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Resumo
O estágio profissionalizante em farmácia comunitária é o culminar do Curso
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade da Farmácia da
Universidade do Porto. É a primeira vez que o estudante tem a oportunidade de
conhecer a realidade da profissão na sua vertente comunitária e pôr em prática os
conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso.
O farmacêutico é simultaneamente o inicio e o fim de um processo de
tratamento. É muitas vezes o primeiro profissional de saúde a quem as pessoas
recorrem e confiam, e desempenha por isso um papel fundamental na sociedade.
Cabe ao farmacêutico promover o uso racional dos medicamentos, sempre com o
principal objetivo de assegurar a qualidade, eficácia e segurança de um regime
terapêutico ou tratamento.
Para concluir o percurso académico tive a oportunidade e o prazer de estagiar
na Farmácia Campos e Salvador na Póvoa de Varzim, onde, a lém de aplicar
conhecimentos teóricos, pude adquirir conhecimentos e experiências que só a
componente prática pode oferecer. Não só no que diz respeito a parte mais técnica e
administrativa que envolve o dia-a-dia de uma farmácia mas principalmente ao nível
da interação com os utentes.
O relatório está dividido em duas partes, a primeira consiste numa breve
descrição da farmácia e do processo de gestão e dispensa de medicamentos e
produtos farmacêuticos, com base nos aspetos legais, bem como o relato das funções
que desempenhei ao longo do estágio.
A segunda parte é referente aos dois projetos que tive oportunidade de
desenvolver e que me permitiram perceber que o contributo do farmacêutico para
sociedade pode ir muito além do atendimento ao balcão da farmácia. O primeiro,
“Inverno de Vitamina D no pais do sol”, permitiu informar os utentes sobre a
importância da vitamina D para saúde, e o segundo, que parte foi realizado numa
escola básica, tinha como proposta falar sobre piolhos que apesar de ser um tema
antigo ainda é um problema atual e recorrente e permitiu alertar para comportamentos
que se devem adotar ou evitar para que o combate aos piolhos seja eficaz.
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Parte I – Atividades desenvolvidas na farmácia
1. Contextualização
A farmácia comunitária ou de oficina é um estabelecimento aberto ao publico e
que, muito mais que produtos, disponibiliza serviços de farmacêuticos e cuidados de
saúde e desempenha assim um papel crucial na saúde publica de uma população,
tendo o farmacêutico como figura central de todo o processo. Durante quatro meses
estagiei na farmácia Campos & Salvador e pude experienciar as diferentes tarefas e
funções que o farmacêutico exerce no dia-a-dia, e que se encontram descriminadas na
seguinte tabela:
Tabela 1 - Funções desenvolvidas durante o estágio
Atividades desenvolvidas

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Integração na equipa de trabalho e
reconhecimento do espaço e organização
da farmácia
Armazenamento das encomendas
Receção e armazenamento das
encomendas
Formação sobre as gamas de produto de
dermocormetica e higiene e cuidados
pessoais.
Calibração do aparelho de medição de
colesterol e triglicerídeos.
Controlo da temperatura e humidade.
Medição de PA, Peso e Altura
Atendimento ao Balcão
Realização dos projetos

2. Farmácia Campos & Salvador: Espaço e Funcionamento
2.1 Localização geográfica
A Farmácia Campos & Salvador (FC&S) situa-se na Póvoa de Varzim mais
propriamente na Praça Luís de Camões. Está localizada numa zona habitacional,
rodeada por vários centros escolares e próxima do Centro de Saúde da cidade e do
Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim.
2.2 Perfil dos Utentes
A sua localização contribui para um elevado e variado fluxo de pessoas.
Apesar da farmácia ser frequentada por diferentes faixas etárias e grupos sociais, a
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maioria dos clientes são pessoas de mais idade, sujeitas a regimes terapêuticos
crónicos e/ou polimedicados. Como se localiza numa zona turística e próxima da praia
também é muito frequentada por turistas nacionais e estrangeiros. No entanto como o
meu estágio foi durante uma época de baixo fluxo turístico o meu contacto com estes
clientes foi muito reduzido.
2.3 Recursos humanos
A equipa de trabalho da FC&S é constituída por 7 elementos. O cargo de
diretora técnica (DT) é da Dr.ª Filomena Campos, que assume a responsabilidade
pelos atos farmacêuticos praticados, gestão e administração da farmácia. Além da DT
a equipa é constituída por mais duas farmacêuticas, a Dr.ª Anabela Falcão e Dr.ª Sofia
Costa, pelo menos uma das três farmacêuticas está sempre presente na farmácia. A
equipa é ainda constituída por 4 técnicos de farmácia, nomeadamente o Sr. Salvador
Ramos, Cátia Silva, Laura Lopes e José Carlos Ferreira. A FC&S foi fundada pelo Sr.
Salvador Ramos em sociedade com a Dr.ª Filomena Campos. O facto desta equipa
trabalhar em conjunto à vários anos, proporciona um ambiente familiar e de grande
proximidade entre os utentes e os profissionais de saúde. Este trato amigável e
acolhedor estende – se aos estagiários tanto por parte dos clientes como dos
funcionários, que nos fazem sentir verdadeiramente parte da equipa.
2.4 Horário de funcionamento
O horário da farmácia cumpre os requisitos definidos pela portaria nº 277/2012
para horário padrão de funcionamento das farmácias de oficina [1]. A FC&S está
aberta ao publico de segunda-feira a sexta-feira, das 9 horas às 19 horas e 30
minutos, e aos sábados das 9 às 13 horas. Nos dias de serviço permanente, a
farmácia fica aberta 24 horas. A partir das 22 horas um funcionário da farmácia
garante o atendimento noturno, que por razões de segurança, é realizado através de
um postigo de atendimento. Durante o estágio o meu horário era das 9 horas e 30
minutos às 19 horas e 30 minutos, de segunda a sexta-feira. Infelizmente não realizei
nenhum turno noturno e por isso não tive oportunidade de conhecer a realidade de um
atendimento noturno.
2.5 Instalações
2.5.1 – Espaço exterior
Tal como o exigido pelo de Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, a FC&S
possui no lado exterior e de forma visível o vocábulo “Farmácia” e uma cruz verde, que
fica iluminada quando o estabelecimento está aberto, isto permite identificar facilmente
a farmácia [2]. Possuí portas automáticas e uma entrada que garante o fácil acesso a
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todas a pessoas, inclusive aos utentes com mobilidade reduzida. Logo na entrada
estão discriminadas diversas informações uteis como o horário de atendimento,
serviços farmacêuticos prestados, a existência de um livro de reclamações e a escala
de farmácias do município em serviço permanente, com a sua localização e contacto.
1.5.2 – Espaço interior
No interior, a FC&S apresenta as divisões descritas na legislação, ou seja, uma
sala de atendimento ao público, um armazém, um laboratório e instalações sanitárias
[2]. Além das divisões obrigatórias a farmácia é ainda constituída por outras áreas que
permite um melhor funcionamento e contribuem para a qualidade do serviço prestado.
A área de atendimento ao público é possui um balcão com quatro postos de
atendimento. Cada posto é constituído por um computador, um leitor óptico de código
de barras, um leitor de cartão de cidadão e uma impressora. O sistema informático
usado é o Sifarma 2000® da GLLINT. A farmácia possui dois terminais de multibanco
que são compartilhados pelos quatro postos e apenas uma máquina registadora, a
qual todos os funcionários têm acesso. Atrás do balcão existe um expositor que
acompanha toda a parede, onde se encontram expostos medicamentos não sujeitos a
receita médica (MNSRM) e de venda estratégica, ou seja, direcionados aos problemas
mais comuns e/ou mais característicos da época do ano. Existem ainda gavetas com
medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e MNSRM organizados segundo
ordem alfabética e forma farmacêutica (FF), nomeadamente colírios, gotas orais e
nasais, aerossóis e supositórios.
Junto ao balcão existe um contentor VALORMED, destinado a deposição de
embalagens e medicamentos fora de prazo ou que não são mais necessários.
Do lado externo do balcão a farmácia possui diversos expositores, com
produtos de dermocosmética e de cuidados e higiene corporal. E ainda uma grande
área com inúmeros artigos de puericultura. Junto a porta de entrada existem dois
aparelhos, um para a medição automática do peso, altura e IMC e outro para a
medição da tensão arterial. Nesta área acessível ao público existe ainda uma sala que
permite um atendimento mais personalizado e privado. É nesta sala que se efetuam
medição de parâmetros bioquímicos nomeadamente glicemia, colesterol total e
triglicerídeos. Esta área também é usada em situações em que os utentes precisam de
mais privacidade como fazer um curativo, administração de injetáveis ou explicar como
funciona um produto ou aparelho por exemplo. A sala possui ainda uma balança que
permite que as mães pesem os bebés de forma rápida, gratuita e prática, uma
vantagem para as mães que assim não têm de se deslocar ao centro de saúde.
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O armazém, localiza-se numa área inacessível ao público e é onde se encontra
a maioria dos medicamentos. Neste espaço existe ainda duas áreas de stock, uma
para os medicamentos e produtos farmacêuticos e outra para produtos de
dermocosmética. Nesta zona reservada aos funcionários existe um espaço para
receção e conferência de encomendas, uma zona para a verificação do receituário e
uma área de gestão e administração. Existe também uma pequena sala com um cama
destinada a garantir a comodidade do funcionário que realiza o serviço permanente.
3. Gestão da farmácia comunitária
3.1 Sistema informático
O sistema informático adotado pela FC&S é o Sifarma 2000® da GLINTT, tratase de um software que auxilia os processos de gestão e atendimento das farmácias
comunitárias. Cada profissional possui uma conta individual com um código de
acesso, no caso, aos estagiários é atribuída a conta “estagiário”. O Sifarma é um
software complexo que disponibiliza várias funções, desde da parte do atendimento,
até a gestão de stocks e a realização de encomendas.
No que concerne à experiência pessoal as ferramentas que o sistema
disponibiliza para o atendimento foram particularmente úteis, uma vez que, permite
que o farmacêutico aceda facilmente às informações mais relevantes sobre um
determinado produto, como por exemplo, indicações terapêuticas, posologia,
interações com outros medicamentos, contra-indicações e reações adversas. Para
quem está a começar poder aceder rapidamente a este tipo de informações é uma
mais valia para poder dar um aconselhamento mais apropriado e seguro aos utentes.
Apesar do Sifarma, ter sem duvida facilitado muito todo o processo de atendimento ao
balcão, simultaneamente constituiu a maior dificuldade que enfrentei durante o
estágio. Uma das ferramentas que o software possui é a possibilidade de realizar
vendas suspensas e vendas a crédito. Este tipo de dispensa é muito recorrente na
FC&S dada a proximidade que existe com uma boa parte dos clientes. Assimilar todos
os procedimentos que envolvem um venda suspensa ou a crédito foi particularmente
difícil para mim e demorou algumas semanas até que conseguir sentir me 100%
confiante para realizar todo o processo sozinha.
3.2 Gestão de stock e realização de encomendas
Uma boa gestão do stock é fundamental para assegurar a satisfação das
necessidades de todos os utentes da farmácia e para garantir a qualidade do serviço
prestado. Além de que uma boa gestão contribui para o controlo dos custos, para
evitar défice ou excesso de stock e para uma melhor sustentabilidade financeira da
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farmácia. No caso da FC&S, diariamente são efetuadas 4 encomendas, duas às 12
horas e duas perto do final da tarde. A receção destas encomendas é feita por volta
das 15 horas e às 9 horas do dia seguinte, respetivamente. É da responsabilidade das
farmacêuticas a realização das encomendas diárias aos fornecedores, nomeadamente
a OCP Portugal – Produtos farmacêuticos, S.A e a Cooprofar – Cooperativa dos
Proprietários de Farmácia, que são os principais fornecedores da FC&S.

As

encomendas diárias são realizadas através do programa informático Sifarma 2000®,
que gera uma lista automática dos medicamentos e produtos farmacêuticos que
atingiram o stock mínimo. A lista de produtos a encomendar é revista manualmente, e
a quantidade encomendada é feita conforme o stock existente e as necessidades da
farmácia. Cada produto tem valores de stock mínimo e máximo pré-definidos conforme
o número de vendas habituais. Os produtos cuja procura é sazonal têm os valores de
stock mínimo e máximo estrategicamente alterados conforme a época do ano.
Em relação ao stock de medicamentos a legislação refere que as farmácias
devem ter disponível para venda, pelo menos, três medicamentos com a mesma
substância ativa (SA), FF e dosagem. O farmacêutico deve selecionar os
medicamentos cujo preço de venda ao público seja inferior ou igual ao 5.º preço mais
baixo de cada grupo homogéneo, presente no Guia dos medicamentos genéricos e
dos preços de referência [3].
Além das encomendas diárias, a FC&S também efetua outro tipo de
encomendas:a) Encomendas diretamente aos laboratórios; b) Encomendas “Via
Verde”;c)Encomendas aos fornecedores por telefone e por “gadget”;
A compra de medicamentos também é feita diretamente aos laboratórios com
os quais a FC&S tem acordos e desfruta de benefícios como prazo de pagamento,
bonificações e/ou descontos comerciais. No entanto, este tipo de encomenda é mais
direcionado para a aquisição dos produtos de dermocosmética, puericultura e outros
produtos farmacêuticos. Quando a farmácia não tem stock de um medicamento
pretendido ou este se encontra rateado, pode recorrer a uma via excecional de
aquisição de medicamentos e encomendar o produto por “via verde” a um distribuidor
aderente, com base numa receita médica válida. A encomenda é feita através da
inserção do código da receita, que justifica o envio do stock reservado e o distribuidor
tenta satisfazer o pedido o mais depressa possível.[4] Uma situação muito recorrente
durante o atendimento, que pude vivenciar diariamente durante o estágio, é a falta de
disponibilidade de algum medicamento ou produto especifico. Nestes casos faz-se a
encomenda ao fornecedor - OCP ou Cooprofar - no momento do atendimento, através
do telefone ou do gadget disponível no sistema informático. Geralmente trata-se de
pedidos pequenos e os produtos encomendados são enviados juntamente com a
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próxima encomenda diária a ser entregue. Esta é uma solução que os utentes
apreciam muito por que sentem que a farmácia, apesar de não ter o produto disponível
naquele momento, se esforça para garantir que necessidade do utente vai ser suprida
e com a maior celeridade possível.
Ainda em relação ao stock, é importante periodicamente fazer uma contagem
física para verificar se o stock real está de acordo com o stock informático e assim
minimizar situações de erro.
3.3 Receção e conferência de encomendas
Como já foi referido anteriormente, a FC&S recebe por dia 4 encomendas. As
encomendas chegam em banheiras identificadas com o nome da farmácia e com a
fatura ou guia de remessa (original e duplicado) onde consta o nome do fornecedor, o
nome da farmácia, o número da fatura da encomenda, os produtos encome ndados e
os produtos esgotados. Geralmente inicia-se a receção pelas encomendas mais
pequenas, que correspondem maioritariamente aos pedidos extras feitos via telefone
ou gadget e só posteriormente é conferida a encomenda diária. Os produtos que
necessitam ser conservados no frio têm prioridade e são dos primeiros a ser
rececionados, para que possam ser armazenados corretamente o mais rápido
possível.
Para iniciar o processo de receção recorre-se ao Sifarma 2000, acede-se ao
separador “receção de encomendas” e seleciona-se o número da encomenda que se
pretende conferir. Em seguida, introduz-se o número da fatura e o valor total e dá-se
entrada dos produtos no sistema por leitura óptica do código de barras. Durante este
processo é necessário verificar o estado de conservação das embalagens, o prazo de
validade (PV) e o preço impresso na cartonagem (PIC). É também preciso verificar se
as quantidades pedidas são iguais as faturadas, as bonificações e descontos e o
preço de venda à farmácia (PVF). No caso dos produtos de venda livre ainda se
confere a margem de lucro de cada produto e como estes não têm preço marcado é
necessário calcular o preço de venda ao publico (PVP). Este calculo é feito com base
no PVF, no IVA e na margem de lucro que é definida pela FC&S. No final do processo
são impressas as etiquetas com o PVP e coladas nas embalagens, que podem assim
ser guardadas no respetivo lugar.
Na receção das encomendas quando observamos que o stock de um
determinado produto se encontra negativo, significa que no momento da venda aquele
produto não se encontrava disponível na farmácia, sendo que o cliente já efetuou o
pagamento. Assim, é necessário separar este medicamento dos demais, identifica-lo
com os dados do cliente e guarda-lo na gaveta destinada aos produtos pagos.
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No final, o responsável pela receção rubrica a fatura e guarda-a juntamente
com as outras que mais tarde são recolhidas e arquivadas pela DT. Caso a
encomenda possua psicotrópicos, estupefacientes ou benzodiazepinas, a fatura vem
acompanhada por uma requisição. Esta requisição é destacada da fatura e guardada
numa pasta especifica para estes documentos, que posteriormente são assinados e
datados pela DT e arquivados por 3 anos.
Podemos dizer que a receção de encomendas corresponde à etapa inicial do
circuito do medicamento dentro da farmácia comunitária. Esta foi a minha principal
função na FC&S a partir da 3ª semana do estágio e que se estendeu durante um mês.
Apesar de ser uma tarefa relativamente simples considero de extrema importância e
uma grande mais valia, principalmente para os iniciantes. Rececionar encomendas
contribui para a familiarização com os produtos farmacêuticos, isto é, permite
conhecer a maioria dos produtos existentes na farmácia, ajuda a associar a
denominação comum internacional (DCI) aos nomes comerciais, a conhecer as FF e
dosagens que existem de cada fármaco e até a reconhecer esteticamente as
embalagens e associa-las aos respetivos medicamentos. Acredito que o que se
apreende durante a receção de encomendas é muito útil e contribuí bastante para que
a fase do atendimento ao balcão seja mais fácil e bem-sucedida.
3.4 Armazenamento
Após dar entrada no sistema, os produtos são armazenados nos seus devidos
lugares. O armazém da farmácia é constituído por um grande armário com gavetas
deslizantes onde ficam armazenadas as FF sólidas (comprimidos e cápsulas). Metade
das gavetas são destinadas aos medicamentos de marca registada e a outra metade
corresponde aos medicamentos genéricos (MG). Nas gavetas do topo deste armário
ficam as soluções para nebulização, os injetáveis e as ampolas bebíveis. As pomadas,
cremes, pastas e formulações de uso externo estão guardadas num outro armário.
Armazenados em estantes e separados em três categorias distintas, estão os pós para
suspensão oral (nomeadamente antibióticos), os xaropes e as FF sólidas (pós e
granulados). Existe ainda três armários individualizados, um para os medicamentos de
uso veterinário, um para os produtos de protocolo de diabetes e outro para
armazenamento dos psicotrópicos e estupefacientes. No frigorifico ficam armazenadas
as vacinas, insulinas e outros produtos farmacêuticos que precisam de temperaturas
de conservação especial.Toda a medicação está organizada por ordem alfabética de
acordo com a sua DCI e segundo a regra “FEFO”- “First Expired, First Out” – ou seja,
os produtos com um PV inferior estão dispostos de modo a que sejam os primeiros a
sair.

O armazém garante todas as condições de conservação e segurança dos
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medicamentos, através do controlo das condições de temperatura, humidade e
iluminação.
Armazenar os produtos foi a primeira tarefa que realizei na FC&S, mais
intensivamente nas duas primeiras semanas, e que se estendeu a todo o estágio. Tal
como a receção de encomendas, guardar os produtos é uma tarefa fundamental. Além
de permitir conhecer melhor os medicamentos, é crucial para a fase de atendimento,
pois dá-nos capacidade para localizar mais rapidamente os produtos, agilizando assim
o processo de dispensa.
3.5 Controlo da temperatura e humidade
Segundo a legislação em vigor os medicamentos devem ser conservados
temperatura inferior a 25ºC e o valor de humidade não deve ser superior a 60%. Os
medicamentos que necessitam ser conservados no frio devem ser guardados num
frigorifico com temperatura entre os 2º e 8ºC e destinado exclusivamente para este
fim. O decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto, refere que as farmácias devem dispor
de um sistema de medição e registo de temperatura e humidade que permita
monitorizar as condições de conservação dos medicamentos [2]. Na FC&S este
controlo é feito através de vários termohigrómetros que se encontram no frigorífico,
armazém, laboratório e local de atendimento, e que registam os valores de humidade
e temperatura. O controlo destes parâmetros é realizado uma vez por semana,
geralmente à segunda-feira. Durante o estágio era da minha responsabilidade analisar
e imprimir os valores de temperatura e humidade relativos a semana anterior. Este
registo é rubricado, datado, carimbado e arquivado numa pasta e serve de
comprovativo do cumprimento das condições adequadas.
3.6 Calibração de equipamentos de medição
Além do controlo da humidade e temperatura, todas as segundas-feiras
também é realizado a calibração dos aparelhos de medição de colesterol e
triglicerídeos. Ao longo de todo o estágio, esta função também estava ao meu
encargo. A calibração é feita usando as tiras de teste e uma solução padrão de
colesterol e triglicerídeos. O valor obtido na medição controlo é registado numa folha
de registos, com data, assinatura do operador e com a observação “Aceite” ou “Não
aceite” conforme o resultado. Se o resultado obtido na leitura está dentro do intervalo
pré-definido pelo fabricante das tiras de teste este é considerado “Aceite”. Caso o
resultado se encontre fora do intervalo esperado, repete-se o teste e/ou procede se a
ações corretivas, até garantir a veracidade dos resultados. A intenção deste controlo é
garantir que os valores obtidos nas medições dos utentes são fidedignos.
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3.7 Controlo de prazos de validade e Devoluções
De acordo com a legislação, os medicamentos de uso humano devem conter
de forma legível e indelével determinadas informações na embalagem, de entre as que
constam obrigatoriamente destaca – se o PV. O PV deve estar presente tanto na
embalagem principal com na secundária, e pode apresentar-se sobe a forma de mêsano ou com a indicação de que a validade termina X dias/meses após a abertura do
produto [5]. Numa farmácia um controlo eficiente do PV é fundamental, não só para
salvaguardar o principal, que é a saúde e segurança dos clientes, como também para
evitar o desperdício de medicamentos e eventuais prejuízos financeiros, já que existe
um prazo específico no qual a farmácia pode proceder a devolução dos produtos. Por
isso, todos os meses é elaborado através do Sifarma 2000® uma lista onde constam
todos os medicamentos e produtos farmacêuticos cujo PV termina dentro de três
meses. A partir desta lista procede se a recolha destes produtos e tenta-se devolver
ao respetivo fornecedor. Existem outros motivos pelos quais pode ser necessário
efetuar a devolução de algum produto, como por exemplo: embalagens danificadas,
produtos pedidos ou entregues por engano, erro no PVF, entre outros. Nestas
situações tem de se entrar em contacto com o fornecedor para reportar o
acontecimento e proceder a devolução. Para isso é preciso recorrer ao Sifarma 2000®
e criar uma nota informática de devolução, com identificação da farmácia, o numero da
fatura, o nome e código nacional do produto, a quantidade a devolver e por f im o
motivo da devolução. Posteriormente são emitidas 3 notas de devolução. O original e
o duplicado são enviados juntamente com o produto devolvido, já o triplicado fica
arquivado na farmácia. Na FC&S faz se ainda um registo com todas as informações
relativas à devolução num caderno próprio para este fim, este procedimento serve
como controlo interno. Se a devolução do produto for aceite pelo fornecedor, o
problema pode ser resolvido de diversas formas: através de troca direta (pelo o
mesmo produto), troca indireta (por produtos diferentes) ou através de uma nota de
crédito, no valor correspondente ao preço de custo do produto.
Durante o estágio tive oportunidade de realizar dois ou três pedidos de
devolução, sempre com ajuda e supervisão de uma técnica ou farmacêutica. Foi me
ainda possível presenciar outra causa que pode levar a uma devolução, que é a
recolha de lotes ou produtos pelo INFARMED ou pelo detentor da Autorização de
Introdução no Mercado (AIM). No caso, a Comissão Europeia determinou a suspensão
das AIM para os medicamentos que continham paracetamol de libertação modificada
ou prolongada por considerar que a relação benefício-risco não era favorável. Por
razões de proteção da saúde pública o INFARMED solicitou, através de circulares
informativas, a recolha destes medicamentos [6].
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3.8 Quebras
Quando a devolução dos medicamentos ou produtos com o PV expirado ou
prestes a expirar não é aceite pelos fornecedores ou quando algum produto da
farmácia parte ou está danificado, estes são recolhidos e considerados “quebras”. As
“quebras” têm de ser documentadas para que haja um acerto na contabilidade e o IVA
destes produtos não seja cobrado.

4. Dispensa e Classificação de Medicamentos e Produtos farmacêuticos
A dispensa de medicamentos é o ato profissional em que o farmacêutico, cede
medicamentos ou substâncias medicamentosas ao doente, depois de avaliar a
medicação a dispensar. Esta avaliação tem como objetivo proteger o doente de
possíveis resultados negativos associados à medicação. A cedência pode ser
mediante prescrição médica, em regime de automedicação ou por indicação
farmacêutica. Em qualquer um dos casos é importante que no ato da cedência seja
transmitido ao utente toda a informação indispensável para o uso correto, seguro e
eficaz do medicamento. Ou seja, no momento da dispensa o farmacêutico deve
explicar a posologia, contra-indicações, interações e possíveis efeitos secundários.
Deve ainda assegurar-se que o utente não tem dúvidas em relação ao medicamento
[7].
Medicamento - Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, um
medicamento corresponde a “toda a substância ou associação de substâncias
apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em
seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utiliza da ou administrada no
ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação
farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções
fisiológicas” [5].
Quanto a dispensa ao público e de acordo com o descrito no Decreto Lei
nº20/2013, de 14 de fevereiro, os medicamentos podem ser classificados como
medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) ou medicamentos não sujeitos a
receita médica (MNSRM) [8].
4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica
Está sujeito a receita médica, qualquer medicamento que se enquadre em uma das
seguintes condições [8]: Constituir um risco para a saúde, direta ou indiretamente,
mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem
vigilância médica; Constituir um risco, para a saúde, quando sejam usados com
frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se
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destinam; Contenha substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja
atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; Destine-se a ser
administrado por via parentérica;
Os medicamentos sujeitos a receita médica podem ainda ser divididos em:
- Medicamentos de receita médica renovável - medicamentos usados em
determinadas doenças ou tratamentos prolongados, que podem ser adquiridos mais
de que um vez, sem precisarem de uma nova prescrição médica [8].
- Medicamentos de receita médica especial - medicamentos que preencham alguma
das seguintes condições: contenha na sua composição substâncias classificadas
como estupefacientes ou psicotrópicos; em caso de utilização anormal pode originar
situações de abuso, toxicodependência ou uso para fins ilegais; contenha uma
substância que por ser nova ou pelas suas propriedades pode ser incluída na
afirmação anterior [8].
- Medicamentos de receita médica restrita – medicamentos cujo uso se deve
restringir a determinados meios especializados, por se enquadrarem numa das
seguintes condições: serem de uso exclusivamente hospitalar; destinarem-se a
patologias de diagnostico restrito a meio hospitalar; destinados a tratamentos de
ambulatório, mas só se o medicamento causar efeitos adversos muito graves [8].
4.2 Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes
Medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes contêm substâncias, que para
além das suas ações terapêuticas, podem conduzir a situações de abuso,
dependência ou uso para fins ilegais, e por isso estão sujeitos a um controlo e regime
jurídico especial. Os medicamentos que contêm substâncias presentes nas tabelas I e
II do Decreto Lei nº 15/93 de 22 de janeiro, só podem ser fornecidos ao público
mediante a apresentação de uma receita médica especial e têm de ser prescritos
isoladamente [3]. No contexto da farmácia comunitária estes medicamentos tem um
tratamento

diferenciado

dos

demais.

Tanto

no

momento

da

receção

e

armazenamento, em que a fatura pela qual se fazem acompanhar têm de ser datada,
assinada, carimbada e arquivada na farmácia durante três anos e têm de ser
guardados num local fechado, restrito e separado dos outros medicamentos. Como no
momento da dispensa, em que o farmacêutico têm de ter cuidados especiais. Ao
dispensar este tipo de receitas é necessário preencher um formulário com os dados
referentes ao doente (nome e morada) e ao adquirente (nome, morada, data de
nascimento, número e data de emissão do documento de identidade ou número do
passaporte no caso dos estrangeiros). Ao finalizar a cedência, o adquirente tem de
assinar o comprovativo de venda que é arquivado na farmácia e que justifica
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legalmente a saída do medicamento [9]. Através de meios informáticos, o Instituto
Nacional da Farmácia e do Medicamento, em conjunto com a Direção-Geral da Saúde,
procede ao controlo das receitas aviadas [3].
4.3 Medicamentos não sujeitos a receita médica
Não são sujeitos a receita médica todos os medicamentos que não preencham
as condições referidas 4.1. Exceto casos específicos previstos na legislação, que
define a comparticipação do Estado no preço do medicamento, os MNSRM não são
comparticipáveis [8]. O Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de setembro, veio introduzir no
mercado uma nova subcategoria de MNSRM, nomeadamente os medicamentos não
sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em farmácia (MNSRM-EF). Os
MNSRM-EF, são medicamentos que podem ser cedidos sem prescrição médica, mas
que a sua dispensa exige a intervenção de um farmacêutico e a aplicação de
protocolos de dispensa [10]. Os MNSRM podem ser adquiridos quer por indicação
farmacêutica quer por automedicação. No primeiro caso, o farmacêutico é responsável
pela seleção de um MNSRM ou produto farmacêutico com o objetivo de tratar um
problema de saúde considerado um transtorno menor, de caráter não grave,
autolimitado, de curta duração e que não apresente relação com outras manifestações
clínicas de outros problemas de saúde do doente. Após a avaliação cuidadosa do caso
o farmacêutico pode indicar um MNSRM ou aconselhar o doente a procurar um
médico ou outro profissional de saúde. Quando um farmacêutico indica um produto
deve sempre orientar para o melhor uso possível deste e alertar para os cuidados e
riscos do uso do mesmo.
Tendo em conta a facilidade e praticidade do processo de obtenção de um
MNSRM, os utentes acabam muitas vezes por optar por este tipo de tratamento. Acho
que o aconselhamento farmacêutico foi a tarefa mais difícil de todo o estágio. Dada a
enorme variedade de produtos farmacêuticos e MNSRM no mercado é complicado em
pouco tempo avaliar todas as especificidades de um utente e ter a responsabilidade de
selecionar um tratamento mais adequado. Durante o estágio, a maioria dos MNSRM
que aconselhei estavam indicados para o tratamento de estados de gripe e
constipação; alergias; herpes labial; dores musculares; enxaquecas; diarreia;
obstipação.
4.4 Medicamentos genéricos
Medicamento genérico (MG) é um “medicamento com a mesma composição
qualitativa e quantitativa em SA, a mesma FF e cuja bioequivalência com o
medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade
apropriados” [8]. Os MG são identificados pelo nome, seguido de dosagem, FF e da
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sigla MG, marcados no acondicionamento secundário. De forma a garantir a
qualidade, segurança e eficácia, a AIM dos MG está sujeitas as mesmas condições
legais dos outros medicamentos, conforme o referido no Decreto-Lei n.º 176/2006, de
30 de Agosto. Atualmente os MG representam uma parte significativa dos
medicamentos vendidos nas farmácias, isto deve-se as vantagens que lhes estão
associados. Por se tratar de medicamentos cujas substâncias ativas estão disponíveis
no mercado à vários anos a sua efetividade já está demonstrada e o perfil de
segurança é amplamente conhecido. Além disso a demonstração de bioequivalência,
através de estudos de biodisponibilidade, mostra que são tão seguros e eficazes como
o medicamento de referência.[5]. Ainda apresentam a grande vantagem económica de
serem 20 a 35% mais baratos do que o medicamento de referência, isto permite não
só uma grande economia para os utentes como também para o serviço nacional de
saúde (SNS). A legislação refere que as farmácias devem ter disponível para venda,
pelo menos, três MG com a mesma SA, FF e dosagem, de entre os que correspondem
aos 5 preços mais baixo de cada grupo homogéneo. [3]
Ao longo do estágio pode perceber que existe nos clientes uma tendência cada
vez maior por optar por MG, principalmente por parte da população mais jovem. Por
outro lado, várias pessoas ainda demonstram alguma desconfiança em relação aos
MG, na sua maioria são idosos que têm alguma dificuldade em compreender o
conceito de MG. O facto dos MG serem muitas vezes consideravelmente mais baratos
que o medicamento de referência, leva estes utentes a porem em causa a sua
qualidade e segurança. Por isso, sempre que percebia que existia alguma duvida ou
insegurança em relação a toma de um MG, tentava explicar aos clientes, de forma
simples e compreensível, o que era um MG, o porquê destes serem mais baratos e
assegurar que são tão seguros e eficazes como os medicamentos de referência. No
entanto, deixava sempre ao critério do utente, optar pela escolha com a qual se
sentisse mais confortável e seguro, principalmente para ter alguma garantia no que diz
respeito a adesão terapêutica. Isto porque, enquanto estive no balcão pode perceber e
foram me relatados vários casos, por parte dos familiares do doente, que se o
medicamento não for “de marca” ou não for de um determinado laboratório, a pessoa
muitas vezes opta por deixar de tomar a medicação, por falta de confiança no produto.
4.5 Medicamento manipulados
Segundo o Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril, é função dos farmacêuticos
preparar e prover os medicamentos manipulados à população. Entende-se por
medicamento manipulado “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado
e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico” [11]. A preparação de
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medicamentos manipulados só pode ser realizada pelo farmacêutico DT ou sob a sua
supervisão ou controle, sendo este responsável por todos os medicamentos
preparados na farmácia. Ao preparar um medicamento manipulado, o farmacêutico
deve assegurar o cumprimento das boas práticas de preparação de manipulados, da
qualidade da preparação e da segurança do medicamento, no que diz respeito às
doses das SA e à inexistência de incompatibilidades e interações que condicionem a
ação do medicamento ou segurança do doente. As matérias-primas usadas na
preparação de medicamentos manipulados têm de estar inscritas na Farmacopeia
Portuguesa, nas farmacopeias de outros Estados Partes na Convenção Relativa à
Elaboração de Uma Farmacopeia Europeia, na Farmacopeia Europeia ou na
documentação científica compendial. A preparação de um medicamento manipulado
exige um espaço adequado e destinado a este fim, que corresponde ao laboratório. O
laboratório deve apresentar todas as condições de limpeza e segurança e deve conter
todos os equipamentos necessários para a preparação do manipulado. Os
documentos referentes à preparação certificam a qualidade dos medicamentos
preparados na farmácia, são assinados e datados pelo DT e têm de ficar arquivados
na farmácia por pelo menos três anos. No final da preparação deve proceder-se ao
controlo de qualidade, podem ser efetuados vários ensaios conforme FF em questão,
mas no mínimo tem de haver verificação dos carateres organoléticos e o produto semiacabado tem de satisfazer os requisitos estabelecidos na monografia genérica da
Farmacopeia Portuguesa para a respetiva FF. O rotulo tem de conter todas as
informações necessárias ao doente e incluindo instruções especiais, indispensáveis
para o uso do medicamento, tais como, «agite antes de usar», «uso externo» (em
fundo vermelho), etc.[11]. O PVP dos medicamentos manipulados é calculado
segundo a fórmula: (Valor dos honorários + Valor das matérias-primas + Valor dos
materiais de embalagem) x 1,3, acrescido o valor do IVA à taxa em vigor [12].
A FC&S possui um laboratório destinado à preparação de manipulados, mas
não costume haver solicitação deste tipo de preparações, infelizmente durante o
estágio não tive oportunidade de preparar nenhum manipulado.
4.6 Medicamentos homeopáticos
Um Medicamento homeopático é “medicamento obtido a partir de substâncias
denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo
de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada
de modo oficial num Estado membro, e que pode conter vários princípios”.
Os medicamentos homeopáticos que não apresentam riscos para o doente beneficiam
de um procedimento de registo simplificado, desde que cumpram as seguintes
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condições: Ser administrados por via oral ou externa; Apresentar um grau de diluição
que garanta a inocuidade do medicamento; Não apresentar quaisquer indicações
terapêuticas especiais na rotulagem ou em qualquer informação relativa ao
medicamento. Todos os medicamento homeopáticos que não preencham as
condições anteriormente referidas estão sujeitos a um regime semelhantes aos outros
medicamentos para uso humano. O acondicionamento e folheto informativo devem
conter a indicação «medicamento homeopático», de forma bem visível e legível, em
maiúsculas e em fundo azul. De entre outras informações deve estar presente a
menção «Sem indicações terapêuticas aprovadas»; São medicamentos que não são
sujeitos a receita médica, como tal, o INFARMED aprovou que, os medicamentos
homeopáticos sujeitos a registo simplificado, possam ser comercializados fora das
farmácias e em outros locais autorizados a vender MNSRM [5].
A procura de medicamentos homeopáticos pelos utentes da FC&S é escassa,
por isso a oferta também é pequena, então o meu contacto com este tipo de
medicamento foi pequeno. As pessoas recorriam mais a medicamentos homeopáticos
para tratar estados gripais (Oscillococcinum®, Stodal®) ou para estados de ansiedade
(SedatifPC®).
4.7 Medicamentos de uso veterinário
De acordo com o Decreto-Lei n.º 148/2008 de 29 de Julho, um medicamento
veterinário consiste em “toda a substância, ou associação de substâncias,
apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em
animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no ani mal
com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação
farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções
fisiológicas”. Os medicamentos veterinários são um recurso fundamental para a defesa
da saúde e do bem-estar dos animais e para a proteção da saúde pública, a sua
introdução no mercado é da responsabilidade da Direção-Geral de Veterinária (DVG).
[13]. Durante o estágio pode perceber que a procura por este tipo de medicamento é
grande. Apesar da FC&S não possuir um grande stock de medicamentos veterinários,
consegue satisfazer as necessidades dos clientes através do sistema de encomenda
pelo telefone ou gadget, que permite encomendar o produto mais apropriado para as
características do animal. Os produtos veterinários com maior saída são dos
desparasitantes internos e externos (Frontline® e Advantix®). É uma área em que
pode notar que tenho pouca formação e informação e era muitas vezes difícil
esclarecer as duvidas dos clientes.
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4.8 Produtos cosméticos e de higiene pessoal
Um produto cosmético é “qualquer substância ou preparação destinada a ser
posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano,
designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais
externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou
principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom
estado ou de corrigir os odores corporais.” [14]. Os produtos cosméticos e de higiene
pessoal são um componente importante nas farmácias, uma vez que agem em três
áreas as quais as pessoas dão muito valor, nomeadamente, higiene, bem-estar e
estética visual. Por isso é fundamental que o farmacêutico conheça bem os produtos
que tem disponível para que possa corresponder à confiança e segurança que os
clientes depositam na farmácia quando procuram este tipo de produtos. Na FC&S
existem bastantes produtos de dermocosmética dirigidos ao tratamento e cuidado de
problemas mais específicos da pele, como acne, rosácea e pele atópica, as marcas
Bioderma®, Uriage®, Avene® são as mais procuradas pelo publico pela sua razão
custo/beneficio. Os produtos de higiene destinados aos cuidados da pele atópica
também têm muita procura, principalmente para os bebés e pessoas com psoríase.
Logo nas primeiras semanas de estágio, foi me dado formação sobre cada uma das
diversas marcas que a FC&S possui, de modo a que ficasse a conhecer bem todos os
produtos, quais as suas principais características e funções, a quem se destina e
como se deve aplicar. Senti que é uma área de exige um estudo constante, porque
são muitas marcas e produtos, cada um com as suas especificidades e o interesse e
duvidas por parte do publico é grande.
4.9 Artigos de puericultura e obstetrícia
Os artigos de puericultura correspondem a “qualquer produto destinado a
facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças” [15].
A FC&S possui uma grande secção principalmente de artigos de puericultura, com
uma grande variedade de produtos, como biberões, utensílios de alimentação, bombas
de sucção de leite, mordedores, brinquedos, etc. Como a oferta e a procura é grande a
farmácia tem o cuidado de ter duas marcas, uma linha de produtos da Chicco® e uma
linha de produtos da Saro® que é uma marca mais acessível. Logo nos primeiros dias
também me foi dado formação nesta área, era um tema sobre qual não tinha muito
conhecimento nem noção do tipo de artigos que estão disponíveis no mercado, e
saber mais sobre o assunto foi fundamental para conseguir dar aconselhamento no
balcão.
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4.10 Dispositivos médicos
Os dispositivos médicos não exercerem ação farmacológica, metabólica ou
imunológica. Trata-se de instrumentos, equipamentos, material ou artigos que são
utilizados especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que visam a
prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência ou
ainda controlo da conceção [16]. A FC&S dispõe de uma grande variedade de
dispositivos médicos, durante o meu estágio aqueles com que tive maior contacto
foram meias de compressão, pulsos, meias e joelhos elásticos, compressas de gazes
esterilizadas e não esterilizadas, agulhas e seringas, canetas de insulina, testes de
gravidez, termómetros digitais e material para ostomizados.

5. Prescrição médica
Existe da parte do ministério da saúde a intenção de privilegiar o uso de meios
eletrónicos para o processo de prescrição e dispensa de todo o tipo de medicamentos
e produtos de saúde. O objetivo é a completa desmaterialização do circuito do
medicamento,

por

isso

o

uso

das

receitas

em suporte

de

papel tende

progressivamente a desaparecer. Atualmente a prescrição dos medicamentos é
maioritariamente por via eletrónica, exceto em alguns casos previstos na lei que
permitem a prescrição por via manual, nomeadamente quando ocorre falência do
sistema informático; Inadaptação fundamentada do prescritor; Prescrição ao domicílio;
Até ao máximo de 40 receitas por mês. A prescrição de um medicamento tem de
incluir obrigatoriamente a respetiva DCI da SA, a FF, a dosagem, a apresentação, a
quantidade e a posologia [17].
5.1 Tipos de prescrição
- Prescrição por via eletrónica – corresponde a prescrição de medicamentos através
de soluções ou equipamentos informáticos [3], tem duas formas de apresentação:
Receitas Desmaterializadas - a prescrição é feita por via eletrónica, sem
papel, e acessível por meio de equipamento eletrónico. Os dados necessários para
aceder à receita (número da receita, código de dispensa e código de direito de opção)
são enviados para o numero de telemóvel do utente. O utente também tem acesso à
receita desmaterializada através do site do SNS.
Recitas materializadas - impressão da receita médica eletrónica.
- Prescrição por via manual - A prescrição de medicamentos feita num documento
pré-impresso [3]
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5.2 Regras de prescrição
Nas receitas materializada ou por via manual, cada receita pode conter no
máximo 4 medicamentos ou produtos de saúde distintos e o número total de
embalagens prescritas não pode ultrapassar o limite de 2 por medicamento ou
produto, nem o total de 4 embalagens por receita. Apresentam validade de 30 dias a
partir da data de emissão [17]. No caso das receitas materializadas, estas podem ser
renováveis, caso contenham medicamentos destinados a tratamentos de longa
duração. Nestes casos a receita pode ter até 3 vias, tem uma validade de 6 meses e
cada linha de prescrição pode conter até 6 embalagens. As receitas renováveis não
podem ser emitidas por via manual [3].
Na receita eletrónica desmaterializada, cada linha de prescrição pode conter no
máximo 2 embalagens por medicamento com a validade de 60 dias consecutivos.
Exceto no caso dos medicamentos que se destinam a tratamento prolongado, em que
é permitido a prescrição de 6 embalagens e a validade da receita é de 6 meses desde
a data de emissão [3].
Os medicamentos que se apresentarem sob a forma de embalagem unitária,
tanto na receita eletrónica como na manual, podem ser prescritas até 4 embalagens
do mesmo medicamento. Nas receitas eletrónicas, limite são 12 embalagens para os
medicamentos de longa duração [3].
5.3 Validação da prescrição
Independente do tipo de prescrição, existe sempre um conjunto de parâmetros
que o farmacêutico tem de confirmar no momento da dispensa, sendo que a receita só
pode ser considerada válida se contiver os seguintes:
- Receitas eletrónicas: número da receita e/ou respetivo código de barras; local de
prescrição; identificação do médico prescritor; identificação do utente; verificação da
entidade financeira responsável pela comparticipação; identificação do medicamento;
número de embalagens, posologia e duração do tratamento; comparticipações
especiais; data de prescrição (permite determinar a validade da receita)[17].
- Receita manual: além de todos os parâmetros referidos para as receitas eletrónicas,
o farmacêutico deve verificar atenciosamente: vinheta no local de prescrição (se
aplicável), dados do médico prescritor com a respetiva vinheta e assinatura; regime
especial de prescrição; data de emissão e validade [17]. As receitas manuais não
podem conter rasuras, caligrafias ou canetas diferentes ou estarem prescritas a lápis,
sob pena de perda da comparticipação caso todos os requisitos não estejam em
conformidade [3].
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5.4 Regimes de comparticipação
A legislação prevê a atribuição de dois regimes de comparticipação, o regime
geral e o regime especial, no regime de comparticipação geral, uma percentagem do
PVP do medicamento é paga pelo estado, essa percentagem depende do escalão
consoante a classificação farmacêutica: escalão A - 90%, Escalão B – 69%, Escalão C
– 37%, Escalão D – 15%. O regime de comparticipação especial, é dirigido a situações
especificas referentes a determinadas patologias ou grupos de doentes. A
comparticipação pode ser efetuada em função de beneficiários, é o caso dos
pensionistas em que a percentagem de comparticipação aumenta 5% para o escalão
A e 15% para os outros escalões. E nos casos em que o PVP do medicamento seja
inferior ou igual ao 5.º preço mais baixo do grupo homogé neo em que se inserem, a
comparticipação é de 95%. Para patologias ou grupos especiais de utentes a
comparticipação é definida por diferentes portarias, por exemplo para os casos de
psoríase a comparticipação é de 90% enquanto para a Doença de Alzheimer é de 37%
[19]. A legislação abrange ainda muitos outros casos específicos, como por exemplo, o
dos produtos destinados ao autocontrolo da Diabetes Mellitus, em que está prevista
uma comparticipação de 85% do PVP das tiras-teste e 100% das agulhas, seringas e
lancetas [3].
Subsistemas de saúde privados
Para além da comparticipação do estado muitos utentes ainda beneficiam de
sistemas de comparticipação privados, por exemplo Serviço de Assistência MédicoSocial (SAMS), os Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos (SSCGD), Sãvida,
entre outros. Para usufruir da comparticipação o utente tem de apresentar juntamente
com a receita o cartão de beneficiário, é necessário tirar cópia deste documento, que é
anexada ao talão que comprova a comparticipação do subsistema.
5.5 Conferência de receituário
No verso de cada receita médica é emitido o numero da receita, o organismo
comparticipante, o numero de lote e a série respetiva de cada mês o(s) código(s) do(s)
medicamento(s) dispensado(s), o valor da comparticipação do Estado, a data da
dispensa, assinaturas do responsável pela dispensa e do utente e o carimbo da
farmácia. Todos os meses, é efetuada a conferências das receitas. Após verificar se
está tudo em conformidade, as receitas são separadas de acordo com o organismo de
comparticipação, agrupadas em lotes de 30 receitas e numeradas (1 a 30). Para cada
lote é emitido um verbete que o identifica, uma relação de resumo de lotes e respetiva
fatura. Quando o organismo de comparticipação é SNS, a relação dos resumos de
lote, fatura e restante documentação são enviados para o Centro de Conferência de
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Faturas. No caso dos outros sistemas de comparticipação (SAMS, SãVida), o verbete
de identificação e o resumo da relação de lotes são colocados à volta do lote
correspondente e junto com a futura são encaminhados para a Associação Nacional
de Farmácias (ANF), que redistribui pelas entidades competentes. Se alguma receita
apresentar alguma inconformidade, é devolvida à farmácia para que seja corrigida.
6. Serviços farmacêuticos
Além da dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos a FC&S também
presta outros serviços farmacêuticos:
6.1 Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos
Medição da pressão arterial, peso e IMC
Na FC&S existem dois aparelhos, um para a medição automática do peso,
altura e IMC e outro para a medição da tensão arterial. Estes aparelhos estão à
disposição do público e podem ser usados de forma autónoma, mas como a FC&S
possui um elevado numero de clientes de mais idade é muito comum que estes
solicitem a ajuda dos funcionários. Durante o meu estágio tive varias vezes a
oportunidade de ajudar os utentes, não só no manuseamento do aparelho como
também na interpretação das medições, tanto tranquilizando os utentes como dando
conselhos e orientações com o intuito de melhorar e corrigir os resultados obtidos.
Geralmente essas recomendações estavam relacionadas com o tipo de dieta e estilo
de vida deviam tentar adotar para melhor a saúde cardiovascular.
Medição do colesterol total, triglicerídeos
Os valores de colesterol total e triglicéridos são importantes indicadores do
risco de doenças cardiovasculares e refletem muitas vezes os maus hábitos
alimentares e a vida sedentária que grande parte da população portuguesa tem. A
maioria dos utentes com mais de 50 anos toma alguma medicação para este tipo de
patologia, serviços de medição de colesterol e triglicerídeos prestados pelas farmácias
são uma alternativa rápida e fiável e que permite manter o controlo destes parâmetros.
Glicemia capilar
Para os doentes diabéticos e para os pré-diabéticos manter os níveis de
glicemia controlados é fundamental. Apesar de muito utentes possuírem aparelhos de
medição em casa, a determinação da glicemia capilar na farmácia permite tirar
duvidas e receber opinião de um profissional de saúde sobre a evolução dos valores
obtidos e obter recomendações para manter os valores controlados. O numero de
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testes bioquímicos realizados na FC&S é muito reduzido, por isso, durante o estágio
só tive a oportunidade de realizar estas medições uma vez.
6.2 Administração de injetáveis
Infelizmente durante o estágio não tive oportunidade de presenciar a
administração de injetáveis. De acordo com a portaria n.º 1429/2007, de 2 de
novembro, as farmácias estão autorizadas a administração de alguns medicamentos
injetáveis e de vacinas não incluídas no plano nacional de vacinação (PNV) como é o
caso da vacina da gripe. Para que um farmacêutico esteja apto para administrar
vacinas é necessário que possua um certificado em primeiros socorros

e

administração de injetáveis. Este certificado tem prazo de validade e por isso é preciso
fazer periodicamente novas formações.

7. VALORMED
A VALORMED é uma instituição sem fins lucrativos, com um sistema autónomo
de recolha de resíduos de medicamentos para que estes possam ter o tratamento
apropriado. O sistema criado permite a recolha e gestão de medicamentos fora de PV
ou que já não são utilizados/necessários, dos materiais de acondicionamento e
embalagens (cartonagem, blisters, ampolas,etc.) e ainda dos acessórios de
administração (colheres, seringas doseadoras, conta gotas, etc.). Os medicamentos
podem ser de uso humano ou veterinário. Há alguns materiais que não podem ser
depositados, como por exemplo, agulhas ou seringas, gaze e material cirúrgico,
produtos químicos, fraldas, etc. [20]. A FC&S dispõe de um contentor da VALORMED
junto do balcão de atendimento e acessível a todos os clientes da farmácia. Quando o
contentor atinge a sua capacidade máxima é pesado, selado e entregue a gestores de
resíduos autorizados e que serão responsáveis pelo seu tratamento [21].
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Parte II – Projetos desenvolvidos
Projeto I: “Inverno de vitamina D no País do sol”
Contextualização
Considerando as taxas de prevalência que se têm registado por todo o mundo,
a carência de vitamina D já pode ser classificada como pandemia e trata-se por isso
de um problema de saúde pública [22]. Entre outros fatores, acredita-se que o estilo de
vida atual, em que as pessoas passam cada vez menos tempo expostas ao sol,
contribua significativamente para os valores que se tem observado. É então essencial
que se discuta o assunto e que hábitos e medidas corretivas possam ser adotados, na
tentativa de se reverter a situação atual. Uma das medidas corretivas com maior
expressão é a prescrição médica de suplementação de vitamina D, provavelmente por
se tratar de uma solução segura e muito eficaz.
Na FC&S, o número de utentes que toma comprimidos de vitamina D é cada
vez maior. Durante o estágio, pode perceber que existem muitas duvidas em relação a
este tipo de medicação. Perguntas como, “o que é?”, “para que serve?”, “tenho mesmo
de tomar isto?” eram muito frequentes. Por existirem duvidas e alguma desconfiança
em relação a real necessidade de tomar suplementos de vitamina D, decidi fazer um
panfleto informativo (anexo I) sofre o assunto. O objetivo era informar principalmente
sobre temas como, os fatores que afetam a produção de vitamina D, qual a
importância desta vitamina para a saúde e finalmente sugestões que ajudam a
combater a carência de vitamina D.
1. Vitamina D no país e no mundo
Atualmente, estima-se que cerca de um bilião de pessoas em todo o mundo
sofram de défice de vitamina D [22]. Esta condição afeta todas as faixas etárias mas a
incidência é maior nas pessoas de mais idade. No norte da Europa, a prevalência da
deficiência desta vitamina é alta, afetando mais de 50% dos idosos.
O cenário em Portugal, parece ser semelhante ao do resto do mundo. Um
estudo, realizado pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da
Universidade do Porto, revelou que cerca 69% dos idosos que participaram no estudo
têm défice de vitamina D.
A vitamina D é fundamental para o equilíbrio e bom funcionamento do
organismo, estando envolvida em inúmeros processos biológicos. Os efeitos do déf ice
desta hormona podem não se manifestar a curto prazo, mas as consequências a longo
prazo podem ser graves.
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2. Vitamina D
As vitaminas são micronutrientes essenciais para o funcionamento do
organismo. Um composto é designado de vitamina quando o organismo não tem
capacidade para sintetizar esse composto nas quantidades necessárias e por isso tem
de ser obtido através da dieta.
Acidentalmente no início dos anos 20, a vitamina D foi erradamente
classificada como vitamina, na verdade esta molécula é uma pro-hormona
esteróide[24].Trata – se de uma hormona com características especiais, uma vez que
é a única que pode ser produzida na pele através da exposição solar, por isso é
conhecida como a “vitamina do sol”. Pertence ao grupo das vitaminas lipossolúveis e
desempenha um papel fundamental no equilíbrio mineral do organismo. A vitamina D
possui duas formas, a vitamina D2 (ergocalciferol) e a vitamina D3 (colecalciferol)[25].

3. Fontes de vitamina D
A vitamina D por ser obtida essencialmente a partir de duas fontes, nomeadamente
através da Alimentação e da exposição solar.
Alimentação
A vitamina D2 está presente em alguns alimentos de vegetal, como por
exemplo os cogumelos. Já a vitamina D3 pode ser obtida através do consumo de
peixes gordos (salmão, cavala ou sardinha) ou através de alimentos de origem animal
como ovos, queijo, leite, manteigas ou óleo de fígado de bacalhau.
No entanto a dieta não é uma boa fonte de vitamina D, uma vez que, contribui
apenas com aproximadamente 10% da dose diária recomendada[25].
Exposição solar
O sol é a principal fonte de vitamina D. Isto porque, cerca de 80 a 90% da
vitamina D é sintetizada a partir de uma molécula presente na pele, o 7dehidrocolesterol (7-DHC), através da ação do sol. Os raios UV-B emitidos pelo sol,
têm a capacidade de converter o 7-DHC em vitamina D3 (colecalciferol)[25].
4. Síntese e metabolismo de vitamina D
A vitamina D obtida quer a partir da dieta, quer sintetizada pela pele é
biologicamente inerte. Após o 7-DHC presente na pele, ser convertido em vitamina D3
através da ação dos raios solares UVB, para que a vitamina D possa exercer as suas
funções necessita ser metabolizada pelo fígado, onde sofre hidroxilação e origina a
25-hidroxivitamina D [25(OH)D]. O metabolito 25(OH)D é o principal metabolito
circulante de vitamina D, por isso a concentração sérica de 25(OH)D passou a ser
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clinicamente aceite como o marcador mais importante do estado nutricional de
vitamina D. Nos rins a 25(OH)D ainda sofre mais uma hidroxilação, originando a
vitamina biologicamente ativa 1α,25-dihidroxivitamina D3 ou calcitriol. O calcitriol é
depois transportado até aos tecidos alvo onde vai mediar diversos processos biológico
[25].

5. Valores de referência de Vitamina D
Atualmente, é considerado que existe um défice de vitamina D quando, a
concentração sérica de 25(OH)D é inferior a 20 ng/ml (50 nmol/L)[23]. E que existe
uma carência de Vitamina D quando valores séricos de 25(OH)D são inferiores a 30
ng/ml (75 nmol/L) [25].
Recentemente surgiram evidências de que, para que haja um maior proveito
dos efeitos benéficos da vitamina D, o ideal é que a concentração sérica de 25(OH)D
seja próxima ou superior a 50 ng/mL (125 nmol/L)[26].

6. Fatores que afetam a produção de vitamina D
Exposição solar
A quantidade de vitamina D produzida pela pele depende da quantidade (intensidade)
e da qualidade (comprimento de onda apropriado) dos raios UVB emitidos pelo sol. É
necessário que os raios UVB possuam um comprimento de onda entre os 270 e290
nm, para que o 7-dehidrocolesterol se converta em vitamina D. Existem inúmeros
estudos que demonstram que a hora do dia,a latitude e a estação do ano, influenciam
a produção cutânea de vitamina D. [24]
Hora do dia
A hora do dia influencia a produção de vitamina D, a intensidade e comprimento de
onda ideais para que os raios UVB tenham a capacidade de transformar o
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dehidrocolesterol em vitamina D , ocorre entre as dez horas da manha e as três horas
da tarde [27].
Área exposta
Quanto maior a área corporal exposta, maior a absorção cutânea de radiação UVB e
maior a síntese de vitamina D. O peito, braços e pernas são as áreas que mais
absorvem as radiações [27].
Latitude
Conforme a latitude de um país ou região, o angulo dos raios UVB que atingem a
Terra varia, afetando a sua intensidade e qualidade. Quanto mais afastado, um país
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estiver da linha do equador maior é a latitude, menor é a intensidade da radiação UVB
e menor é a quantidade de vitamina D sintetizada.
Em países com uma latitude superior a 33º como é o caso de Portugal (37º-42N) a
sintese de vitamina D é menor, principalmente nos meses de Inverno. As regiões norte
do país a intensidade dos raios UVB é menor, comparativamente com o sul, por isso
os níveis de carência de vitamina D são maiores na população do norte.[23]

Estação do ano
A posição do sol em relação á Terra muda conforme a estação do ano, isto faz com
que a intensidade e qualidade dos raios UVB que atingem a Terra seja menor nos
meses de Inverno. Além disso nos dias frios há uma maior tendência a permanecer
em espaços mais fechados e a área corporal que anda exposta ao sol também é
significativamente menor. Por isso, a produção de vitamina D pela pele diminui
significativamente nos meses de outono e Inverno. [23]

Tipo de pele
Os melanócitos não o segundo tipo de célula em maior quantidade na pele
humana. Estas células produzem um pigmento denominado de melanina. É a
quantidade de melanina presente na epiderme, camada mais externa da pele, que
define a cor da pele. Assim quanto maior a concentração de melanina mais escuro é o
tom da pele. Os melanócitos estão localizados na camada mais interna da epiderme,
no estrato basal. A melanina produzida está presente em todos os estratos da
epiderme e tem a capacidade de migrar até a camada mais superficial da epiderme. A
melanina absorve os raios UVB, funciona com um filtro de luz, e por isso condiciona a
quantidade e intensidade da radiação UVB que penetra nas outras camadas da pele.
Assim como os melanócitos, o 7-dehidrocolesterol também se encontra na camada
mais interna da epiderme, no estrato basal, por isso, quanto maior for a quantidade de
melanina presente na pele, menor é a quantidade de radiação UVB que penetra até ao
estrato basal e menor é a produção de vitamina D. Ou seja, pele mais escura possui
mais melanina logo produz menos vitamina D e têm maior probabilidade de ter défice
de vitamina D.
No entanto, tem se observado, que muitas pessoas de pele clara possuem
níveis séricos de 25(OH)D inferiores ao esperado. Provavelmente, deve –se ao facto
das pessoas com pele clara terem uma maior tendência a usar protetor solar e a evitar
a exposição a luz do sol, por serem mais sensíveis a queimaduras solares e terem um
maior risco de ter cancro de pele. Estas medidas protetoras contribuem para que se
desenvolva uma carência em vitamina D. [23]
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Protetor solar
A função dos protetores solares é proteger a pele contra a radiação UVA e
UVB, este efeito protetor bloqueia a produção de vitamina D.
Um protetor solar com SPF 8 tem a capacidade de reduzir a síntese de vitamina D em
92,5%. O uso de protetor solar com SPF superior 15 reduz em praticamente 100% a
síntese de vitamina D. [27]

Idade
Os idosos tem uma maior probabilidade de desenvolver um défice de vitamina
D. Com o aumento da idade há uma diminuição do 7-dehidrocolesterol presente na
pele. Como o 7-dehidrocolesterol é crucial para a produção da vitamina D, as pessoas
com mais idade produzem menos vitamina D. Estudos demonstram que a partir dos 70
anos a uma redução de cerca de 75% da síntese de vitamina D [23][27].
Outro facto que contribui para uma carência desta vitamina nos idosos é que estes
geralmente passam menos tempo expostos ao sol [23].
Peso
A carência de vitamina D também está associada ao excesso de peso,
nomeadamente, ao aumento da adiposidade subcutânea, principalmente na zona
intra-abdominal, que se têm verificado em boa parte da população mundial]. Uma
grande circunferência abdominal está intimamente ligada índices de massa corporal
(IMC) elevados, esta gordura corporal localizada tem a capacidade de reter a vitamina
D diminuindo a sua biodisponibilidade [27].
Vidros
Os vidros bloqueiam completamente a passagem das radiações UV-B que são
necessárias para a produção de vitamina D [28].
7. Consequências da deficiência de vitamina D
Ossos
A principal função da vitamina D no organismo é manter o equilíbrio mineral.
Uma quantidade adequada de vitamina D é crucial para que se formem ossos
saudáveis nas crianças e para manter a saúde óssea dos adultos. Esta hormona tem
um papel fundamental no metabolismo do cálcio, do fósforo e dos ossos. Um défice de
vitamina D provoca a diminuição da capacidade absorção intestinal de cálcio e fósforo
proveniente da dieta. A diminuição dos níveis de cálcio e fósforo levam a um aumento
da hormona paratiroide (PTH). Para manter os níveis de cálcio e fósforo normais,
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ocorre mobilização do cálcio dos ossos e há perda de fósforo pelos rins. O aumento da
PTH estimula a atividade dos osteoclastos e gera locais de fraqueza óssea e uma
diminuição generalizada da densidade óssea, o que leva ao desenvolvimento de
doenças como osteopenia e osteoporose. Com a perda de fósforo pela urina, os
baixos níveis séricos originam um desequilíbrio dos níveis de calcio-fosforo e provoca
a desmineralização do esqueleto ósseo.
O défice de vitamina D provoca fraqueza muscular, desequilíbrio, maior probabilidade
de sofrer quedas, principalmente nos idosos, e aumenta o risco de ocorrem fraturas
ósseas.[25]

Cancro
Níveis de 25(OH)D abaixo dos 20 ng/ml, estão a associados a um aumento de 30 a
50% do risco de incidência de determinados cancros como cólon, próstata e mama
[27].

Doenças autoimunes
Níveis inadequados de vitamina D aumentam o risco de desenvolver determinadas
doenças autoimunes, como esclerose múltipla, artrite reumatoide e osteoartrite [27].

Diabetes
A vitamina D aumenta a produção de insulina, estudos mostram que um défice de
vitamina D aumenta significativamente o risco de desenvolver diabetes do tipo I e II,
especialmente nas crianças. Além disso a deficiência em vitamina D parece ainda
estar associada ao síndrome metabólico, uma vez que, aumenta a resistência e
diminuiu a produção de insulina [27].

Imunidade
O metabolito ativo da vitamina D , o 1α,25-Dihidroxivitamina D, é um potente
imunorregulador e a potência a capacidade do sistema imunológico de combater
doenças infeciosas [27].

Doenças cardiovasculares
A vitamina D inibe a síntese de renina e aumenta a capacidade de contração do
miocárdio. Um défice de vitamina D está associado a hipertensão arterial e a doenças
coronárias, o que provoca um aumento do risco de doença e mortalidade
cardiovascular [27].
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8. Grupos de risco
Existem pessoas em determinadas condições que estão mais suscetíveis a ter défice
ou carência de vitamina D, por exemplo:
- Idosos
- Pessoas institucionalizadas ou acamadas
- Mulheres em fase pós-menopausa
- Grávidas
- Bebés que se alimentam exclusivamente de leite materno
- Doenças renais
- Pessoas com pele mais escura
9. Sugestões para aumentar a vitamina D
Existem algumas atitudes que podem ser adotadas e que permitem aumentar
os níveis de vitamina D
1. Alimentação
Apesar da alimentação contribuir de forma modesta para os dose diária
recomendada de vitamina D, consumir alimentos ricos em nesta vitamina ajuda a
atingir os valores adequados.
2. Exposição solar
Atualmente devido ao risco elevado de cancro de pele as pessoas evitam ao
máximo a exposição solar, no entanto o sol é a principal fonte natural de vitamina D,
uma exposição solar consciente pode trazer grandes benefícios para a saúde.
- Sempre que poder faça caminhadas ou pratique desportos ao ar livre e deixe exposta
o máximo de área corporal que conseguir.
- Tente ficar ao sol 15 a 20 minutos diariamente, entre as 10 horas e as 15 horas,
principalmente nos meses de primavera e verão.
- Sempre que fizer praia, aplique o protetor solar somente após estar exposto ao sol
durante 15 a 20 minutos. Apanhar sol em fato de banho, permite a síntese de uma
grande quantidade de vitamina D, parte da vitamina sintetizada fica retida na gordura
corporal e pode ser usada pelo organismo para manter os níveis ideais de vitamina D
durante os meses de inverno [27].
Cuidados
A exposição solar deve ser consciente e controlada. A pele nunca deve ficar
vermelha, apenas rosada, 20 minutos de sol são suficientes para que ocorra a síntese
de vitamina D. Ficar demasiado tempo ao sol não aumenta a quantidade de vitamina
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D, isto porque, quando começa a haver um excesso de vitamina os raios UVB
começam a destruir a vitamina D sintetizada [27].
As condições ideais para a síntese cutânea de vitamina D, são entre as 10h e
as 15h durante 20 minutos, no entanto nos dias de demasiado calor ou sol muito
intenso a exposição solar deve ser completamente evitada.
Atualmente, a comunidade científica ainda não conseguiu estabelecer um
ponto de equilíbrio entre os efeitos positivos e negativos da exposição aos raios
solares. Uma exposição durante longos períodos pode aumentar consideravelmente o
risco de desenvolver cancro da pele, no entanto a exposição moderada pode ser
bastante benéfica.
3. Suplementos
Para evitar o risco de exposição solar inadequada ou para as pessoas que
pertencem aos grupos de risco, uma alternativa muito eficiente para suprir as
necessidade de vitamina D é a toma de suplementos de vitamina [27].
A população dos países nórdicos apresenta défices de vitamina D inferior aos
das populações dos países mais solarengos. Isto se deve principalmente ao facto da
grande maioria da população consumir suplementos e produtos alimentares
fortificados com vitamina D[23].
Os suplementos e produtos alimentares fortificados com vitamina D são uma
fonte segura e eficaz de atingir os níveis ideais de vitamina D.
Considerações sobre o projeto
Os panfletos elaborados foram colocados no balcão de atendimento e estavam
a disposição de todos, os utentes da FC&S são muito recetivos e mostram-se
interessados em consultar e levar consigo os panf letos. Além dos panfletos que
estavam disponíveis no balcão, tinha alguns reservados que eram destinados aos
utentes que tomavam suplementos de vitamina D, especialmente para aqueles que
estavam a iniciar o tratamento. Assim sempre que fornecia este tipo de medicação
entregava juntamente um panfleto e referia brevemente os temas abordados no
mesmo.
Na FC&S, o numero de clientes que faz suplementação em vitamina D é cada
vez maior. Pode observar que a maioria dos clientes que fazem suplementação de
vitamina D são mulheres em fase pós menopausa e idosos.
Existe alguma desconfiança em relação a este tipo de medicação, acredito que
por se tratar de uma vitamina as pessoas não entendem a sua importância para a
saúde e põem em causa a verdadeira necessidade de tomar mais um medicamento.
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Recorrer a informação contida nos panfletos ajudava me a explicar aos utentes porquê
que precisam tomar vitamina D e quais os seus benefícios.
O que pode constatar com este projeto é que atualmente as pessoas, inclusive
as mais velhas, estão muito disponíveis e interessadas em receber informações e em
compreender o porquê que tomam determinados medicamentos. Além disso, estão
muito

mais

informadas

sobre

vários

temas

e

colocam

várias

questões.

Especificamente em relação a temática da vitamina D, elaborar este panfleto foi
especialmente útil para mim, pois permitiu me ter muito mais informação sobre o
assunto e estar mais preparada para responder as duvidas dos utentes.
Por fim, acredito que esclarecer os utentes em relação a medicação que
precisam tomar, principalmente quando esta de destina a patologias menos
“populares”, ajuda a melhorar a adesão à terapêutica.

Projeto II: “Vamos falar de piolhos!”
Contextualização
A vários séculos que os piolhos são fieis hospedes do home m. Apesar dos
métodos e opções para eliminar estes parasitas serem cada vez mais, desde do inicio
dos anos 90 que a prevalência continua a aumentar assim como a sua resistência aos
inseticidas [29]. Atualmente as infestações de piolhos continuam a ser um problema de
saúde publica, que afeta principalmente infantários e escolas.
A farmácia é o principal local a que os pais recorrem na tentativa de encontrar
uma solução para acabar com estes parasitas. Os farmacêuticos têm um papel crucial
no combate aos piolhos, por isso, é fundamental estarem informados sobre o assunto
e preparados para, além de indicarem o tratamento, dar conselhos sobre medidas
importantes para que o tratamento possa ser eficaz.
Provavelmente por se localizar numa zona rodeada por centros escolares,
pude constatar ao longo do estágio, que infestações por piolhos ainda são
efetivamente muito frequentes e que há muitas duvidas por parte dos pais de como
agir corretamente para que o tratamento seja eficaz. Por isso resolvi fazer um folheto
informativo (Anexo II), com o objetivo de esclarecer alguns mitos, dar dicar importantes
para o combate aos piolhos e também para ajudar a promover alguns produtos
preventivos de reinfestação que existem na FC&S e que têm menos saída. As
crianças são os principais afetados por este tipo de pragas, assim achei conveniente
fazer uma apresentação oral numa escola primária para falar sobre o tema. Por fim, e
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como as plataformas multimédia fazem parte do dia-a-dia e são um meio eficaz para
chegar até as pessoas, resolvi fazer um video informativo (Anexo III).

2. Os piolhos
Os piolhos que infestam a cabeça humana (Pediculus Humanus Capitis) são
parasitas externos hematófagos, ou seja, alimentam –se de sangue. São pequenos
insetos, na fase madura medem cerca de 2 a 3 milímetros e têm geralmente uma cor
acinzentada ou castanho claro que escurece após sugarem o sangue. Geralmente
encontram-se perto do couro cabeludo, mais na zona da nuca e atrás das orelhas. É
menos comum mas também podem infestar outras áreas como as sobrancelhas e
pestanas [29].
Os piolhos reproduzem-se muito rapidamente, se não forem eliminados,
facilmente provocam uma pediculose, popularmente designada de infestação de
piolhos!
3. As lêndeas
As lêndeas, são consideradas os ovos dos piolhos, medem aproximadamente 1
milímetro são amareladas, “gordas” e luzidias. Encontram-se junto da raiz, e são mais
difíceis de eliminar, isto porque, quando os piolhos depositam os ovos libertam uma
substância pegajosa que mantém as lêndeas bem fixas ao fio de cabelo [29].
4. Quem pode ter piolhos?
Os piolhos infestam pessoas de todas as faixas etárias, mas são mais comuns
nas crianças com idades entre os 4 e os 11 anos. Por terem o hábito de ter
brincadeiras que envolvem uma maior proximidade e onde há maior probabilidade de
contacto entre os cabelos ou por terem o costume de partilhar objetos como escovas
de cabelo, laços, elásticos ou outros acessórios de cabelo, as meninas são geralmente
mais afetadas do que os rapazes [29].

5. Severidade da infestação
Ter piolhos não é grave, a maioria das infestações resumem –se a uma leve
irritação do couro cabeludo e raramente provocam consequências mais graves.
Contudo se o tratamento não for realizado ou demorar muito tempo ser iniciado, o
numero de piolhos será cada vez maior, o que pode provocar uma comichão severa
devido as mordidelas dos insetos. Isto leva a que a pessoa arranhe constantemente e
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com intensidade a cabeça, o que pode provocar pequenas feridas e desencadear uma
infeção bacteriana secundária.
Pode ocorrer alergia às fezes dos piolhos, geralmente esta situação manifesta-se
através do aparecimento de um rash cutâneo na nuca e atrás das orelhas [29].
6. Como se transmitem?
Os piolhos não saltam, não voam nem nadam, eles deslocam-se rapidamente
ao longo do cabelo através de pequenos ganchos que possuem nas extremidades das
patas. Por isso, a sua principal forma de transmissão é através do contato direto
cabeça-a-cabeça.
Estes parasitas sobrevivem entre 12 a 48 horas fora da cabeça huma na, por
isso, apesar de menos provável, também podem ser transmitidos pela partilha de
alguns objetos, como escovas de cabelo, elásticos, chapéus ou através dos encostos
de cabeça (carros, autocarros, comboios), toalhas de banho e roupa de cama.
Os fatores de maior risco de transmissão são frequentar escolas ou infantários ou ter
crianças na família. Ao contrario do que muitas vez é preconizado, ter cabelo comprido
ou pertencer a classes sociais mais baixas não constitui um fator de risco [29].
7. Sinais de uma possível infestação?
Os piolhos alimentam-se 4 a 5 vezes por dia, eles picam o couro cabeludo e
sugam o sangue. São as picadas e a saliva libertada que provocam incomoda
comichão característica deste tipo de infestação. Comichão no couro cabeludo é o
principal sinal de alerta, no entanto existem casos em que há infestação mas a pessoa
não sente comichão. Por isso, o ideal é que quem têm filhos na família faça
verificações periódicas.
Outro sinal que pode ajudar a identificar uma pediculose é a presença de
pequenos pontos pretos nas almofadas e no couro cabeludo, que correspondem a
resíduos fecais dos piolhos [29].
8. Como detetar a existência de piolhos?
Para confirmar se existe uma infestação o mais prático é fazer um inspeção
visual, num local bem iluminado, dividir o cabelo por pequenas secções e analisar
atentamente cada área. Como já foi referido os piolhos costumam esconder-se mais
na zona da nuca e atrás das orelhas. Já as lêndeas geralmente estão depositadas
junto à raiz do cabelo [30].
Outro método é dividir o cabelo molhado em pequenas secções, passar
repetidamente um pente e por fim limpar o pente a um tecido branco, que permita
confirmar se há ou não piolhos. Para funcionar o pente precisa ser próprio para piolhos
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(cujo o espaço entre os dentes é de cerca de 3mm), dadas as dimensões destes
insetos um pente normal não consegue arranca-los do cabelo [29].

9. Tratamento
Se for detetado algum piolho vivo, todos os elementos que moram na mesma casa
devem iniciar ao mesmo tempo um tratamento adequado e o mais rápido possível.

Existem basicamente 3 métodos para tratar a pediculose, através de inseticidas (morte
química),pela técnica do “wet-combing” (pentear cabelo molhado com pente próprio) e
as formulações à base de silicones (morte física).
Inseticidas
Alguns inseticidas que atualmente ainda são usados para eliminar os piolhos
são a permetrina, o lindano e o benzoato de benzilo.
Estudos revelam que inseticidas com uma formulação a base de álcool são
mais eficazes do que os que possuem uma formulação à base de água. Em contra
partida as formulações com álcool podem causar irritação cutânea e necessitam ser
aplicadas em locais bem ventilados. Em pessoas com asma ou em crianças pequenas
é preferível o uso de formulações aquosas, para evitar a inalação de vapores de álcool
[29].

Permetrina
A permetrina provoca a paralisia e morte dos piolhos por inibição do fluxo iões
de sódio. Pode ser usada como tratamento de primeira linha, no entanto esta descritos
vários casos de resistências [30]. Pode ser usada em adultos e crianças, mas está
contra indicado durante a gravidez e aleitamento e crianças com menos de 6 meses
[31].

Lindano
A solução de lindano é eficaz a eliminar piolhos, no entanto apresenta risco de
neurotoxicidade, principalmente para as crianças, por esta razão o seu uso só é
recomendado quando todas as outras tentativas com outros produtos falharam. O
lindano não deve ser usado quando o couro cabeludo apresenta feridas e também
não é recomendado em pessoas que pesem menos de 50 kg [32].
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Benzoato de benzilo
Como é menos efetivo que os outros antiparasitários, o seu uso não é
recomendado, assim evita-se o aumento das resistências e uma exposição
desnecessária [29].
Para serem eficazes os inseticidas devem ficar em contacto com cabelo
durante várias horas. É aconselhável que a aplicação seja feita no fim da tarde ou
antes de deitar. Nos adultos é recomendado que a aplicação dure de 8 a 14 horas, já
nas crianças o tempo de aplicação não deve ultrapassar as 4 horas. Após o tempo de
aplicação necessário, deve-se lavar bem o cabelo e couro cabeludo para remover todo
o produto [29].
Os inseticidas não conseguem eliminar as lêndeas, logo é necessário uma
nova aplicação do produto 7 dias depois. Os champôs com inseticidas não são
eficazes nem recomendados devido ao elevado grau de diluição.
A falta de eficácia dos inseticidas, está muitas vezes relacionada com aplicar
uma quantidade insuficiente de produto, não cumprir o tempo de aplicação necessário
e não repetir o tratamento 7 dias depois [29].
Devido ao tempo de aplicação demorado, possível toxicidade e falta de eficácia
em muitos casos, atualmente os inseticidas são cada vez menos usados.
Wet combing
O wet combing, é um método físico de eliminar piolhos e lêndeas e consiste em
pentear o cabelo molhado com um pente próprio para piolhos.
O ideal é por um toalha branca nos ombros, dividir o cabelo molhado em
madeixas finas, e passar o pente em cada madeixa desde a raiz até as pontas, e por
fim limpar o pente da toalha para retirar os piolhos e lêndeas, de modo a evitar
devolve-los ao cabelo quando for voltar a passar o pente. É um método meticuloso e
demorado, não é o ideal para quem tem o cabelo muito crespo ou cacheado. O
sucesso do procedimento depende muito do formato do pente, a distancia entre os
dentes do pente deve ser mínima e quanto mais redonda for a ponta do dente menos
eficaz é para remover os piolhos. Como é um procedimento muito demorado é difícil
aplicar de forma eficaz nas crianças, já que estas geralmente não conseguem ficar
muito tempo paradas. Outra desvantagem é que para funcionar tem de ser feito de
forma muito rigorosa. A vantagem é que pode ser aplicado em todas as pessoas,
inclusive nas grávidas [29].
Existe ainda um método de wet combing que usa um pente elétrico, este pente
emite um som continuo que pára quando um piolho fica preso no dente, aí é aplicada
uma pequena carga elétrica que mata o piolho. Não há certezas quanto a eficácia
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deste pente elétrico e os fabricantes alertam que este tipo de pentes não deve ser
usado em pessoas com epilepsia ou pacemakers [29].

Produtos à base de silicones
Os produtos à base de silicones (ex:dimeticone) são formulações não tóxicas
que eliminam os piolhos através de uma ação física, levando à sua morte por
desidratação e/ou asfixia. O mecanismo de ação não está totalmente esclarecido,
aparentemente os silicones conseguem envolver os piolhos numa espécie de bolha
que não os permite manter o equilíbrio hídrico e estes acabem por morrer por
desidratação e asfixia.
Devem ser aplicados no cabelo seco, o tempo de aplicação depende do
indicado pelo fabricante do produto, depois é necessário passar um pente próprio para
piolhos para ajudar remover os piolhos e lêndeas mortos. É possível que numa única
aplicação não sejam eliminados todos os piolhos e lêndeas, só para garantir que não
há uma nova infestação é necessário repetir o procedimento 7 dias depois.
Por ser um método físico os silicones são eficazes até a eliminar piolhos que
apresente resistência aos inseticidas. Além disso a absorção pela pele é mínima ou
inexistente e são raros os casos de irritação da pele ou olhos [29].

As grávidas devem optar pelo método do wet combing ou pelos produtos há
base silicones, por uma questão se seguranças os inseticidas não são recomendados,
já que há uma maior probabilidade de ocorrem reações adversas e toxicidade.
Pessoas com asma ou eczema é recomendado wet combing e produtos há
base de silicone, Uma vez que, o uso de inseticidas está mais associado a casos de
irritação cutânea e as formulações alcoólicas não recomendadas devido a possível
inalação de álcool.
Para as crianças o mais seguro é o uso de produtos a base de silicones e wet
combing. Alguns inseticidas podem ser usados mas com as devidas precauções [29].

10. Como tratar?
O mais usado hoje em dia são os produtos contendo silicones (ex:dimeticone),
devido a sua rapidez, eficácia e segurança. São formulações não tóxicas que eliminam
os piolhos através de uma acção física, levando à sua morte por desidratação e/ou
asfixia.
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O processo depende do produto escolhido mas geralmente consiste em 5 passos:
1. Verificar a presença de piolhos.
2. Impregnar o couro cabeludo e cabelo (de preferência seco) com o produto. E deixar
atuar, respeitando o tempo indicado pelo fabricante.
3. Lavar o cabelo, como usualmente.
4. Passar o pente de metálico próprio para piolhos. Este passo é importante pois é o
pente que permite remover as lêndeas e piolhos mortos.
5. Repetir o tratamento 7 dias depois!
11. A IMPORTÂNCIA DO 5º PASSO!
Ciclo de vida dos piolhos
Cada fêmea de piolho fertilizada põe em média 5 a 10 ovos (lêndeas) por dia,
passados 7 dias esses ovos vão dar origem a novos piolhos. Estes novos piolhos vão
se desenvolver e passados cerca 6 a 10 dias tornam-se adultos e estão prontos para
depositar os seus ovos, iniciando assim um novo ciclo [29].
É possível que na primeira aplicação do produto anti piolhos não sejam removidas
todas as lêndeas ou que algumas delas resistam ao produto. Por isso é importante
voltar a repetir o tratamento 7 dias depois, para garantir que não surgem novos piolhos
e evitar uma reinfestação.
12. Procedimento importantes para evitar uma reinfestação [32]
1 – Verificar os cabelos de toda a família. Todos os elementos que tenham piolhos
vivos devem fazer o tratamento ao mesmo tempo.
2 – Os piolhos sobrevivem 48h fora da cabeça humana! Por isso todas as roupas
usadas nos 2 dias antes do tratamento assim como roupas de cama, toalhas,
chapéus, brinquedos e escovas de cabelo devem ser lavadas a temperaturas iguais ou
superior a 60ºC.
3 – Os objetos ou roupas que não possam ser lavados a 60º podem ser fechados
num saco plástico por duas semanas.
4 – Aspirar toda a casa, principalmente tapetes e sofás, para evitar uma reinfestação
por piolhos que possam ter caído nas superfícies.
5 – Aspirar o carro, incluindo as cadeirinhas das crianças e com especial atenção os
encostos de cabeça.
6 - Evitar a partilha de objetos como chapéus, bonés, fitas, escovas de cabelo.
7 – Manter os cabelos compridos apanhados, ajuda a restringir o movimento dos
piolhos. não há motivos para cortar os cabelos, visto que os piolhos conseguem viver
em cabelos com 1 cm de comprimento.
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8 – Evitar o contacto cabeça-a-cabeça, evita a principal via de transmissão dos piolhos
9 – Inspecionar com regularidade a cabeça e cabelos para prevenir reinfestações, uma
maneira prática é pentear o cabelo molhado com o pente metálico próprio para
piolhos.
10 – Informar o infantário ou escola sobre a situação.
13. Porque que o tratamento falha
Por vezes o tratamento não é eficiente, as causas mais comuns para que o tratamento
falhe são [32]:
- Aplicar pouco produto anti-piolhos, é conveniente que o cabelo fique bem
impregnado com o produto par que este consiga eliminar todos os piolhos.
- Pouco tempo de contacto do produto com o cabelo. é importante respeitar o tempo
que é indicado pelo fabricante, os produtos têm um tempo de ação ideal para
conseguir matar os insetos, caso o tempo de aplicação seja menos que o indicado é
possível que os piolhos e principalmente as lêndeas consigam resistir.
- Não repetir o tratamento 7 dias depois da primeira aplicação. Como já foi referido é
possível que alguns piolhos e principalmente lêndeas consigam resistir a primeira
aplicação, se o tratamento não for repetido 7 dias depois, existe a possibilidade de
haver um reinfestação.
- Ausente ou deficiente limpeza das roupas, ambiente (casa, carro) e objetos que
possam estar infestados. O procedimento de limpeza do ambiente é crucial, mesmo
que a desinfestação da cabeça seja bem sucedida se houver piolhos vivos em locais
em que a cabeça limpa, estará novamente em contato há uma grande probabilidade
de reinfestação, uma vez que os piolhos conseguem sobreviver ate cerca de 48 horas.
14. Produtos que ajudam a prevenir uma no infestação
Após garantir que ocorreu uma eliminação completa de todos os piolhos e lêndeas,
existem vários produtos no mercado que podem ajudar a prevenir uma nova
infestação, por exemplo:
- Champô Pós-Tratamento: possuem silicones nas suas formulações, o que
proporciona um ambiente desfavorável ao reaparecimento de piolhos e lêndeas.
Podem ser usados diariamente, são especialmente úteis para as crianças que
frequentas infantários ou escolas [34].
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- Sprays anti-piolhos. São sprays que contêm silicone e óleos essências (tea tree oil)
na composição, facilitam o pentear dos cabelos e protege contra os piolhos. [35]
- Fita elástica para o cabelo impregnada com óleos essenciais. Os óleos
essenciais ( tea tree oil ou óleo de lavanda) são usados a muitos anos na medicina
tradicional para eliminar os piolhos, mas provavelmente devido a falta de
reprodutibilidade dos resultados teste não são usados como tratamento antiparisitário.
No entanto pode ser usado para repelir e ajudar a prevenir uma nova infestação,
existem no mercado fitas que libertam gradualmente óleos essenciais e que repelem
os piolhos [33].
A função destes produtos é repelir os piolhos e evitar uma nova infestação. A
concentração de produto anti piolhos contida neles não é suficiente para matar os
piolhos por isso não devem ser usados como tratamento!
15. Piolhos na escola
Os piolhos não são vetores de doenças infeciosas e geralmente uma
infestação só é identificada dias ou até semanas após o seu inicio, por isso não faz
sentido nem há razões para crianças com piolhos deixarem de frequentar a escola ou
serem isolados do resto dos colegas [29]. No entanto deve ser tratada o mais rápido
possível, quanto mais tempo passar maior será o numero de piolhos, maior a
probabilidade de infestar outras crianças e mais difícil será de tratar.

Os piolhos podem infestar tanto um cabelo limpo como um cabelo sujo, ter
piolhos NÃO É uma questão de falta de higiene. É um problema que pode afetar
qualquer pessoa de qualquer idade ou classe social.

Considerações sobre o projeto
Acredito que a função dos farmacêuticos na sociedade vai muito além do
atendimento ao balcão da farmácia e que podem contribuir de forma ativa para
melhorar a saúde publica, principalmente da comunidade em que a farmácia está
inserida. Na temática piolhos, as crianças ocupam um papel central, por isso, também
devem serem instruídas sobre o assunto. Um comportamento apropriado por parte
delas pode ajudar evitar o desencadear de uma praga. Além disso, muitas vezes os
pais quando se dirigem a farmácia não têm tempo para ouvir explicações demasiado
demoradas, ensinar os pais através dos filhos pode ser uma boa alternativa. Por isso,
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resolvi ir a uma escola primária da área, para falar sobre piolhos com as crianç as e
incentivar a que transmitam o que aprenderam aos pais.
A escola escolhida foi a Escola Básica do 1º ciclo – Nova da Póvoa de Varzim.
A apresentação foi feita para os 178 alunos que frequentam a escola. Para que
ocorresse de uma forma mais organizada, optei por ir separadamente a cada uma das
8 salas, são 2 salas de cada ano letivo de 1º ao 4º ano. Antes de fazer apresentação
na escola, os temas foram expostos e aprovados pela diretora do agrupamento de
escolas DR. Flávio Gonçalves, ao qual a escola EB1 NOVA pertence.
O projeto consistiu numa apresentação oral para as crianças, com especial foco na
importância das atitudes delas para a eficácia do tratamento e prevenção da
propagação dos piolhos, e numa conversa descontraída para estas pudessem falar
livremente sobre o tema e esclarecem as suas duvidas.
A intensão era que a informação também chegasse aos pais, para isso, foi
distribuído por todas as crianças um panfleto informativo para ser entregue aos
educadores.
A experiência foi muito positiva e superou as expectativas, não esperava que
as crianças se fossem interessar tanto pelo assunto e participar de forma tão ativa na
ação educativa.
Nos dias atuais as redes sociais têm um peso cada vez maior, e são uma
importante ferramenta para os estabelecimentos chegarem até aos seus clientes. Para
além do lado promocional que proporciona também pode ser um bom veiculo para
transmitir informações uteis. Assim, achei por bem fazer um vídeo com dicas sobre o
tema piolhos para colocar no Facebook da FC&S. A intenção de compartilha-lo nas
redes sociais da farmácia, era fazer com que a informação chegasse a um publico
maior e mais variado, além de ser um forma diferente e mais atual de passar
informação. Os folhetos informativos também ficaram expostos no balcão da farmácia
à disposição dos clientes.
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Resumo
A etapa final do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade
de Farmácia da Universidade do Porto, consiste na realização de um estágio
curricular, que permite um maior contacto com o mundo profissional.
O presente relatório descreve o estágio desenvolvido no Hospital de Braga,
que permitiu a integração numa equipa dinâmica e multidisciplinar. Durante o período
do estágio, tivemos a oportunidade de semanalmente, contactar com as diferentes
áreas hospitalares, desde os citotóxicos, à distribuição unitária, preparações estéreis,
entre outras. Em todas estas áreas foi-nos possível a aquisição de conhecimentos,
que não foram estudados ao longo do curso.
Tivemos também a oportunidade de contactar com áreas como a oncologia,
nomeadamente no Hospital de Dia Oncológico em que entramos em contacto com os
pacientes e toda a equipa de enfermeiros que os acompanha.
Estas experiências permitiram um maior crescimento a nível profissional, e uma
maior aquisição de conhecimentos a nível hospitalar.
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Hospital de Braga
Gestão nos Serviços Farmacêuticos
A gestão dos stocks compreende

uma etapa fundamental ao bom

funcionamento do hospital, uma vez que permite que os medicamentos sejam
dispensados de forma racional, assegurando que cada doente usufrua de todas as
condições necessárias à sua terapêutica.
Este método permite evitar ruturas de stocks, que poderiam afetar o normal
fornecimento da medicação aos doentes, garante armazéns organizados e permite,
desta forma uma monotorização dos consumos, com propostas de melhoria
continuada.

- Seleção
No HB, a seleção de medicamentos vai ter como base o Formulário Nacional
de Medicamentos (FNM). De acordo com as necessidades terapêuticas dos doentes, a
Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) tem autonomia para adicionar produtos,
os designados produtos extra-formulário, que necessitam de autorização prévia e de
uma justificação para o seu uso. Como se trata de produtos que não são do FNM,
podem não existir em stock nos SF, pelo que a sua disponibilidade pode não ser
imediata.

- Aquisição
A aquisição dos produtos necessários é realizada pelos farmacêuticos
responsáveis, com base no ponto de encomenda de cada produto. Este ponto é
definido em função do consumo médio, do stock de segurança, da dimensão da
embalagem, do tempo de entrega e da quantidade mínima a encomendar.
Sempre que é necessário a aquisição de um produto novo que tenha sido
previamente autorizado, é criado um código no sistema informático e uma ficha que
contenha todas as informações acerca do produto.

- Controlo de stocks
Periodicamente, é realizado um inventário dos stocks existentes no armazém
dos SF (Anexo 1) e nas Farmácias Satélite. As discrepâncias que sejam detetadas
nestes inventários, têm de ser analisadas de modo a proceder à sua correção.
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De modo a garantir que não haja ruturas de stocks, o FR analisa diariamente
os produtos com pouco stock. Aquando de uma rutura e caso não seja possível a sua
resolução, o FR avisa os colaboradores dos SF e SC de que o produto se encontra em
rutura. Uma forma de resolução é o pedido de empréstimo a outras instituições de
saúde, sendo que é regularizado logo que possível pela restituição do produto.

- Receção e Armazenamento
Os SF dispõem de uma área própria para a receção de produtos, separada das
restantes áreas de armazenamento. É nesta zona que um AO e um AT rececionam os
produtos farmacêuticos, sob a supervisão do FR pela gestão. Posteriormente, o
armazenamento fica a carga de um AO. A fase de armazenamento deve ser realizada
logo após a receção, sendo os produtos colocados em carrinhos de acordo com as
rotas estabelecidas.
Os medicamentos são armazenados em estantes ou paletes, por DCI e
segundo o princípio de ‘first expired first out’. Nos armazéns é realizada uma
monitorização da temperatura (Tmáx =25 °C) e da humidade (máximo 60%), através
do registo diário das mesmas pelo AO. Os frigoríficos e as arcas possuem um sistema
automático informático (sistema ViGIE) de monitorização da temperatura (entre 2 a 8
°C). No caso de ocorrer um desvio destes parâmetros, os farmacêuticos são avisados
via e-mail.

Comissões Técnicas
No HB existem várias comissões técnica (CT) entre elas destacam-se a
Comissão de Ética para a Saúde (CES), Comissão de Gestão de Risco (CGR),
Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e o Grupo Coordenador Local do
Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos
(GCL-PPCIRA). São órgãos consultivos e multidisciplinares cujo principal objetivo é
implementar normas e procedimentos para uma prática clínica segura e eficaz
salvaguardando assim a saúde pública. A colaboração entre as diversas Comissões e
também com a Comissão Executiva (CE) é crucial para a qualidade e segurança dos
cuidados prestados pelo HB. Os FH desempenham um papel fundamental em todas
as comissões referidas.

Comissão de Ética para a Saúde do Hospital de Braga (CESHB)
A CESHB tem a função de assegurar os padrões de ética no exercício das
ciências médicas, promovendo a análise e reflexão sobre a prática biomédica que
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envolva questões éticas e emitindo pareceres sobre as mesmas, de forma a proteger a
dignidade e integridade humana e salvaguardar o exercício do consentimento
informado, com base no respeito pela vontade dos utentes e pelo direito de objeção de
consciência por parte dos profissionais de saúde. O regulamento que rege a CESHB
está de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º97/95, de 10 de Maio [1] e na Lei
n.º21/2014, de 16 de Abril [2]. A CESHB é um órgão consultivo, independente e
multidisciplinar. A designação dos seus constituintes é da responsabilidade do diretor
clínico do HB e sujeita a aprovação da Comissão Executiva. No HB a CESHB é
constituída por um farmacêutico, três médicos, dois enfermeiros e um jurista.
Todos os membros da CESHB estão sujeitos ao dever do sigilo relativamente
aos assuntos respetivos à Comissão. Nos ensaios clínicos e nos estudos de
intervenção de dispositivos médicos, sempre que a CESHB for considerada Comissão
de Ética Competente (CEC), tem como entre outras competências a responsabilidade
de avaliar e monitorizar, de forma independente, as práticas clínicas em especial em
relação aos aspetos metodológicos, legais e éticos principalmente no que diz respeito
à segurança e integridade dos participantes. Sempre que considere necessário a
CESHB pode solicitar o apoio de outros técnicos ou peritos ou consultar outras
Comissões como o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, a Comissão
de Ética para a Investigação Clínica (CEIC), as ordens ou associações de quaisquer
profissionais de saúde.

Programa

de

Prevenção

e

Controlo

de

Infeção

e

Resistência

aos

Antimicrobianos (PPCIRA)
O controlo de infeção é um fator essencial nos cuidados prestados aos
doentes, não só pelos riscos que uma infeção acarreta para a saúde do doente, como
também pelos custos que lhe estão associados e pela insegurança que gera junto dos
utilizadores das instituições cuidadoras. Além disso, a nível nacional a prática da
prescrição de antibióticos também é algo passível de revisão e a taxa crescente de
resistências é preocupante.
No HB existe uma comissão denominada GCL - PPCIRA com a função de
identificar as evidências e integrá-las na prática clínica com o objetivo de prevenir as
infeções associadas aos cuidados de saúde (IACS), promovendo assim a segurança e
qualidade dos cuidados prestados aos doentes e a segurança dos profissionais e
visitas. São os órgãos de gestão de cada instituição os responsáveis por nomear os
Grupos Coordenadores Locais do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e
Resistência aos Antimicrobianos (GCL-PPCIRA).
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Segundo o Despacho nº15423/2013 [3] os GCL-PCCIRA devem ter uma
natureza multidisciplinar sendo constituídos por médicos, enfermeiros, farmacêuticos e
outros técnicos de saúde ligados à área de intervenção. Entre outras funções é da
responsabilidade do GCL-PCCIRA elaborar normas e recomendações de boas
práticas, alertar para o uso adequado e para a monitorização dos antibióticos e por dar
formação e informação aos profissionais de saúde, visitantes e doentes. A ação dos
GCL-PCCIRA é fundamental para garantir a comunicação entre todas as partes
intervenientes no processo e assim melhorar e eficácia e qualidade das medidas
adotadas.

Comissão de Gestão de Risco
A CGR é o órgão responsável por identificar, prevenir e controlar factores de
risco com o intuito de evitar situações de risco mas principalmente garantir uma
resposta rápida e eficiente caso estas aconteçam e assim zelar pela segurança de
utentes, visitantes e profissionais de saúde do HB. Para promover métodos de
trabalho, práticas e instalações mais seguras foi criado o programa HER+ - Health
Event & Risk Management - cujo principal objetivo é incentivar os profissionais do HB
a reportarem todos os incidentes que justifiquem ser registados independente da sua
natureza, desde a queda de uma paciente de uma cama, a um erro na administração
de um medicamento. Além da denúncia do incidente o site também permite que os
utilizadores proponham soluções para a respetiva ocorrência. Os incidentes de cada
mês são analisados pelas entidades responsáveis o que permite a implementação de
medidas corretivas como o objetivo de melhorar da segurança de todos os que
frequentam o HB.

Comissão de Farmácia e Terapêutica
A função da CFT é promover uma melhor gestão e utilização do medicamento
garantindo assim uma terapêutica de qualidade, segura e eficaz. A CFT é um órgão
consultivo e multidisciplinar constituído por no máximo 6 elementos, 3 farmacêuticos e
3 médicos. Está entre as funções da CFT avaliar a correta terapêutica prescrita aos
doentes, informar sobre o uso correto dos medicamentos, autorizar o uso de novos
medicamento no HB, elaborar a lista dos fármacos de emergência existentes nos SC,
avaliar protocolos e definir orientações terapêuticas, etc. A articulação da CFT com
outras CT como Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica, o CES ou PPCIRA
contribui para a qualidade do trabalho desenvolvido.
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Distribuição de Fármacos
Distribuição Clássica
A Distribuição Clássica (DC) compreende a reposição semanal dos stocks de
cada SC, baseado num pedido informático que é realizado pelo enfermeiro
responsável. O stock em cada SC é previamente definido entre os SF e os SC, tendo
em conta as necessidades especificas de cada serviço. No HB existe uma sala
destinada ao apoio à DC onde são colocados os pedidos para que sejam
posteriormente entregues.
O pedido pelos SC tem de ser realizado até às 13h do dia anterior ao
estabelecido para reposição. Após a validação do pedido, o FR coloca o número do
registo que é gerado pelo sistema, no quadro que está destinado à DC.
Posteriormente, o AO efetua o picking da medicação que cada pedido contempla. A
entrega é feita um dia após a preparação do pedido.
Caso o stock disponível supere os gastos previstos do pedido semanal, o
enfermeiro poderá realizar um pedido urgente. Este pedido é feito até às 13h para que
possa ser entregue no mesmo dia, e está assinalado informaticamente a cor vermelha.

- Armazéns Avançados:
Os Armazéns Avançados correspondem ao stock de produtos farmacêuticos
que se encontram nos SC, em quantidades previamente estipuladas e tendo por base
os registos de consumo efetuados. A implementação deste processo permite
simplificar o processo logístico, otimizar e controlar os stocks de forma mais clara.
A maior parte dos serviços implementou este método de reposição de stocks, à
exceção dos seguintes: serviço de urgências, bloco operatório (BO), Unidade de
Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP) e Unidade de Cuidados Intermédios
Neurocríticos (UCIN).

- Bloco Operatório:
O BO possui um stock de diversos medicamentos extra-formulário, que dada a
necessidade urgente durante cirurgias, foram contemplados no stock. A reposição
destes é feita pelos SF, mediante preenchimento de um extra-formulário. São
exemplos de medicamentos que são repostos deste modo, o Sugamadex 200 mg/2mL
e o Acetonido de Triamcinolona 40 mg/mL.
A farmácia satélite do BO é composta pela farmácia central, pelo recobro de
cirurgia convencional, pelo recobro de cirurgia de ambulatório, pela sala de cesarianas
e pela sala de histeroscopias. O stock existente no BO foi previamente definido pelo
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Farmacêutico Responsável e Enfermeiro Chefe, com aprovação da Direção de Serviço
do BO e da Direção dos SF. A contagem e reposição é feita pelo AO em dias
estabelecidos.
Os restantes medicamentos extra-formulário necessários para uma cirurgia,
devem seguir o procedimento normal de autorização e apenas serão fornecidos com a
autorização prévia dos órgãos de administração e gestão de produção. A dispensa de
medicação de cirurgia de Ambulatório é feita para um período máximo de 7 dias.
Foram criados 3 kits distintos: protocolo A (paracetamol 1000 mg PO),
protocolo B (ibuprofeno 400 mg PO) e protocolo C (tramadol 50 mg PO + ondansetrom
8 mg SOS). Nos kits está indicado qual o protocolo, a posologia e o modo de
administração. A reposição do stock dos kits é efetuada pelos SF, mediante envio da
prescrição médica.

- Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP):
Na UCIP existe um armazém avançado constituído por um armário
automatizado que permite o armazenamento e a dispensa – Pyxis® (Anexo 2). O
Pyxis® é constituído por duas partes, a Estação do Sistema Pyxis® Medstation® 3500
que existe na UCIP e pela consola do Sistema Pyxis® Medstation® 3500 que existe
nos SF. Este sistema é gerido por um software e os farmacêuticos estão autorizados a
efetuar a reposição da medicação bem como alterar stocks e eliminar determinados
medicamentos da Pyxis. Os enfermeiros apenas podem retirar a medicação.

- Unidade de Cuidados Intermédios Neurocríticos (UCIN)
Na UCIN, assim como a UCIP, não faz parte do circuito de distribuição de dose
unitária. Este serviço tem um stock de medicamentos que é feito com base nos
consumos anuais do serviço. A gestão dos stocks é baseada no método Kanban e
sempre que necessário, a reposição é feita às 3ª feiras, 5ªfeiras e Sábados.

Distribuição Diária de Dose Unitária (DDDU)
A DDDU permite o fornecimento de medicamentos de forma individualizada,
aumentando assim a efetividade e segurança no uso da medicação. Desta forma,
permite reduzir os custos associados ao tratamento, uma vez que são usados de
forma racional.
A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) permite a dispensa
individualizada por dia e por doente, sendo os medicamentos enviados para o SC, em
gavetas próprias, com o nome do doente, número do processo, serviço e cama. Após
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prescrição médica e validação farmacêutica, a medicação é preparada para que, no
horário estabelecido seja entregue nos SC e administrada aos utentes.
No HB, a DDDU compreende dois equipamentos semiautomáticos: Kardex
(Anexo 3) e o Fast Dispensing System (FDS). No caso de medicamentos que não se
encontram parametrizados nestes equipamentos, designados por brancos, o FR emite
uma lista para que os técnicos coloquem manualmente. Estas etiquetas são emitidas
pelo FR após validação de cada SC.
- Fast Dispensing System:
A FDS situa-se numa área fechada adjacente à preparação propriamente dita,
e destina-se essencialmente à reembalagem de formas farmacêuticas orais sólidas. O
aparelho está organizado em cassetes em forma de carrossel rotativo, calibradas para
uma determinada forma farmacêutica oral sólida.
A FDS também possui um tabuleiro que permite a reembalagem das formas
farmacêuticas orais sólidas. Cada embalagem selada contêm discriminada a

DCI,

dosagem, data da reembalagem, lote de fabrico, prazo de validade, lote interno e
laboratório.
- Kardex
O Kardex® é um equipamento semiautomático rotativo de armazenamento e
dispensa de medicamentos. É constituído por prateleiras móveis que contém gavetas
de vários tamanhos, cada gaveta contém um único medicamento. O aparelho possui
ainda um ecrã onde constam informações relativas a cada medicamento. Existe uma
zona ao lado do aparelho, designada de zona dourada, onde são armazenados os
medicamentos com maior saída e rotatividade.
A dispensa dos medicamentos pelo Kardex® é complementada com a emissão
de

listagem de incidências

(rotura no aparelho) e

de externos (produtos

parametrizados) que, devido ao tamanho ou condições de conservação não estão
armazenados no interior do Kardex®.
Os medicamentos fornecidos em DIDDU e não administrados aos utentes são
devolvidos aos SF. A medicação preparada é verificada, de forma aleatória, antes da
sua distribuição ao SC, pelo farmacêutico responsável pelo serviço e registada em
impresso próprio. As não conformidades detetadas são corrigidas.
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Distribuição em regime de ambulatório
Existem tratamentos que devido às caraterísticas da patologia em questão
como a possibilidade de apresentarem efeitos secundários graves ou a necessidade
de se assegurar e controlar a adesão à terapêutica exigem um acompanhamento
farmacêutico continuo. A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório
permite que estes doentes, na maioria das vezes crónicos, tenham acesso à
medicação necessária e a um acompanhamento contínuo e individualizado sem que
necessitem ficar em regime de internamento. Isto além de reduzir os custos
hospitalares, garante uma melhor qualidade de vida e reduz os riscos para a saúde do
doente.
A unidade de ambulatório (UA) do HB é constituída por uma sala de espera,
um consultório e um armazém. O consultório assegura aos pacientes a toda a
privacidade necessária e o armazém, ambiente com controlo diário de temperatura e
humidade, garante as condições de conservação ideais para os medicamentos.
Os medicamentos dispensados na UA são comparticipados a 100% para todos
os doentes e possuem um suporte legal. Para que um medicamento possa ser
dispensado pela UA, no início do tratamento ou sempre que haja alguma alteração na
terapêutica é necessário que o médico além da prescrição médica preencha um
pedido de autorização de dispensa de medicamentos em regime de ambulatório, neste
extra formulário tem de constar a dose, frequência de administração e a justificação
clínica para a toma dessa medicação. A autorização da dispensa é da exclusiva
responsabilidade dos órgãos de administração e gestão do HB, a não ser que se trate
de um medicamento off-label nestes casos também é necessário a aprovação da CES.
Os medicamentos só podem ser dispensados ao doente após a autorização ser
concedida. Existem casos em que a UA cede medicação a doentes externos ao HB e
que estão a ser seguidos em consultas especializadas e certificadas, ao abrigo do
Despacho 18419/10, de 2 de Dezembro [4]. O consultório médico prescritor tem de
estar registado no site da direção geral de saúde. Nestes casos os doentes, no
momento da dispensa, devem se fazer acompanhar de uma prescrição médica
externa ao hospital e de um relatório do médico especialista.
Após a data de prescrição, as receitas médicas têm uma validade de 4 meses,
no entanto a medicação só pode ser fornecida para o período de um mês. Em casos
pontuais é possível fazer um pedido à administração do HB a justificar a necessidade
de levantar a medicação para mais de um mês, caso o pedido seja autorizado a
dispensa pode ser efetuada. Quando um utente vai iniciar um tratamento ou há
alguma alteração no regime terapêutico é necessário que seja o próprio doente a
8

dirigir se ao ambulatório. Na primeira vez que o doente se dirige ao ambulatório é lhe
atribuído um cartão de identificação com o nome do utente e numero do respetivo
processo e onde é possível registar a data dos próximos levantamentos. Nesta
primeira dispensa o farmacêutico faz uma exposição mais detalhada sobre o
tratamento que o doente vai iniciar, daí a importância deste estar presente. Nas
próximas dispensas não é necessário que seja o próprio utente a levantar a
medicação, qualquer pessoa o pode fazer desde que se faça acompanhar do respetivo
bilhete de identidade/cartão de cidadão e do cartão de identificação da UA do utente.
A pessoa que levanta a medicação tem de assinar um termo de responsabilidade onde
se responsabiliza pelo levantamento e pela correta utilização e conservação da
mesma e um documento com a discriminação da medicação e quantidades que foram
dispensadas.
No

ambulatório

existem

alguns

medicamentos

que

necessitam

de

procedimentos específicos. Por exemplo no caso da hormona de crescimento, como
se tratam de crianças é necessário definir no início do tratamento um responsável pelo
levantamento da medicação. Se no futuro for impossível ao cuidador responsável fazer
o levantamento, este tem de assinar uma declaração em que autoriza outra pessoa a
levantar a medicação. As informações sobre cada criança e seu responsável estão
contidas num dossier, onde consta também uma folha de dispensa que tem de ser
assinada pelo farmacêutico e pelo responsável pela criança em cada levantamento.
Como se tratam de crianças em fase de desenvolvimento é natural que dose de
hormona de crescimento vá aumentando com o tempo, por isso nestes casos ao
contrário do procedimento habitual, não é necessário um novo preenchimento e
autorização do respetivo extra formulário sempre que haja aumento da dose. Outro
medicamento que segue regras específicas é a talidomida, neste caso a validade da
prescrição médica é de 3 meses. Caso se trate de uma mulher com potencial de
engravidar, a validade passa a ser de 1 mês dado o potencial teratogénico da
talidomida, e o tratamento só terá continuidade após a confirmação de um resultado
negativo do teste de gravidez. A dispensa da talidomida está dependente da
apresentação do Formulário de Autorização da Prescrição e do Livro do doente.

Medicamentos Sujeitos a Legislação Restritiva
Controlo de Substâncias Estupefacientes e Psicotrópicas
Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, estão sujeitos a um controlo
legislativo específico, de acordo com a Lei nº7/2017, de 2 de março [5] e da Portaria
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nº981/98 de 8 de junho [6]. Por isso, é crucial que o percurso que vai desde a
aquisição, armazenamento e distribuição, siga procedimentos especiais.
A aquisição destes medicamentos, passa pela elaboração de uma nota de
encomenda e do preenchimento do anexo VII, devidamente assinado pelo FR e
carimbado pelos SF. Este anexo é, posteriormente, enviado aos laboratórios pelo
correio, juntamente com a nota de encomenda. Terá de ser enviado em duplicado para
que o Diretor Técnico do laboratório possa preencher os dados relativos ao
fornecedor. Ao culminar todo este processo, o original do anexo é devolvido aos SF e
o duplicado fica no laboratório. No HB, estes procedimentos seguem o método de
Kanban (Anexo 4). O FR quando deteta a necessidade de compra de determinado
medicamento informa o AT, e este por sua vez vai proceder à elaboração da nota de
encomenda. Na receção destes medicamentos, o AO coloca o produto e o anexo VII
devidamente preenchido, na sala de armazenamento para que o FR possa conferir e
armazenar o produto. O armazenamento dos medicamentos psicotrópicos e
estupefacientes é feito numa sala individual protegida com sistema de leitura
magnética para abertura. Contém três cofres, sendo os medicamentos colocados por
ordem crescente de Denominação Comum Internacional (DCI) e devidamente
identificados.
Aquando da prescrição médica destes medicamentos, o enfermeiro de cada
piso recorre ao stock existente, registando esses dados num impresso em duplicado o
designado Anexo X (Anexo 5). Este registo não pode conter rasuras e tem de ser
devidamente preenchido. Cada impresso só contém registos da administração de um
único fármaco. O AO irá proceder à entrega destes medicamentos, já previamente
preparados pelo FR, devendo este assinar o impresso, assim como o enfermeiro que o
recebe.
Quando um medicamento não se encontra em stock, o enfermeiro responsável
pode recorrer aos SF pedindo um stock temporário. Neste caso, o anexo X é
preenchido indicando que se trata de um stock temporário. Quando o doente em
questão tem alta ou suspende a terapêutica, o enfermeiro preenche um novo Anexo X
para proceder à devolução do stock temporário.
Cada SC tem um stock previamente estipulado entre a direção do serviço, a
direção de enfermagem e a direção dos serviços farmacêuticos. Caso seja necessário
alterar estes valores, é preenchido o Anexo X, especificando a alteração e a causa da
mesma.
Existem casos particulares como a administração da metadona que têm um
procedimento específico, sendo da responsabilidade da Administração Regional de
Saúde (ARS). No HB, existe nos SF metadona de 10 mg e de 40 mg em stock.
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Quando é necessário repor stock, o FR solicita à ARS, mais concretamente ao
Departamento CRI (Centro de Repostas Integradas). A distribuição de metadona
segue um procedimento diferente, e numa fase inicial o enfermeiro é responsável por
informar os SF que o doente se encontra inserido no programa de distribuição de
metadona. Posteriormente, o Farmacêutico responsável, informa o CRI e solicita a
prescrição médica. Para terminar, esta prescrição é enviada para os SC que efetua a
sua requisição através do Anexo X.
A documentação que está inerente a todos estes procedimentos é arquivada
pelo FR, e conservada durante 3 anos.
No caso de existirem medicamentos fora do prazo de validade, os SF têm de
comunicar ao INFARMED acerca da data e local da inutilização e aguardar por uma
decisão da parte desta instituição. A inutilização deve ser acompanhada pelo FR que
elabora um auto, e por uma testemunha. Todas as informações são posteriormente,
enviadas ao INFARMED.
Hemoderivados
Os medicamentos derivados do sangue ou do plasma humano, caraterizam-se
por serem medicamentos biológicos preparados à base de constituintes do sangue,
entre os quais, albumina, fatores de coagulação e imunoglobulinas de origem humana.
Este grupo de medicamentos está sujeito a legislação própria, de acordo com o
Despacho Conjunto nº 1051/2000, de 14 de Setembro, 2ªsérie [7]. Os fatores de
coagulação não classificados como hemoderivados não são abrangidos por esta
legislação.
Relativamente ao HB, os medicamentos hemoderivados são geridos pelo
método Kanban, sendo da responsabilidade do FR. No que concerne ao plasma
humano inativado, o pedido é feito pelo serviço de Imunohemoterapia aos SF.
Ao serem rececionados, os medicamentos hemoderivados têm de ser
acompanhados pelo respetivo Certificado de Autorização do Lote (CAUL), emitido pela
Direção de Qualidade do INFARMED. Este certificado tem como papel principal
atestar a sua utilização terapêutica. No que diz respeito aos fatores de coagulação,
estes são igualmente acompanhados de um Certificado de Aprovação emitido pelo
laboratório responsável pela sua comercialização.
Relativamente ao armazenamento existe, uma sala específica designada
‘Armazém de Hemoderivados e Fatores de Coagulação’ onde se armazenam estes
medicamentos. Excetuam-se aqueles que têm necessidade de armazenamento a
baixas temperaturas (2ºa 8ºC) que são guardados no ‘Armazém do Frio’.
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A requisição clínica é realizada em impresso de modelo próprio, Modelo nº
1804 exclusivo do Instituto Nacional Casa da Moeda, constituído por duas vias, a ‘Via
Farmácia’ e a ‘Via Serviço’ (Anexo 6). Estes dois documentos têm o mesmo número
de série, mas são arquivados em diferentes locais. A ‘Via Farmácia’ é arquivada nos
SF e a ‘Via Serviço’ é arquivada no processo clínico do doente.
Todos os medicamentos hemoderivados fornecidos são identificados com o
nome do doente, serviço clínico, quantidade e condições de conservação. O registo de
consumo é, posteriormente, efetuado pelo FR.
Casos Particulares
- Hospital de Dia Médico, Oncológico e Pediátrico: Os tratamentos neste caso são
previamente agendados e as requisições são enviadas, para que sejam fornecidos os
medicamentos dias antes da sua realização. Para tal, no HB existe informaticamente
um ficheiro Excel que está acessível a todos os farmacêuticos, que contém todas as
informações acerca dos doentes.
- Serviço de Imunohemoterapia: Os medicamentos hemoderivados e fatores de
coagulação que são fornecidos a este serviço destinam-se à reposição de stock, de
acordo com a prescrição efetuada. Esta é feita pelo modelo próprio ou na forma de
receita médica caso se trate de fatores de coagulação recombinantes.
- Plasma Fresco Congelado: A sua reposição é mediada pelo Serviço de
Imunohemoterapia, uma vez que é o único SC que o contém em stock. O plasma tem
de ser conservado a temperaturas inferiores a -18ºC, pelo que a embalagem é apenas
aberta no serviço de Imunohemoterapia.
Semestralmente são realizadas auditorias ao stock de medicamentos
hemoderivados e fatores de coagulação existentes, em que são controladas as
quantidades e o prazo de validade. No final, é preenchido um relatório que é arquivado
nos SF.

Gases Medicinais
De acordo com o Estatuto do Medicamento, aprovado pelo Decreto-Lei nº
176/2006,

de

30

de

agosto

[8],

os

gases

medicinais

são

considerados

medicamentos/dispositivos médicos, na sua forma pura ou em mistura. Assim, tal
como os restantes medicamentos, estes estão sujeitos a pedido de Autorização de
Introdução no Mercado.
Os principais gases medicinais que se encontram no HB são o ar medicinal, o
oxigénio medicinal, o protóxido de azoto medicinal e o dióxido de carbono medicinal.
Estes são fornecidos a todos os pisos do internamento através de um circuito fechado
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constituído por canalizações de cobre, reguladores de pressão e caudalimetros.
Existem GM que também são armazenados em cilindros, sendo possível a sua
distribuição de forma semelhante aos medicamentos normais, com reposição dos
níveis, uma vez que são transportáveis.
Todos os serviços têm um stock definido para os gases medicinais, sendo esse
valor da responsabilidade da Direção do Serviço, do enfermeiro e dos SF. O stock, por
norma, é reposto através da substituição de garrafas vazias pelas garrafas cheias. O
registo do consumo é feito informaticamente (Anexo 7).
A contagem das garrafas de oxigénio 5l Oxipra é um cargo do AO, que regista
no impresso específico IMP.SF. 076 – Contagem de Garrafas de Oxigénio nos SC.
Este registo é posteriormente, entregue ao FR que dá indicação da quantidade de
garrafas que devem ser distribuídas. O Transporte é realizado pelo AO, num
transporte próprio, cumprindo todas as normas de segurança.
Como todos os restantes medicamentos, é necessário que haja um
acompanhamento

farmacoterapêutico

e

de

farmacovigilância

por

parte

dos

farmacêuticos.

Preparação de manipulados estéreis
Método de trabalho
No HB a produção de preparações estéreis é da responsabilidade dos SF.
Nesta unidade são produzidos três tipos de preparações: citotóxicos, colírios e
nutrição parentérica. A preparação de medicamentos estéreis no HB é realizada numa
câmara de Segurança biológica classe II com fluxo vertical, designada por câmara de
fluxo laminar vertical (CFLV), que permite garantir a segurança do operador e
esterilidade do produto final.

Procedimento de Limpeza
A área de trabalho deve ser mantida em condições asséticas, e para isso
recorre-se ao uso de detergentes eficazes, Clinell e álcool a 70º. As superfícies da
câmara são lisas e impermeáveis, de forma a impedir que haja acumulação de
contaminantes, facilitando o processo de limpeza. A limpeza é efetuada antes e depois
de cada sessão de trabalho, seguindo técnicas especificas. Devem ser feitos
movimentos por arrastamento no sentido do fluxo de ar e partindo das áreas menos
contaminadas para as mais contaminadas.

13

De acordo com o número máximo de partículas não viáveis em repouso e em
operação, e com os limites de controlo biológico, estas áreas são classificadas em 4
classes (A,B,C,D). A CFLV encontra-se numa zona de classe A, que é destinada a
operações de alto risco e que garante as condições de assepsia necessárias para a
manipulação de estéreis.

Análise Microbiológica
A

eficácia

da

limpeza

é,

posteriormente,

determinada

por

análise

microbiológica. Para esse fim, são usadas placas de gelose de sangue, onde são
pressionados os 5 dedos de cada mão do operador, ainda com as luvas. São também
usadas as placas de contacto, em que o principal objetivo é determinar se os
procedimentos de limpeza estão a ser eficazes na remoção dos contaminantes. Estes
meios de cultura são aplicados em todas as superfícies da CFLV e no transfer. As
placas, posteriormente, são analisadas em laboratório, e é feita a monotorização do
crescimento de Unidades Formadoras de Colónias (UFC).
Para avaliar a técnica assética dos operadores são retirados 7 mL de solução e
inoculados em 3 frascos com meio de cultura soja-caseína, um para microrganismos
aeróbios, outro para anaeróbios e outro para fungos. É ainda retirado um volume de 1
mL para uma seringa esterilizada, que é armazenado no frigorífico para efetuar uma
contraprova caso o resultado do laboratório seja positivo.
Preparação de Nutrição Parentérica em Neonatologia

e Pediatria

para

Internamento
A NP está indicada para crianças e recém-nascidos que possuem uma
malformação, doença ou imaturidade, que impeçam uma nutrição entérica correta.
Assim, tem como principal objetivo dar suporte nutricional nestes casos, permitindo um
normal desenvolvimento. Geralmente, utilizam-se misturas binárias de NP, ou seja, por
um lado temos a solução A que é constituída por glicose, aminoácidos, eletrólitos,
vitaminas e/ou oligoelementos e por outro, a solução B que é constituída pela emulsão
lipídica

e

vitaminas

lipossolúveis.

Este

procedimento

impede

que

haja

a

desestabilização da emulsão lipídica pelo elevado teor em cálcio e magnésio, e
também pelo facto de não haver deteção de precipitados de cálcio e fosfato devido às
caraterísticas opacas da emulsão [9]. A prescrição de NP é feita pelo médico através
de um sistema informático B-simple. É a partir desta plataforma que o farmacêutico
valida a prescrição e imprime todos os documentos necessários, como a folha de
prescrição, a ficha de preparação e os rótulos. A preparação de NP, tem de ser sujeita
a dupla validação e segue uma ordem de aditivação, em que inicialmente se
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adicionam os macronutrientes e de seguida os micronutrientes, culminando com a
adição de vitaminas e heparina. Todo este procedimento tem como objetivo minimizar
eventuais incompatibilidades.
Existem casos específicos que devem ser tomados em atenção. No caso de
colestase, como tivemos oportunidade de verificar durante o estágio, é prudente
reduzir a dose de aminoácidos, verificar que a glicose não ultrapassa os valores limite
e não adicionar os oligoelementos, uma vez que a eliminação de cobre e zinco é por
via hepática. A via de administração de NP vai depender do valor da osmolalidade da
solução, uma vez que se este valor for superior a 800 mOsm/kg a via a utilizar é a via
central, caso contrário opta-se pela via periférica. No caso de ser utilizada a via
central, deve adicionar-se heparina. Logo após a preparação de NP, estas são
armazenadas em mangas termoseladas e colocadas no frigorífico. Um assistente
operacional dos SF é responsável pelo transporte das preparações parentéricas ao
serviço clínico a que se destinam. Tanto o AO como o enfermeiro responsável pela
receção devem rubricar o impresso respetivo. A administração de NP é feita por um
enfermeiro no serviço de Neonatologia, que recorre do uso de um filtro de 1,2µm.

Colírios
No HB a preparação dos colírios fortificados é realizada também na câmara de
fluxo laminar vertical (CFLV). Desta forma, consegue-se que o fabrico seja feito com
um maior controlo da pressão e temperatura, e em áreas limpas.
Os colírios são identificados com um rótulo, e selados termicamente numa
manga. Para uma melhor identificação, cada colírio é identificado com uma cor. No
final, estes são armazenados no frigorífico.

Citotóxicos
A preparação de citotóxicos envolve um cuidado rigoroso e específico, uma vez
que estes fármacos são potencialmente carcinogénicos, mutagénicos e nocivos para a
reprodução humana. Por isso, ao longo do dia, existe rotação da equipa de
farmacêuticos e técnicos de modo a evitar a exposição individual e a fadiga excessiva.
O circuito dos medicamentos citotóxicos inicia-se no Hospital de Dia
Oncologico (HDO), a prescrição está ao encargo de um médico oncologista, que tendo
em conta vários parâmetros, seleciona o protocolo pré-definido mais adequado. A
validação da prescrição médica é da responsabilidade do FR pelo HDO, que confirma
o cálculo das doses, concentrações e volumes dos sacos, em função dos valores
bioquímicos e dados específicos de cada doente. Após a validação o FR procede a
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atribuição de lote e ao registo do tratamento. É este registo que indica que
medicamentos citotóxicos devem ser preparados.
A preparação propriamente dita é feita na Unidade Centralizada de Preparação
de Citotóxicos (UCPC) dos SF. Inicia-se na sala de apoio da UCPC onde os
farmacêuticos, após a nova validação, procedem à emissão dos mapas de produção e
dos rótulos de identificação (em duplicado) onde consta o nome do doente, fármaco,
dosagem, solução de diluição, via de administração, data de preparação e
validade/estabilidade. Por norma, todas as preparações são feitas por um
farmacêutico e por um técnico, à exceção das que são direcionadas a ensaios que têm
de ser presenciadas por dois farmacêuticos. Dado as caraterísticas especiais dos
citotóxicos todas as etapas críticas do processo de preparação são sujeitas a dupla
verificação. No HB a preparação ocorre numa CFLV classe II tipo B (citotostáticos)
que se encontra numa sala a pressão reduzida para evitar que um fluxo de ar
potencialmente contaminado atinja as áreas adjacentes. Na sala de apoio, a
medicação é organizada em tabuleiros individualizados que contêm a medicação, as
soluções de diluição e os respetivos rótulos. Caso sejam usadas sobras de
medicamentos têm de se confirmar a sua estabilidade antes de utilizar. Os tabuleiros
são transferidos para a sala assética através do transfer onde são desinfetados com
álcool a 70º, assim como todo o material que entra na CFLV. Após preparação os
medicamentos são identificados com os rótulos que são assinados por quem produziu
e verificou a preparação. No final da sessão de trabalho todo o material utilizado deve
ser dispensado para um contentor rígido próprio para materiais perigosos que
posteriormente recebe o tratamento adequado. Na sala de apoio os medicamentos
que necessitam de proteção da luz são envolvidos em folha de alumínio e neste caso
recebem um segundo rótulo. Estas preparações são ainda identificadas com uma
etiqueta com a designação de “Citotóxico” e “Frigorífico” caso o medicamento
necessite ser conservado no frio. Por último são embaladas em sacos plásticos
próprios e selados.
Afim de se distinguir facilmente e para que não haja erros de administração, as
preparações recebem rótulos de cores diferentes conforme a via de administração.
São usados três tipos de rótulos, os rótulos verdes para a administração por via
subcutânea, os rótulos vermelhos para a administração por via intratecal e os rótulos
brancos para as restantes preparações. As preparações de administração intertecal
têm um circuito especial. É necessário um pedido por escrito pelo médico a solicitar
esta medicação, só são preparadas na hora de administração e separadamente das
outras preparações. São transportadas em malas próprias, devidamente identificadas
e exclusivas para este fim.
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Para evitar acidentes ou armazenamentos inapropriados, os medicamentos
citotóxicos possuem um circuito específico de distribuição totalmente separado dos
outros medicamentos. A sua entrega ao HDO pelo AO responsável pelo transporte é
feita em malas próprias, fechadas, devidamente identificadas e destinadas
exclusivamente para este fim.

Trabalho desenvolvido no HD (Hospital de Dia)
O culminar do circuito dos citotóxicos é no Hospital de Dia. Neste local,
procede-se à distribuição das preparações para os doentes às quais estão prescritas.
Cada doente é acompanhado por um processo que identifica todos os seus dados,
bem como todo o processo clínico.
O Farmacêutico que se encontra naquela área, é responsável pela validação
da medicação e pela sua receção, devidamente protegido. Posteriormente, juntamente
com o enfermeiro responsável, conferem as preparações e as doses que irão ser
administradas a cada doente. Quando o FR denota que existem prescrições que não
estão corretas, existe a facilidade de conversar com o médico e expor a situação.
Ainda no Hospital de Dia, é feita uma ronda pelos doentes que estão a fazer
tratamento para perceber se necessitam de medicação para os enjoos, caso esteja
prescrita.

Galénica
Os medicamentos manipulados que são preparados nos SF, permitem que
haja um ajuste de dose específico para cada doente. Com o objetivo de tornar este
processo seguro e com qualidade, a portaria nº594/2004, de 2 de junho aprovou as
‘Boas Práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados’ [10].
No HB a área do laboratório segue todos os requisitos necessários por lei,
sendo constituída por 4 zona: zona de preparação, zona de pesagem, zona de
lavagem e desinfeção e zona de armazenamento de matérias-primas. Todos os
medicamentos preparados nos SF do HB são documentados, para garantir que existe
um registo de todas as preparações e um histórico fácil de consultar quando
necessário. Todos estes registos ficam arquivados durante pelo menos, 3 anos.
Inicialmente, é necessário que o FR por cada SC valide a prescrição,
verificando se as dosagens estão corretas e se não existem incompatibilidades
farmacológicas. De seguida é elaborada a ficha de preparação, que tem como base o
Formulário Galénico Português ou outra bibliografia de referência. A preparação do
manipulado por norma, é efetuado por um técnico, sob a supervisão de um
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farmacêutico, ou por um farmacêutico. No caso dos estupefacientes, terão de ser
preparados na presença de dois farmacêuticos. Todas as pesagens e medições de
volume

são

conferidas

pelo

farmacêutico.

O

material

de

embalagem

do

acondicionamento deve ser escolhido consoante o medicamento a preparar, para
certificar que todas as condições de conservação estão controladas. Cada embalagem
deve ser devidamente rotulada, contendo todas as informações necessária sobre o
manipulado e sobre o paciente ao qual se destina.
Para garantir a qualidade final as preparações manipuladas devem ser sujeitas
a vários ensaios. Um ensaio indispensável é a verificação da conformidade das
características organoléticas, quando necessário podem se efetuar ensaios não
destrutivos, o tipo de ensaio vai depender da forma farmacêutica em causa. O produto
final obtido deve estar de acordo com os requisitos presentes na respetiva monografia
genérica da Farmacopeia Portuguesa.

Ensaios Clínicos
Os Ensaios Clínicos (EC) são estudos que são realizados no ser humano para
avaliação do efeito clínico, farmacológico e farmacodinâmico de Medicamentos
Experimentais (ME). Têm como principal objetivo retirar conclusões acerca da
segurança e eficácia dos mesmos, e posteriormente permitir a sua entrada no
mercado. Um ME trata-se de uma forma farmacêutica utilizada em determinado
estudo, principio ativo ou placebo, que pode referir-se a um novo medicamento ou a
um medicamento já está no mercado com o objetivo de obter mais informação.
No HB estes ensaios são realizados no Centro Clínico Académico (CCA),
seguindo as Boas Práticas Clínicas. Atualmente, realizam-se ensaios de fase II, III e
IV, no entanto, futuramente realizar-se-ão ensaios de fase I. A medicação que é
utilizada nos EC está armazenada numa zona de acesso restrito. Esta zona encontrase integrada nos SF e é constituida por uma zona de armazenamento e outra de
quarentena. Nesta zona existe ainda um cofre, para armazenar estupefacientes
quando estes são necessários nos ensaios. Um EC pode ser realizado por iniciativa de
um promotor (pessoa singular ou coletiva, instituto ou organismo responsável) ou por
iniciativa de um investigador. A primeira etapa é a aprovação da realização do estudo.
Antes de iniciar o estudo, é necessário que toda a equipa receba formação onde será
transmitida toda a informação necessária, bem como as funções de cada um.
A receção do ME é realizada pelo FR que verifica a integridade das
embalagens, a quantidade, os lotes e o prazo de validade. Em algumas situações, a
encomenda é acompanhada de um dispositivo de forma a controlar a temperatura.
Caso não traga esse dispositivo, a encomenda é acompanhada por um certificado que
18

garante o controlo de todas as condições durante um determinado período de tempo.
O Armazenamento é realizado de forma também controlada, sendo o FR responsável
pelo registo da temperatura e da humidade da sala. No caso de ser armazenados no
frigorífico, estas temperaturas são monitorizadas pelo sistema Vigie® que ao denotar
oscilações na temperatura emite um e-mail de aviso para o FR. O controlo dos prazos
de validade é feito de 3 em 3 meses. Quando a prescrição é feita, o FR procede à
identificação do kit prescrito verificando as condições do produto. O investigador tem
um papel importante no que diz respeito à documentação de todas as informações do
ME, pelo que atualiza os dados em cada consulta, como a dose, a frequência e a via
de administração. Caso exista alguma alteração ou até mesmo descontinuação, o
investigador regista a justificação. Dependendo do ME em causa, pode ser necessário
ocorrer manipulação. Se a manipulação precisa ser feita em CFLV é realizada por
farmacêuticos, caso contrário é feita por um enfermeiro. O protocolo de cada estudo é
identificado com um código especifico e um nome, que o identifica inequivocamente. A
administração é feita por um enfermeiro do estudo, que confirma os dados relativos ao
doente, a via de administração e regista qualquer reação adversa que ocorra
posteriormente.
Toda a informação é armazenada em dossiers, e após o final do estudo é
guardada durante 15 anos.

Apresentação do Trabalho
No estágio foi me proposto a interpretação e apresentação de um artigo cientifico
(anexo 8) sobre os efeitos da aspirina no risco de evento cardiovascular (ECV) e
cancro de acordo com o peso corporal e dose [11].
Atualmente a abordagem clínica mais usada “one-dose-fits-all”, ou seja, a
mesma dose de aspirina para todos os doentes, têm demonstrado apenas benefícios
modestos na prevenção de ECV. Uma das hipóteses que podem explicar estes
resultados pouco satisfatórios é o uso de doses baixas em pacientes com um elevado
peso corporal e o excesso de dose em pacientes de baixo peso corporal, que neste
último caso também pode estar associado ao desenvolvimento de outros problemas
de saúde como cancro ou contribuir para o aumento do risco de morte.
A análise dos resultados de vários ensaios demonstraram que doses baixas de
aspirina (75-100mg) apenas são eficientes na diminuição do risco de ECV em
participantes com peso inferior a 70kg. Por outro lado, doses altas de aspirina
parecem trazer benefícios consideráveis aos pacientes com mais de 70 kg. Também
parece haver uma associação com a altura, pessoas mais altas beneficiam do uso de
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doses mais altas de aspirina na diminuição do risco de ECV. Assim a perda de
efetividade para pesos corporais maiores, parece estar mais relacionado com a massa
corporal magra e altura do que com IMC.
Os estudos sugerem a existência de uma janela terapêutica que relaciona o
peso corporal com uma dose ideal efetiva. Os resulta dos obtidos para a morte súbita
cardíaca e cancro, mostram que a estratégia de uma dose única padronizada para o
uso diário de aspirina não é ideal. E a redução significativa nos ECV e morte com
doses ideais para o peso destacam o potencial da estratégia do uso de doses mais
adaptadas e personalizadas para melhorar a eficácia da aspirina na prevenção de
EVC.

Considerações finais
Durante dois meses tivemos a oportunidade de fazer parte dos serviços
farmacêuticos do Hospital de Braga e de observar e participar ativamente das funções
que são desenvolvidas pelos profissionais deste serviço.
Todas a áreas pelas quais passamos foram importantes para a nossa formação
profissional, mas gostaríamos de destacar a área da preparação de estéreis e não
estéreis, pelas particularidades do processo de produção, e o Hospital de Dia
Oncológico e o Ambulatório pelo contato direto que proporciona com os utentes.
Esta experiência permitiu alargar os nossos conhecimentos e aumentar as
nossas competências. Presenciar todas as dificuldades e desafios que profissionais de
saúde e utentes encaram todos os dias, contribuiu para o nosso crescimento a nível
profissional mas principalmente para o nosso crescimento a nível pessoal.
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Anexos
Anexo 1 – Armazém geral

Anexo 2 – Pyxis
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Anexo 3 – Kardex

Anexo 4 – Método Kanban

23

Anexo 5 – Anexo X - REQUISIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS SUAS PREPARAÇÕES
COMPREENDIDAS NAS TABELAS I, II ,III E IV, COM EXCEPÇÃO DA II-A, ANEXAS
AO DECRETO-LEI N.º 15/93, DE 22 DE JANEIRO, COM RECTIFICAÇÃO DE 20 DE
FEVEREIRO
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Anexo 6 – Modelo nº 1804 - Requisição de medicamentos hemoderivados
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Anexo 6 – Modelo nº 1804 - Requisição de medicamentos hemoderivados
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Anexo 7 – Folha de débito dos gases medicinais

Anexo 8 – Apresentação do trabalho
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