de desinfetantes

Anexo I k) - Zona de arrumação de Manipulados
Anexo I l) Zona de arrumação de artigos de Nutrição
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Anexo I n) Armário com porta corta-fogo e divisórias plásticas de
contenção para armazenamento de produtos Inflamáveis
Anexo I m) Cofre para armazenamento de
estupefacientes e psicotrópicos

Anexo I o) Zona de satisfação de pedidos e requisições
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Anexo II - Plano Operacional Semanal dos SF do HPT

DIÁRIO
Manhã

Tarde

- Verificar levantamento de medicação na

- Validação prescrição + Dose unitária

farmácia – Debitar

- Reverter medicação do dia anterior

- Validar prescrições médicas (incluindo

- Recepção e verificação da

Fisiatria – HPT – 5)

encomenda diária do Armazém

- Reposição Stock Ideal Internamento

Central (FAR)

Medicamentos  Contagem Stock + verificação
de faltas

2ª feira
Manhã

Tarde

- Debitar medicação unidose de Domingo 

- Satisfazer pedido soros +

Segundo altas clínicas

embalagens vazias Internamento

- Reposição Stock Ideal Soros do Internamento

- Satisfazer pedido soros +

 verificação de faltas

embalagens vazias Gastroenterologia

3ª feira
Manhã

Tarde

- Reposição Stock Ideal Medicamentos Bloco

- Reposição Stock Ideal Soros Bloco

Operatório

op. + embalagens vazias Bloco op.

- Satisfazer pedido soros + embalagens vazias

- Satisfazer pedido Esterilização

Urgência
- Reposição medicamentos
estupefacientes/psicotrópicos Bloco Operatório

4ª feira
Manhã

Tarde

- Produzir kits (KIT ENTRADA BLO-SOLUTOS -

- Satisfazer pedido Imagiologia HPT +

Bloco Operatório)

HDF

- Efectuar consumos aos serviços

- Satisfazer pedidos Medicina Dentária

- Satisfazer pedido medicação + soros +

HDF + HPT

embalagens vazias Urgência HDF
- Satisfazer pedido Consulta Externa 0 +
Consulta Externa -1
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5ª feira
Manhã

Tarde

- Receber, conferir e guardar soros Laboratórios

-Satisfazer pedido soros +

- Reposição Stock Ideal Soros do Internamento

embalagens vazias Internamento

 Contagem Stock Total Soros +

-Satisfazer pedido soros +

Medicamentos

embalagens vazias Urgência

-Reposição Stock Ideal Medicamentos Urgência

6ª feira
Manhã

Tarde

- Fazer encomenda semanal ao Armazém

- Preparar malas unidose para 6ª feira,

Central (FAR)

Sábado e Domingo

- Reposição Stock Ideal Medicamentos Bloco

- Debitar medicação unidose apenas

Operatório

de 6ª feira

- Reposição medicamentos

- Definição e envio do Stock Avançado

estupefacientes/psicotrópicos Internamento

Internamento (fim de semana)

- Inserir acertos semanais da Urgência
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Anexo III - Impresso para registo de levantamento de medicação fora do horário de
funcionamento dos SF do HPT
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Anexo IV - Exemplo de Prescrição de oncologia

Anexo V –
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Anexo V - Modelo VII de requisição de medicamentos estupefacientes
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Anexo VI - Impresso de uso obrigatório para pedido de AUE
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Anexo VII - Exemplo de impresso para pedido de AUE devidamente preenchido
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Anexo VIII - Exemplo de AUE emitido
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Anexo IX - Formulário de Justificação de Receituário de Medicamentos
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Anexo X - Instalações de armazenamento das balas de gases medicinais

Anexo X b) Zona de Balas vazias
Anexo X a) Sala de armazenamento dos gases
medicinais

Anexo X c) Zona de
armazenamento de Stock

Rampa de emergência

Rampa esquerda

Rampa direita

Anexo X d) Rampa de abastecimento de
gases medicinais em caso de
emergência
Anexo X e) Rampas de abastecimento de gases medicinais

Anexo XI - Formulário para registos e controlo dos gases medicinais
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Anexo XII - Lista de medicamentos e produtos farmacêuticos presentes nos carros
de emergência.
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Anexo XIII - Exemplo de Registos de Temperatura e Humidade
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Anexo XIV - Fluxograma para gestão de prazos validade

46

Beatriz Fernandes

Relatório de Estágio Profissionalizante
Hospital Privado da Trofa

Anexo XV - Impresso para o registo de reembalamento de medicamentos
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Anexo XVI - Lista de medicamentos a etiquetar para o Bloco Operatório
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Anexo XVII - Anexo X, modelo nº 1509, para a requisição de medicamentos
estupefacientes
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Anexo XVIII - Modelo nº 1804 para a requisição e administração de hemoderivados
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Anexo XIX - Impresso para a justificação da utilização de Sugamadex
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Anexo XX - Registo de Distribuição de Medicamentos a Doentes em Regime de
Ambulatório
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Anexo XXI - Formulário de Medicamentos Fotossensíveis
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