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Tu ainda não viste nada
Ricardo Coimbra, 2017

Como diz o Ricardo “Tu ainda não viste nada”
Sara Rocha, 2017

A sabedoria com as coisas da vida não consiste, ao que me
parece, em saber o que é preciso fazer, mas em saber o que é
preciso fazer antes e o que fazer depois.
Liev Tolstói
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Resumo
A farmácia comunitária em Portugal é um local de promoção, educação e de venda
de produtos de saúde que deve garantir a continuação dos cuidados prestados aos doentes.
A cedência de medicamentos e bens de saúde é feita com vista na minimização dos riscos
decorrentes do seu uso, bem como na maximização dos resultados.
Desta forma, o farmacêutico comunitário desempenha um papel impar na formação
para a saúde e promoção do bom uso desta tecnologia de saúde com mais sucesso dado
que os riscos associados aos medicamentos podem converter-se em danos económicos e
sociais de larga escala.
A possibilidade dada ao estudante de ciências farmacêuticas em fazer um estágio
em farmácia comunitária garante um contacto com a realidade profissional, após um
período de aprendizagem maioritariamente teórica, possibilidade essa que garante uma
cimentação dos conhecimentos obtidos ao longo dos 5 anos do Mestrado Integrado.
O presente estágio teve como principais objetivos compreender a dinâmica de uma
farmácia comunitária, o funcionamento interno das diferentes áreas e estruturas que a
constituem, conhecer os serviços prestados aos seus utentes, bem como a aquisição e
implementação de princípios éticos e deontológicos para o exercício da atividade
profissional farmacêutica.
Este relatório está divido em duas partes: a primeira descreve as atividades
desenvolvidas no âmbito do estágio na Farmácia Sá da Bandeira; a segunda parte contém
os trabalhos de ação na comunidade, associados à prática profissional que por mim foram
implementados durante os 4 meses de estágio.
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Abstract
A Pharmacy, (or Drug Store in US) is one of the places where a community can
find drugs and health products, in close relation with other healthcare providers. These
places play a major role in health education and health promotion, saving millions of
euros every year.
The pharmacist is one of the key roles in all healthcare systems, and major
stakeholder, because he (or she) is the one who last contact with the patient, and he can
actively promote the right use of medicines, but also prevent its inadequate use, which
can lead to potentially harmful situations and losses of thousands of euros, directly and
indirectly.
The internship in this environment is a chance given to the student to get acquainted
with the professional reality, being this period the one that allow us to fully understand
the concepts learned during 5 years.
The objectives of the present internship were to understand the dynamics and
structure of a pharmacy, being able to perform different services available there, and also
acquire ethical and deontological concepts to the pharmaceutical practice.
The present manuscript is divided in two parts: the first is the report of all activities
develop during the 4 months of internship at Farmácia de Sá da Bandeira; the second is
the explanation and conclusions of action projects developed by me during the 4 months
period.

vi

Índice
Índice ..................................................................................................................... vii
Abreviaturas ........................................................................................................... ix
Índice de Figuras ..................................................................................................... x
Parte I - Atividades desenvolvidas no âmbito do estágio ........................................ 1
1.

Resumo do estágio na Farmácia Sá da Bandeira Porto................................. 1

2.

A Farmácia Sá da Bandeira - Porto............................................................... 2
2.1

Localização, horário e espaço físico da FSBP .......................................... 2

2.2

Composição dos Recursos Humanos da FSBP ......................................... 3

2.3

Demografia FSBP ..................................................................................... 3

3.

Encomendas e Aprovisionamento................................................................. 4
3.1

Encomendas .............................................................................................. 4

3.2

Receção e armazenagem dos produtos ..................................................... 5

3.3

Prazos de validade, devolução de produtos e gestão de stocks ................. 7

4.

Dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde ............................... 8
4.1

5.

6.

Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) ................................... 8

4.1.1

A prescrição médica .......................................................................... 8

4.1.2

Dispensa, validação e ato farmacêutico .......................................... 10

4.1.3

Psicotrópicos e estupefacientes ....................................................... 11

4.1.4

Sistema de saúde, subsistemas e comparticipações ........................ 11

4.2

Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) ....................... 12

4.3

Cosmética e dermofarmácia .................................................................... 13

4.4

Produtos de uso veterinário ..................................................................... 13

4.5

Produtos manipulados ............................................................................. 14
Outros serviços Farmacêuticos ................................................................... 15

5.1.1

Testes bioquímicos rápidos ............................................................. 15

5.1.2

Medição da pressão arterial ............................................................ 16

5.1.3

Ponto expresso ................................................................................ 16

5.1.4

Entregas ao domicílio ..................................................................... 16

5.1.5

Valormed ......................................................................................... 17

O marketing do GSB................................................................................... 17

Conclusão .............................................................................................................. 18
Parte II - Apresentação dos temas desenvolvidos ................................................. 19

vii

1.

Prevenção de Quedas na 3.ª Idade .............................................................. 19
1.1

Enquadramento ....................................................................................... 19

1.2

Etiologia e fatores de risco ...................................................................... 21

1.2.1

Fatores de risco Intrínsecos ............................................................. 22

1.2.2

Fatores de risco Extrínsecos............................................................ 24

1.2.3

Fatores Situacionais/Circunstanciais .............................................. 24

1.3

Objetivos ................................................................................................. 24

1.4

Trabalho desenvolvido na farmácia ........................................................ 25

1.5

Feedback da Comunidade ....................................................................... 25

2.

Prevenção de Doenças de Pele na 3.ª Idade ................................................ 27
2.1

Enquadramento ....................................................................................... 27

2.2

Etiologia e fatores de risco ...................................................................... 27

2.2.1

Carcinoma Basocelular ................................................................... 28

2.2.2

Carcinoma de células escamosas .................................................... 29

2.2.3

Melanoma ....................................................................................... 30

2.3

Objetivos ................................................................................................. 31

2.4

Trabalho desenvolvido na farmácia ........................................................ 32

2.5

Feedback da Comunidade ....................................................................... 32

Bibliografia ............................................................................................................ 34
Anexo I .................................................................................................................. 41
Anexo II ................................................................................................................. 42
Anexo III ............................................................................................................... 43
Anexo IV ............................................................................................................... 44
Anexo V ................................................................................................................ 45
Anexo VI ............................................................................................................... 46
Anexo VII .............................................................................................................. 48
Anexo VIII............................................................................................................. 50

viii

Abreviaturas
ATC – Antidepressivos tricíclicos
CBC – Carcinoma basocelular
CCE – Carcinoma de células escamosas
CNP – Código nacional de produto
DCI – Denominação comum internacional
DL – Decreto lei
EI – Encomenda individual
FGN – Formulário Galénico Nacional
FSBP – Farmácia Sá da Bandeira Porto
GBA – Gavetas do balcão
GSB – Grupo Sá da Bandeira
HRQOL – Health-related Quality of Life
ME – Materiais de embalagem
MNSRM – Medicamento não sujeito a receita médica
MP – Matéria-prima
MSRM – Medicamento sujeito a receita médica
PV – Prazo de validade
PVP – Preço de venda ao público
REM – Receita eletrónica materializada
SI – Sistema informático
SNS – Sistema Nacional de Saúde
UE – União Europeia

ix

Parte I - Atividades desenvolvidas no âmbito do estágio
1. Resumo do estágio na Farmácia Sá da Bandeira Porto
O estágio teve a duração de 4 meses, sendo iniciado a 17 de janeiro de 2017 e
concluído a 24 de maio do mesmo ano.
A Figura 1 esquematiza o tempo de estágio na Farmácia Sá da Bandeira Porto
(FSBP) na forma de timeline. A Tabela 1 resume as atividades desenvolvidas ao longo
do período de estágio, bem como as respetivas responsabilidades de cada função.
Tabela 1 - Resumo das atividades desenvolvidas entre 17 de janeiro e 24 de maio de 2017

Data

Local/Funções

17/01 a 20/01 Laboratório de Manipulados
Manipular substancias ativas;
Calculo de preços de medicamentos e produtos manipulados;
Embalagem e rotulagem de manipulados;

23/01 a 23/02 Armazém
Reposição de produtos;
Separação das encomendas individuais;
Alteração de preços;
Receção de encomendas;
Devolução de produtos;
Quebras;
Separação de produtos para outras farmácias do grupo;

01/03 a 03/01 Entregas ao Domicílio
Processar encomendas online/telefone;
Separação de produtos;
Expedição pelos meios de entrega Sá da Bandeira;

06/03 a 24/05 Atendimento ao público
Distribuição dos panfletos informativos “Prevenção de Quedas na
3.ª Idade” (03/05/2017);
Distribuição dos panfletos informativos “Prevenção de Doenças
da pele na 3.ª Idade” (22/05/2017);
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2. A Farmácia Sá da Bandeira - Porto
A Farmácia Sá da Bandeira Porto (FSBP) faz parte do Grupo Sá da Bandeira (GSB)
que detém 5 farmácias dispersas pela área metropolitana da cidade do Porto.

2.1 Localização, horário e espaço físico da FSBP
A FSBP está localizada na Rua Sá da Bandeira, 236/54, na freguesia de Santo
Ildefonso, concelho do Porto. Tem como horário de funcionamento das 8:15H às 19:30h
de segunda a sábado.
No que concerne ao espaço interno e externo da farmácia, a FSBP está de acordo
com as normas gerais das boas práticas farmacêuticas para o âmbito da farmácia
comunitária (1).
A zona de atendimento ao público é composta por:
•

Uma zona de dispensa de medicamentos e produtos de farmácia com 9
balcões, sendo que um está localizado na área da perfumaria;

•

Um gabinete de apoio ao utente em que são prestados diversos serviços,
designadamente a determinação de parâmetros bioquímicos e medição da
pressão arterial;

•

Uma zona internamente designada por “GBA” (gavetas do balcão) que
corresponde ao local no qual são guardados medicamentos com maior
rotatividade de stock, ordenados alfabeticamente.

A área de atendimento ao público encontra-se circundada por lineares de produtos
de diferentes categorias, como por exemplo produtos de veterinária, dermocosmética,
higiene oral, suplementos alimentares, puericultura, etc. Estes lineares são
permanentemente atualizados e repostos de acordo com as indicações da equipa de
marketing do GSB, que será referida mais adiante no presente trabalho.
Ainda no mesmo andar, existe uma zona equipada com gavetões e prateleiras onde
são armazenados os medicamentos e produtos farmacêuticos, organizados primariamente
pela forma farmacêutica e secundariamente por ordem alfabética; um frigorífico para o
armazenamento dos produtos de frio.
Existe igualmente uma zona outra zona onde estão armazenados materiais
necessários para a logística de cada balcão (amostras, rolos de impressora ou de
multibanco, sacos plásticos, etc.), bem como os “Perdidos e Achados” e o Valormed.
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O acesso à área mais interna da farmácia é vedado ao público, sendo apenas
acessível através de uma escadaria, em que um dos lados contem alguns produtos de
dermocosmética não expostos, ao longo da sua extensão. Somente através da referida
escadaria é que se torna possível o acesso ao laboratório de manipulados, à zona de
receção de encomendas, ao armazém, a um segundo frigorifico para os produtos de frio
com maior stock ou volume, ao gabinete de correção do receituário, à área de recolha das
entregas ao domicílio e à área de armazenamento dos produtos de ortopedia, leites, papas
e fraldas.
A localização da farmácia num prédio da baixa do Porto permite que no primeiro
andar esteja em funcionamento uma zona de escritórios, com os gabinetes do gestor e
proprietário do GSB, dos recursos humanos, da diretora de marketing, da contabilidade e
da plataforma online de dermocosmética 7skin (que nos últimos dias do estágio foi
movida para outra localização).
Neste andar existe ainda um outro gabinete que é usado pelas promotoras das
marcas de dermocosmética e para aconselhamentos de nutrição.

2.2 Composição dos Recursos Humanos da FSBP
À data do início do estágio, em conformidade com o decreto-lei (DL) n.º 307/2007
de 31 de agosto, e respetivas alterações subsequentes relativas ao regime jurídico de
farmácias de oficina (2), a equipa da FSBP integrava diversos profissionais,
designadamente: 5 farmacêuticos (incluindo a Diretora Técnica, Dr.ª Alexandra
Rendeiro), 6 técnicos de farmácia, 1 técnico de laboratório, 2 auxiliares de armazém, 2
estafetas de entregas ao domicílio, 2 administrativas e 1 diretora de marketing. Há ainda
um conjunto de prestadores de serviços que integram a equipa conforme as necessidades
de cumprimento de horário de funcionamento da farmácia.
Todos os colaboradores da FSBP têm as suas funções definidas e estratificadas,
contribuindo para a maior organização e rentabilidade do local de trabalho.

2.3 Demografia FSBP
A FSBP possui uma população de utentes muito heterogénea, abrangendo todas as
faixas etárias e classes socio-economicas muito distintas. A grande maioria dos utentes
são reformados, doentes polimedicados e crónicos, sendo que geograficamente estão
dispersos, de forma geral, entre Vila Nova de Gaia até Gondomar, Maia e Matosinhos.
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Os picos de maior afluência (por volta do dia 10 de cada mês) está de acordo com o tipo
de população descrito, dado que é nesta altura os reformados e pensionistas recebem as
reformas. A localização da FSBP na zona histórica do Porto contribui para que a farmácia
frequentada por turistas numa base diária.
Apesar de ser uma farmácia “grande”, o ambiente de proximidade com os utentes
é notório, pois existe uma grande empatia entre todos colaboradores da FSBP e os utentes,
o que contribui, em muito, para a assiduidade e fidelização dos últimos. É ainda
necessário referir que há periodicamente campanhas promocionais e descontos
promovidos pela farmácia, o que a tornam ainda mais atrativa para a grande maioria dos
utentes. A alargada gama de serviços e produtos que são oferecidos e a politica de gestão
de stocks de medicamentos “esgotados” e “rateados” contribuem igualmente para
fidelização dos utentes.

3. Encomendas e Aprovisionamento
3.1 Encomendas
A FSBP tem vários fornecedores, conforme o tipo de produto de que estamos a
falar. De uma forma geral, OCP Portugal é o fornecedor preferencial de medicamentos
sujeitos a receita médica (MSRM), a Cooprofar é o fornecedor de medicamentos não
sujeitos a receita médica (MNSRM), produtos de veterinária e de alguns produtos de
dermocosmética. A Alliance Healthcare é um fornecedor com menor expressão, mas com
os quais a farmácia também mantém relações comerciais, sendo apenas utilizado como
fornecedor “de recurso”. Numa fase mais terminal do estágio a FSBP adicionou uma nova
empresa ao seu leque de fornecedores habituais: a Empifarma, empresa essa que vem
complementar as encomendas de MSRM e MNSRM.
Podem ser efetuados três tipos de encomendas: as encomendas individuais (EI), as
encomendas diárias e as encomendas diretas a um determinado laboratório, sendo que no
período do estágio apenas fiz o primeiro tipo de encomenda.
As EI são realizadas no atendimento ao público, sempre que exista uma falha de
produto ao balcão. O pedido é feito, por norma, telefonicamente ao fornecedor, sendo
depois registado numa folha modelo própria, transversal a todo o GSB (ver anexo I).
Nessa folha modelo consta a seguinte informação: a data e o operador que efetuou o
pedido; o nome e o contacto do utente; o código nacional do produto (CNP), a designação
e quantidade do produto, se a encomenda fica ou não paga; se está ou não associada a
uma receita suspensa, a que fornecedor foi efetuado o pedido e se há ou não necessidade
4

de contactar o utente aquando da receção do produto. Ao utente é fornecido um
comprovativo da encomenda, um destacável da folha modelo referida, com alguns dos
dados anteriores. Este comprovativo deverá ser entregue no momento de levantamento
da encomenda ao balcão. Após o preenchimento da folha modelo e finalizado o
atendimento ao utente, o operador que realizou o pedido deve também criar uma
encomenda manual no sistema informático (SI) da farmácia, o Sifarma 2000 ®,
facilitando, deste modo, a posterior entrada do produto no SI. A falha ao balcão deve
também ser registada numa folha na zona dos gavetões, com vista à otimização da gestão
do inventário/stocks. A folha da EI deve ser colocada, logo que possível, num local
próprio no armazém, permitindo a identificação do produto aquando da sua receção,
levando à sua separação dos restantes produtos em armazém.
As encomendas “diárias” são feitas duas vezes por dia, de forma a maximizar as
voltas de entregas de cada um dos fornecedores. Este tipo de encomenda é feito tendo em
conta o stock máximo e mínimo, o momento em que é realizada, bem como a média
mensal das unidades do produto vendidas.
As encomendas diretas a um determinado laboratório, são realizadas pelo
farmacêutico a quem foi atribuída essa tarefa, ou pelo gestor da farmácia, e englobam
normalmente MSRM, medicamentos de venda livre ou produtos de cosmética e
dermofarmacêuticos com maior rotatividade de stock.

3.2 Receção e armazenagem dos produtos
A receção dos produtos encomendados é efetuada pelo auxiliar de armazém
responsável (ou, na sua falta, por um técnico de farmácia), e prevê as seguintes etapas:
i) Verificação dos produtos de conservação no frio, sendo imediatamente
separados e colocados no frigorífico. Por forma a evitar contratempos e perdas
de informação, é apontando na respetiva fatura a recolha do produto e a sua
data de validade. Deve igualmente ser verificado se existe alguma EI referente
ao produto, para que seja posteriormente tratado de forma adequada;
ii) A quando da entrada dos produtos no SI, deve ser verificada a existência de
não conformidades, de EI, sendo que todos os produtos devem ser
contabilizados, colocando um visto, no duplicado da fatura, no campo da
quantidade. Deve ser registado igualmente, no Sifarma 2000 ®, o prazo de
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validade (PV) caso o produto tenha uma validade mais reduzida que os já
existentes em stock;
iii) Caso haja alterações, os preços de venda ao público devem ser atualizados
tendo em conta o preço de venda à farmácia, as margens estipuladas, as regras
de

arredondamento

e

os

descontos

ou

bônus

oferecidos

pelos

fornecedores/laboratórios;
iv) Verificação do nº total de embalagens e do valor da fatura, garantindo que
correspondem ao valor/embalagens que foram introduzidas no SI. A fatura
original deve ser carimbada com o carimbo de qualidade, datada e rubricada
pelo operador.
v) Na fatura original é agrafado o documento da entrada dos produtos gerado
pelo Sifarma 2000 ®, sendo estes documentos colocados em local próprio no
armazém.
Em conformidade com o artigo 18º do decreto regulamentar nº. 61/94, de 12 de
Outubro, no que refere a benzodiazepinas e estupefacientes, anexo à fatura em duplicado,
é enviado pelo fornecedor um segundo documento, também em duplicado, relativo à
requisição das substâncias e suas preparações compreendidas nas tabelas I, II, III e IV,
com exceção da II-A, anexas ao DL nº 15/93, de 22 de Janeiro, com retificação de 20 de
Fevereiro (3, 4). Os documentos da requisição dos medicamentos que contém
benzodiazepinas (ver anexo II) é colocado num local próprio, no armazém, para
posteriormente serem enviados pela FSBP novamente ao fornecedor, carimbados e
assinados pela diretora técnica da farmácia. Já os psicotrópicos e os respetivos
documentos da requisição, são separados da restante medicação, a quando da introdução
no SI, e fornecidos ao responsável por estes medicamentos para armazenamento em local
apropriado. Este local é destinado, exclusivamente, a estupefacientes, e está devidamente
controlado. O documento da requisição é igualmente carimbado e assinado, para ser
enviado ao fornecedor.
No caso de matérias-primas (MP) ou produtos que se destinam a ser utilizados como
manipulados no laboratório da farmácia, após a sua entrada é necessário efetuar a quebra
do produto no SI, retirando-o do stock, para que possa ser vendido como manipulado.
Os produtos correspondentes a EI são separados de imediato, sendo o utente
contactado, caso tenha solicitado. Se o produto da EI já estiver pago, é colocado à volta
do produto um comprovativo da reserva, facilitando a identificação do utente, sendo
disposto na prateleira do armazém destinada aos produtos “pagos”. Se ainda não estiver
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pago, é também colocado um comprovativo da reserva, no entanto, o produto é arrumado
na prateleira do armazém destinada aos “não pagos”, sendo que lá permanece por um
período de 3 dias úteis após a data da receção.
A zona de entrada dos produtos no SI tem uma divisão em quatro partes: uma área
dos comprimidos/cápsulas cujo o nome comercial vai, alfabeticamente, de A a D; uma
área dos comprimidos/cápsulas cujo o nome comercial vai, alfabeticamente, de E a Z;
uma área destinada às outras formas farmacêutica e ainda uma quarta área dos produtos
expostos nos lineares. De acordo com o stock já existente na farmácia de cada produto,
no caso de ser baixo, são colocados numa dessas quatro zonas para reposição na área do
atendimento ao público. Os medicamentos correspondentes à zona GBA são diretamente
agrupados em caixotes para arrumação no respetivo local, facilitando a sua identificação.
Todos os restantes produtos cujo o stock na farmácia seja grande, ficam no armazém.
A organização do armazém também está feita de acordo com a forma farmacêutica,
com as condições de temperatura, iluminação, humidade e ventilação devidamente
controladas.

3.3 Prazos de validade, devolução de produtos e gestão de stocks
O controlo rigoroso dos PV é essencial para garantir a segurança dos produtos
dispensados na farmácia. Neste sentido, é mensalmente impressa uma lista com todos os
produtos cujo PV, identificado no SI, termina dentro de três meses. Em regra, os produtos
identificados nestas circunstâncias são colocados numa prateleira própria, presente na
zona de atendimento ao público e não exposta, de forma a escoá-los, mas apenas quando
previsto o consumo/utilização pelo doente dentro daquele PV restante.
De uma forma geral, os fornecedores só aceitam devoluções dois meses antes de o
PV expirar. Para tal, os produtos a devolver são colocados num caixote e enviados para
o respetivo fornecedor, juntamente com uma nota de devolução em triplicado, contendo,
entre outras informações, o fornecedor, o motivo da devolução, a identificação e a
quantidade do produto a devolver (ver anexo III). Aquando do pedido de devolução, este
pode, ou não, ser aceite pelo laboratório ou armazenista. Caso seja aceite, poderá ser
imitida uma nota de crédito para a farmácia, ou pode ser substituído o produto original
por outro igual ou diferente. Este procedimento é similar para qualquer outra situação que
requeira a uma devolução (produto danificado, pedido por engano, etc.).
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São também feitas contagens de stock, sobretudo quando se suspeita de erros nas
quantidades.
Caso seja encontrado algum produto fora da validade, este é separado de imediato.

4. Dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde
4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM)
Nos termos do DL n.º 176/2006, de 30 de Agosto, consideram-se MSRM todos
aqueles que apresentam, pelo menos, um destes requisitos: risco para a saúde do doente,
de forma direta ou indireta, mesmo sob vigilância médica; risco para a saúde quando
usados para fins diferentes daquele a que se destinam; sejam injetáveis; contenham
substâncias cujas possíveis reações adversas e a atividade necessitam de ser mais estudas.
Todos os medicamentos englobados nesta categoria apenas podem ser vendidos nas
farmácias, mediante a apresentação de receita médica e devem ter um preço de venda ao
público (PVP) fixo (5, 6).
4.1.1 A prescrição médica
Dado que ainda não foi possível a total desmaterialização da prescrição, estão
disponíveis duas formas de prescrição eletrónica:
•

A receita eletrónica materializada (REM), em que a receita é impressa,
podendo ser online (caso a prescrição contenha medicamentos ou
tecnologias de saúde comparticipadas pelo Serviço Nacional de Saúde,
SNS, com emissão dos códigos de acesso e dispensa e de direito de opção)
ou offline (sendo a receita não dispensavel eletronicamente). Estas receitas
podem ser ainda renováveis ou não renováveis estando este facto
dependente de o medicamento se destinar a um uso prolongado, podendo
ter até 3 vias, estando inscrita a menção da via respetiva: 1.ª via, 2.ª via, 3.ª
via, cada uma com um número de receita único.

•

A receita eletrónica sem papel ou desmaterializada, em que a prescrição está
acessível e é interpretável por equipamentos eletrónicos.
Este tipo de receita pode ser acedido através do cartão de cidadão do utente
ou pelo número da receita, códigos de acesso e dispensa e de direito de
opção, enviados diretamente para o telemóvel do utente ou encontrados na
guia de tratamento. Este tipo de receita também possibilita o levantamento
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dos medicamentos consoante as necessidades do doente e não
necessariamente na mesma farmácia, desde que o prazo de validade do
documento seja respeitado.
No que concerne à prescrição por via manual, esta só poderá ser feita de forma
excecional e nos casos previstos no artigo 8.º da Portaria n.º 224/2015, de 27 de Julho (7).
Tanto na receita manual como na REM, só podem ser prescritos até quatro medicamentos
ou produtos de saúde distintos, sendo que o total de embalagens por cada produto ou
medicamento não pode ser superior a duas, nem ultrapassar o total de quatro embalagens
por cada receita. Nas receitas desmaterializadas, cada linha de prescrição só pode
corresponder a um produto ou medicamento, até um máximo de seis embalagens.
Excetua-se o caso do medicamento que se apresente sob forma unitária (uma unidade de
forma farmacêutica na dosagem média usual para uma administração). Na REM podem
ser prescritas até 4 embalagens do mesmo medicamento por receita, ou por linha de
receita no caso da receita desmaterializada (6, 8, 9).
Independentemente da etiologia da prescrição, a receita deverá conter a seguinte
informação, informação essa que deve ser validada para os casos de REM e manual, antes
de ser efetuada a dispensa (9): numeração da receita; identificação do prescritor; local de
prescrição e respetivo código; dados do utente (nome e número de utente); entidade
financeira responsável pelo pagamento da comparticipação da receita (SNS, subsistemas
públicos da responsabilidade do SNS, etc.), caso exista; identificação do medicamento
(que pode ser prescrito pela denominação comum internacional – DCI – ou por marca,
podendo estar presente justificações técnicas das alíneas a) medicamentos com margem
ou índice terapêutico estreito, b) reação adversa prévia, c) continuidade de tratamento
superior a 28 dias); posologia e duração do tratamento; comparticipações especiais
(despachos); número de embalagens; data da prescrição e respetiva validade (na receita
renovável ou nas linhas de receita com medicamentos destinados a tratamento
prolongado, cada via/linha tem uma validade de 6 meses; nas receitas normais ou linhas
de receita normal a validade é de 30 dias após a data da sua emissão). Nas REM deve ser
ainda confirmada a presença da assinatura do médico prescritor. Na prescrição manual
deve ser confirmado: se no local de prescrição, consta a respetiva vinheta do local de
prescrição, caso aplicável; a presença da vinheta do médico prescritor, a data e a
assinatura; e se está assinalada a exceção legal (falência informática, inadaptação do
prescritor, prescrição no domicílio ou até 40 receitas/mês) (9).
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4.1.2 Dispensa, validação e ato farmacêutico
Após a leitura da receita médica, o passo seguinte é a confirmação da
disponibilidade na farmácia dos medicamentos prescritos, sendo dever do farmacêutico
informar o utente do seu direito de opção na escolha do medicamento, sempre que tal seja
permitido.
Caso a prescrição seja feita por denominação comum internacional (DCI), o nome
da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a dimensão da embalagem (em
termos de quantidade) e o número total de embalagens estarão presentes.
Se a prescrição for feita por marca, estará presente a denominação comercial do
medicamento, em vez da DCI. A dispensa é feita através do Sifarma 2000 ®, o que
garante a existência de uma dupla verificação, validando o CNP de cada produto,
garantindo, assim, que os medicamentos que o utente leva da farmácia são os prescritos,
evitando as trocas de medicação.
Caso se trate de uma REM ou manual, o utente deve ainda assinar o verso onde foi
impresso informaticamente os códigos identificadores, confirmando que lhe foram
dispensados os medicamentos referidos. O farmacêutico deve igualmente assinar, colocar
a data e carimbar a receita.
Todavia, a dispensação farmacêutica prevê também o aconselhamento ao utente.
Sem comprometer a decisão do médico, primeira fase da dispensação deve ser a analise
da farmacoterapia, garantindo que esta é adequada ao doente, bem como se a dosagem é
correta ou, ainda, se existe interações (entre outros medicamentos prescritos ao doente,
ou entre o medicamento e alimentos). Esta vigilância da farmacoterapia é essencial, em
particular nos doentes polimedicados e com várias patologias de especialidade diferentes
já que ao longo do estágio foi possível identificar situações em que as doses prescritas
eram alteradas por lapso médico (ex: pantoprazol 20 mg e pantoprazol 40 mg). Grande
parte destas situações devem-se ao facto de os utentes não conhecerem bem a sua própria
medicação, e de a reconciliação terapêutica não acontecer em todas as vezes que o utente
é avaliado por um médico (mesmo que de especialidades diferentes).
Depois de avaliada a situação com o utente (e se necessário com o médico), devese informar o indivíduo sobre a posologia (dose, frequência e duração – oralmente ou por
escrito), via de administração, condições de conservação do medicamento, possíveis
efeitos adversos, bem como algumas medidas não farmacológicas adjuvantes da
terapêutica. Por último, é fundamental obter a feedback positivo do doente, vulgo, que o
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doente tenha apreendido o que lhe ensinado e que utilize esses conhecimentos no dia-adia.
4.1.3 Psicotrópicos e estupefacientes
No caso da REM ou receita manual, os medicamentos psicotrópicos e/ou
estupefacientes têm de ser prescritos isoladamente da restante terapêutica. Na prescrição
desmaterializada, a linha de prescrição é do tipo LE (Linha de prescrição de psicotrópicos
e estupefacientes sujeitos a controlo) (9). Independentemente do tipo de prescrição, é
sempre obrigatório ao farmacêutico registar no SI a identificação do utente (ou de quem
o representa), o nº da prescrição, a identificação da farmácia, o medicamento e a
quantidade dispensada, bem como a data da dispensa. De acordo com a portaria n.º
224/2015, de 27 de julho, dispensa apenas pode ser feita mediante a apresentação do
cartão de cidadão ou outro documento de identificação do utente pagador (7).
4.1.4 Sistema de saúde, subsistemas e comparticipações
A comparticipação de medicamentos e dispositivos médicos pelo Serviço Nacional
de Saúde (SNS) pode ser feita através de um regime geral (em que o estado paga uma
percentagem do PVP dos medicamentos, de acordo com escalões) e de um regime
especial (como pensionistas, pessoas com determinada patologia ou grupos de doentes,
sendo que este regime especial é conferido por um ou vários diplomas legais) (9).
Apesar de a maioria dos utentes ser beneficiário do SNS, alguns beneficiam ainda
de outros subsistemas de saúde que contribuem na comparticipação, baixando ainda mais
o valor a pagar no ato da dispensa. Exemplos destes organismos são a EDP Sãvida, Caixa
Geral de Depósitos, SAMS Norte/Quadros, entre outros.

Em certos casos, estes

organismos podem ser também o único organismo de comparticipação.
No ato da dispensa, quando o utente é beneficiário de algum subsistema
complementar na FSBP, é retirada uma cópia da receita (no caso de ser REM ou receita
manual) ou é gerado um comprovativo impresso (no caso da receita eletrónica
desmaterializada), onde em ambos é sempre colocado o nº de beneficiário, através do
sistema informático.
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4.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM)
Consideram-se MNSRM aquelas cujas especificações não podem preencher
nenhum dos requisitos já referidos para os MSRM. Apesar disso, as suas indicações
terapêuticas devem estar incluídas na lista de situações passíveis de automedicação (6).
Este é mais um dos assuntos do âmbito da farmácia comunitária em que o
farmacêutico tem um papel decisivo no uso racional do medicamento. A adequação da
medicação deve ser sempre avaliada por um profissional de saúde, garantindo que a
utilização dos bens de saúde é adequada e ajustada ao doente e à situação que ele
experiencia no momento. Este cuidado farmacêutico pode libertar o SNS de despesas com
problemas de saúde de carater não urgente e autolimitado (10).
De facto, é sabido que esta intervenção pressupõe a recolha de toda a informação
útil sobre o doente: sintomatologia ou motivo do recurso à medicação, duração do
problema em causa, outros problemas de saúde manifestados pelo doente e medicação
que o doente já tenha. Só após a identificação do problema é que poderá ser indicada uma
opção terapêutica (MNSRM e/ou medidas não farmacológicas), com toda a informação
necessária, preferivelmente escrita (similarmente ao que acontece com os MSRM). Por
outro lado, pode ser necessário encaminhar o doente para uma unidade de saúde, para que
possa avaliado por um médico, sempre que tal se justifique.
Da automedicação podem surgir complicações, e a triagem desajustada dos
sintomas pode originar algo mais graves. Pode até haver casos em que outras patologias
ou efeitos adversos associados ao tipo de medicação que a pessoa já toma estejam a ser
camuflados por esta nova intervenção farmacológica. Este problema pode acontecer
também em situações de cosmética e dermatologia, onde até são mais frequentes. A titulo
de exemplo, uma utente da FSBP, diabética estava a utilizar uma lima de podologia para
remover uma hiperqueratose na sola dos pés. Como é bem-sabido, a saúde do pé diabético
é essencial, e é necessário recorrer a procedimentos com o menor grau de invasividade
para que não surjam outros problemas. Assim, aconselhei a utente para que parasse com
a pratica descrita e passasse a utilizar um creme à base de ureia para diminuir a espessura
da pele.
Um outro caso que merece referência, neste caso de foro ginecológico, em que uma
utente de 54 anos, que se queixava de que o antifúngico de uso vaginal que estava a
utilizar já não tinha efeito e queria substituir por outro não sujeito a receita médica. Após
entrevista mais cuidada, foi possível perceber que a utente apresentava secura na mucosa
vaginal, o que lhe causava desconforto. Esta situação deveu-se ao uso continuado do
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referido antifúngico de uso vaginal durante 8 meses sem interrupções, e por higiene
vaginal com sabão rosa, que, de acordo com a utente, era recomendado pela médica de
família. Aconselhei a doente a parar com antifúngico, e a fazer lavagens com um produto
de higiene intima, além de lhe aconselhar um gel à base de lactatos e colagénio. Numa
visita posterior, a utente reportou melhoria significativa.

4.3 Cosmética e dermofarmácia
A FSBP disponibiliza aos seus clientes uma vasta gama de produtos
dermofarmacêuticos e de cosmética, cobrindo, assim, os mais variados problemas, com
tecnologias cada vez mais inovadores. Com linhas de produtos a serem atualizadas a um
ritmo acelerado, e com uma franca falta de contacto com a temática ao longo da formação
académica, o aconselhamento na área é um desafio ao estagiário. Apesar disso, hoje em
dia cada marca disponibiliza muita informação sobre cada linha de produtos, sugerindo
mesmo modos de aplicação, não só através de flyers, mas também nos respetivos sites.
No GSB há uma mais valia para a formação do estagiário ao nível da
dermofarmácia e cosmética, que são as campanhas “Marca do Mês”. Estas campanhas
facilitam o contacto com os produtos de uma dada marca durante o período de um mês,
o que torna possível adquirir conhecimentos mais profundos sobre as gamas promovidas
pela, e consolidar conhecimentos de dermatologia e cosmética.

4.4 Produtos de uso veterinário
A FSBP tem um volume de vendas de produtos de uso veterinário tal que a obriga
a possuir um espaço destinado a este tipo de medicamentos, sendo que todos os MSRM
de uso veterinário estão arrumados no armazém, estando apenas expostos os MNSRM.
Ao nível dos MNSRM de uso veterinário, diversos são os produtos que a farmácia
disponibiliza nesta área, em particular: suplementos alimentares e vitamínicos, produtos
para a higiene dos animais e desparasitantes.
Este tipo de produtos constitui mais um desafio ao estagiário, já que este tipo de
produtos praticamente não é abordado curricularmente, levando a que esta área seja
aquela para a qual preparação cientifica é menor. Apesar disso, as solicitações dos clientes
são, regra geral, sempre muito semelhantes entre si, levando a que se torne fácil conhecer
as características das principais marcas e produtos usados em veterinária.
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4.5 Produtos manipulados
No disposto do Decreto de Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril, define-se medicamento
manipulado como “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e
dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico” (11)
Tal como já mencionado, a FSBP é dotada de um laboratório que cumpre os
requisitos impostos na Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho, e a Deliberação n.º
1500/2004, 7 de Dezembro (12, 13).
As matérias primas (MP) utilizadas na manipulação são adquiridas a fornecedores
devidamente autorizados pelo INFARMED, sendo que, no momento da aquisição, cada
uma é acompanhada pelo respetivo boletim de análise, que comprovando o cumprimento
da monografia respetiva da Farmacopeia Portuguesa 9 (14). Os boletins de análise são
arquivados pelo técnico de laboratório na farmácia juntamente com as respetivas fichas
de produto, onde é registada a data de aquisição, quantidade adquirida, fornecedor, lote e
o PV. Regra geral, os fornecedores de MP da farmácia são Cooprofar, Guinama, Fagron
e Alliance Healthcare.
Diariamente, na FSBP, são preparadas diversas fórmulas magistrais (medicamentos
manipulados preparados de acordo com uma prescrição médica onde é especificado o
doente a quem se destina), ou preparados oficinais, (quando o manipulado é preparado
segundo indicações de um formulário ou farmacopeia) (12, 15). As principais fontes de
informação, disponíveis no laboratório da FSBP e que auxiliam a preparação, são o
Formulário Galénico Nacional da ANF (FGN), a Farmacopeia Portuguesa 9 e o
Martindale: The complete drug reference.
Regra geral, todas as preparações devem ter uma ficha de preparação associada
(anexo IV e anexo V), sendo que cada fórmula magistral é registada num copiador do
receituário, por forma a facilitar a sua consulta futura, ordenado pela data de preparação,
com a fórmula prescrita, lotes das MP e material de embalagem utilizado, nome do
médico prescritor, preço e identificação do utente.
Independentemente do manipulado em questão, rotulagem está sempre presente, e
contém a informação de identificação do doente com particular importância quado se trata
de uma fórmula magistral, nome do prescritor, fórmula manipulado ( substância ativa,
dose e forma farmacêutica), número de lote, preço, data da preparação, validade, nome
da diretora técnica da FSBP, identificação da farmácia, advertências (“manter longe do
alcance das crianças”, “uso externo”, “inflamável”, “agitar antes de usar”, etc.), condições
de conservação, via de administração e posologia (12, 15).
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O PVP dos manipulados é determinado com base no valor das MP (sem IVA), dos
honorários da preparação ponderados para o fator (F) (atualizado anualmente) e dos
materiais de embalagem (ME), respeitando os critérios estabelecidos pela Portaria n.º
769/2004, de 1 de Julho (16). O calculo do PVP pode ser feito com base no modelo
disponível no FGN, sendo a formula geral a seguinte (17):

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑛𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜𝑠 + 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑠 𝑀𝑃 + 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜𝑠 𝑀𝐸 ×1,3 + 𝐼𝑉𝐴
Note-se que o valor de IVA para calculo é o da taxa em vigor no momento.
Alguns medicamentos manipulados podem ser alvo de comparticipação pelo SNS, ao
abrigo do DL nº 106-A/2010, de 1 de outubro, desde que estejam mencionados na lista
anexa ao despacho nº 18694/2010, de 16 de dezembro (18). Este despacho prevê exceções
que justificam a comparticipação, nomeadamente
•

quando existe falha da terapêutica ao nível dos medicamentos industrializados;

•

quando não existe no mercado especialidade farmacêutica com igual substância
ativa, ou na forma farmacêutica pretendida;

•

é necessária a adaptação da forma farmacêutica ou dose às necessidades
terapêuticas de grupos especiais, como em pediatria ou geriatria (15).
Ao longo da semana de estágio no laboratório, pude participar na manipulação de

alguns produtos, dos quais refiro o creme com 0,03 gramas de tretinoína em Basics da
IOOX ® e uma solução alcoólica de minoxidil a 5% com 0,4% de finasterida (cuja receita
médica está representada no anexo IV); incorporação de 1g de ictiol em creme de
hidrocortisona a 10mg/g; creme de acido salicílico e enxofre, mistura de dois cremes, um
de 1mg/g de metilprednisolona e outro de 0,5mg/g de fluticasona, e ainda uma mistura de
creme de hidrocortisona num creme hidrófilo com incorporação de acido salicílico. Esta
ultima preparação tem a sua ficha apresentada no anexo V.

5. Outros serviços Farmacêuticos
Está disponível na FSBP um conjunto de serviços por forma a dar resposta às
necessidades da população.
5.1.1 Testes bioquímicos rápidos
As determinações de colesterol total, triglicerídeos e glicemia são alguns dos
parâmetros bioquímicos que podem ser determinados na FSBP. Este serviço é pago sendo
apenas feitas as determinações de manhã.

15

5.1.2 Medição da pressão arterial
Este é um dos serviços que tem maior procura na FSBP, e um dos mais importantes
pois permite verificar a adesão à terapêutica, e potencial inadequação das doses às
necessidades dos doentes. Além disto, permite um aconselhamento para mudanças de
estilo de vida e cumprindo a posologia adequada. A avaliação é feita gratuitamente ao
longo de todo o dia.
De facto, durante o estágio, algumas pessoas chegaram a ser remetidas para os
serviços médicos, algumas por hipertensão outras por hipotensão. Houve mesmo um caso
de uma utente que cujos valores de pressão arterial registados foram de 192/151,
confirmados por determinação em esfigmomanómetro manual, para a qual foi chamado
serviço de emergência médica para a acompanhar ao hospital.
5.1.3 Ponto expresso
Este é um serviço característico da FSBP, e baseia-se num atendimento rápido em
que o utente deixa as suas receitas (ou a indicação dos produtos farmacêuticos que
pretende), dentro de um envelope, podendo levantar o seu pedido até ao fim do dia.
A medicação ou produto solicitado é separado por um colaborador e armazenado
num local designado para que quando o utente volte à farmácia, seja imediatamente
atendido num balcão prioritário.

5.1.4 Entregas ao domicílio
Paralelamente ao atendimento presencial ao balcão, a FSBP disponibiliza um
serviço de entrega ao domicílio que pode ser solicitado online, telefone, correio eletrónico
ou fax, cumprindo os requisitos impostos pela Portaria n.º 1427/2007, de 2 de Novembro
(19). O pedido online é feito através do site da farmácia, sendo o produto enviado após a
validação do pagamento da encomenda nos escritórios do GSB. Por e-mail, telefone fax,
podem ser solicitados MSRM, sendo que a cópia da receita deve ser anexada ao pedido,
e o original entregue ao responsável da farmácia, aquando da entrega da encomenda. O
serviço de entrega de MSRM ao domicilio só pode ser efetuado nos concelhos do Porto,
Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Gondomar e Maia. Todas as entregas ao domicílio têm
um porte de envio associado, sendo que no concelho do Porto e nos concelhos limítrofes
mencionados anteriormente, é aplicada uma taxa de €1,99.
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Outros produtos farmacêuticos que não medicamentos, podem ser enviados para
todo o país através de transportadora externa ao GSB.
5.1.5 Valormed
Através do sistema de valorização de medicamentos em fim de vida – Valormed –
as farmácias comunitárias disponibilizam a gestão adequada de embalagens vazias e
medicamentos fora de uso.
Os contentores Valormed são posteriormente recolhidos e transportados para o
centro de triagem, onde serão separados e classificados, para posterior valorização
ambiental ou incineração de forma segura. Os materiais das embalagens são reciclados.
Este serviço constitui uma solução ambiental, sendo da responsabilidade do farmacêutico
alertar os seus utentes para a sua existência. Este serviço constitui também uma medida
importante para vedar o acesso das crianças a estes resíduos, evitando intoxicações
potencialmente graves.
No decorrer do estágio pude constatar que este serviço já está perfeitamente
enraizado na consciência da população.

6. O marketing do GSB
A crescente oferta no GSB requer uma gestão de marcas e produtos por forma a
garantir o destaque a todos os produtos, promovendo as vendas e visibilidade da “marca
Sá da Bandeira”. Assim, no GSB existe uma diretora de marketing, que, além de outras
responsabilidades, é responsável pela gestão de todas as promoções aplicadas na
farmácia. Mensalmente, as campanhas “marca do mês” são a concretização disso mesmo.
Nestas promoções todos os produtos de uma dada marca de cosmética se encontram com
desconto. Há ainda os “produtos da semana” em que produtos de higiene corporal,
suplementos alimentares ou outros, podem ser encontrados em promoção. De uma forma
geral, ao longo do ano vão sendo promovidas outras campanhas, acompanhadas do
lançamento de folhetos promocionais periódicos. O próprio site e o Facebook da farmácia
são também outros dois meios utilizados para promover as campanhas. Além disto, é
necessário referir ainda o product placement feito nas instalações da FSBP, fazendo com
que, mensalmente, os lineares sejam reformulados e reestruturados por forma de facilitar
o acesso ao produto e concretização de vendas.
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Conclusão
Os 4 meses de estágio relatados anteriormente foram uma experiencia de
aprendizagem diária. Todos os dias havia um desafio novo a ultrapassar, não só ao nível
do atendimento (onde a exigência era maior), mas também ao nível do armazém. Esses
desafios constantes foram uma mais valia para o meu crescimento, não só como
farmacêutico, mas também como pessoa, tornando-me mais apto e competitivo para o
mercado de trabalho.
Em termos de cimentação de saberes, o estágio curricular em farmácia comunitária
permite pôr em prática alguns dos conhecimentos apreendidos ao longo de 9 semestres,
ao mesmo tempo que requer do estagiário uma atitude de procura constante de novas
noções para complementar o apreendido. Esta procura pelo conhecimento é mais uma
forma de concretização do farmacêutico enquanto profissional da vanguarda do
conhecimento.
A FSBP é uma farmácia que abrange uma população muito variada, o que permite
um contacto com diferentes tipos de pessoas num mesmo dia, pessoas essas com
exigências e pedidos muito heterogéneos. A multiplicidade de produtos oferecidos à
comunidade é também bastante alargada o que requer uma constante entrada e saída de
unidades, e é neste campo que se situação aquele que considero ser um dos aspetos menos
positivos. Muitas vezes, a capacidade de arrumação dos produtos (quer fosse no armazém,
quer fosse nos gavetões ou lineares) não era suficiente para responder às exigências,
levando a que algumas vezes se tornasse um pouco morosa a separação do produto, e
consequente finalização da venda no timing mais conveniente.
Além disto, do ponto de vista formativo, a FSBP não disponibiliza nenhum tipo de
formação externa aos estagiários, sendo que as formações das diferentes marcas são
apenas destinadas aos colaboradores a tempo inteiro do GSB. Este ponto é provavelmente
o maior aspeto negativo do estágio.
Em resumo, não tenho duvidas de que o estágio é essencial para a formação do
estagiário, e que, no meu caso, foi bastante enriquecedor. Em todas as etapas senti-me
integrado e apoiado por todos os colaboradores da FSBP, o que contribuiu em muito para
a minha vontade de me superar diariamente, tal como todas as pessoas que integram os
RH o fazem. Tenho a certeza de que a minha formação não estaria completa sem este
estágio, e o facto de ter podido faze-lo na FSBP tornou-o ainda mais valioso.
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Parte II - Apresentação dos temas desenvolvidos
1. Prevenção de Quedas na 3.ª Idade
1.1 Enquadramento
O notório aumenta da esperança média de vida nos países desenvolvidos e em
desenvolvimento é, provavelmente, um dos maiores ganhos do século XX. De facto,
vários indicadores mostram que se não houver um agravamento das condições de vida e
saúde, mais de 75% dos nascidos em 2000 atingirão os 75 anos, e muitos deles poderão
prosseguir até á barreira dos 100 (20, 21). Com o atingimento de idades mais avançadas,
patologias e condições médicas que outrora tinham pouca expressão, estão a tornar-se
cada vez mais prevalentes, tornando-se elas mesmas um entrave ao envelhecimento ativo,
e um grande fardo para os sistemas de saúde (22). Envelhecer com qualidade de vida é,
cada vez mais, uma das máximas da sociedade moderna, e é aqui que surge o conceito de
Qualidade de Vida Dependente da Saúde – do inglês Health-related Quality Of Life
(HRQOL). O HRQOL é de grande interesse, tanto para os indivíduos, como para as
administrações e profissionais de saúde. O aumento notável da esperança média de vida
no século XX implica uma necessidade de se encontrar estratégias capazes de promover
um alto nível HRQOL nas idades mais avançadas (23). Se inicialmente o objetivo era
aumentar o tempo de vida, agora a preocupação é aumentar a qualidade desse tempo. De
facto, quando questionados, as camadas mais idosas da população parecem preferir uma
alta HRQOL em detrimento da longevidade, o que se afigura como um dos desafios para
o futuro (24, 25). Com base nesta premissa, evitar comportamentos de risco que possam
levar a situações debilitantes, e prevenir o surgimento de condições médicas
potencialmente danosas é um dos objetivos a ter em mente.
Um dos mecanismo de dano ou lesão mais prevalentes na população idosa é através
de quedas, ou processos a elas relacionados (26). A Organização Mundial de Saúde define
queda como um evento em que uma pessoa cai inadvertidamente no chão, ou patamar
inferior, em que os ferimentos resultantes podem ser fatais e não fatais (27). Estima-se
que cerca de um terço da população em idades mais avançadas experiencia pelo menos
uma queda anualmente (28). Cerca de 40% das quedas em idosas resulta em lesões
“leves”, como por exemplo contusões, hematomas, e lacerações, no entanto 10% das
quedas traduzem-se em situações de relevo clínico, como traumatismos cranianos e
fraturas (29). Sabe-se que pelo menos 1% das quedas resulta em fratura da anca (colo do
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fémur), o que aumenta o risco de morbilidade e mortalidade associada (30). Segundo o
Centro de Prevenção e Control de Doença (CDC), as quedas representam a principal
causa de mortes por lesão cerebral em indivíduos com mais de 65 anos (31), estando
estimado que 10 mil casos são potencialmente fatais, e 2,6 milhões de casos originam
lesões não fatais anualmente (32). Na Europa, estima-se que entre 2010 e 2012 36 mil
indivíduos perderam a vida derivado a quedas, sendo que este número está provavelmente
sob-estimado (33). De todas as situações que podem por em risco a vida da população
com mais de 60 anos, são as quedas aquela que assume o maior peso, na União Europeia
(UE) (34). Na figura 2 está representado esquematicamente a relação existente entre o
recurso a serviços de urgência, internamentos e mortes. Na figura 3 está representado o
peso global das diferentes causas de morte na UE.
Cerca de 36 mil idosos
sofrem lesões fatais
relacionadas com
quedas.
1.443.000 lesões relacionadas
com quedas conduzem as
internamentos
(40 x o nº de mortes)
2,314,000 idosos recorrem a serviços de
emergência médica por quedas
(65 x nª de mortes)
Figura 1 – Piramide das quedas: relação entre recurso a serviços de urgência, internamentos e mortes na UE,
anualmente. Adaptado do relatório europeu: Falls among older adults in the EU-28: Key facts from the available
statistics (33)

As quedas são um fator potenciador de internamentos e admissões frequentes em
hospitais e clínicas de cuidados continuados, sendo que a recorrência de novas quedas é
um dos fatores que mais conduz ao declínio da saúde, perda de confiança e isolamento
social nos idosos (35). O declínio em saúde traduz-se na perda de independência do idoso,
o que o torna ainda mais vulnerável a outras condições clínicas, entrando-se num ciclo
recessivo que deve ativamente ser evitado (36, 37).
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Incêndios
Violência
Afogamento 2%
Interpessoal
4%
1%
Envenenamento
5%
Acidentes de
Viação
8%

Outras Causas
38%

Auto-infligido
15%

Quedas
27%
Figura 2 - Causas de morte em indivíduos com mais de 60 anos, adaptado de EuroSafe (2013) (34)

O declínio funcional ligados à idade e ao gênero levam a um risco aumentado de
queda, e por consequencia a lesões. Os custos das quedas são altos, tanto para o indivíduo,
como para os cuidadores e sociedade. Prevê-se que as despesas com cuidados de saúde
para o tratamento de condições relacionadas com queda na UE rodem os 25 mil milhões
de euros por ano (33). Se falarmos em custos indiretos, o valor pode mesmo triplicar (38).
O custo médio a 6 meses de uma queda que requeira internamento hospitalar ronda os 27
mil euros (39), no entanto o valor tende a ser maior quanto mais avançada for a idade do
individuo (32).
Estratégias para a prevenção de quedas poderão ser uma boa forma de reduzir custos
e morbilidade na população. Estudos demonstram que estratégias com baixo custo para a
sociedade podem reduzir em 18% o total de quedas, num período de follow-up de cerca
7,5 meses (40). Algumas estratégias adotadas mostraram-se custo efetivas na prevenção
de quedas, o que se traduz em poupanças globais para os sistemas de saúde, quer em
custos diretos e indiretos (37).

1.2 Etiologia e fatores de risco
Vários são os fatores de risco associados a quedas, pelo que estes podem ser
divididos

em

3

tipos:

fatores

intrínsecos,

fatores

extrínsecos,

e

fatores

situacionais/circunstanciais.
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1.2.1 Fatores de risco Intrínsecos
Aqueles que são considerados intrínsecos são idade superior a 85 anos, sexo
masculino, raça caucasiana e historial prévio de quedas (41). Alterações no equilíbrio,
alterações na acuidade visual, alterações neurológicas e motoras são também condições a
ter em conta como fatores de risco intrínseco, bem como a existência de outras comorbilidades (anemia, artrite, osteoporose, doença cardiovascular, etc.), excesso de peso,
problemas relacionados com o sono, o uso de fármacos e uso de álcool (42, 43). O avanço
da idade em si mesmo não parece necessariamente responsável por um risco aumentado
de queda, o estado de saúde global dos idosos é mais fortemente associado ao risco de
queda e subsequente lesão. As pessoas com idade superior a 85 anos que estão em
excelente saúde não têm maior risco de quedas do que as que têm entre 65 e 84 anos (41).
As doenças crónicas (co-morbilidades) e o uso de fármacos (para o seu tratamento)
é um fatores de risco com maior expressão nos casos de quedas, sendo que o risco
aumenta com numero de fármacos utilizados (caso de doentes polimedicados) (44).
Muitos dos fármacos que vieram revolucionar a medicina e trazer uma nova
esperança no tratamento de doenças crónicas, contribuindo para um aumento na
esperança média de vida, estão hoje a mostrar uma face adormecida. Cada vez mais são
reportados novos efeitos adversos dos medicamentos e novas interações entre fármacos
(45). A relação entre o surgimento de determinada condição nos indivíduos e o uso de
medicação é colocada ao mesmo nível que o efeito da obesidade e a idade avançada no
estado de saúde do indivíduo. (45)
No que concerne ao uso de medicação, é já sabido que fármacos que tem a sua ação
no sistema nervoso central (SNC) têm influência nas capacidades psicomotoras dos
indivíduos, em particular dos idosos (46). Várias são as causas que motivam a prescrição
deste tipo de substâncias, desde distúrbios do sono, a problemas de ansiedade, passando
por propriedades miorelaxantes e ainda pelo tratamento de condições psiquiátricas, ou até
mesmo alguns distúrbios similares à doença de Parkinson.
Uma classe de substâncias que é muito prevalente na população idosa é a classe das
benzodiazepinas, dado o seu uso para distúrbios do sono e problemas de ansiedade. O seu
uso está já associado a um risco acrescido de quedas, particularmente em idosos (47).
Com as quedas surge o problema da fratura, cada vez mais prevalente nos países
desenvolvidos. De facto, estudos demonstram que um décimo dos custos do tratamento
de fraturas do colo do fémur resultam de uma toma prévia de benzodiazepinas (44, 48),
sendo que as quedas relacionadas com a toma de benzodiazepinas representam cerca de
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1,8 mil milhões de euros em tratamentos médicos na União Europeia (49). Devido à
diversidade química destas substâncias, os efeitos no organismo que contribuem para um
outcome de queda são variados. O mais evidente é o comprometimento cognitivo que esta
classe de fármacos causa nos indivíduos, sendo que altas doses de destas substâncias
conduzem a estados de confusão aguda, colocando os seus utilizadores em maior risco
(50). De uma forma geral, os efeitos desta família de fármacos conduzem também a
alterações na marcha, equilíbrio e instabilidade postural aumento o risco de queda, e por
consequência o risco de fratura. Estes efeitos são mais marcados nas primeiras
administrações destes fármacos (51, 52). Mais recentemente, parece haver um efeito das
benzodiazepinas ao nível da visão, mas o mecanismo ainda não é totalmente conhecido
(53).
Do ponto de vista da farmacocinética, as benzodiazepinas têm um risco ainda maior
para as idades mais avançadas, dado que há uma diminuição na ordem dos 50% da dose
eficaz necessária para obter o efeito nos idosos, relativamente a um adulto saudável (54).
Uma classe farmacológica que também parece contribuir para um aumento de
quedas nos idosos são os antidepressivos tricíclicos (ATC), dado que causam algum efeito
sedativo e podem causar alterações nos ciclos do sono (55). Já os antidepressivos
inibidores de recaptação de serotonina, mesmo tendo um mecanismo de ação diferente
dos ATCs, também exercem influencia sobre o ciclo do sono e sobre o equilíbrio dos
indivíduos (56).
Fármacos utilizados na doença de Parkinson e outros dopaminérgicos podem
aumentar o risco de queda por aumento da hipotensão postural, discinesia ou até mesmo
por induzirem estados alucinogénicos (57).
Os anti-histaminicos são, também, fármacos muito prevalentes nos esquemas de
medicação feitos nas idades mais avançadas e estão também associados a alguma
sedação, alterações cognitivas e mesmo visão turva, o que pode contribuir para um maior
risco de queda (57).
Uma outra classe de fármacos que está presente na grande maioria dos idosos são
os fármacos anti hipertensores, e é largamente conhecido o seu efeito hipotensor postural
(58). Este efeito varia conforme a classe de anti hipertensor em causa, sendo que todos
contribuem em maior ou menor escala o efeito referido (59).
Há ainda o caso dos fármacos para o tratamento da diabetes que podem causar picos
hipoglicémicos, o que pode levar a alterações no estado de consciência dos indivíduos,
tornando-os mais vulneráveis.
23

Apesar de aqui verificarmos os efeitos de cada uma das classes descritas, é
necessário ter em conta que a maioria da população idosa não toma apenas um fármaco
de uma única classe. A esmagadora maioria dos indivíduos tem prescrições com múltiplas
classes, havendo mesmo associações de substâncias ativas da mesma família para um
melhor controlo das condições de saúde (60). Neste campo poucos estudos foram feitos,
mas crê-se que a polimedicação (uso de mais de quatro fármacos diferentes) (61) vem
criar um sinergismo para a ocorrência de quedas.
1.2.2 Fatores de risco Extrínsecos
Os fatores ambientais podem aumentar o risco de quedas por si só, ou, mais
importante, interagindo sinergicamente com fatores intrínsecos (62). O risco é maior
quando o ambiente requer um maior controle postural e mobilidade (por exemplo, quando
se caminha sobre uma superfície escorregadia) e quando o meio ambiente não é familiar
(por exemplo, quando se é transferido para uma nova casa) (41, 63).
1.2.3 Fatores Situacionais/Circunstanciais
Algumas atividades ou decisões podem aumentar o risco de quedas e lesões
relacionadas. São exemplos disto caminhar enquanto conversa, ou caminhar enquanto
executa uma outra tarefa perdendo a capacidade de percecionar um perigo ambiental (por
exemplo, uma calçada ou um degrau), correr para chegar ao WC (especialmente à noite
quando não se está completamente acordado ou quando a iluminação não é adequada) ou
para atender o telefone (64, 65).

1.3 Objetivos
Dado o público que recorre à FSBP, as sucessivas dúvidas sobre como seguir a
prescrição médica, alterações de mobilidade reportadas pelos utentes, e questões dos
familiares como prevenir em casa situações de queda, o trabalho desenvolvido tem como
objetivos criar consciência na comunidade para o problema das quedas.
Formar os utentes para situações que os pode colocar em risco, apresentando
estratégias que possam implementar, e formar os familiares das pessoas em risco sobre
como proceder para minimizar os riscos domésticos são também objetivos.

24

Alertar para a associação entre determinadas classes farmacológicas e o risco de
queda como forma de prevenção de morbilidade e eventos danosos para a saúde dos
utentes.

1.4 Trabalho desenvolvido na farmácia
Foi criado dois panfletos (um para homens, outro para mulheres) onde são
apresentadas estratégias a adotar para prevenir quedas. Essas estratégias incluem
recomendações sobre a toma de medicação, o tipo de calçado a utilizar, alterações ao
ambiente doméstico para o tornar mais seguro, e um conjunto de exercícios
(personalizados para homem ou mulher) de forma fortalecer a massa muscular e melhorar
o equilíbrio. Os panfletos podem ser consultados nos anexos VI e VII.
A quando da apresentação de dúvidas ao balcão, era explicado detalhadamente ao
utente as estratégias a adotar, questionando sempre quais eram os pontos em que poderia
haver maior dificuldade de implementação. Era dado ao utente o panfleto respetivo, e,
em casos mais específicos era assinalado no próprio panfleto aquilo que o utente deveria
alterar no seu ambiente. Era também proposto a realização dos exercícios descritos nos
panfletos, ou, quando isto não fosse possível, recomendar ao utente fazer caminhadas
com algum familiar ou cuidador.
Era feita a verificação de toda a medicação do utente por forma a verificar riscos
acrescidos associados, alertando, sem criar alarmismo, para a possibilidade de cair, por
tomar determinado fármaco.

1.5 Feedback da Comunidade
Os utentes mostraram-se muito recetivos às explicações dadas, sendo que muitos
deles apresentavam queixas de quedas nos últimos 6 meses. Várias foram os cuidadores
que acharam o tema do panfleto exposto muito pertinente, vindo mesmo esclarecer
duvidas ao balcão. Neste contexto foram encontrados casos de medicação duplicada
(comumente medicamento genérico e medicamento de marca), pelo que se aconselhou a
suspensão da toma de um deles. Foi possível verificar que muitos idosos que recorriam à
FSBP tinham em sua casa vários lanços de escadas, o que constitui um fator de risco
acrescido para.
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A população mais envelhecida mostrou-se algo reticente em implementar o
exercício físico como forma de prevenção. Nas idades inferiores a 70 anos de idade, os
exercícios já eram mais bem-recebidos, na generalidade dos casos.
Os panfletos que estavam disponíveis foram todos distribuídos durante uma
semana, sendo que foram feitos 200 no total, o que demonstra a adesão da população.
Uma utente em particular agradeceu os exercícios exemplificados no panfleto, pois
ao fim de um mês reportou melhorias significativas no seu equilíbrio.
Um utente da farmácia, que era médico, considerou o panfleto adequado á faixa
etária destinada, e pediu mesmo para levar alguns exemplares para distribuir no seu
consultório médico, referindo que as recomendações feitas eram muito pertinentes.
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2. Prevenção de Doenças de Pele na 3.ª Idade
2.1 Enquadramento
A pele é o maior órgão do corpo humano, e atinge cerca de 16% do peso corporal.
Este órgão é a primeira linha de defesa do organismo, e tem como principais funções a
secreção sebácea, a regulação da temperatura corporal, produção de vitamina D e de
melanina. A pele pode ser dividida em três camadas principais (66):
•

Epiderme;

•

Derme;

•

Hipoderme.

Cada uma das camadas referidas possui características e funções diferentes, o que
as torna distintas na sua fisiologia. A epiderme é constituída por tecido epitelial que pode
variar entre 0.05mm a 1.5mm dependendo da zona do corpo. Não possui vasos
sanguíneos, sendo unicamente nutrida pelos vasos sanguíneos da derme e é subdivida em
cinco partes distintas: estrato córneo, lúcido, granuloso, espinhoso e germinativo (67).
Esta cama da pele é uma das que tem mais interesse, pois é nela onde são veiculados
diferentes fármacos de ação tópica.
O cancro de pele é uma das formas mais prevalentes de cancro nos países
desenvolvidos. A maioria dos cancros de pele não são produtores de melanina (68). Os
cancros de pele não produtores de melanina malignos são resultantes de células epiteliais
queratinizadas (69). Estes tipos de cancros incluem o Carcinoma Basocelular (CBC) e
Carcinoma de células escamosas (CCE). O melanoma por si só representa cerca de 2% o
CBC é a forma de cancro mais comum e geralmente é de crescimento lento e pouco
invasivo (70). O CCE é a segunda forma mais comum de cancro de pele não
melanomatoso, representando cerca de 20% a 30% dos casos (71, 72).
Este tipo de problema de pele surge em indivíduos em idades mais avançadas, no
entanto alguns estudos mostraram um aumento na incidência de melanoma entre
indivíduos jovens. O conhecimento destas doenças tão prevalentes é importante para se
iniciar a prevenção nas idades mais jovens (73).

2.2 Etiologia e fatores de risco
Similarmente ao que acontece com as neoplasias, o cancro da pele percorre um
processo de três etapas, sendo estas: iniciação, promoção e progresso. O cancro cutâneo
está associado, maioritariamente, à exposição intensa e intensiva à radiação solar (74). O
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aparecimento deste tipo de patologia deve-se à proliferação clonal de células que estão
sucessivamente expostas ao agente cancerígeno. Estas podem ficar por extensos períodos
de tempo num estado latente antes de se iniciar o processo proliferativo (75). As células
que entram no estado de iniciação do tumor (e caso permaneça a exposição ao agente
cancerígeno) e é atingido um ponto em que o processo de torna irreversível, sendo que o
aglomerado de células apresentar propriedades “malignas”, existindo uma independência
na sua proliferação, que nesta etapa já não depende do agente promotor (76).
Vários são agentes que podem estar na origem do cancro da pele, dentro dos quais
os raios UVB desempenham um papel relevante. Existem ainda outros agentes como
infeções víricas, inflamações crónicas, radiações ionizantes e exposição a agentes
químicos que atuam ao nível da derme e ainda o arsénio e alguns hidrocarbonetos que
atuam ao nível da epiderme (74, 76).
O fator de risco mais importante é a exposição ultravioleta crônica. O diagnóstico
geralmente é comum em indivíduos mais velhos e de pele clara com lesões escamosas e
duras em áreas expostas ao sol, principalmente na cabeça e no pescoço. A precisão do
diagnóstico clínico pode ser aprimorada usando ampliação, iluminação adequada e um
dermatoscópio (76). A biópsia com confirmação histopatológica é necessária para o
diagnóstico definitivo. A biópsia de espessura total é necessária para a avaliação do
melanoma porque a remoção e o prognóstico dependem da profundidade da lesão (77).
2.2.1 Carcinoma Basocelular
O CBC é um tipo de cancro de pele que se origina a partir da camada basal da
epiderme e dos seus apêndices (78).
É causado por mutações celulares sucessivas, induzidas por radiação ultravioleta,
ocorrendo, portanto, mais comumente em áreas expostas ao sol, como o nariz, as orelhas,
o rosto e as costas das mãos; no entanto, pode ocorrer em qualquer parte do corpo. É um
cancro de evolução lenta e que raramente metastiza (74, 78).
Pensa-se que 80% dos cancros de pele são CBC, sendo um dos tipos de cancro mais
comuns entre os brancos e a incidência nos homens é 30% maior que nas mulheres. O
risco vital do desenvolvimento de BCC é de 30% (74). A incidência de CBC aumenta
com a idade e proximidade ao equador (devido à maior exposição à radiação).
Aproximadamente 40% dos indivíduos diagnosticados com CBC desenvolvem outra
lesão no prazo de 5 anos (79).
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Os fatores de risco para o CBC são idênticos aos de outros tipos de cancro de pele
(exposição ao sol, tez clara, olhos claros), mas também incluem:
•

Radiação ionizante;

•

Exposição crônica ao arsênico

•

Síndrome de Gorlin (que é uma mutação autossómica dominante)

O CBC pode ser dividido em 3 subtipos: superficial, nodular e morfeaformico. A
variante nodular compõe aproximadamente 60% dos casos, o CBC superficial é
responsável por mais 30%, e o BCC morfeaformico ocorre entre 5% a 10% dos casos.
Cada grupo tem suas próprias características físicas distintas e achados histológicos
concretos (80).
2.2.2 Carcinoma de células escamosas
O CCE cutâneo surge da proliferação maligna e descontrolada de queratócitos da
epiderme.
Tal como o CBC, o CCE também tem como principal causa a radiação ultravioleta.
Este tipo de cancro é o segundo mais prevalente, estimando-se que represente cerca de
20% do total de cancros da pele (80).
A doença de Bowen é a forma intra-epitelial do CCE, também conhecida como
CCE in situ. A doença de Bowen está associado ao papilomavírus humano, além dos
fatores típicos de risco de cancro de pele. Está confinado à epiderme e não tem capacidade
de se infiltrar na derme. Apresenta-se como uma placa áspera, escamosa e eritematosa
com bordas irregulares (81). A maioria dos casos surge na zona das pernas e na pele
exposta ao sol, sendo mais comuns nas mulheres. Como a doença de Bowen é confinada
à epiderme, ao contrário do CCE invasivo, o tratamento pode passar por crioterapia,
cauterização e 5-fluorouracilo tópico (81).
A Eritroplasia de Queyrat é uma forma de CCE in situ que se apresenta na glande
ou prepúcio do pénis e na vulva. Tal como a doença de Bowen, as células escamosas
malignas atípicas estão confinadas à epiderme. Esta condição também está associada ao
vírus do papiloma humano. A lesão apresenta-se como uma placa eritematosa escamosa
ou espessamento que pode ter sangramento e/ou ulceração. Os casos são quase
exclusivamente vistos em homens de idade mais avançada. O tratamento eficaz é similar
ao da doença de Bowen (82).
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Os fatores de risco para o CCE são idênticos aos do CBC, mas incluem ainda os
seguintes:
•

Inflamação crónica causada por laceração, cicatriz, queimadura, úlcera ou
outro dano na pele;

•

Síndromes de epidermólise bolhosa (um grupo de doenças de pele que
tornam os indivíduos propensos a formar bolhas na pele sem um evento
traumático para a pele);

O CCE geralmente apresenta-se em áreas expostas ao sol, mas pode se desenvolver
em qualquer lugar do corpo, apresentando-se geralmente como pápulas, placas e nódulos
ásperos e eritematosos com bordas e crostas bem demarcadas. As lesões podem apresntar
ulceração, pigmentação, eritema, descamação ou hiperqueratose (83).
2.2.3 Melanoma
O melanoma é uma neoplasia maligna, muita agressiva, e derivada de melanócitos.
Os melanócitos encontram-se na camada basal da epiderme, que quando expostos à luz
ultravioleta podem sofrer mutações genéticas que ativam os oncogenes, inativam os genes
supressores tumorais, e não havendo reparação do DNA. Este processo pode levar à
proliferação descontrolada de melanócitos e, finalmente, culminar em melanoma (84).
Para doentes oncológicos com melanoma cutâneo, o prognóstico é dependente da
localização, da profundidade do tumor primário e da presença ou ausência de metástases
localizadas ou distantes (76).
Os fatores de risco para o melanoma incluem:
•

A presença de um grande número de sinais comuns

•

Um ou mais sinais atípicos

•

Pele clara

•

Excessiva exposição solar

•

História de queimaduras solares

•

Uso de solários

•

Idade avançada

•

História familiar em parentes de primeiro grau (84)

A apresentação clínica deste tipo de patologia é muito variada e pode incluir o
seguinte: assimetria, bordas irregulares, cor variada, diâmetro superior a 6 mm, alteração
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recentes incluindo tamanho de cor e forma, inflamação, sangramento ou formação de
crosta, uma variação sensorial brusca da textura (85).
Uma vez confirmado o diagnóstico por biópsia da lesão, o estadiamento patológico
deve ser feito para determinar prognóstico e tratamento. O estadiamente é o seguinte (76,
86):
•

Estadio 0 (in situ): melanoma confinado à epiderme; Excisão recomendada
com margem de 0,5 a 1 cm;

•

Estadio I: menor ou igual a 1 mm de espessura; a sobrevida a 10 anos é de
92%; recomendado margem de excisão de 1 cm;

•

Estadio II: 1,01 a 4,00 mm de espessura; a sobrevida a 10 anos é de 80%;
aquando da excisão recomendada uma margem de 2 cm;

•

Estadio III: o melanoma já se espalhou para o gânglio linfático mais
próximo; sobrevivência a 10 anos é de 63%;

•

Estadio IV: o melanoma já se espalhou para um órgão interno, gânglio
linfatico longe do melanoma original, ou então é encontrado na pele longe
do melanoma original; sobrevida a 10 anos é de 50%;

A prevenção destes tipos de doenças de pele é focada na proteção adequada do sol
sempre que possível. Considera-se proteção adequada (76, 86):
•

Evitar a exposição solar, em particular nos períodos de maior intensidade;

•

Uso de vestuário que cubra a pele exposta;

•

Uso de chapéus e óculos de sol

•

Uso do protetor solar com proteção elevada (ultravioleta A / ultravioleta B)
com aplicações frequentes;

•

Evitar o uso de solários.

2.3 Objetivos
É vital que a discussão sobre a prevenção do cancro de pele seja incorporada no
aconselhamento dos pacientes em todas as visitas aos profissionais de saúde. Dada a
demografia da FSBP, vários eram os utentes que tinham duvidas sobre os problemas de
pele, vindo mesmo muitas vezes mostrar lesões na pele. Algumas das lesões foram
reencaminhadas para aconselhamento médico, o que demonstra o desconhecimento do
publico pelo assunto.
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Assim, o objetivo da campanha desenvolvida, em parceria com o departamento de
Marketing da FSBP, era alertar os utentes da farmácia para os problemas de pele,
ensinando metodologias de auto diagnostico para que mais facilmente pudessem detetar
potencias problemas. Além disto, um outro objetivo era formar para a prevenção das
doenças de pele, em particular na terceira idade. A parceria com o departamento de
marketing teve como objetivo promover a venda de um produto para prevenção.

2.4 Trabalho desenvolvido na farmácia
Foi criado um panfleto onde são apresentadas estratégias a adotar para prevenir este
tipo de doenças de pele, desde o uso de protetores solares, a evitar a exposição em horas
de maior intensidade. É também assinalado no panfleto um incentivo ao auto-exame, com
a estratégia “ABCDE”. Do ponto de vista comercial, o panfleto inclui referência a um
produto escolhido pela farmácia (de entre uma lista proposta por mim) que pode ser
utilizado na prevenção deste tipo de problemas de pele.
A distribuição do panfleto foi feita durante os atendimentos, em particular quando
o utente era maior de 55 anos. Era explicado de, de forma sucinta, qual o problema
abordado, explicando a importância da saúde da pele, e era mostrado o esquema de autoexame “ABCDE”. Era dado ao utente espaço para colocar as suas questões, sendo
entregue o panfleto e uma amostra do produto referido.

2.5 Feedback da Comunidade
Ao longo de todo o estágio foram sendo colocadas questões sobre “manchas” e
“sinais” que as pessoas tinham (muito frequentemente nas mãos e rosto) e que as
preocupavam de alguma forma. Com a distribuição dos panfletos no momento dos
atendimentos, as questões sobre problemas da pele e as referidas “manchas”
intensificaram.
Algumas pessoas, após apresentação e explicação do problema, (e avaliação da
lesão quando apresentada) foram recomendadas a consultar um médico dermatologista,
pois apresentavam critérios de lesão oncológica, de acordo com o exame “ABCDE”.
Nos casos em que a avaliação não revelava nada de preocupante, era notória a
satisfação dos utentes, pois alguns tinham dúvidas e estavam receosos de que a lesão fosse
algo com mau prognostico. A todos foi explicado a forma de prevenção deste tipo de
problemas, e explicado como utilizar a amostra do produto.
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Em vindas posteriores à farmácia, vários foram os utentes que adquiriam o produto
e se mostraram satisfeitos com a compra.
Apesar de este panfleto ser mais direcionado para a 3.ª idade, várias foram as
pessoas de camadas mais jovens a colocarem questões e a levar o panfleto, o que
demonstra uma preocupação global com a saúde da pele.
No geral, a campanha teve uma adesão elevada, e conseguiu captar a atenção dos
utentes da farmácia, abrangendo uma faixa etária alargada da população, contrariamente
ao definido inicialmente.
Do ponto de vista das vendas do produto referido no panfleto, houve, de facto um
aumento de vendas, além de um aumento de vendas nos protetores solares durante essa
semana, o que demonstra que este projeto foi também uma mais valia para a farmácia.
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Introdução
A formação de um mestre em ciências farmacêuticas é um processo moroso. São 9
semestres de formação teórica que conferem ao estudante, e futuro farmacêutico, as
ferramentas necessárias para o seu trabalho. São estes 9 semestres que contribuem para
que o farmacêutico tenha o mindset da vanguarda do conhecimento e espírito crítico que
sempre esteve presente na classe, distinguindo-a em relação às restantes no âmbito da
saúde.
Contudo, a formação do farmacêutico de amanhã, não poderá estar completa sem o
período de estágio em farmácia, sob orientação do serviço farmacêutico. Esta
obrigatoriedade de formação está contemplada nas diretivas comunitárias da União
Europeia (Diretiva 2995/36/CE – secção 7, artigo 44) o que demonstra a importância que
este semestre de formação profissional tem na carreira do mestre em ciências
farmacêuticas. Este estágio é o primeiro contacto dos estudantes com aquilo que mais se
assemelha à realidade profissional, pelo que deve ser regido pelas boas práticas
deontológicas e técnicas incutidas pelo orientador.
A oportunidade de estágio em ambiente de farmácia hospitalar, relativamente ao
estágio em farmácia comunitária, é uma boa forma de complementar e sedimentar
conhecimentos técnico-científicos, que, de outra forma, não seriam adquiridos. A
multiplicidade de ambientes que a farmácia hospitalar pode proporcionar ao estagiário
vão contribuir para torná-lo mais apto para a realidade profissional, e ao mesmo tempo
contribuir para o seu crescimento pessoal. Este crescimento pode ser justificado pelo
contacto com outras classes profissionais, já para não mencionar o contacto com o
utilizador final do bem farmacêutico: o utente.
Independentemente da complexidade e do tamanho de um hospital, é o
farmacêutico hospitalar quem deve assegurar a concretização das necessidades
farmacoterapêuticas de cada doente, promovendo sempre utilização racional dos
medicamentos e garantindo a sua qualidade, eficácia e segurança ao longo de todo o
circuito. Só desta forma é que os objetivos da melhoria dos indicadores de saúde (do
ponto de vista da saúde publica) e de sustentabilidade do próprio Sistema Nacional de
Saúde (do ponto de vista económico) se poderão tornar uma realidade.
O presente relatório pretende reportar a experiência do estágio em ambiente de
farmácia hospitalar, analisando de forma crítica objetiva as atividades desenvolvidas ao
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corrente destes dois meses – Julho e Agosto de 2017 – nos Serviços Farmacêuticos (SF)
do Centro Hospitalar São João (CHSJ), sob orientação da Dr.ª Ana Luísa Pereira.
O facto de o CHSJ ser um centro de referencia de várias especialidades e um
hospital central foram fatores preponderantes na minha escolha, pois acredito que me
permitirá desenvolver aptidões em várias valências através da passagem pelos serviços
que incluem os SF.
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1. O Centro Hospitalar de São João, E.P.E.
Devido à sua centralidade na área metropolitana do Porto, o CHSJ presta cuidados
de saúde, não só à população de freguesias do Porto, mas também a uma população mais
dispersa geograficamente na zona norte do país. No total, estima-se que cerca de 3
milhões de pessoas estão sob a área de influência desta unidade de saúde, já
contabilizando os utentes das redes de referenciação hospitalar. Além da prestação de
cuidados de saúde, o CHSJ é também uma instituição de ensino e investigação,
diretamente ligado com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, além de
outras instituições da qual é parceiro.
A missão do CHSJ é “prestar os melhores cuidados de saúde”, assegurando a
“competência, excelência e rigor”, garantindo os diferentes níveis de formação, e
“respeitando sempre o principio da humanização” fomentando a união e integração entre
as equipas multidisciplinares que o constituem.

1.1.

Serviços Farmacêuticos (SF)

Os SF do CHSJ são um serviço com autonomia técnica e científica, parte integrante
do Centro de Logística, Compras e Património (similarmente ao Serviço de
Aprovisionamento (SAP)), estando inserido na área de Apoio e Suporte, sujeito à
orientação geral do Conselho de Administração (CA) do presente centro hospitalar.
De acordo com o Manual de farmácia hospitalar, a gestão de medicamentos,
dispositivos médicos (DM) e outros produtos de saúde, desde a sua aquisição até à sua
administração/dispensa ao doente, pressupõe várias fases (1). Desta forma, considera-se
responsabilidade dos SF hospitalares: a aquisição de produtos de melhor qualidade ao
melhor preço possível (geralmente o mais baixo); armazenamento dos produtos
adquirido; preparação, de medicamentos estéreis (colírios fortificados, os soros
autólogos, as bolsas para nutrição parentérica e produtos citotóxicos) e não estéreis
(suspensões e xaropes) na Unidade de Produção e Manipulação Clínica de Medicamentos
do hospital; controlo das matérias-primas, material de embalagem e de fecho e dos
medicamentos e produtos de saúde, após a sua preparação; distribuição a doentes quer
em regime de internamento quer em regime de ambulatório e dispensa de medicamentos
com legislação especifica (hemoderivados, citostáticos, antimicrobianos, psicotrópicos e
estupefacientes) (2); disponibilizar informação aos profissionais de saúde do CHSJ e
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doentes; garantir a manutenção dos ensaios clínicos; participar em comissões técnicas e
comissões protocolares e, por fim, a Farmacovigilância (3). Todas as responsabilidades
anteriormente referidas são asseguradas nos SF do CHSJ, e a seu tempo serão referidas e
desenvolvidas no presente relatório.
Ao nível do funcionamento orgânico, os SF podem ser divididos nas seguintes áreas
funcionais (3):
•

Aprovisionamento e Gestão: onde é feita a seleção, aquisição,
armazenamento e distribuição de produtos farmacêuticos; monitorização da
política de medicamentos estipulada pelo Formulário Hospitalar Nacional
de Medicamentos (FHNM) e pela Comissão de Farmácia e Terapêutica
(CFT); e negociar com os fornecedores os contratos mais vantajosos para o
hospital, garantindo a sustentabilidade económica do serviço.

•

Armazenamento

•

Manipulação clínica de medicamentos: onde são feitas preparações
estéreis e não estéreis. No caso do CHSJ, as preparações estéreis incluem
nutrição parentérica, colírios, infusores de antibioterapia e citotóxicos, ao
passo que as preparações não estéreis incluem as soluções e suspensões
orais, fórmulas de aplicação, pós, cápsulas e desinfetantes.

•

Distribuição de medicamentos: na qual é garantida a distribuição dos
medicamentos para os diferentes serviços do hospital. A distribuição é feita
por diferentes métodos (clássica ou tradicional e a distribuição
individualizada diária em dose unitária (DIDDU)), com recurso a uma
multiplicidade de equipamentos para esse efeito (Kardex®, FDS, Pyxis®).

•

Distribuição de Medicamentos em Ensaio Clínico: unidade de ensaios
clínicos responsável pelo armazenamento e distribuição dos medicamentos
experimentais e dispositivos utilizados na sua administração;

•

Comissões técnicas/grupos de trabalho: a atividade farmacêutica é
também influenciada pelas decisões das comissões de apoio técnico do
hospital:
•

Comissão de Ética para a Saúde (CES);

•

Comissão de Farmácia e Terapêutica;

•

Centro de Epidemiologia Hospitalar – Unidade de Prevenção e Controlo
de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos (UPCIRA);
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•

Comissão de Nutrição Artificial;

•

Comissão de Transfusão;

•

Comissão de Hemofilia;

•

Comissão da Coordenação Oncológica;

•

Comissão Técnica de Certificação da Interrupção da Gravidez;

•

Comissão de Desperdício;

•

Comissão de Tratamento de Feridas e Uso de Pensos e Dispositivos
Similares.

A CES é responsável pela garantia do cumprimento dos padrões éticos e
monitorização dos estudos a decorrer no hospital. É também das funções da
CES avaliar os medicamentos utilizados em indicações não aprovadas
(vulgarmente designadas por off-label) emitindo pareceres favoráveis ou
desfavoráveis ao nível ético. É uma equipa multidisciplinar constituída por
9 membros, não pertencentes a órgãos de gestão hospitalar ou académica
(4).
No que concerne à CFT, esta tem como funções assegurar o cumprimento
do FHNM e monitorizar a utilização de medicamentos que nele não estão
incluídos (5). Caso seja necessário, a CFT pode sugerir a sua inclusão no
mesmo formulário à Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica
(CNFT). Esta comissão é responsável por propor orientações terapêuticas e
promover a utilização mais eficiente dos medicamentos, emitindo pareceres
apoiados na farmacologia clínica e custo-efetividade, garantindo a equidade
de acesso à terapêutica. Relativamente à UPCIRA, integrada no Programa
Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência a
Antimicrobianos, e criada com base no Despacho do Ministério da Saúde,
n.º 15423/2013 publicado em Diário da República, 2.ª série – N.º 229 de 26
de novembro de 2013 (6); tem como principais atribuições a vigilância e
controlo de infeção, em como a criação de programas de assistência à
prescrição de antimicrobianos, a monitorização dos dados relativos a
agentes infeciosos, colaborando ativamente na política de controlo de
infeção do hospital. Esta unidade é constituída por vários grupos
profissionais,

que

inclui

médicos.

Farmacêuticos,

enfermeiros,

epidemiologistas e engenheiros (6, 7).
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•

Qualidade e gestão de risco: através da implementação de normas de gestão
da qualidade para melhoria contínua dos serviços.

•

Cuidados farmacêuticos e Farmácia Clínica: onde é feita a validação da
prescrição médica, de forma a assegurar um tratamento eficaz e seguro. É
também feito o acompanhamento da visita medica, participando nas reuniões
dos serviços, consulta farmacêutica.

1.1.1. Recursos Humanos
O bom funcionamento dos SF está dependente da equipa que o constitui. Assim, o
funcionamento da farmácia hospitalar do CHSJ é assegurado por 35 farmacêuticos, 37
técnicos de diagnóstico e terapêutica (TDT), 17 assistentes operacionais e 4
administrativos. À exceção dos administrativos que estão em permanência no armazém
central dos SF, a restante constituição dos recursos humanos está distribuída por
diferentes locais/valências. A distribuição das funções pelos recursos humanos está
representada na figura 1.
1.1.2. Recursos Económicos
O orçamento dos SF tem um elevado impacto económico. Por este motivo, a gestão
dos SF deve merecer uma atenção minuciosa, maximizando a rentabilidade dos recursos
e minimizando custos e desperdícios, garantindo a adequação das políticas de consumo
do medicamento às exigências atuais, procurando obter uma relação custo/beneficio o
mais favorável possível.
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Figura 1 - Composição dos SF do CHSJ e distribuição dos Recursos Humanos
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO
ESTÁGIO
2.1.

Resumo do estágio

O estágio teve a duração de 2 meses, sendo iniciado a 3 de julho de 2017 e concluído
a 29 de agosto do mesmo ano.
A Tabela 1 resume sucintamente as atividades desenvolvidas ao longo do período
de estágio nos SF do CHSJ.
Tabela 1 - Resumo das atividades desenvolvidas entre 3 de julho e 29 de agosto de 2017

Data

Local/Funções

03/07 a 17/07 Centro de Validação Farmacêutica (Serviços Centrais)
18/07 Distribuição Tradicional
19/07 Reposição de Pyxis ® e Reembalagem de medicamentos
20/07 a 28/07 Centro de Validação Farmacêutica (Serviços Centrais)
31/07 a 4/08 Unidade de Manipulados
7/08 a 11/08 Unidade de Farmácia de Ambulatório
8/08 Gestão
14/08 a 18/08 Centro de Validação Farmacêutica (Serviços Centrais)
21/08 a 25/08 Unidade de Citotóxicos
28/08 a 29/08 Centro de Validação Farmacêutica (Serviços Centrais)
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2.2.

Gestão de Stocks e Aprovisionamento

Este sector é responsável, sobretudo, pela seleção, aquisição e correto
armazenamento de medicamentos e produtos de saúde (os DM estão incluídos nos
produtos de saúde). No CHSJ, a Unidade de Gestão encontra-se no piso 01, próximo do
Centro Validação. Já o SAP encontra-se numa área exterior ao edifício principal, junto
da urgência de obstetrícia, inserido no Centro de Compras e Logística do CHSJ.
As funções alocadas a este setor dos SF prendem-se com a gestão de existências e
envolvem os seguintes processos:
•

Pedidos de compra, com base em indicadores e critérios de gestão.

•

Receção, conferência e armazenamento dos produtos adquiridos;

•

Avaliação dos fornecedores;

•

Recolhas de produtos, quando solicitado pela Autoridade Nacional do
Medicamento e Produtos de Saúde I.P. (INFARMED)/laboratório;

•

Controlo de prazos de validade;

•

Cedência de empréstimos e pedidos de empréstimos a outras Unidades de
Saúde;

•

Pedidos de Autorização de Utilização Especial, de Autorização Excecional
e solicitações de autorização para inclusão de doentes nos Programas de
Acesso Precoce;

•

Análise de consumo/rotatividade dos bens farmacêuticos.

A necessidade de racionalização dos recursos é a linha condutora da política de
gestão, o que garante o acesso à medicação ao maior número de doentes possíveis. Essa
racionalização materializa-se sob forma de uma distribuição mais eficiente, estimulando
uma maior capacidade de negociação e redução dos preços de aquisição, do desperdício
e dos custos de ruturas (8, 9). De acordo com o Colégio de Especialidade de Farmácia
Hospitalar, as competências inerentes ao desempenho das funções de gestor englobam
conhecimentos de diversas áreas, tais como legislação, procedimentos de aquisição,
conhecimentos das regras de gestão de armazém de medicamentos e outros produtos
farmacêuticos, capacidade implementar e acompanhar o circuito do medicamento
experimental, entre outras (10). O bom domínio do Formulário do Hospital e do FHNM
e uma relação de proximidade com os pareceres da CFT são também uma mais valia para
o desempenho das funções referidas. De facto, o FHNM é uma ferramenta importante
para o responsável de gestão da farmácia hospitalar, porque é com base neste que várias
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decisões são tomadas. (o FHNM serve mais de apoio às decisões da CFT que à gestão de
stocks)
Ao nível da gestão de existências são utilizados os seguintes indicadores de gestão
(em dias): stock mínimo, stock máximo, stock de segurança e ponto de encomenda (PE).
É com base no último indicador que as encomendas são feitas nos SFA do CHSJ. Definese como PE o momento em que as existências em stock de um dado produto atingem
metade do consumo médio mensal. A generalidade dos produtos tem como PE o consumo
estipulado para 15 dias, estando este valor parametrizado na ficha do produto no programa
informático SGICM. Apesar de o procedimento geral ser o descrito, há exceções, como
é o caso dos antídotos, cujos níveis mínimos são independentes do consumo dos mesmos.
O pedido de compra é então realizado pelo assistente técnico e a sua validação é
feita pelos farmacêuticos responsáveis pela gestão. A emissão da respectiva nota de
encomenda é efectuada pelo SAP: só este serviço é que está incumbido do tratamento e
aquisição dos bens ou serviços do hospital.

2.3.

Distribuição de Medicamentos e Validação da Prescrição Médica

Nos SF do CHSJ, a Unidade de Distribuição está localizada no piso 01 estando em
funcionamento 24h/dia. Os objetivos da distribuição são garantir o cumprimento da
prescrição, a sua validação, racionalizar a distribuição dos medicamentos, garantir a
correta administração do medicamento, reduzir os erros relacionados com medicamentos,
fazer a monitorização da terapêutica, diminuir o tempo alocado às tarefas administrativas
e manipulação dos medicamentos por parte dos enfermeiros, e racionalizar os custos (1).
Paralelamente aos objetivos referidos, a distribuição garante uma utilização segura, eficaz
e racional do medicamento nas diferentes valências do hospital.
Para que possa acontecer a distribuição, é necessário fazer a validação prévia da
prescrição pelo farmacêutico, e, dependendo do tipo de prescrição (eletrónica ou não),
segue determinado sistema de distribuição.
Nas 4 semanas iniciais de estágio tive a oportunidade de visualizar a validação de
prescrições médicas e compreender a importância do farmacêutico no circuito hospitalar
do medicamento, já que este procedimento exige conhecimentos específicos da
medicação e tecnologias farmacêuticas. Durante a validação é importante verificar
dosagens, a posologias e possíveis interações entre fármacos prescritos. Além disso, é
nesta fase em que é feita uma “triagem” dos medicamentos conforme o tipo de
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distribuição que é feita ao utente. As validações são sempre efetuadas por um
farmacêutico, no entanto foi-me dada oportunidade de avaliar prescrições do Hospital de
Dia de Psiquiatria, verificando as doses prescritas e os agendamentos de dispensa de
medicação aos doentes, sob supervisão de um farmacêutico hospitalar.
Na distribuição de medicamentos a nível hospitalar é necessário considerar o tipo
de medicamento (estupefacientes, psicotrópicos, benzodiazepinas, hemoderivados ou
medicamentos em ensaio clínico) e o regime do doente (ambulatório ou internamento).
Assim, de acordo com a situação, o medicamento segue um determinado sistema de
distribuição (2). A este nível, existem vários tipos de dispensa e distribuição de
medicamentos, tais como:
•

DIDDU;

•

clássica ou tradicional;

•

reposição de stock por níveis (Pyxis® e requisição individualizada ou
personalizada);

•

circuitos especiais de medicamentos sujeitos a controlo (estupefacientes,
psicotrópicos, hemoderivados, etc), podendo estes sistemas coexistir no
mesmo serviço.

No que concerne ao hospital de dia de ambulatório, os SF desempenham um papel
de validação e registo de consumos. Os doentes não estão em regime de internamento,
apenas têm de se deslocar ao hospital para ser feita a administração de medicação ou
cuidados de âmbito hospitalar. De uma forma geral, as prescrições em regime de
ambulatório correspondem a medicamentos com requisição individualizada.
2.3.1. Distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU) e Unidade de
Reembalagem (UR)
Validada a prescrição médica eletrónica, os medicamentos podem seguir a DIDDU,
onde são dispensados de forma unitária, e distribuídos de acordo com o perfil
farmacoterapêutico estabelecido, para um período máximo de um dia (24 horas). Os
medicamentos dispensados têm de estar devidamente rotulados com o nome genérico, a
dosagem, o prazo de validade e lote de fabrico (seja o da embalagem original, seja o da
reembalagem) (11).
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Para assegurar a segurança e racionalização na utilização dos recursos, utilizam-se
no CHSJ equipamentos semiautomáticos de suporte à DIDDU. Os SF do CHSJ possuem
um carrossel semiautomático vertical informatizado de armazenamento e distribuição, o
Kardex®. Este equipamento diminui a probabilidade de erros de dispensa, aumenta a
comodidade e rapidez do trabalho, facilitando o controlo de stocks. Existe também um
carrossel semiautomático de frio o que permite a manutenção de cadeia de frio, o
Kardex® de frio. Em caso de avaria o acesso aos medicamentos e à informação sobre os
stocks fica condicionado, pelo que terá de se recorrer a outras formas de preparação. Em
caso de falta de stock no Kardex® ou por inexistência intencional, o sistema informático
gera automaticamente uma listagem. No caso de falta de stock a listagem é designada por
“Lista de Incidências” onde está anotado a quantidade prescrita a separar e a quantidade
que está em falta para completar DIDDU. No caso de ausência intencional do produto
dentro do Kardex®, a listagem gerada é designada como “Lista de Externos” que como
o próprio nome indica é de produtos externos ao carrossel semiautomático. O
equipamento Kardex® está representado na figura 2.
Além deste sistema há ainda uma complementaridade com o sistema FDS® em que

Figura 2 - Kardex®

a medicação nele contida é embalado numa fita identificada com o nome genérico do
medicamento, a dose, a validade, o lote e o nome do utente ao qual se destina.
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A existência da UR permite assegurar a segurança e qualidade do medicamento,
permitindo aos SF disporem do medicamento, na dose prescrita, de forma
individualizada, reduzindo, deste modo, não só o tempo dedicado à preparação da
medicação a administrar, como os riscos de contaminação do medicamento e os erros de
administração, promovendo uma melhor gestão dos recursos económicos.
A reembalagem é feita na UR (que é
parte integrante da Unidade de Preparação
e Manipulação Clínica de Medicamentos,
detalhadamente descrita na secção 2.5 do
presente relatório) e, além de garantir a
identificação do medicamento reembalado,
protege o mesmo dos agentes ambientais e
assegura que este pode ser utilizado com
segurança, rapidez e comodidade. Este
processo

pode

ser

feito

de

forma

automática ou de forma manual. No CHSJ
existe um equipamento de reembalagem
automática, o Fast Delivery System®
(FDS®) que reembala e identifica as
formas farmacêuticas sólidas de forma
Figura 3 - Sistema FDS®

individualizada. Apesar da facilidade de

utilização deste equipamento, o FDS® não é apropriado para a reembalagem de fármacos
fotossensíveis, citotóxicos, termolábeis e higroscópicos (2). Neste caso usa-se uma
máquina “Auto-print” da Grifols de operação manual, em que os comprimidos são
colocados manualmente na bandeja de alimentação, caindo numa zona em que será
fechado hermeticamente. Este sistema de embalagem utiliza uma pelicula de plástico
semi-opaca, o que permite o adequado armazenamento dos medicamentos que não
cumprem os critérios de embalagem por FDS®. Em ambos os casos, a data de validade
dos produtos reembalados é 25% da validade original, até um máximo de 6 meses. O
sistema de reembalagem FDS® está representado na figura 3 e a “Auto-print” da Grifols
na figura 4.
Durante o estágio tive a oportunidade de permanecer durante um dia na área de
DIDDU e Unidade de Reembalagem dos SF do CHSJ. Nesse dia assisti à preparação das
gavetas (vulgarmente designadas como “malas de medicação”) com a medicação de cada
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doente de vários serviços com o recurso ao Kardex® e FDS®, tendo-me sido permitido
fazer a preparação das malas de dois serviços de forma autónoma. No final fiz a
verificação dessas gavetas, o que permitiu uma melhor compreensão deste circuito.
Já no que é referente à
UR,

foi-me

explicado

a

forma de funcionamento de
ambos

os

utilizados,

equipamentos
tendo-me

sido

permitido operar de forma
autónoma a Grifols® manual
e, com supervisionamento, a
FDS®.
Figura 4 – Auto-printa da Grifols

2.3.2. Distribuição clássica ou tradicional
O primeiro sistema de distribuição de medicamentos a ser implementado no CHSJ
foi a distribuição clássica (DC) ou tradicional, que se caracteriza por uma dispensa de
medicamentos por Serviço Clínico (SC), partindo por uma requisição efetuada pelo corpo
de enfermagem, requerendo assim a formação de um stock (12). Este sistema de
distribuição garante a manutenção do fornecimento de medicamentos e outros produtos
farmacêuticos aos SC, sendo a intervenção do farmacêutico posterior à administração. Os
medicamentos dispensados ficam no stock do serviço clínico para serem utilizados pela
equipa de enfermagem com base na prescrição médica. O volume de stock é previamente
acordado entre os SF e os SC, com base nas necessidades esperadas para um determinado
período de tempo. A DC, tal como os restantes sistemas de distribuição, inicia-se com a
prescrição do médico. Para satisfazer esta prescrição, o corpo de enfermagem recorre ao
stock fixo, fazendo um pedido de reposição aos SF, através de requisição dos
medicamentos utilizados (13). A figura 5 representa o esquema de requisições de DC que
vigoram no CHSJ. Este sistema de distribuição na sua forma “pura” foi caindo em desuso
e hoje em dia utilizam-se métodos como a reposição de stocks por níveis e os Pyxis® que
podem ser considerados como uma atualização da distribuição clássica ou tradicional. Há
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ainda a distribuição personalizada, que compreende a distribuição de antibióticos e
hospitais de dia de ambulatório.

Online
Requisições que não
carecem de
Justificação Médica

Requisições
Em Papel

Requisições que
carecem de
Justificação Médica

Requisições de
Ambulatório

Figura 5 - Tipos de requisições de DC efetuadas no CHSJ, adaptado de Santos, AP; et al (2012) (12)

2.3.3. Reposição de stocks por níveis
Na reposição de stocks por níveis, sendo uma forma de DC, a dispensa dos
medicamentos é posterior à administração, sendo estipulado um stock fixo ideal para cada
SC. Os SF em conjunto com os SC estabelecem os produtos que constituem o stock e os
seus respetivos níveis máximos, com base nos consumos, de forma a suprir as
necessidades. O pedido de reposição é feito informaticamente aos SF e cabe ao
farmacêutico a responsabilidade de o avaliar para posterior dispensa.
2.3.3.1. Pyxis®
Por forma a melhorar a DC, alguns serviços clínicos dispõem de um sistema
automatizado de distribuição de medicamentos, designados por Pyxis®, que de um modo
geral pode ser vista como uma forma distribuição de reposição de stock por níveis
automatizada. O armário Pyxis® usa informação dos sistemas informáticos do hospital,
acedendo a informações sobre o doente e à sua prescrição medica (14). Este sistema está
integrado em 16 SC, e cada stock foi definido pelos Serviços Farmacêuticos, Enfermeirochefe de Serviço e Diretor de Serviço com base nos consumos médios anuais respetivos,
tendo sido definidos os valores de stock máximo e stock mínimo para cada referência de
medicamentos,
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Este sistema apresenta vários benefícios para o hospital, desde logo, benefícios
operacionais – permite reduzir carga de tarefas logísticas e administrativas ao corpo de
enfermagem e farmácia, com otimização da gestão do medicamento e aumento da
segurança –, benefícios clínicos – garante a disponibilidade de medicamentos nos
serviços, minimizando riscos, limitando o acesso a doses – e benefícios financeiros –
permite gerar registos que auxiliam o hospital otimizar a gestão financeira (15).
Diariamente, é feita a reposição de medicamentos cujo stock fique abaixo do stock
mínimo, sendo automaticamente gerada uma listagem (para cada serviço em horário
definido) na consola central dos SF para preparação e reposição pelo pessoal responsável
(16).
Através do sistema Pyxis®, o acesso ao medicamento é controlado, sendo
obrigatório a introdução de um número mecanográfico, seguida da impressão digital para
aceder às gavetas/frigorifico. Os medicamentos são armazenados de acordo com as suas
características e a segurança associada a cada um deles – os medicamentos de frio são
armazenados num frigorífico, os psicotrópicos e estupefacientes são armazenados em
gavetas de segurança máxima (ou intermédia), onde o acesso é exclusivo para o
medicamento e na quantidade prescrita pelo médico para a toma a efetuar.
No decorrer do estágio foi-me dada a oportunidade de visitar os Pyxis® em alguns
SC, e participar no mecanismo envolvido neste método de distribuição. Pude ajudar com
a separação dos produtos nos SF e reposição no próprio Pyxis® de alguns serviços.
2.3.3.2. Distribuição personalizada ou individualizada
Alguns medicamentos, como é o caso de antibióticos, quando são dispensados para
SC que não dispõem de DIDDU têm de seguir um sistema de distribuição diferente – a
distribuição personalizada ou individualizada.
Neste sistema, a distribuição é feita para um doente compreendendo um período
total de 7 dias (ou uma toma, no caso dos hospitais de dia de ambulatório), e a intervenção
do farmacêutico é anterior à administração do medicamento, o que permite, assim,
conhecer o perfil farmacoterapêutico e promover a utilização adequado dos
medicamentos.

16

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar, Centro Hospitalar São João, EPE.

2.3.4. Circuitos especiais de distribuição de medicamentos sujeitos a controlo
2.3.4.1. Estupefacientes e Psicotrópicos
Os estupefacientes e psicotrópicos são medicamentos sujeitos a um controlo mais
estreito, havendo mesmo legislação específica. De facto, a Lei nº18/2009, de 11 de Maio,
que altera o Decreto-lei n.º 15/93 de 22, de janeiro, (regulamentado pelo Decreto
regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro) são documentos legais que obrigam a esse
controlo. As substâncias ativas sujeitas a regulamentação estão definidas nos Decreto-lei
n.º 214/2000 de 2 de setembro, e Decreto-lei n.º 69/2001 de 24 de fevereiro, e ainda na
Lei n.º 17/2004, de 11 de maio, e Lei n.º 14/2005, de 26 de janeiro, Portaria n.º 154/2013,
de 17 de abril (17-21).
Dada a necessidade de controlo mais apertado, a dispensa destes tipos de fármacos
demanda uma requisição em impresso próprio – modelo 1509 da INCM, onde tem de
constar os seguintes itens:
•

nome do serviço;

•

número da requisição,

•

nome e o número do processo a quem foi administrado o medicamento;

•

nome da substância ativa, dose, via e data de administração;

•

enfermeiro que fez a administração.

É da responsabilidade do farmacêutico verificar se as requisições estão
devidamente preenchidas e proceder à sua validação. O consumo destes medicamentos
ao serviço é feito no sistema informático, e só depois é que são recolhidos e retirados do
cofre (22).
Durante as primeiras 4 semanas de estágio pude observar de perto o circuito de
psicotrópicos e estupefacientes, tendo ajudado mesmo na concretização dos consumos no
sistema informático, e verificação do conteúdo do cofre de estupefacientes.
2.3.4.2. Medicamentos derivados do Plasma Humano
Estes medicamentos, devido à sua natureza de origem biológica, carecem, também,
de um maior controlo, pelo que a sua distribuição segue um circuito especial (23, 24). A
quando da sua dispensa é necessário o preenchimento de um formulário específico de
Requisição, Distribuição e Administração de Hemoderivados, onde consta a identificação
do hospital e do serviço clínico, do doente, do médico prescritor, a data de prescrição e o
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medicamento hemoderivado prescrito, dose, forma farmacêutica, via de administração,
posologia, duração do tratamento e diagnóstico/justificação clínica.
Ao nível deste circuito, consideram-se funções do farmacêutico interpretação e
validação da prescrição, e verificar, caso seja necessário, se a prescrição tem autorização
da DC ou, no caso de tratamentos off-label, se têm parecer da CES.
É efetuado o registo informático da distribuição destes medicamentos, e é
preenchido no formulário referido o nome comercial do medicamento fornecido, a dose,
forma farmacêutica, via de administração, a quantidade dispensada, o lote do fármaco, o
laboratório de origem, o nº do Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL),
a data da dispensa, o farmacêutico responsável e o número sequencial anual.
Após este procedimento, um técnico recolhe os medicamentos solicitados sendo a
conferência responsabilidade do farmacêutico. Caso esteja conforme, os medicamentos
ficam prontos a serem distribuídos para os serviços clínicos (1, 22).
Nas quatro primeiras semanas de estágio, foi-me possível visualizar e compreender
a dispensa deste tipo de medicamentos, tomando consciência de todo o circuito envolvido
e a importância da necessidade do controlo da sua dispensa, tendo podido fazer consumos,
movimentos entre armazéns, e verificação de CAUL.

2.4.

Unidade de Farmácia de Ambulatório

Várias são as etapas e os intervenientes no circuito do medicamento entre o
momento da prescrição e o da sua administração, cabendo ao farmacêutico assegurar a
adesão e o cumprimento de plano terapêuticos complexos a seguir (8).
A Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) dos SFA do CHSJ está localizada
no exterior do Hospital de São João, junto à entrada próxima da estação de metro, no
antigo edifício da farmácia comunitária que ali funcionou até 2015. O horário de
funcionamento desta unidade é das 9:00h às 16:00h, sendo a esta hora a que encerra as
suas portas. Esta “exteriorização” relativamente às restantes unidades dos SFA permite
uma maior acessibilidade ao utente, algo que constitui uma premissa essencial para a
adesão à terapêutica em Portugal (1).
A necessidade da dispensa de medicamentos em regime de ambulatório deve-se à
incapacidade de fornecimento de alguns fármacos ao nível da farmácia comunitária, e à
necessidade de vigilância e controlo de adesão à terapêutica de certos grupos de
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patologias e de doentes com esquemas terapêuticos complexos, já para não falar do valor
económico que acarretam.
A grande maioria de medicamentos de dispensa em regime de ambulatório está
restrita a um conjunto de patologias, legisladas por documento legal, das quais se refere
a Insuficiência Renal Crónica, Hepatite C, HIV, Doenças Oncológicas, Profilaxia da
Rejeição Aguda de aloenxertos, entre outras. Nos últimos anos, a cedência de
medicamentos a nível hospitalar para utilização em regime de ambulatório tem adquirido
uma enorme importância nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, não só do ponto de
vista da compliance mas também, ao nível dos gastos com medicação (25, 26).
A prescrição dos medicamentos, no disposto da Portaria n.º 198/2011, de 18 de
maio, deve ser feita eletronicamente, cumprindo todos os requisitos referidos nesta
mesma portaria, sendo depois sujeita a validação por um farmacêutico (27). A dispensa é
gratuita, sendo esta precedida de despacho ou de decisão de autorização (28). São
dispensados medicamentos aos doentes seguidos na consulta externa do CHSJ e a doentes
externos ao CHSJ seguidos em consultas particulares de especialidade, desde que
acompanhados pela respetiva prescrição médica, estando o local de prescrição e os
prescritores obrigados a registo no site da Direção-Geral da Saúde, conforme a Portaria
n.º 48/2016 de 22 de março (29). Dado o facto de o CHSJ ser um centro de referência
nacional para algumas patologias graves, são ainda consideradas a dispensa de medicação
em situações extra-legislação.
No interior das instalações da UFA existe uma sala de espera, 6 balcões de
atendimento, um robot auxiliar na dispensa automática da medicação – Consis ®, uma
zona adequada à conservação e armazenamento de medicamentos (de frio ou não), uma
sala reservada de carácter administrativo onde está arquivada toda a documentação legal,
de decisões de autorização e de bibliografia de referência, e ainda uma zona de
conferência de produtos e gestão de stocks ocupada por um TDT.
Numa abordagem superficial, a perceção tida é a de que a UFA se assemelha em
muito a Farmácia Comunitária, em particular no que respeita à cedência do medicamento.
No entanto, após uma permanência na unidade, é possível perceber as diferenças notórias:
o aconselhamento farmacêutico é muito mais personalizado e individualizado; e a
monitorização da adesão terapêutica é mais apertada, e a própria validação da prescrição
é feita em moldes diferentes. De facto, sempre que é possível, é feita uma entrevista
farmacêutica em que o utente pode expor as suas dúvidas relativamente à terapêutica,
sendo verificado a existência, ou não, de reações adversas da medicação em uso, e no
19

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar, Centro Hospitalar São João, EPE.

caso de uma adesão pobre à terapêutica, compreender o porquê de tal acontecer e
encontrar estratégias para ultrapassar isso.
É aqui que se materializa o inquestionável papel do farmacêutico para que todo o
plano terapêutico se concretize com sucesso, minimizando possíveis efeitos adversos e
outras consequências, assegurando um correto armazenamento domiciliário dos
medicamentos e promovendo a qualidade, segurança e eficácia de todo o tratamento.
De acordo com a circular normativa n.º 1/CD/2012 do INFARMED, a cedência de
medicamentos deve ser efetuada por períodos de 30 dias, desde que a data da consulta o
permita ou então a medicação necessária até à data da próxima consulta (25).
Após validação e entrevista, é então efetuado o débito da medicação, considerando
o registo do n.º de lote no caso de medicamentos injetáveis por razões de segurança e
rastreabilidade, a seleção dos medicamentos a dispensar e, dispensa ao doente,
juntamente com o devido aconselhamento, quer sobre as condições de utilização (via e
forma de administração) quer sobre o transporte e armazenamento da medicação. Nos
medicamentos de frio, o farmacêutico coloca uma etiqueta indicando a sua conservação
que deve ser cumprida pelo doente no transporte e armazenamento.
Durante a semana que estive na UFA foi possível observar os procedimentos
característicos desta unidade, desde o atendimento ao armazenamento dos medicamentos
e produtos de saúde lá dispensados. Foi-me proposto fazer um pequeno de trabalho de
pesquisa sobre a existência ou não de legislação para determinados fármacos de dispensa
na UFA.

2.5.

Unidade de Produção e Manipulação Clínica de Medicamentos

Com o surgimento dos hospitais centrais, em meados do século XX, houve uma
necessidade de produção em grande escala de diferentes formas farmacêuticas. Esta
necessidade era justificada pela quase inexistência da industria farmacêutica e pela baixa
oferta da mesma à data.
Nos dias correntes, é a indústria farmacêutica quem assume, em grande parte, a
produção, investigação e desenvolvimento dos medicamentos utilizados nos serviços de
saúde, pelo que o medicamento manipulado (MM) per si, passou a assumir um papel de
customização da terapêutica, ou de preenchimento de lacunas na oferta da industria
farmacêutica. Esta necessidade de personalização da terapêutica deve-se ao facto de
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muitos dos medicamentos comercializados não se adequarem às características
fisiopatológicas de alguns grupos doentes e, portanto, demandam condições específicas
de manipulação, ou de reembalagem que garantem a sua correta utilização (30, 31). As
principais áreas em que há uma necessidade de manipulação clínica são a pediatria e
geriatria, dermatologia, oncologia, oftalmologia, e ainda gastroenterologia, ginecologia e
otorrinolaringologia, mas com uma menor expressão.
A Unidade Manipulação Clínica (UMC) dos SFA do CHSJ é constituída pelas
subunidades de Manipulação de Medicamentos Estéreis (UMME) e Não Estéreis
(UMMNE), e ainda pela Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC) e
Unidade de Reembalagem (anteriormente referida no presente relatório). Todas estas
unidades garantem as operações necessárias até à obtenção do manipulado final, desde a
receção das matérias-primas, passando pelo processamento e embalagem.
Tal como preconizado pelas boas práticas de fabrico, cada unidade/subunidade tem
um farmacêutico responsável, e durante todas as etapas é adotado o método de dupla
verificação por um segundo elemento da equipa. Após a obtenção do produto final e
durante cada etapa de preparação, é feito o controlo/garantia de qualidade, tendo em conta
o preconizado pelas monografias e exigências da Farmacopeia Portuguesa/Europeia, ou
formulário adequado, e o tipo de preparação farmacêutica final.
Os medicamentos estéreis são controlados através da análise das partículas em
suspensão, carateres organoléticos (como cor, por exemplo) e controlo gravimétrico.
Relativamente aos medicamentos não estéreis, o controlo de qualidade passa pela a
verificação do volume ou da massa final, para além da análise do pH (quando aplicável),
ensaio de uniformidade de massa (no caso das formas farmacêuticas (FF) sólidas) ou
transparência (para o caso das FF líquidas), devendo estes ensaios estar sempre
concordantes com a respetiva monografia da Farmacopeia Portuguesa, ou formulário
adotado (32).
2.5.1. Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis e Nutrição Parentérica
A UMME tem como objetivo preparar MM que sejam seguros e eficazes para
administração ao doente, minimizando os riscos de contaminação microbiológica por
partículas ou pirogénios. Há uma série de requisitos especiais que a manipulação de
medicamentos em ambiente assético deve cumprir, havendo mesmo organismos
nacionais e internacionais (PIC/S, NIOSH, USP) que emitem regularmente

21

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar, Centro Hospitalar São João, EPE.

recomendações/guidelines, com o objetivo comum de implementar e uniformizar as Boas
Práticas de Fabrico de medicamentos estéreis em ambiente hospitalar.
A UMME é constituída pelas seguintes áreas, fisicamente separadas:
•

sala de validação farmacêutica,

•

armazém,

•

antecâmara,

•

sala assética,

•

sala de pesagens de produtos não estéreis,

•

sala de lavagem (partilhado com a UMMNE),

•

sala de apoio,

•

vestiário (partilhado com a UMMNE).

A equipa que procede à preparação de medicamentos estéreis é constituída por um
farmacêutico hospitalar e 3 TDT, que atuam em regime de rotatividade. De uma forma
geral um TDT encontra-se na sala de apoio a preparar o material clínico e matérias-primas
necessárias a cada preparação, estando também responsável pela rotulagem do produto
final, sendo que na sala branca se encontra o farmacêutico e os outros dois TDT, sendo
um destes um elemento circulante.
A manipulação das preparações realiza-se em áreas limpas, sendo seguidas normas
protocoladas de limpeza e utilizando sistemas de filtração de ar. Por forma a garantir a
esterilidade e qualidade do produto final, todo o trabalho efetuado nesta unidade obriga a
um vestuário específico, nomeadamente:
•

farda,

•

calçado adequado e proteções plásticas para o mesmo,

•

touca.

Na área de manipulação (sala branca e sala de apoio) acresce ainda o equipamento
individual de proteção, que compreende a máscara, bata e luvas estéreis.
As matérias-primas utilizadas na UMME devem cumprir todos os requisitos de
esterilidade e qualidade atribuídos a esta área. No caso de material não estéril, este deve
ser preferencialmente descartável, previamente descontaminado com álcool a 70% na sala
de apoio.
Nesta unidade são preparados os seguintes manipulados: bolsas de nutrição
parentérica, colírios, bombas infusoras de antibióticos e preparações à base enzimas
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(diluição, reconstituição) para utilização no Hospital de Dia. Cada passo da manipulação
é registado em impresso próprio garantindo rastreabilidade de todo o processo (33).
A Nutrição Parentérica pode ser utilizada em casos de desnutrição do indivíduo ou
risco de desnutrição por uma patologia digestiva (ou não), aguda (ou não),
correspondendo às necessidades nutricionais específicas, nomeadamente em termos
metabólicos e do crescimento, sempre que via enteral esteja comprometida.
Na UMME são preparadas bolsas nutritivas para adultos, pediatria e neonatologia,
no entanto, a especificidade de cada grupo permite, de certa forma, padronizar o processo.
As bolsas utilizadas na neonatologia podem ser padronizadas (baseadas nas
recomendações europeias, literatura e experiência clínica, atendendo às necessidades
nutricionais dos doentes de um Serviço de Cuidados Intensivos terciário), originando
bolsas do tipo A, B1, B2 ou C, ou individualizadas.
Por sua vez, as bolsas tricompartimentadas, que tal como o nome indica, apresentam
três compartimentos individualizados, correspondendo aos macronutrientes. Estas bolsas
podem ser aditivadas com oligoelementos e multivitaminas (ou outros nutrientes, como
gluconato de zinco, alanina e glutamina, entre outros).
Em relação às bolsas normalmente utilizadas em pediatria, estas podem ser
classificadas como binárias, quando constituídas por aminoácidos, glucose, eletrólitos,
vitaminas e oligoelementos, ou ternárias, quando a esta composição acresce ainda lípidos.
Na validação das bolsas de nutrição o farmacêutico deve garantir:
•

que as quantidades dos nutrientes prescritos estão de acordo com os valores
estabelecidos nos protocolos ou guidelines a considerar, atendendo à idade
e situação clínica do doente;

•

que, comparando com a prescrição anterior, ocorreu qualquer omissão e/ou
alteração significativa no aporte diário nutricional;

•

e verificar a compatibilidade/estabilidade dos componentes prescritos;

•

que a via de administração (central ou periférica) está de acordo com o tipo
de NP formulada.

Durante os 3 dias de permanência na UMME tive a oportunidade de verificar a
prescrição de bolsas de nutrição parentérica, tendo-me sido dada a oportunidade de fazer
cálculos de “adaptação” de formula de dois doentes seguidos em França, mas que vieram
de férias a Portugal, não podendo ser privados das suas bolsas de nutrição (ver Anexo I).
Além disto, tive também oportunidade de ver a preparação de colírios de soro antólogo
em câmara de fluxo laminar vertical. As folhas de calculo onde são registadas as formulas
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e rótulos das bolsas de nutrição parentérica tinham alguns constrangimentos de
automatização, pelo que também pude dar o meu contributo para tornar este passo mais
célere.
No Anexo II está representado um rótulo de uma bolsa de nutrição parentérica.
2.5.2. Unidade de Manipulação de Medicamentos Não Estéreis
A UMMNE, contigua à UMME, é constituída por uma sala de preparação de formas
farmacêuticas líquidas, uma sala de preparação de formas farmacêuticas sólidas (estando
esta desativada à data do estágio por inoperabilidade técnica de um dos equipamentos).
O vestiário e sala da lavagem são partilhados com a UMME.
O laboratório de manipulação está equipado para a realização das preparações
propriamente ditas, sendo constituído por duas bancadas de trabalho. Estas bancadas
estão equipadas com superfícies de fácil limpeza (por baixo das quais se encontram
armários onde é armazenado algum material de laboratório), uma hotte, um lavatório,
armário das matérias MP e material de embalagem, e uma secretária equipada com
computador, uma impressora e uma impressora de etiquetas (para a rotulagem).
Para o decorrer do processo de manipulação, é necessário ter a lista de substâncias
utilizadas como MP para a preparação de medicamentos manipulados, a lista de
fornecedores autorizados, o arquivo de boletins analíticos das matérias-primas e a
respetiva ficha de segurança do produto (em língua portuguesa), estando referidos os
respetivos fornecedores. Todas as MP, aquando da sua receção, devem permanecer em
“quarentena” até ser efetuado o seu controlo e/ou aprovação pelo farmacêutico
responsável por esta função.
Durante a preparação dos manipulados, o operador deve preencher uma Ficha
Técnica de Preparação (FTP) para cada medicamento manipulado produzido, sendo que
no final o farmacêutico supervisor deve, ou não, aprovar a libertação do lote preparado.
A documentação gerada é arquivada nos SFA durante o prazo mínimo de 3 anos.
Na UMMNE, algumas FTP já se encontram informaticamente criadas e prédefinidas para alguns medicamentos manipulados.
As formas farmacêuticas produzidas nesta unidade são: líquidas, semissólidas e
sólidas, principalmente soluções, suspensões, emulsões, pomadas (34).
Durante o estágio pude compreender a organização do laboratório de manipulação
de medicamentos não estéreis, bem como dos procedimentos necessários para o
cumprimento dos requisitos preconizados pelas boas práticas de fabrico. Foi-me dada a
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oportunidade de preparar uma solução oral. Foi-me também proposto resolver um
conjunto de casos clínicos, que foram posteriormente discutidos, e fazer uma pesquisa
bibliográfica sobre a estabilidade de uma solução oral de diazepam.
2.5.3. Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos
É na UCPC que se faz a produção de medicamentos manipulados utilizados no
Hospital de Dia de Oncologia. Esta é uma das razões para que a UCPC se encontre
fisicamente separada dos restantes SF, localizando-se fora do edifício principal do CHSJ,
no hospital de dia, de forma a tornar mais fácil e rápido o processo de cedência dos
medicamentos produzidos.
De uma forma geral, os fármacos citotóxicos possuem propriedades genotóxicas,
carcinogénicas, mutagénicas/teratogénicas, o que demanda cuidados específicos de
manipulação. Esta razão constitui mais um dos motivos para a localização desta unidade:
limita a circulação deste tipo de medicamentos pelo hospital, tornando o seu circuito mais
seguro e eficiente.
A UCPC compreende 3 áreas distintas:
•

uma zona constituída por várias secretárias e pontos de acesso informáticos,
bem como um armário reservado ao arquivo de documentos e bibliografia
de interesse, que comunica com a sala de tratamentos de oncologia médica
por dois guichets;

•

uma zona onde para lavagem e desinfeção das mãos, colocação de touca,
protetores de calçado e máscara,

•

uma sala limpa (ou branca) onde decorre a preparação de citotóxicos em
câmara de fluxo laminar vertical (CFLV).

A manipulação de citotóxicos propriamente dita é da responsabilidade de 3 TDT: 2
executam a preparação no interior do CFLV e 1 dá apoio a todas as tarefas necessárias à
preparação, exteriores à câmara. Cabe ao farmacêutico a responsabilidade de todo o
planeamento da manipulação, validação de prescrições médicas e a elaboração de ordens
de preparação e rótulos de identificação. O farmacêutico tem também de intervir na
preparação do material que entra na sala branca e na verificação e acondicionamento do
citotóxico manipulado. Em algumas situações, o farmacêutico também poderá manipular
diretamente este tipo de substâncias, sendo que tal acontece maioritariamente ao fim de
semana, por constrangimentos de natureza dos recursos humanos.
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Devido à natureza dos produtos, várias são as medidas e os protocolos de
manipulação implementados, por forma a minimizar o risco associado à exposição dos
operadores e a contaminação do ambiente envolvente. Desta forma, os profissionais
devem alternar “uma semana de manipulação”, com “uma semana de descanso”.
Periodicamente, todos os profissionais que exercem atividade nesta unidade estão sujeitos
a vigilância médica pelo Serviço de Saúde Ocupacional.
Os fármacos citotóxicos prescritos pelo médico oncologista (tendo em consideração
a superfície corporal ou peso do doente) ou os protocolos de associação de fármacos
(elaborados tendo por base guidelines internacionais, para cada patologia), são validados
pelo farmacêutico, e só após esta validação é que se inicia a preparação.
Os protocolos referidos permitem diminuir a toxicidade e resistência associada à
terapêutica, dado que muitos deles, quando usado em conjunto, apresentam efeitos
sinérgicos, permitindo a sua utilização em menores concentrações, quando comparados
com as doses utilizadas em monoterapia. Na UCPC são também produzidos
medicamentos citotóxicos para o regime de internamento, sendo que nestes casos, um
técnico ou enfermeiro do serviço em questão tem de se deslocar à unidade para fazer o
transporte.
É ainda importante de referir que parte do tratamento oncológico decorre em casa,
sendo que após o tratamento administrado no hospital de dia é habitual que o doente tenha
de recorrer à UFA para dar continuidade ao protocolo prescrito.
Durante o período de estágio dedicado a esta unidade, foi possível verificar os
procedimentos descritos anteriormente, assistir à administração da medicação na sala de
tratamentos, preencher rótulos manuais de medicação (e respetivos cálculos de
quantificação de volumes de fármacos). Além disto, foi-me proposto fazer um pequeno
manual de extravasamento de citotóxicos, que está apenso a este documento no Anexo
III. Um exemplo de um rótulo manual pode ser encontrado no Anexo IV
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Conclusão
O estágio nos SFA do CHSJ foi a ultima etapa de cinco anos de formação no âmbito
do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas: deu-me a possibilidade de conhecer,
por um lado, a realidade atual da profissão de um farmacêutico hospitalar e os seus
campos de ação, e, por outro, a chance para aplicação e valorização do conhecimento
científico, que me acompanhou em todo o percurso académico.
Esta experiencia foi um momento de consolidação de conhecimentos adquiridos e
desenvolvimento de novas competências, que me virão a ser uteis em várias situações do
futuro. Além das novas competências, tive o prazer de relembrar temáticas pelas quais
tenho interesse, por mera curiosidade, as quais abordei ao longo do curso.
O estágio em farmácia hospitalar é uma confirmação da pertinência do
farmacêutico como agente promotor e conciliador da saúde, já para não falar em
especialista único na tecnologia de saúde com mais sucesso na história: o medicamento.
Ser farmacêutico é ter uma profissão dinâmica que procura constantemente o
desenvolvimento técnico e científico, em que é exigida uma constante atualização e
acompanhamento da evolução terapêutica, visando cada vez mais o interesse e atenção
na saúde do doente como forma de realização profissional.
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Anexo I
Ficha de preparação com os valores de cada excipiente calculado para posterior
atualização. Cálculos efetuados para equivalência das quantidades prescritas no
local de seguimento do doente (França)
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Anexo II
Rótulo de uma bolsa de Nutrição Parentérica preparada durante o período de
estágio
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Anexo III
Manual de extravasamento:
De acordo com o potencial necrótico, o tratamento do extravasamento ou infiltração dos
fármacos citotóxicos (FC) será diferente consoante a sua tipologia.
De uma forma geral, os FC podem ser divididos em 5 classes gerais:
•

Vesicantes: fármaco com capacidade corrosiva dos tecidos, levando à sua
destruição parcial ou completa. Pode causar diferentes graus de dor, edema,
eritema, bolhas e necrose. Os vesicantes podem ainda ser divididos em duas subclasses:
o FC não ligantes ao DNA: vinblastina, vinorrelbina, vincristina.
Rapidamente inativados ou rapidamente metabolizados, seguindo um
processo de cicatrização normal.
o FC ligantes ao DNA: epirubicina, mitomicina, doxorubicina,
daunorubicina, idarubicina. Este tipo de fármacos permanece nos tecidos
por longos períodos, levando a danos tecidulares a longo prazo.

•

Exfoliantes: FC com capacidade de causar inflamação e descamação da pele. De uma
forma geral, este tipo de fármacos tem uma capacidade mais baixa de causar morte
tecidular.

•

Irritantes: FC que pode causar dor, latejamento, sensação de aperto e flebite, com
inflamação presente, ou não. Baixa probabilidade de levar a necrose tecidular.

•

Inflamatórios: Fármacos com potencial para causarem inflamação e dilatação nos
tecidos envolventes.

•

Neutros: FC com baixa probabilidade de causarem dano tecidular aquando do
extravasamento.

Note-se que o efeito necrótico não está exclusivamente ligado aos FC, mas poderá também estar
ligado aos excipientes. Assim, é sabido que o etanol, polisorbato 80, ou o Chemophor® EL
podem aumentar o potencial irritante das formulações
Na tabela 1 estão compilados os diferentes fármacos FC, organizados com base no seu potencial
necrótico.

Prevenção do extravasamento e fatores de risco:
A minimização do risco de extravasamento dos FC deve ser uma das prioridades das equipas
responsáveis pela monitorização e administração.
Recomenda-se a administração dos fármacos através veias de grande calibre, preferencialmente,
e em novos locais de acesso venoso, se possível.
Deve também evitar-se múltiplas punções para colocação do acesso.
O utente, regra geral, é o primeiro a aperceber-se do extravasamento, o que demonstra a
importância da sua educação e cooperação.
Consideram-se fatores de risco associados aos utentes os seguintes:
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•

•

•

•

•

Fragilidade venosa:
o

Veias fragilizadas pelo próprio tratamento, ou com pequeno diâmetro

o

Doença vascular generalizada

o

Tratamentos prévios

Alterações na circulação venosa e linfática:
o

Baixa perfusão tecidular, estase ou aumento da pressão venosa;

o

Após disseção linfática;

o

Insuficiência cardíaca congestiva;

o

Trombose proximal;

o

Doença de Raynaud;

o

Vasospasmo;

o

Isquemia ou bloqueio vascular;

Idade:
o

Crianças;

o

Doentes geriátricos;

Fenómeno de “memória inflamatória”:
o

Após ciclos de tratamento, especialmente com fármacos como doxorubicina,
paclitaxel.

o

Após ciclos de radioterapia.

Outros fatores a ter em conta:
o

Neuropatia, quer por diabetes, quer por alcaloides da vinca;

o

Perceção sensorial alterada;

o

Inquietação.

O profissional de também tem um papel preponderante na minimização do risco de
extravasamento. Recomenda-se que:
•

Todo o pessoal responsável pela administração deve ser adequadamente treinado, e
mostrar competência para continuar a administrar este tipo de tratamentos.

•

Todos os intervenientes no circuito dos FC sejam treinados para as medidas de
prevenção de extravasamento e medidas de segurança.

•

O corpo de enfermagem deve reconhecer e dar resposta ao incidente de
extravasamento.
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DMSO/Frio

Cisplatina (>0.4 mg/ml)

Medidas Generalistas I

Hial
Hial/Calor
Hial/Calor
Hial/Calor
Hial/Calor

DMSO/Frio
DMSO/Frio

DMSO/Frio

DMSO/Frio
DMSO/Frio
DMSO/Frio
DMSO

(NaHCO3?)

Carmustina (etanol)

Dacarbazina
Dactinomicina
Daunorrubicina
Doxorrubicina
Epirrubicina
Estreptozosina
Ganciclovir
Idarrubicina
Mitomicina C
Mitoxantrona
(Nab-) Paclitaxel
Trabectedina
Vimblastina
Vincristina
Vindesina
Vinflunia
Vinorelbina

Antid.
DMSO/Frio

Fármaco
Amsacrina
Cabazitaxel

Fármacos Vesicantes

Fármaco
Cisplatina
Daunorrubicina
lipossomal
Docetaxel (Polisorbato,
etanol)
Doxorubicina
Lipossomal
Mitoxantrona
Oxalipatina
Topotecano
CAVE

Frio
Etoposido
Fotemustina
Gencitabina
Iniparib
Irinotecano
Mefalano
Mesna
(Nab-) Paclitaxel
Temozolamida
Teniposido
Treosulfano
Trimetrexato
Trióxido de Arsénio

Dexrazoxano

Fármaco
Bendamustina
Bussulfano
(Polietilenoglicol)
Carboplatina

Antid.

Fármacos Irritantes

EM CASO DE EXTRAVASAMENTO
Medidas Generalistas II

Antid.
DMSO/Frio
Frio

Fármacos Esfoliantes

Tabela 2 - FC organizados de acordo com o seu potencial necrótico

Raltitrexedo

Metotrexato

Fluorouracilo

Fármaco
Azacitidina
Bortezomib

Antid.

Fármacos Inflamatórios
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Neutros

Medidas Generalistas III

Bleomicina
Brentuximab
Carfilzomib
Cetuximab
Ciclofosfamida
Citarabina
Cladribina
Clofarabina
Crisantespase
Daratumumab
Eribulina
Fludarabina
Folinato de cálcio
Gemcitabina
Ifosfamida
Ipilimumab
Nelarabina
Panitumumab
Pegaspargase
Pembrolizumab
Pemetrexedo
Pentostatina
Pertuzumab
Rituximab
Temsirolimus
Tiotepa
Trastuzumab

Bevacizumab

Asparginase

Fármaco
Aldesleucina
Alemtuzumab
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Antid.

Fármacos Não Classificados
Fármaco

Antid.

Cidofovir
Gemtuzumab

Notas
Potêncialmente irritante,
carece de mais estudos.

Levofolinato dissódico
Nimotuzumab
Nivolumab

Medidas Generalistas I
1.

Parar a injeção/perfusão imediatamente, sem retirar o acesso venoso;

2.

Pedir o kit de extravasamento;

3.

Colocar luvas de proteção estéreis;

4.

Retirar o sistema de perfusão e recorrendo a uma seringa de 5 ml, aspirar lentamente o
extravasamento. Evitar espalhamentos do fármaco;

5.

Remover o acesso venoso enquanto se procede à aspiração;

6.

Se surgirem bolhas: aspirar com seringa de 1 ml e cânula subcutânea, utilizando equipamento
novo de cada vez que se procede a nova aspiração.

7.

Elevar o membro e imobilizar o mesmo;

8.

Caso haja antidoto documentado, iniciar imediatamente;

9.

Fornecer informação ao utente sobre a situação;

10. Reencaminhar para cirurgia plástica;

Medidas Generalistas II
1.

Parar a injeção/perfusão imediatamente, sem retirar o acesso venoso;

2.

Pedir o kit de extravasamento;

3.

Colocar luvas de proteção estéreis;

4.

Retirar o sistema de perfusão e recorrendo a uma seringa de 5 ml, aspirar lentamente o
extravasamento. Evitar espalhamentos do fármaco;

5.

Remover o acesso venoso enquanto se procede à aspiração;

6.

Se surgirem bolhas: aspirar com seringa de 1 ml e cânula subcutânea, utilizando equipamento
novo de cada vez que se procede a nova aspiração.

7.

Elevar o membro e imobilizar o mesmo;

8.

Caso haja antidoto documentado, iniciar imediatamente;

9.

Fornecer informação ao utente sobre a situação;

Medidas Generalistas III
1.

Parar a injeção/perfusão imediatamente, sem retirar o acesso venoso;

2.

Pedir o kit de extravasamento;

3.

Colocar luvas de proteção estéreis;

36

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar, Centro Hospitalar São João, EPE.
4.

Retirar o sistema de perfusão e recorrendo a uma seringa de 5 ml, aspirar lentamente o
extravasamento. Evitar espalhamentos do fármaco;

5.

Remover o acesso venoso enquanto se procede à aspiração;

6.

Elevar o membro e imobilizar o mesmo;

7.

Caso haja antidoto documentado, iniciar imediatamente;

8.

Fornecer informação ao utente sobre a situação;

Medidas específicas/Antídotos
Há um conjunto de medidas fármaco-especificas para minimizar a toxicidade associada aos
extravasamentos. Os mais comumente referidos são:
•

Aplicação de terapia de frio: pretende-se um efeito vasoconstritor, diminuindo o fluxo
sanguíneo, diminuindo o transporte a partir da área afetada (o que por vezes pode ser
uma desvantagem).
o

Tem uma efetividade limitada quando medida exclusiva;

o

Efetividade sinérgica quando em combinação com DMSO;

o

Forma de aplicação/administração:
1. Aplicar pack de frio seco por uma hora, continuando aplicações de
15 minutos ao longo do tempo, durante 3 dias;
2. Packs de frio 4x/dia durante 15 minutos, no período de 3 dias;
3. Arrefecimento local por 24 horas;
4. Aplicação de uma compressa fria durante 12 horas, sendo interrompida
a aplicação por 20 a 30 minutos a cada 3 horas;

•

Aplicação de terapia de calor: neste caso pretende-se um efeito vasodilatador,
aumentando o fluxo sanguíneo, aumentando a distribuição e absorção a partir do local
afetado, diminuindo a concentração do fármaco nesse local.
o

Quando utilizado em conjunto com hialuronidase parece haver um efeito
sinérgico no caso de extravasamentos de alcaloides da vinca.
1. Aplicar pack de calor seco por uma hora, a uma temperatura
agradável/tolerável para o utente, 4x/dia durante 20 minutos;
2. Compressas aquecidas durante 15 minutos a cada 6 horas, num total de
48 horas;
3. Calor seco por 1 a 2 horas;

o

Uso no caso de: Vimblastina, Vincristina, Vindesina, Vinorrelbina.
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•

Dimetilsulfoxido (DMSO): causa um efeito vasodilatador; aumenta a solubilidade de
fármacos; aumenta a permeabilidade da pele, acelaramndo a distribuição sistémica do
fármaco extravasado; efeito anti-inflamatório; remove radicais livres; reduz
citotoxicidade da cisplatina;
o

Quando utilizado em conjunto arrefecimento tópico parece aumentar a
efetividade para substâncias vesicantes como as antraciclinas.
1. Aplicar cutaneamente DMSO (99%) a cada 8 horas, com recurso a
uma gase estéril, sem aplicação de pressão. Deixar secar ao ar.
Repetir aplicação por 7 dias
2. Solução tópica (99%): começar imediatamente com 4 gotas por cada
10cm2 a cada horas durante uma smeana, ou até fim da sintomatologia;
3. Solução tópica (99%): começar imediatamente, repetindo a cada 6
horas, durante 14 dias;

•

Dimetilsulfoxido (DMSO): causa um efeito vasodilatador; aumenta a solubilidade de
fármacos; aumenta a permeabilidade da pele, acelaramndo a distribuição sistémica do
fármaco extravasado; efeito anti-inflamatório; remove radicais livres; reduz
citotoxicidade da cisplatina;
o

Quando utilizado em conjunto arrefecimento tópico parece aumentar a
efetividade para substâncias vesicantes como as antraciclinas.
1. Aplicar cutaneamente DMSO (99%) a cada 8 horas, com recurso a
uma gaze estéril, sem aplicação de pressão. Deixar secar ao ar.
Repetir aplicação por 7 dias
2. Solução tópica (99%): começar imediatamente com 4 gotas por cada
10cm2 a cada 8 horas durante uma semana, ou até fim da
sintomatologia;
3. Solução tópica (99%): começar imediatamente, repetindo a cada 6
horas, durante 14 dias;

•

o

Causa um hálito com odor semelhante a alho;

o

Eritema, rubor e urticária no local de aplicação;

Hialuronidase: degradação enzimática do tecido conectivo, aumentando a absorção do
fármaco extravasado.
o

Quando utilizado em conjunto aquecimento parece haver um sinergismo.
1. Administrar até 1500 UI de hialuronidase subcutânea em torno da
área afetada, dependendo da extensão do extravasamento;
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2. 150 UI s. c. injetado da periferia para o centro, em torno da área
afetada, repetindo aplicação ao fim de 24 horas;
3. 250 UI em 6 ml de NaCl a 0.9%, perfundidos através do acesso onde
ocorreu extravasamento;
4. 1500 UI em 2 ml de água de preparação de injetáveis, s. c. em torno da
área afetada;
o

•

Medida invasiva

Bicarbonato de sódio (NaHCo3): aumenta o pH do local, diminuindo a afinidade da
daunorrubicina para o DNA; degradação química da carmustina sob condições
alcalinas.
1. Devido à possibilidade de necrose, o seu uso está desaconselhado;
2. NaHCO3 (8,4%) e NaCl (0.9%) misturados em 1:1, administrado em 26 ml i.v.
3. 1-3 ml de NaHCO3 (2.1%) através de infiltração por 2 minutos, com
subsequente aspiração.

•

Tiossulfato de sódio (Na2S2O3 x 5 H2O): inativação química de cisplatina e
clormetina; remove radicais livres.
o

Efeitos positivos em situações de extravasamento de antraciclinas ou alcaloides
da vinca.
1. O uso de tiossulfato de sódio não é recomendado, dando-se
preferência ao uso de DMSO.
2. Vários ml de tiossulfato de sódio (2%) s.c. combinado com uma
massagem suave;
3. 4 ml de tiossulfato (10%) através de acesso i.v. previamente existente;

o

•

Medida invasiva

Corticosteroides: Ação marcadamente anti-inflamat´roia
1. Aplicação tópica – pouco utilizado dado que só raramente um
extravasamento origina exclusivamente um processo inflamatório;
2. 4-8 mg de dexametasona s.c.
3. creme de hidrocortisona (1%) aplicado topicamente 2x/dia;
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Kit de extravasamento
A tabela 3 contém uma proposta de conteúdo a integrar num kit de extravasamento
Tabela 3 - Constituição de um kit de extravasamento

Produto

Nr de Unidades

Seringa descartável 1ml

3

Seringa descartável 2ml

3

Seringa descartável 5ml

3

Ice-pack

2

Warm-pack

2

Compressas estéreis 5x5

2x4

Compressas estéreis 10x10

1x5

Adesivo

1 rolo

Luvas estéreis

1 par

Luvas de manuseamento de citotóxicos

1 par

Hialuronidase 1500 UI

1

DMSO 99%

2x100 ml
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Em algumas situações, há dificuldade em distinguir um extravasamento de outras condições
clínicas. Assim necessário distinguir reações adversas de sintomas de extravasamento. A tabela
3 abaixo inclui informações a ter em conta para uma correta identificação de extravasamento
Tabela 4 - Diferenças na apresentação clínica de diferentes condições

Características Reação “Flare”
Apresentação
sintomática

Manchas ou
urticária com
comichão; Dor /
calor incomum

Coloração

Vermelhidão ao
longo da veia.
Eritema em
manchas ou com
forma de colmeia;
padrão difuso ou
irregular
Aprece
momentaneamente e
desaparece ao fim
de 30 a 90 minutos

Timing

Edema

Pouco comum

Retorno
Venoso

Presente, mas nem
sempre está intacto

Irritação do
vaso
Dor e rigidez

Choque
venoso
Choque da
parede do vaso
(pode ser
causada por
fármacos muito
frios ou por
administração
rápida)
n/a

Extravasamento

Normalmente
aparece em
poucos minutos
após a injeção.
Coloração pode
aparecer mais
tardiamente.
Pouco comum

Aparece
imediatamente
após injeção

Os sintomas
aparecem logo
após a injeção,
persistindo ao
longo do tempo

n/a

Presente, mas
nem sempre
está intacto

Frequentemente
ausente

Ocorre
frequentemente;
Inalterado por
vários dias
Frequentemente
ausente ou
insuficiente

Eritema ou cor
escura ao longo
do vaso

Dor/rubor no
local de injeção
durante a
perfusão.

Eritema em torno
do local de
administração
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mentofExtravasation14Oct2015.pdf

41

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar, Centro Hospitalar São João, EPE.

Anexo IV
Rótulo manual de uma preparação efetuada durante o período de estágio
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