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RESUMO
A conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas implica a realização de um estágio
curricular, com a duração de seis meses, sujeito a defesa pública de relatório de estágio.
O estágio permite consolidar todos os conhecimentos teóricos adquiridos, através de um contacto
diário com o paciente, e adquirir ainda novos conhecimentos fundamentais para o desempenho da profissão
de farmacêutico.
O presente relatório corresponde à exposição das atividades realizadas na Farmácia das Devesas
desde o mês de maio até ao mês de agosto de 2019. A parte I do relatório consiste na descrição do
funcionamento da farmácia, incluindo as atividades desenvolvidas em contexto prático tais como como a
receção e conferência de encomendas, armazenamento de medicamentos, determinação de parâmetros
bioquímicos e fisiológicos, preparação de medicamentos manipulados, dispensa de medicamentos sujeitos e
não sujeitos a receita médica, dispositivos médicos, medicamentos veterinários e outros produtos, avaliação
e interpretação de prescrições médicas e aconselhamento e indicação farmacêutica. A parte II consiste nos
projetos desenvolvidos durante o meu estágio, envolvendo os temas “Influência das alterações alimentares
na prevenção de cancro”, “Proteção Solar e Prevenção de Melanoma” e “Cessação Tabágica”.

Inês Isabel Costa Carvalho
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PARTE I – DESCRIÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA DAS
DEVESAS
1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO
A Farmácia Comunitária (FC) é o local ao qual o cidadão recorre para tentar resolver um problema
de saúde menor, ou pedir aconselhamento relativamente a algum medicamento ou sintoma. Assim, a FC
distingue-se dos outros postos de saúde por estar constantemente disponível para o utente, criando uma
relação de proximidade com o mesmo.
Atualmente é urgente a alteração de funcionamento das FC, devendo estas procurar mostrar o
impacto que o farmacêutico tem na sociedade, através de ações inovadoras e que permitam a
envolvência dos utentes.
O presente relatório apresenta as atividades realizadas no âmbito do estágio curricular em FC
(tabela 1), sendo dividido em duas partes. A parte I corresponde à descrição do funcionamento da
Farmácia das Devesas e a parte II inclui três projetos desenvolvidos, relacionados com os temas
“Influência das alterações alimentares na prevenção de cancro”, “Proteção Solar e Prevenção de
Melanoma” e “Cessação Tabágica”.
Tabela 1 - Atividades e tarefas desenvolvidas ao longo do estágio

Atividades e Tarefas

Maio

Junho

Julho

Agosto

Receção e conferência de encomendas
Armazenamento da medicação
Organização do Espaço
Medição de parâmetros bioquímicos
Preparação de manipulados
Verificação da faturação
Observação de atendimentos
Atendimento ao balcão com supervisão
Atendimento ao balcão autónomo
Preparação dos projetos
Desenvolvimento dos projetos
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2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA
2.1 PROPRIEDADE E DIREÇÃO TÉCNICA
De acordo com as normas em vigor1, a propriedade da FD pertence à Farmácia Pereira de Sousa
Unipessoal, Lda. Já a direção técnica pertence à Dr.ª Sónia Maria S. Pereira de Sousa. O Decreto-Lei
n.º 307/2007, de 31 de agosto, define que a Direção Técnica deve ser realizada exclusivamente por um
farmacêutico. Compete à Diretora Técnica (DT) promover o uso responsável do medicamento, e garantir
a segurança, a eficácia e a qualidade dos serviços disponíveis para os utentes.

2.2 RECURSOS HUMANOS
Os funcionários da FD estão corretamente identificados pelo cartão de identificação e o título
profissional.
Tabela 2 - Recurso Humanos da Farmácia das Devesas

Propriedade

Farmácia Pereira de Sousa Unipessoal, Lda.

Direção Técnica

Dra. Sónia Maria S. Pereira de Sousa

Farmacêutica Substituta

Dra. Ana Clara Rebêlo

Farmacêutica

Dra. Sara Raquel Silva Leite

Técnica de Farmácia

Ana Cristina Teixeira Pinto

Técnica de Farmácia

Deolinda Maria Barata

Técnica Auxiliar de Farmácia

Katia Maria Campota

Técnica Auxiliar de Farmácia

Patrícia Maria Martins Vieira

Auxiliar de Limpeza

Maria de Fátima Oliveira

2.3 LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
A FD localiza-se na Rua Barão do Corvo, nº918, na freguesia de Santa Marinha, concelho de
Vila Nova de Gaia. O espaço envolvente tem o Centro de Saúde de Barão do Corvo, algumas clínicas
médicas, uma escola primária e uma escola básica, vários estabelecimentos comerciais e um vasto
conjunto de habitações, que constituem o público-alvo da farmácia. Por outro lado, encontra-se perto da
Estação de comboio das Devesas, permitindo a frequência de alguns turistas.
O horário de funcionamento da FD é de segunda-feira a sexta-feira das 8h30 às 20h, e aos
sábados, das 9h às 13h. Assim, permite satisfazer as necessidades dos utentes no período pós-laboral e
durante a hora de almoço. No que diz respeito aos dias de serviço permanente, que se verificam de 30
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em 30 dias, a farmácia mantém-se em funcionamento desde a hora de abertura até à hora de
encerramento do dia seguinte, respeitando o enquadramento legal em vigor.2

2.4 ESPAÇO FÍSICO
A FD ocupa o piso térreo de um prédio habitacional, possuindo uma porta de entrada automática
de vidro, acessível aos mais diversos utentes. A entrada é marcada por uma fachada com a inscrição
“Farmácia das Devesas” e o símbolo “cruz verde” luminoso. Na porta principal está ainda afixada o
nome da diretora técnica, o horário de funcionamento e as farmácias de turno no município. Possui ainda
um postigo, que permite a segurança necessária durante o serviço permanente, tal como definido na
legislação.3 Do lado direito da porta encontra-se uma montra em vidro, na qual está exposta a informação
relativa aos serviços farmacêuticos prestados pela farmácia, bem como alguma publicidade e campanhas
promocionais em vigor.
Durante o meu estágio, tive oportunidade de remodelar a montra, adaptando às épocas festivas,
bem como promovendo as atividades a desenvolver na farmácia.
A FD possui instalações adequadas de modo a garantir a segurança e a conservação dos
medicamentos e a permitir satisfazer as necessidades dos utentes e do respetivo pessoal, tal como é
exigido pela lei em vigor.4 Assim, dispõe de uma sala de atendimento ao público, um gabinete de
atendimento personalizado, um laboratório, um armazém e instalações sanitárias. Para além disso,
possui ainda uma Farmácia TV, que permite não só a utilização do sistema de senhas no atendimento
como também o entretenimento dos utentes na fila de espera, e ainda circuito de videovigilância, alarmes
e extintores de incêndio. A FD possui ainda uma área de apoio ao atendimento, um gabinete de direçãotécnica, gabinete para a gestão e um gabinete de atendimento destinado aos serviços de podologia,
nutrição e depilação e um gabinete para a contabilidade. As várias instalações estão então organizadas
ao longo de três pisos.
No piso 0, o piso de entrada, encontram-se:
•

Área de atendimento ao público: Esta área deve estar adaptada ao ato farmacêutico,
oferecendo ao utente o conforto necessário. Assim, o primeiro contacto do utente com a
farmácia dá-se numa zona livre, com a exposição de alguns produtos de cosmética e higiene
corporal, produtos de puericultura, dispositivos médicos e perfumes. A exposição destes
produtos permite que estejam ao alcance do utente, suscitando o interesse nos mesmos. Esta
área possui ainda uma balança digital, que determina o peso, a altura e o Índice de Massa
Corporal (IMC), e uma zona de espera equipada com duas cadeiras, de modo a permitir o bemestar dos utentes. Na entrada da farmácia é possível encontrar ainda uma máquina de emissão
de senhas, permitindo uma melhor organização das filas de espera. Assim, a senha A
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corresponde ao “Atendimento Geral”, a Senha B ao “Atendimento Prioritário (tendo em conta
o DL nº.58/2016)5 e a Senha C ao “Levantamento de Produtos Pagos”. Posteriormente,
localizam-se cinco balcões de atendimento informatizados e alguns lineares, nos quais são
expostos sazonalmente Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e
Medicamentos de Uso Veterinário (MUV). Atrás dos balcões de atendimento, encontra-se um
armário no qual são armazenados MNSRM, de acordo com a sua indicação terapêutica, seringas,
compressas e adesivos, solutos orais, álcool, testes de gravidez e sacos coletores de urina, entre
outros.
Ao longo do estágio, armazenei os medicamentos no respetivo local, de acordo com o método
FEFO (“First Expire, First Out”), permitindo uma gestão correta de stocks. As alterações realizadas
nos lineares tinham que ser registadas no sistema informático, permitindo à equipa saber sempre a
localização do respetivo medicamento. Isto proporcionou-me um melhor conhecimento dos
medicamentos, tendo sido bastante útil no meu atendimento ao utente.
•

Área de apoio ao atendimento: Esta área localiza-se atrás da área de atendimento e
corresponde à área de stock ativo, na qual estão dispostos dois móveis com gavetas deslizantes,
organizadas por ordem alfabética. Um dos móveis está destinado aos medicamentos de marca,
organizados pelo nome de marca, com duas filas de gavetas inferiores, que armazenam as
soluções orais e medicamentos de elevado volume (TransAct Latâ (Jaba Recordati),
Moviprepâ (Norgine), etc.). Neste móvel estão também armazenados MUV, contracetivos
(tanto de marca, como genéricos), vitaminas, shampoos, e produtos do protocolo da Diabetes
Mellitus (DM), como tiras e lancetas. O outro móvel armazena Medicamentos Genéricos (MG),
de acordo com a Designação Comum Internacional (DCI). Nesta zona existe ainda um
frigorífico, destinado à medicação que exige uma conservação entre os 2ºC e 8ºC, como é o
caso das vacinas, da insulina e de colírios.
Nesta zona é também realizado todo o trabalho de backoffice que é exigido numa FC, como os
pedidos e a receção de encomendas, a definição dos preços dos medicamentos de venda livre e
devoluções aos fornecedores. Estas tarefas são realizadas num computador destinado à
realização das mesmas, equipado com um leitor de código de barras e uma máquina de marcação
de preços.
O meu primeiro mês de estágio na FD foi destinado quase exclusivamente a esta área, tendo

sido responsável pela receção de encomendas, marcação de preços e armazenamento dos mesmos.
Estas tarefas foram essenciais para promover o meu contacto com as caixas dos medicamentos, as
diferentes substâncias ativas existentes, e o correto armazenamento, o que se revelou essencial para a
área de atendimento ao público.
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•

Gabinete de atendimento personalizado: Este gabinete encontra-se junto à zona de
atendimento, permitindo uma facilidade de acesso por parte dos utentes. Trata-se de um espaço
mais reservado, proporcionando aos utentes um maior conforto e uma maior confiança,
condições essenciais para a prática do ato farmacêutico. Para além do aconselhamento, é
também neste gabinete que se realiza a determinação dos parâmetros bioquímicos, como a
pressão arterial (PA), glicémia, colesterol total e triglicerídeos. Este local está ainda equipado
com uma marquesa, onde se administram vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação
(PNV) e outros injetáveis.
Foi neste gabinete que realizei todas as determinações supra discriminadas, bem como o

aconselhamento farmacêutico em casos de ambiente confidencial.
•

Instalações Sanitárias

•

Móvel das Escadas:

Este móvel encontra-se entre o piso 0 e -1, e está destinado ao

armazenamento de material de primeiros socorros, tinturas e solutos orais.
No piso inferior, o piso -1, encontram-se:
•

Gabinete da Direção Técnica: É neste local que a DT exerce as funções de administração da
farmácia.

§

Gabinete da Gestão: Para além de ser a área destinada à gestão da FD, é também neste local
que se realizam as consultas de nutrição e os rastreios auditivos, bem como algumas pequenas
formações realizadas por delegados de informação médica.

§

Gabinete de podologia e depilação: Este gabinete está destinado à realização de consultas de
podologia e depilação, dispondo de uma marquesa para o devido efeito.

§

Armário de armazenamento de produtos: Neste armário é possível encontrar produtos para
ostomizados, meias, fraldas e calçado ortopédico.

Por fim, no piso -2, encontram-se:
§

Área de descanso

§

Área destinada aos colaboradores da FD

§

Gabinete da contabilidade

§

Laboratório: É o local onde são preparados medicamentos manipulados e outras soluções
extemporâneas. O laboratório dispõe de algumas fontes de informação, como a Farmacopeia
Portuguesa 9.0 (FP 9), o Prontuário Terapêutico 11, o Formulário Galénico Português (FGP) e
o Martindade. Para além disso, possui dossiers no qual são arquivados os documentos relativos
à preparação dos medicamentos manipulados, como os “Boletins Analíticos”, “Fichas de
preparação de medicamentos manipulados”, “Fichas de segurança das Matérias-Primas”,
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“Registos de Calibração dos Aparelhos de Medição” e “Registos de Movimento das MatériasPrimas”. De modo a permitir a segurança e qualidade da preparação, o laboratório deve ser um
local bem iluminado e ventilado, equipado com superfícies de fácil limpeza, e com controlo de
temperatura e humidade.6,7
§

Armazém: Todos os medicamentos ou produtos que estejam em excesso (mais de duas caixas),
não tendo espaço nos respetivos móveis localizados na área de apoio ao atendimento, são
armazenados neste local. O armazém está organizado em MG e de marca (por ordem alfabética),
dermocosmética e higiene pessoal, puericultura e outros produtos de venda livre. Apresenta
ainda uma zona destinada ao armazenamento dos produtos destinados a devoluções, e uma zona
destinada ao armazenamento de matérias-primas utilizadas na preparação de medicamentos
manipulados. No armazém está um termohigrómetro digital que regista a temperatura e
humidade relativa, devendo estas estar entre 15 a 25ºC e 40 a 60%, respetivamente.7

2.5 SISTEMA INFORMÁTICO
A FD utiliza como Sistema Informático (SI) o Sifarma®2000, desenvolvido pela Glintt®
(Global Intelligent Technologies HealthCare Solutions S.A.) que pertence à Associação Nacional das
Farmácias (ANF). Para além deste SI, a FD encontra-se em projeto piloto do Sifarma®2017, pelo que
ao longo do estágio tive oportunidade de trabalhar com os dois sistemas. Cada colaborador tem um
código de utilizador e uma palavra-passe, permitindo que sejam registados todos os movimentos
realizados pelo próprio. O SI surge como forma de facilitar todas as tarefas nas farmácias comunitárias,
seja ao nível da gestão como ao nível do atendimento. Assim, todo o processo de realização do pedido
de encomendas e receção das mesmas é feito através do SI. Assim, cada produto tem a sua própria ficha,
que alberga a informação relativa ao stock físico, stocks mínimos e máximos, e prazos de validade,
permitindo um controlo contínuo e uma gestão de stocks. No que diz respeito à faturação, no SI é
possível fazer a gestão do receituário e a sua regularização. Por fim, no atendimento ao público, o SI é
essencial, pois permite ao farmacêutico consultar toda a informação científica (contraindicações,
indicações terapêuticas, doses recomendadas, reações adversas entre outras), auxiliando o ato
farmacêutico.
Por ser um SI muito recente, o Sifarma®2017 apresenta ainda algumas lacunas, tanto no módulo
de atendimento como no módulo da logística. Deste modo, é necessária a utilização conjunta das duas
versões, de modo a permitir evitar alguns erros.
Ao longo do meu estágio tive o privilégio de poder trabalhar com ambas as versões do SI,
permitindo-me adquirir conhecimentos úteis e diferenciadores, bem como compreender as fragilidades
do sistema ainda em implementação.
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2.6 SISTEMA KAISEN
A FD utiliza o sistema Kaizen que permite uma melhor gestão dos recursos e dos produtos. Com
origem japonesa, o termo Kaizen deriva de Kai, que significa mudar, e de Zen, que significa melhor.
Deste modo, esta metodologia tem como pressuposto uma melhoria contínua, sendo que os resultados
finais são a consequência de pequenas mudanças realizadas ao longo do tempo. Paralelamente a este
conceito, existe ainda o conceito de Lean, que define objetivos para reduzir ou até mesmo eliminar os
desperdícios, concentrando-se nas atividades da instituição e acrescentando valor para o público. Assim,
Lean é o objetivo do não desperdício, tendo como método para o alcançar o Kaizen. No setor da saúde,
a metodologia Kaizen surge com o intuito de diminuir os desperdícios e os erros e aumentar a eficiência
e a organização, melhorando todo o circuito ao qual os utentes estão sujeitos.8,9
Na área de apoio ao atendimento encontra-se um Quadro Kaizen, com o objetivo de monitorizar
todas as estratégias de eficiência da FD e definir objetivos de melhoria (Anexo I).
A aplicação desta metodologia na FD é acompanhada por consultores que, de acordo com as
necessidades e o público-alvo da FD, realizam um plano de ação. Assim, nestes quatro meses
compreendi como rentabilizar os recursos e minimizar o desperdício, seguindo o sistema Kaizen. Neste
âmbito, de modo a impulsionar a comunicação em plataformas digitais da farmácia (tais como a página
de facebook), elaborei vários materiais para publicação nas mesmas.

3. FONTES DE INFORMAÇÃO
O ato farmacêutico pode ser orientado através de várias fontes de informação, que forneçam
indicações relativamente a interações, posologia, contraindicações, indicações terapêuticas e
composição do medicamento, entre outras. Assim, fontes de informação como o Resumo das
Caraterísticas do Medicamento (RCM) e o Prontuário Terapêutico (PT) são fulcrais quando da dispensa
de medicamentos. A FD possui vários livros de farmácia disponíveis para consulta e recorre também a
outras fontes digitais, como por exemplo ao portal do Infomed, no site do INFARMED I.P. (Autoridade
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.), Prontuário Terapêutico Online e Legislação
Compilada.
Durante o estágio utilizei várias das fontes de informação referidas, permitindo não só auxiliar
o atendimento ao utente, como também consolidar conhecimentos adquiridos ao longo do Mestrado
Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.

4. GESTÃO DE STOCKS – ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO
De forma a garantir que os medicamentos estão disponíveis para os utentes da FD, é necessário
realizar a gestão dos stocks, evitando tanto as situações de rutura, como a acumulação dos produtos.
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4.1 FORNECEDORES E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
Na FD as encomendas podem ser realizadas diretamente aos laboratórios ou aos armazenistas.
As encomendas realizadas diretamente aos laboratórios são realizadas com os delegados de informação
médica, por meio de notas de encomenda. Isto permite a aquisição de uma maior quantidade de produtos,
acompanhada de bonificações. Os laboratórios na FD são Grupo Teva (Ratiopharm, Teva e Mepha),
Generis® Farmacêutica S.A.,Alter®S.A., Pfizer®, Novartis®, Vichy® e Uriage®.
As encomendas realizadas aos armazenistas são diárias ou instantâneas, e permitem adquirir os
produtos mais rapidamente, mas em menor quantidade. Os fornecedores que trabalham com a FD são a
Alliance Healthcare®, a Cooprofar® (Cooperativa dos Proprietários de Farmácia) e a Empifarma®. O
fornecedor principal é a Alliance Healthcare® sendo responsável pela maior carga de encomendas. O
critério de seleção destes fornecedores está relacionado com diferentes fatores, entre eles o preço, os
descontos associados aos produtos, o tempo de entrega da encomenda e as condições de pagamento. Em
adição, a FD está integrada num grupo de 25 farmácias que, aquando da compra de produtos em
conjuntos, favorecem de melhores preços e condições.

4.2 ROTAÇÃO DE STOCK E PONTO DE ENCOMENDA
No SI é possível aceder à ficha do produto, na qual consta informação relativamente às vendas
e a quantidade em stock. Assim, e tendo em conta o stock máximo e mínimo, a encomenda é realizada,
permitindo obter a quantidade de produtos ideal e eliminando o risco de rutura de stock.

4.3 CONCRETIZAÇÃO, RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS
Diariamente, o SI assume os produtos que estão abaixo do stock mínimo estabelecido, gerando
automaticamente uma encomenda. Depois, esta encomenda é analisada e adaptada às necessidades das
farmácias, tendo também em conta o número médio de vendas mensal. Posto isto, a encomenda é
validada e enviada ao fornecedor. Os pedidos de encomendas diárias são feitos duas vezes por dia via
farmalink (sistema de comunicação de dados). Porém, podem existir medicamentos ou produtos
solicitados pelos utentes que não estão disponíveis na farmácia, realizando-se nestas situações uma
encomenda instantânea, através do SI ou telefonicamente. Dado o volume de encomendas, a FD é
10
considerada cliente “Platina” da Alliance Healthcare®.

Por outro lado, existem ainda os medicamentos “Rateados”, denominação esta que corresponde
aos medicamentos com disponibilidade reduzida, e que por isso a sua distribuição pelas farmácias é
controlada, e também encomendas “Via Verde”, permitindo o acesso a medicamentos cuja distribuição
é sujeita a notificação prévia ao INFARMED, I.P..11
As encomendas são acompanhadas por uma fatura, original e duplicado, sendo necessário
confirmar as quantidades dos produtos, bem como o seu estado. No Sifarma®2000, para dar entrada dos
produtos no sistema, é preciso aceder à Receção de encomendas, selecionar a/as encomenda(s) a
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rececionar e inserir o número da fatura correspondente. Já no Sifarma®2017, apenas basta selecionar
um dos números externos associados à encomenda e pedir obter documento. Automaticamente, o SI
importa a fatura associada à encomenda, não sendo necessário inserir o número manualmente.
Posteriormente, inicia-se a conferência dos produtos, através da leitura ótica com o código de barras, ou
manualmente, através do Código Nacional do Produto (CNP). Aquando da conferência é necessário
verificar o prazo de validade e, caso este seja inferior ao indicado no SI, é necessário proceder à alteração
do mesmo. À medida que se vai passando os produtos no leitor, é necessário verificar também se este
se encontra reservado. No Sifarma®2000, os produtos reservados estão identificados com a letra “R”
na coluna de situação. Já no Sifarma®2017, os produtos reservados estão assinalados com uma barra
verde lateral. Em adição, é necessário verificar se o produto apresenta Preço Inscrito na Cartonagem
(PIC) e, caso não apresente, este produto é separado, para posteriormente se imprimir a etiqueta.
No caso se existirem produtos que foram encomendados, mas não foram recebidos, estes
mantêm-se no SI para que o produto continue a cair na encomenda. Por outro lado, se algum produto
tiver sido encomendado e faturado mas não recebido, efetuamos a reclamação do produto diretamente
no site do fornecedor. Encomendas que contenham psicotrópicos, estupefacientes ou benzodiazepinas,
requerem a gravação do número da requisição.

4.4 MARCAÇÃO DE PREÇOS
Na rotulagem de medicamentos é obrigatório a presença do Preço de Venda ao Público (PVP)
através de uma etiqueta, impressão ou carimbo. No caso dos produtos sem PVP, este é definido de
acordo com as margens estabelecidas pela farmácia. No caso se proceder a alguma alteração, é
necessário remarcar todos os produtos no stock, mantendo o preço igual para todos.
Fazem parte dos produtos sem PVP os MNSRM não comparticipados, MUV, dispositivos
médicos, produtos de dermocosmética e de puericultura.
Desde a minha primeira semana de estágio que realizei a receção de encomendas, pondo em
prática os procedimentos descritos. Isto permitiu-me começar a associar o DCI ao nome comercial,
bem como a perceber quais os medicamentos com mais saída na FD. Durante o atendimento ao público
realizei também inúmeras encomendas instantâneas, selecionando o fornecedor de acordo com o preço
mais acessível e o tempo de entrega. Quando não era possível efetuar a encomenda através do SI, esta
era feita via telefónica.

4.5 ARMAZENAMENTO E CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE
Segundo as Boas Práticas de Fabrico (BPF), para uma boa conservação dos medicamentos e
produtos devem estar garantidas as condições ótimas, bem como condições particulares, no caso de
produtos que necessitam de conservação no frio.7 Depois das encomendas serem recebidas, os produtos
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são armazenados de acordo com a regra FEFO, permitindo que os produtos com prazo de validade
menor sejam os primeiros a sair, evitando a acumulação de produtos com prazo de validade mais curto
e reduzindo o risco de ficar com produtos sem validade no stock. No caso de não possuir prazo de
validade diferente, utiliza-se a regra FIFO (“First in, Frist out”). Excetuando os medicamentos
armazenados no frigorífico a uma temperatura entre 2ºC e 8ºC (como é o caso de vacinas, colírios e
insulinas), todos os medicamentos devem estar a uma temperatura inferior a 25ºC e humidade inferior
a 60%, com ventilação e luminosidade adequadas.7,12 Para garantir a temperatura e humidade correta,
na área de apoio ao atendimento encontra-se um termohigrómetro digital.
Produtos de venda livre, como suplementos alimentares, dispositivos médicos e produtos de
dermocosmética e higiene corporal, são colocados em zonas com maior visibilidade, de forma a
despertar a curiosidade dos utentes. No caso de psicotrópicos e estupefacientes, estes são armazenados
numa gaveta específica, sem alcance dos utentes.
Mensalmente é realizado um controlo dos prazos de validade recorrendo a uma lista na qual
constam os produtos com validade até aos dois meses seguintes. Caso o prazo de validade corresponda
ao prazo descrito na lista, esses produtos são separados para posteriormente se efetuar a devolução ao
fornecedor.
O meu primeiro contacto com os medicamentos ocorreu aquando do armazenamento no seu
respetivo local. Aliado à receção de encomendas, permitiu-me começar a associar o DCI com o nome
comercial e a perceber a disposição dos produtos na farmácia.

4.6 RESERVAS E DEVOLUÇÕES
Certos produtos que não se encontram no stock da farmácia podem ser reservados no SI. O
utente pode optar por deixar a reserva já paga (Reserva Paga) ou pagar no ato de dispensa (Reserva Não
Paga). A reserva fica então associada ao nome do utente e este recebe um talão que deve entregar para
levantar o medicamento. Uma outra via deste talão fica na farmácia, para que depois de coloque junto
ao produto quando este seja rececionado. O SI permite que se tenha acesso ao estado da reserva, sabendo
se o produto já se encontra ou não disponível para dispensa.
Ao longo do estágio realizei várias reservas, tanto pagas como não pagas, pondo em prática
todo este processo. Para além disso, aquando da receção de encomendas realizei também a associação
entre os talões e os produtos.
Relativamente às devoluções, estas acontecem quando é rececionado um produto que não foi
encomendado, um produto cuja embalagem se encontra danificada, produtos com prazo de validade
curto, ou o INFARMED suspendeu a comercialização do produto. As devoluções são realizadas via
informática, sendo necessário identificar o armazenista, qual o produto a devolver e porquê, e a fatura
associada. Assim, é então emitida uma nota de devolução, sendo que o triplicado fica na farmácia e as
restantes vias são carimbadas e assinadas juntamente com o produto a devolver. Caso o fornecedor aceite
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a devolução, é enviado outro produto acompanhado de uma nota de crédito. No caso de o fornecedor
não aceitar a devolução, este retorna à farmácia e é colocado no VALORMED (quebra contabilística).
Durante o período de estágio tive a oportunidade de presenciar a realização de devoluções e
também a sua posterior regularização.

4.7 MATÉRIAS-PRIMAS E REAGENTES
A produção de nmdicamentos manipulados e preparações extemporâneas requer a utilização de
matérias-primas e reagentes específicos. Estes são encomendados na mesma maneira e devidamente
arrumados num local apropriado. A encomenda destes produtos é acompanhada por uma cópia da fatura,
rótulo com o nome da substância, data da receção, nome do fornecedor, número de boletim de análise,
precauções de uso e prazo de validade.6

5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS
De acordo com as BPF 2009, “a cedência de medicamentos é o ato profissional em que o
farmacêutico, após avaliação da medicação, cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos
doentes mediante prescrição médica ou em regime de automedicação ou indicação farmacêutica,
acompanhada de toda a informação indispensável para o correto uso dos medicamentos”. Na FC, os
farmacêuticos e os restantes profissionais de saúde são os responsáveis pela apresentação do
medicamento ao utente antes da toma, pelo que é fulcral que toda a informação transmitida seja
compreendida pelo utente. Esta função reveste um caráter primordial de forma a que toda a informação
transmitida seja compreendida pelo utente, permitindo o assegurar a eficácia e segurança da terapêutica,
devendo esta ser comunicada numa linguagem entendível pelo recetor. Assim, para além da
comunicação verbal, toda a informação deve ser reforçada em modo escrito nas embalagens dispensadas.

5.1 DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA
OBRIGATÓRIA
5.1.1 Prescrição Médica
Os MSRM exigem a apresentação de receita médica para serem dispensados. De acordo com o
Estatuto do Medicamento, são MSRM, aqueles que “a) Possam constituir um risco para a saúde do
doente, direta ou indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam
utilizados sem vigilância médica; b) Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde,
quando sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a
que se destinam; c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade
ou reações adversas seja indispensável aprofundar; d) Destinem-se a ser administrados por via
parentérica”.13
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A prescrição médica contém a DCI da substância ativa, a dosagem, a forma farmacêutica, a
apresentação e a posologia. Pode ainda constar o nome comercial, marca, ou indicação do titular da
Autorização de Introdução no Mercado.3,14
Compete ao farmacêutico informar o utente relativamente ao direito de opção, podendo este optar por
um medicamento com as caraterísticas descritas na receita, mas a um preço inferior. Em algumas
situações, o médico prescritor pode restringir o direito de opção pelas seguintes exceções:
§

Exceção a) art.6º: medicamento com margem terapêutica estreita, de acordo com a informação
cedida pelo INFARMED;

§

Exceção b) art.6º: intolerância ou reação adversa a um medicamento reportada ao INFARMED,
com a mesma substância ativa, mas com outra denominação comercial;

§

Exceção c) art.6º: medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com
duração superior a 28 dias.
Enquanto que exceções a) e b), o utente não tem direito de escolha, na exceção c) o utente pode

escolher se pretender um medicamento de preço mais baixo do que aquele prescrito. De entre os cinco
mais baratos, as farmácias devem possuir pelo menos três medicamentos com a mesma substância ativa,
forma farmacêutica e dosagem.14
Atualmente as prescrições médicas são maioritariamente eletrónicas, salvo exceções de falência
informática, prescrição ao domicílio, inadaptação do prescritor justificada ou outras situações com o
limite de 40 receitas por mês.14-16
As receitas podem ser de três tipos:manuais, eletrónicas materializadas (receita em papel) ou
receitas eletrónicas desmaterializadas (receita sem papel). Relativamente às receitas em papel, podem
conter no máximo quatro medicamentos ou produtos de saúde diferentes, não podendo o número de
embalagem receitadas ultrapassar o limite de duas por medicamento ou o total de quatro embalagens.
No que diz respeito às receitas sem papel, podem ser prescritos, em linhas de prescrição diferentes,
distintos medicamentos e produtos de saúde, sendo que cada linha de prescrição pode ter, no máximo,
duas embalagens. Contudo, pode prescrever-se numa receita até quatro embalagens do mesmo
medicamento caso estes estejam na forma de embalagem unitária. As receitas manuais e em papel, bem
como cada linha da receita eletrónica, são válidas por um período de 30 dias (1ª via). As receitas em
papel podem ter até três vias (1ª, 2ª e 3ª), por um máximo de seis meses. No caso dos medicamentos
psicotrópicos/estupefacientes, é necessário fazer o registo eletrónico do utente e da pessoa que levanta
a medicação, da data, identificação da prescrição, da farmácia e do medicamento, e guardar toda a
documentação associada.16
Durante o atendimento, tive contacto maioritariamente com as receitas eletrónicas
materializadas. A informatização das receitas veio facilitar a dispensa do medicamento, garantindo que
corresponde ao prescrito pelo médico, evitando erros de identificação, posologia e quantidades do
medicamento.
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5.1.2 Validação da prescrição médica
Após receção da receita, o farmacêutico deve analisar a mesma, garantindo que se encontra
dentro das normas definidas. No caso das receitas sem papel, caso a validade esteja expirada, o SI
impede prosseguir a operação. Por outro lado, nas receitas manuais isto não acontece, devendo-se por
isso efetuar a verificação ainda com mais atenção. Segundo definido na legislação em vigor (artigo 9º
da Portaria no.224/2015 publicado em Diário da República no.144/2015), só são válidas as receitas que
se incluírem determinados elementos: “a) Número da receita; b) Local de prescrição ou respetivo
código; c) Identificação do médico prescritor, incluindo o número de cédula profissional e, se for o
caso, a especialidade; d) Nome e número de utente; e) Entidade financeira responsável e número de
beneficiário, acordo internacional e sigla do país, quando aplicável; f) Se aplicável, referência ao
regime especial de comparticipação de medicamentos, nos termos previstos nos n.os 8 e 9 do artigo
6º.”. Relativamente às receitas em papel, a validade depende da existência da DCI da substância ativa,
forma farmacêutica, dosagem, tamanho da embalagem, número de embalagens, denominação comercial
do medicamento, Código Nacional de Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), ou outro
código oficial identificador do produto, data da prescrição e assinatura do médico prescritor. No caso
das receitas manuais, só são válidas se apresentarem a vinheta identificativa do local e do médico
prescritor, identificação da especialidade médica, sendo admitida apenas e só uma via da receita.16
Por várias vezes, as receitas surgem com algumas regras de prescrição, pelo que a verificação
por parte do farmacêutico é essencial. Deste modo, ao receber a receita, associava sempre ao utente
através da ficha de cliente, acedendo ao perfil farmacoterapêutico. Isto permitia-me enquadrar a
receita e perceber se os medicamentos correspondiam à medicação habitual ou se existia alguma
alteração. Sempre que identificava alguma inconformidade na prescrição, com auxílio dos
colaboradores da farmácia, orientava o doente de acordo com as possibilidades existentes.

5.1.3 Interpretação e Avaliação Farmacêutica
Aquando de um atendimento, é fundamental a interpretação e avaliação farmacêutica, através
da avaliação farmacoterapêutica da prescrição e da realização de diversas questões aos utentes,
permitindo um aconselhamento mais completo e adaptado às necessidades do utente. Numa primeira
abordagem, o farmacêutico deve perceber se o medicamento se enquadra no estilo de vida do utente, em
termos de condições para administrar o medicamento, em termos económicos, e em termos de
contraindicações e interações. O SI apresenta possibilidade de aceder ao histórico do utente, verificando
a medicação que o utente levanta. No SI é também possível aceder a algumas informações essenciais
para o atendimento, tais como a composição do medicamento e a posologia. As receitas eletrónicas
permitem ao farmacêutico uma maior comodidade e segurança no atendimento, pois a probabilidade de
erro é menor. Já as receitas manuais exigem um maior cuidado na interpretação, pois tudo tem que ser
inserido no SI manualmente. Ao finalizar a venda é necessário imprimir o documento da faturação no
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verso da receita, e este tem que ser assinado pelo utente, carimbado e assinado pelo farmacêutico. Nas
receitas manuais, toda a medicação deve ser levantada ao mesmo tempo. As receitas eletrónicas
permitem ao utente escolher quantas embalagens das prescritas pretende levantar, podendo
posteriormente levar as restantes. Existem três regimes pelos quais as receitas podem ser organizadas:
regime geral, especial e o restante. No caso de medicamentos que os utentes regulares necessitam mas
que não têm a receita médica no momento, é realizada uma venda suspensa, permitindo ao utente levar
posteriormente a receita no prazo de 30 dias para regularizar a situação. Dado o meio em que se encontra,
a FD recebe alguns utentes em situações económicas instáveis e que lhes dificulta o acesso à aquisição
da sua medicação. Assim, de modo a garantir que estes utentes têm acesso à medicação, é atribuído um
plafond de crédito aos utentes, permitindo-lhes adquirir os medicamentos com recurso a compra a
crédito e posteriormente proceder ao pagamento. No caso dos medicamentos que ficam registados a
crédito na ficha do utente, é emitida uma fatura e assinada pelo utente, sendo esta arquivada num local
específico da farmácia.

5.2 DISPENSA DE PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES
Como são substâncias que atuam no Sistema Nervoso Central (SNC), os psicotrópicos e
estupefacientes estão sujeitos a um maior controlo e a diversas regulamentações, evitando o exagerado
e inadequado uso destas substâncias. Fazem parte deste tipo de medicamentos os antipsicóticos,
antidepressivos, estabilizadores de humor e antiepiléticos. Apesar do seu efeito terapêutico, estas
substâncias desencadeiam graves efeitos secundários e regularmente são prescritas inadequadamente.1720

No DL n.o15/93, de 22 de janeiro, estão definidas as regras do controlo acerca do uso destas

substâncias, para combater o tráfico e da penalização para aqueles que o fizerem.21 A prescrição de
psicotrópicos ou estupefacientes deve estar numa receita sem quaisquer outros medicamentos ou
produtos.16 No ato de dispensa, é obrigatório inserir no SI os dados pessoais do utente, o médico que
prescreveu, os dados de quem levantou o medicamento no caso se não ser o utente, e o número da receita.
No final, os dados são impressos num documento que é guardado em lugar apropriado. Nas receitas
manuais este documento é anexado à mesma. Relativamente às receitas, o original é enviado para a
autoridade que confere a comparticipação e o duplicado fica guardado na farmácia, por um período
mínimo de três anos. Mensalmente, é enviado ao INFARMED o registo de entradas e saídas de
psicotrópicos e estupefacientes. No que diz respeito às benzodiazepinas, o balanço de entradas e saídas
é enviado anualmente.14

5.3 REGIMES DE COMPARTICIPAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SISTEMAS DE
PREÇOS DE REFERÊNCIA E SUBSISTEMAS DE SAÚDE
Os MSRM acompanhados de receita médica têm comparticipação por parte do Serviço Nacional
de Saúde (SNS), pelo que o utente apenas paga uma parte do PVP. A pela Direção Geral das Atividades
Económicas (DGAE) afixa os PVP máximos e depois compete ao INFARMED regular as
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comparticipações dos medicamentos.22,23 O preço de referência corresponde ao “valor sobre o qual
incide a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos incluídos em cada um dos grupos
homogéneos, de acordo com o escalão ou regime de comparticipação que lhes é aplicável”, sendo um
grupo homogéneo (GH) o conjunto de medicamentos com a mesma composição de substâncias ativas,
forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual está incluído no mínimo um medicamento
genérico. O preço de referência definido para cada GH tem em conta o MG com o PVP mais elevado
do mercado.22 A margem máxima de medicamentos comparticipados e não comparticipados para as
farmácias não é fixa, correspondendo a um sistema de margens numa base regressiva e por escalões de
preço, com dedução do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).23 De três em três anos, no máximo,
o INFARMED revê os preços.24
O valor da comparticipação varia de acordo com o regime, e é calculado sobre o preço de
referência. No caso dos utentes do SNS e da ADSE (Assistência na Doenças aos Servidores do Estado),
a comparticipação é feita nos medicamentos prescritos na receita médica adequada.23
No Regime Geral, a comparticipação do Estado segue os escalões seguintes: Escalão A – 95%
do PVP; Escalão B – 69% do PVP; Escalão C – 37% do PVP; Escalão D – 15% do PVP. O escalão A
corresponde a doentes crónicos com situações instáveis, precisando do medicamento para a sua
sobrevivência. Relativamente aos pensionistas, cujo rendimento anual total não seja 14 vezes superior
ao salário mínimo nacional, a comparticipação no escalão A é de mais 5% e nos restantes escalões de
mais 15%. Doenças como psoríase, dor crónica, dor oncológica ou doença de Alzheimer estão
abrangidas pelo Regime Especial, fixado em despacho de comparticipação adequado declarado pelo
médico.24
Por outro lado, existem ainda subsistemas de saúde públicos, como a ADSE, e sistemas privados,
como o SAMS (Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários), que comparticipam
a aquisição de medicamentos.25
Após inserção da receita no SI, é permitido ativar o plano de comparticipação referido, através
do número ao qual está associado: 01 corresponde ao SNS, o 48 ao Regime Especial, o 41 às Doenças
Profissionais, o DS à DM e o J1 ao SAMS. No caso de medicamentos manipulados, a comparticipação
é de 30% sobre o preço.26
Ao longo do estágio tive a oportunidade de contactar com receitas seguindo diversos regimes
de comparticipação, bem como estando associadas a utentes em diferentes subsistemas de saúde, sendo
possível consolidar toda a informação referida. O sistema de saúde privado com o qual tive mais
contacto foi o SAMS.

5.4 FATURAÇÃO E RECEITUÁRIO
Todas as receitas materializadas são identificadas pela farmácia e separadas de acordo com o
plano de comparticipação associado. As receitas manuais são organizadas em lotes de 30 unidades, com
ordem crescente ao longo do tempo, e depois são conferidas. No final de cada mês, é criado no SI o
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“Verbete de Identificação do Lote” dos lotes completos até à data. No último dia é emitida uma fatura
mensal dos medicamentos juntamente com a “Relação de Resumos de Lote”. As receitas
comparticipadas pelo SNS são então enviadas para a Administração Regional de Saúde. As receitas
comparticipadas através de outros regimes são enviadas para a ANF, de forma a serem tratadas pela
entidade competente, e a farmácia recebe o valor de comparticipação.

5.5 DISPENSA DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA
OBRIGATÓRIA E OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE
A facilidade de acesso dos MNSRM conduzem ao consumo frequente, e por vezes benevolente,
por parte da sociedade. No entanto, não podemos esquecer que não deixam de corresponder a
medicamentos, não se devendo por isso descartar o seu uso responsável. O objetivo destes
medicamentos é o tratamento de alguns distúrbios ligeiros e pouco graves. Assim, devem ser tomados
por um máximo de cinco dias, sendo que se os sintomas persistirem, deve-se consultar o médico. As
principais vantagens desta classe de medicamentos são o preço, a rapidez do tratamento e o
desentupimento de hospitais e centros de saúde com problemas menores. Assim, permitem que haja uma
maior disponibilidade dos recursos do SNS para problemas de saúde maiores e mais urgentes.
A automedicação corresponde à iniciativa própria, ou influenciada, de um indivíduo, para usar
determinado medicamento, de forma a tratar um sintoma que “autodiagnosticado”.27-29 Faz parte do
papel do farmacêutico avaliar a situação e perceber os sintomas, a duração, a intensidade dos mesmos,
bem como as doenças crónicas associadas, intolerâncias ou alergias. Com toda esta informação o
farmacêutico deve realizar o aconselhamento completo, tendo em conta as caraterísticas do doente. No
caso de situações graves, compete ao farmacêutico orientar o utente para o médico.
A automedicação é um problema diário e frequente na FC. Ao longo dos meus atendimentos foi
possível orientar os utentes relativamente a esta problemática, visando sempre o ensino do utente
relativamente aos MNSRM. Também me fui apercebendo de que cada vez mais os utentes evitam
recorrer ao médico, dada a indisponibilidade dos mesmos e devido a dificuldades económicas. Isto
traduz-se numa tendência de desvalorização de certos problemas de saúde que, quando identificados
precocemente, têm uma taxa de sucesso de tratamento maior. Um destes casos foi, por exemplo, uma
utente que se deslocou à farmácia porque tinha cortado o dedo profundamente há uma semana, e apesar
dos cremes que colocou, não cicatrizava e já começava a perder a sensibilidade. Dada a gravidade da
situação, o aconselhamento partiu pelo encaminhamento para o médico.

5.6 ACONSELHAMENTO E DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE
A FD tem ainda uma grande variedade de produtos de saúde que apesar de serem
comercializados em superfícies comerciais, é na farmácia que são dispensados com o aconselhamento
correto.
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Estes produtos são suplementos alimentares, produtos de dermocosmética e higiene corporal
(sendo as principais marcas Uriage®, La Roche-Posay® Vichy®, e Eucerin®), MUV, produtos de
fitoterapia, dispositivos médicos (material ortopédico, pediátrico e higiénico e ainda material acústico e
ótico; artigos de penso, sutura e drenagem, sistemas para aplicação parentérica; material para
ostomizados) e produtos de alimentação especial.
Dado o público alvo da FD, os produtos mais procurados foram os suplementos alimentares e
os produtos de dermocosmética e higiene corporal, nomeadamente protetores solares. Ao longo dos
atendimentos tive mais dificuldade no aconselhamento de dispositivos médicos, principalmente no
material ortopédico, dada a variedade existente e a falta de formação na área. Por isso, sempre que
necessário tive que recorrer ao auxílio de uma colega para esclarecimento.

6. MANIPULADOS
A FD tem a vertente da preparação de manipulados. Um medicamento manipulado é definido
como “forma magistral ou preparado oficinal, preparado e dispensado sob a responsabilidade de um
farmacêutico”. Assim, no momento da prescrição o médico deve certificar-se da segurança e eficácia
do medicamento, bem como da ausência de interações do mesmo. Já o farmacêutico, deve assegurar que
o medicamento é preparado de acordo com as BPF.7 Para além disso, deve confirmar as doses,
substâncias ativas e interações mais relevantes. Os medicamentos manipulados apenas podem ser
produzidos no caso se não existir no mercado outro medicamento com a mesma dosagem, mesma forma
farmacêutica, ou no caso de medicamentos para uso cutâneo, para a obtenção de uma dose para uso
pediátrico, ou para doentes que apresentem as condições de administração ou farmacocinética alteradas.
A produção destes medicamentos é feita com matérias-primas que constem na FP ou na Farmacopeia
Europeia (FE).6,30
As receitas dos medicamentos manipulados apenas tem descrito o nome do medicamento e a
indicação de Faça Segundo a Arte (F.S.A). Após produção, o medicamento é acondicionado e rotulado
devidamente, constando a informação do nome do utente, nome da preparação, data da preparação,
dosagem, prazo de validade, condições de conservação e PVP. Também estão no rótulo informações
como “Uso Externo” e “Agitar antes de usar”. A preparação do manipulado segue o FGP e o registo é
feito na “Ficha de Preparação. O PVP é calculado pela aplicação da seguinte fórmula: (Valor dos
honorários + Valor das matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem) x 1,3, acrescendo o valor
do IVA à taxa em vigor.31
As preparações extemporâneas são encontradas na forma de pó para suspensão oral e são
reconstituídas com água purificada até ao volume pretendido, no momento da venda.
Durante o estágio tive a oportunidade de preparar 2 medicamentos manipulados: a a solução
alcoólica de minoxidil a 5% e solução de ácido bórico, com respetivo preenchimento das fichas de
preparação, rótulos e ficha de utilização de matérias primas. Frequentemente realizava também a
preparação de antibióticos, reconstituindo o pó para suspensão oral com água purificada. Antes de
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colocar a água era necessário soltar o pó das paredes do frasco. No ato de dispensa, era essencial
alertar o utente para o modo de conservação (no frigorífico), prazo de validade e para ter o cuidado
de agitar antes de usar.

7. OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE E SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA
A FD dispõe de serviços como: podologia, consultas de nutrição, depilação a laser díodo e
rastreios auditivos, prestados por profissionais devidamente certificados, em dias específicos.
Na FD também é efetuada a determinação de parâmetros bioquímicos, administração de
administração de injetáveis e vacinas não incluídas no PNV e tratamento de feridas, recolha de
medicamentos através do VALORMED, reciclagem de radiografias através da AMI, distribuição
domiciliária de medicação e preparação individualizada da medicação (Anexo II).

7.1 DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E
BIOQUÍMICOS
A FD realiza a a determinação da PA, glicémia capilar, colesterol total e triglicerídeos. A
determinação da PA é feita através de um tensiómetro automático de braço que determina os valores de
PA sistólica, diastólica e o valor de pulsação. É importante certificar que o utente não tem a perna
cruzada, está relaxado, e não fala durante a medição. Após medição, é essencial informar o utente sobre
os valores obtidos e auxiliar na interpretação destes resultados, promovendo estilos de vida saudáveis.
O valor da PA é registado num cartão, permitindo um controlo contínuo ao longo do tempo.
A FD dispõe de um fotómetro CR 3000® que permite determinar a glicemia capilar, o colesterol
total e os triglicerídeos. Para realizar estes testes, em primeiro lugar limpa-se o dedo com álcool a 70%,
para desinfetar o local, e depois de o álcool evaporar realiza-se a punção com uma lanceta. O sangue é
recolhido para dentro de um tudo capilar e este é colocado numa cuvete específica para o teste. Faz-se
a leitura do branco e de seguida adiciona-se duas gotas do reagente adequado, agitando-se suavemente.
Por fim, coloca-se novamente a cuvete no aparelho e este realiza a leitura. Por outro lado, o teste da
glicemia pode ser realizado com glicómetros (como é o caso do FreeStyle Precision®).
O contacto com fluídos biológicos exige a utilização de luvas e a descartagem do material em
contentores apropriados, pelo que estes são cuidados a ter na determinação de alguns parâmetros.
A FD tem uma balança digital, na qual é possível verificar o peso, altura e IMC. Para além disso,
ainda são realizados testes de gravides e primeiros socorros.
Diariamente surgem utentes na farmácia com o objetivo de determinar os parâmetros
bioquímicos. Assim, aprendi como realizar um aconselhamento o mais completo possível, tendo em
conta os resultados obtidos e a história clínica e farmacológica do utente. Realizei ainda alguns testes
de gravides o que me ajudou a consolidar alguns conhecimentos de comunicação adquiridos
anteriormente.
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7.2 ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS E VACINAS NÃO INCLUÍDAS NO
PLANO NACIONAL DE VACINAÇÃO
Alguns colaboradores da FD apresentam as qualificações necessárias para a administração de
injetáveis e vacinas não incluídas no PNV. Há uma grande procura por parte dos utentes da prestação
deste serviço.

7.3 RECOLHA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO VALORMED E DE
RADIOGRAFIAS
À entrada da FD localiza-se um contentor do VALORMED, permitindo a recolha dos
medicamentos fora de uso e de resíduos de embalagens. É dever das farmácias divulgar esta campanha
junto dos utentes, explicando qual a importância da rejeição dos medicamentos fora de uso no
VALORMED.32 Quando o contentor fica cheio, é fechado e debitado no SI, com seleção da empresa de
distribuição a recolher.
Também é feita recolha de radiografias decorrente de uma Campanha de Reciclagem de
Radiografias da AMI. Cada tonelada corresponde a 10 Kg de prata. Esta campanha tem como principal
objetivo a eliminação de problemas ambientais causados pela deposição de radiografias em aterros e há
um reaproveitamento de prata no mercado de matérias-primas.33
Esta campanha tem vindo a influenciar positivamente a população, pois temos assistido ao
crescente interesse e procura de mais informação relativamente ao VALORMED. A afluência das
pessoas é cada vez maior no sentido de depositarem os medicamentos no respetivo contentor. Realizei
várias vezes a troca do contentor e respetivo débito no SI.

7.4 FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
O mundo atual avança a uma velocidade cada vez maior. Neste contexto, a formação constante
tem um papel cada vez mais importante.
Pelas suas funções, o farmacêutico tem necessidade de se manter atualizado relativamente aos
produtos do mercado, de modo a poder aconselhar o medicamento mais correto e com maior benefício.
Ao longo do estágio assisti a pequenas formações lecionadas na FD que me permitiram desenvolver
conhecimentos relativamente a certos produtos, nomeadamente o modo de uso e indicações terapêuticas.

7.5 AÇÕES PROMOVIDAS PELA FARMÁCIA DAS DEVESAS
Tendo consciência do impacto que o papel do farmacêutico tem na sociedade, a FD desenvolve
algumas ações de sensibilização para a saúde.
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No dia 1 de junho, “Dia da Criança”, a FD realizou um concurso de desenho realizado os utentes
e familiares da farmácia.
Na semana de 11 de junho a 15 de junho a FD realizou a Semana da Saúde, marcada por
atividades relacionadas com nutrição, MUV e cuidados a ter com animais de companhia, proteção solar
e podologia, acompanhados da medição gratuita dos parâmetros bioquímicos. O final da semana
culminou com a realização da caminhada da FD, tendo aderido cerca de 80 utentes.
De modo a promover o papel do farmacêutico na sociedade e explicar o funcionamento de uma
FC, no dia 15 de julho realizei uma sessão de esclarecimento na FD, a crianças dos 7 aos 10 anos. Para
isto, tive a colaboração da ANF, que no âmbito do projeto “Vila Saúda” cedeu material digital para a
realização desta atividade.
O material de divulgação associado a estas iniciativas foi realizado por mim (Anexos III-IX),
com recurso a várias ferramentas de imagem. Estas intervenções são muito bem-recebidas pelos utentes,
sendo que estes participam ativamente nas mesmas. O dinamismo associado a estas ações permite que
a FD continue a inovar, captando a atenção e o carinho dos utentes da farmácia, e promovendo a
aproximação aos mesmos.

PARTE II – DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DE ESTÁGIO
PROJETO I – INFLUÊNCIA DAS ALTERAÇÕES ALIMENTARES NA
PREVENÇÃO DE CANCRO
1. ENQUADRAMENTO
O cancro tem vindo a ser um dos maiores problemas de saúde pública, sendo a segunda principal
causa de morte em Portugal.
Vários estudos indicam que existe uma relação entre a dieta e o aumento do risco de
desenvolvimento de cancro. Enquanto que alguns alimentos parecem ter um efeito protetor, outros
parecem ter um efeito potenciador do seu desenvolvimento.
Assim, a dieta tem vindo a ser considerada um dos principais fatores de risco modificáveis no
que diz respeito ao cancro.34,35
Dada a localização da FD, e a população que normalmente frequenta a farmácia, este projeto
deu um forte contributo na aprendizagem e na alteração do estilo de vida dos mesmos.

2. INTRODUÇÃO TEÓRICA
Os fatores nutricionais, relacionados com a percentagem de gordura corporal, e a atividade física
podem afetar as caraterísticas de replicação e reparação de uma célula, conduzindo ao desenvolvimento
e à proliferação de células anómalas. Assim, em indivíduos não fumadores, a dieta pode ter um papel
preponderante na alteração do ciclo celular normal.34
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Cancros do trato gastrointestinal são frequentemente associados a hábitos alimentares:
•

O cancro do estômago está intimamente ligado com os nitratos e as nitrosaminas
presentes em conservas, alimentos conservados através da salga, e alimentos em mau
estado de conservação;

•

O cancro do cólon tem uma relação estreita com dietas hipercalóricas (ricas em gorduras
e açúcares refinados);

•

O cancro do pâncreas e da via biliar parece estar relacionado com obesidade e diabetes.

Para além disso, também cancros hormono-dependentes (como é o caso do cancro da mama,
cancro do ovário e cancro da próstata), mantêm uma relação com a dieta.35,36

2.1 ALIMENTOS QUE DEVEM SER EVITADOS
Dadas as suas propriedades tóxicas, o excesso de álcool é um fator de risco para o
desenvolvimento de cancro da cavidade oral, faringe, esófago, colo-retal, fígado, faringe, e ainda cancro
da mama em mulheres. Pensa-se que o principal metabolito do álcool, o acetaldeído, é responsável por
parte do efeito carcinogénico. Deste modo, vários autores descrevem que, populações asiáticas, com
polimorfismos no gene ALDH2, têm um risco acrescido de desenvolvimento de cancro do trato
digestivo. Para além disso, o próprio álcool induz a imunossupressão, levando à criação de um ambiente
que facilita o desenvolvimento de células cancerígenas.35,37-39
As carnes vermelhas e processadas (como por exemplo, salsichas) devem ser evitadas. Por um
lado, o ferro heme presente na carne, catalisa a formação de nitratos e nitritos. Por outro lado, a cozedura
da carne a altas temperaturas potencia a formação de Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAPS),
que têm efeito mutagénicos. O consumo de carnes vermelhas tem vindo a ser também relacionado com
o aumento de aductos no DNA, especificamente O6-carboximetilguanina, potenciando assim a
carcinogénese.35,40-44
Existem também evidências da sinergia entre o sal e a infeção por Helicobacter pylori,
aumentando a predisposição ao desenvolvimento de cancro. Adicionalmente, o consumo de sal danifica
diretamente a mucosa gástrica, levando à hiperplasia do epitélio gástrico, e estimulando a proliferação
endotelial, o que aumenta a incidência de mutações. Por outro lado, os compostos conservados através
da salga (como é o caso do bacalhau, pickles e carnes processadas), têm uma elevada concentração de
compostos nitrosados.34, 45-49
As gorduras saturadas, encontradas em biscoitos, snacks e fast food, estão relacionadas com
vários tipos de cancro. O mecanismo que relaciona a gordura com o desenvolvimento de cancro não
está totalmente esclarecido. No entanto, pensa-se que a gordura obtida através da dieta altera a
concentração de ácidos biliares (ácido desoxicólico e ácido litocólico) e a microflora intestinal. Os
ácidos biliares tem vindo a ser interligados com uma estimulação da proteína cinase C, que está
envolvida nos mecanismos de inflamação e mecanismos de apoptose.35,44,50-54
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2.2 ALIMENTOS COM EFEITO PROTETOR
A soja é um alimento que, dada a sua especificidade, tem tido cada vez mais interesse na
prevenção de cancro, nomeadamente cancro da mama e da próstata. A inibição do crescimento epitelial
é um dos fatores protetores mais reconhecidos. A soja é rica em isoflavonas, compostos difenólicos.
Estes compostos estão envolvidos na expressão de genes reguladores do ciclo celular, como o gene p21
e p27. Em concentrações obtidas pela dieta, conseguem ainda atuar como reguladores negativos da
atividade da tirosina cinase, diminuindo a fosforilação e consequente inibição de proteínas envolvidas
no controlo da proliferação celular e da apoptose. Por outro lado, as isoflavonas diminuem o antigénio
específico da próstata (PSA), marcador tumoral. Em adição a estes mecanismos, induzem a expressão
de enzimas envolvidas nos mecanismos de defesa, demonstrando proteção nas células contra dados no
DNA, induzidos por radicais livres.35,55-59
Os óleos de peixe tem vindo a demonstrar um efeito protetor devido à sua concentração em
ácidos gordos poliinsaturados (PUFAs), que diminuem a formação de aductos no DNA pela estimulação
da reparação de danos. 50-54
Também as frutas e os vegetais estão relacionados com a diminuição do risco de cancros,
particularmente de cancro da cavidade oral, esófago, estômago, e colon retal:
- Os vegetais da família Allium (cebola, alho, etc.), pelo seu conteúdo em dialil sulfito, induzem
a destoxificação enzimática. Para além disso, as atividades antibacterianas destes compostos inibem a
conversão estomacal de nitrato em nitrito, que tem efeito carcinogénico.
- Vegetais como brócolos e couve-flor são particularmente ricos em isotiocianatos e sulforafano,
também com poder de desintoxicação. Contêm ainda indol-3-carbinol, que afeta a hidroxilação do
estradiol, protegendo contra cancros relacionados com o estrogénio, como é o caso do cancro da mama
e cancro do endométrio.
- Pela sua concentração de vitamina C, a família dos citrinos (à qual pertence, por exemplo, a
laranja) tem um forte poder antioxidante, protegendo as membranas celular e o DNA contra o dano
oxidativo. Por outro lado, a vitamina C reduz a concentração de nitritos, pela formação de nitrosaminas.
Também desempenha um papel importante na manutenção da integridade das matrizes intracelulares
pela síntese de colagénio. Os citrinos contêm ainda cumarinas, que aumentam a atividade da glutationa
transferase, enzima envolvida em processos de destoxificação.
- Vegetais cor de laranja, como é o caso da cenoura, batata doce e abóbora, e frutas cor de laranja,
como é o caso da papaia e da manga, são ricos em b-carotenos. Tal como outros carotenoides, estes
compostos têm efeito antioxidante, protegendo contra o dado induzido por radicais livres. Em adição, o
b-caroteno é ainda metabolizado em vitamina A (retinol), que influencia a diferenciação de células
epiteliais normais.
- Os flavonoides são compostos polifenólicos com efeito antioxidante, presentes nos vegetais e
nas frutas, demonstrando um efeito protetor, pela sua capacidade de mediar o efluxo de agentes
carcinogénicos das células e de induzir a via de destoxificação.60-62
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3. MÉTODOS
Este projeto foi inserido na semana da saúde, marcando o dia da nutrição (terça-feira, dia 11 de
junho de 2019). Ao longo do dia, elaborei várias ações de sensibilização na farmácia, utilizando como
suporte visual de informação um panfleto elaborado por mim (Anexo X).
A abordagem foi adaptada aos utentes, de acordo com a sua idade e o seu nível de escolaridade,
tendo sempre como objetivo a transmissão de informação entre diferentes gerações.

4. RESULTADOS
Como referido no enquadramento, apesar desta população ser caraterizada por um nível de
habilitações reduzido, a mensagem foi bem recebida e interiorizada pelos utentes, independentemente
da sua idade, uma vez que nos dias que se seguiram continuavam a demonstrar um forte interesse na
temática, abordando-me com várias questões. Houve ainda uma preocupação por parte destes utentes
em relação aos seus familiares, nomeadamente às gerações mais jovens, fazendo questão de os informar
acerca dos potenciais benefícios das alterações nos hábitos alimentares.
Por outro lado, foi demonstrado um grande interesse por parte das camadas mais jovens, tendo
estes tido uma intervenção ativa ao longo da campanha.

5. CONCLUSÃO
O cancro é uma doença que afeta um número cada vez maior de indivíduos e cada vez mais
abordada. Diariamente, a população é bombardeada com diversa (e por vezes incorreta) informação
pelos meios de comunicação social, e a preocupação é cada vez maior.
Por outro lado, os sucessivos governos têm necessidade de incluir elevadas quantias nos
orçamentos anuais, no sentido dar uma resposta ao tratamento cada vez maior. Assistimos então a uma
aposta no rastreio como medida preventiva e curativa do cancro.
Também ao nível da investigação temos assistido ao aumento crescente do seu reforço, no
sentido de obter tratamentos mais eficazes.
A desmitificação de alguns pensamentos relativamente a esta doença, assume um papel
preponderante alertando para os possíveis modos de prevenção.

PROJETO II – PROTEÇÃO SOLAR E PREVENÇÃO DE MELANOMA
1. ENQUADRAMENTO
Ao longo dos últimos anos a incidência de cancro da pele tem vindo a aumentar, sendo responsável
por 75% das mortes relacionadas com neoplasias cutâneas. O melanoma é o tipo de cancro de pele mais
agressivo, sendo caraterizado por uma elevada capacidade de metastização e uma grande resistência à
terapêutica, proliferando-se rapidamente.63,64
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A acumulação de mutações, com consequente inativação de genes supressores tumorais e ativação
de oncogenes, conduz ao desenvolvimento de melanoma, sendo influenciada por vários fatores
genéticos e ambientais.65
Tendo em conta que realizei o estágio curricular na época do verão, a procura de protetores solares
foi constante na FD. Assim, este projeto foi preponderante na informação da população relativamente
aos benefícios da proteção solar.

2. INTRODUÇÃO TEÓRICA
A patogénese do melanoma está intimamente relacionada com a exposição à luz ultravioleta
(UV), seja através do sol ou dos solários. Contudo, são vários os fatores de risco associados ao
melanoma, entre eles: tipo de pele, nevos melanocíticos (os chamados sinais), história familiar ou
pessoal de melanoma ou de outro tipo de cancro cutâneo, e ainda patologias da pele.
Assim, é essencial o diagnóstico precoce, de modo a impedir o desenvolvimento de metástases,
e consequentemente, a progressão da doença.63,66-71

2.1 RADIAÇÃO SOLAR
A exposição solar manifesta efeitos imediatos, como é o caso do eritema, queimaduras e do
bronzeamento, e desencadeia também efeitos a longo prazo, decorrentes de uma exposição crónica
excessiva, como é o caso do fotoenvelhecimento e do desenvolvimento de cancro cutâneo.
A radiação solar pode ser subdivida em radiação UV-A, UV-B e UV-C, de acordo com o
comprimento de onda.
Os raios UV-A penetram a derme, sendo responsáveis pelo efeito bronzeado da pele,
praticamente sem produção de eritema. No entanto, conduz a efeitos indesejáveis a longo prazo,
contribuindo para a geração de radicais livres, e consequente dano no DNA e carcinogénese, e conduz
também ao fotoenvelhecimento.
Os raios UV-B são absorvidos ao nível da epiderme, produzindo o eritema que origina as
queimaduras solares. É o tipo de radiação mais responsável pela indução dos efeitos a longo prazo.
Os raios UV-C são praticamente absorvidos na sua totalidade pela camada de ozono da
atmosfera, e têm grandes propriedades mutagénicas e eritematosas.72

2.2 TIPO DE PELE
Um dos fatores determinantes no impacto da radiação UV é o tipo de pele. Assim, de forma a
avaliar a suscetibilidade dos diferentes tipos de pele, o dermatologista Thomas Fitzpatrick criou um
sistema de classificação de 6 fototipos:
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•

Fototipo I: Indivíduo com olhos claros, cabelo loiro ou ruivo, e pele muito branca.
Quando exposto ao sol, queima com muita facilidade, e raramente bronzeia. Pele com
elevada sensibilidade.

•

Fototipo II: Indivíduo com olhos claros, cabelos loiro ou ruivo, e pele branca. Quando
exposto ao sol queima com facilidade, no entanto, consegue bronzear minimamente,
ainda que com dificuldade. Pele com muita sensibilidade.

•

Fototipo III: Indivíduo com olhos claros, ou não, mas com cabelo mais escuro que o
fototipo anterior, e pele morena clara. Quando exposto ao sol, queima moderadamente
e bronzeia moderadamente e uniformemente. Pele considerada sensível.

•

Fototipo IV: Indivíduo com olhos escuros, cabelo castanho-escuro e pele morena
moderada. Quando exposto ao sol bronzeia moderadamente e facilmente, e queima
minimamente. Pele com sensibilidade normal.

•

Fototipo V: Indivíduo com olhos escuros, cabelo escuro, e pele morena escura. Quando
exposto ao sol bronzeia com facilidade e raramente queima. Pele com baixa
sensibilidade.

•

Fototipo VI: Indivíduo com olhos, cabelos e pele negra. Dada a total pigmentação da
pele, quando exposto ao sol nunca queima. Pele com mínima sensibilidade.

Indivíduos que apresentem os fotótipos I, II, III e IV apresentam mais suscetibilidade para o
desenvolvimento de melanoma do que os fotótipos V e VI. No entanto, para além do fototipo de pele,
também é necessário ter com conta fatores geográficos, como a latitude e altitude.73-75

2.3 NEVOS MELANOCÍTICOS
Como já foi descrito anteriormente, os nevos melanocíticos são um fator de risco para o
desenvolvimento de melanoma. Assim, os nevos displásicos são nevos adquiridos ou hereditários, que
a nível clínico têm uma aparência atípica. O nevo displásico difere do nevo comum, sobretudo pela sua
suscetibilidade de evolução para melanoma.
Geralmente, os nevos displásicos estão presentes em áreas expostas ao sol. Na sua maioria surgem
na puberdade, podendo depois desenvolver a sua forma e cor, ou então regredir. Nevos com mais de
5mm de diâmetro, pigmentação alternada, bordos irregulares e assimétricos, devem ser urgentemente
avaliados por um especialista. A nível dermatoscópico, é necessário avaliar as áreas de
hiperpigmentação excêntricas, distribuição irregular do pigmento, interrupção abrupta de pigmentação
na periferia, e possível existência de pontos, estrias ou pseudópodes. O diagnóstico do nevo displásico
é feito com auxílio de um exame histológico, no qual é avaliado o poleomorfismo celular, as alterações
do estroma e também possíveis alterações da arquitetura.
De modo a poder auxiliar a avaliação macroscópica de nevos, é utilizada a regra ABCDE, na qual
é avaliada a Assimetria, o Bordo (regular ou irregular), a Cor (tonalidades castanhas, pretas ou
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vermelhas), a Dimensão e a Evolução. Ainda que estas caraterísticas sejam muito vagas, ajudam a
classificar uma lesão maligna, que depois segue para biópsia, para que se realize então o diagnóstico
definitivo76-81

2.4 PREVENÇÃO
Sendo a exposição à radiação UV um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de
melanoma, a prevenção primária é a proteção solar, nomeadamente nas camadas mais jovens.
Assim, é essencial adotar comportamentos responsáveis: evitar a exposição solar nas horas de
intensidade máxima (entre as 11h e as 17h), utilizar um protetor solar com um fator de proteção (FPS)
adequado ao fototipo de pele, preferindo sempre um FPS de 50, ingerir bastante água, utilizar roupa
fotoprotetora (nomeadamente roupas claras e de algodão) e utilizar óculos de sol escuros e chapéu.63, 72,
82

3. MÉTODOS
Tal como o projeto anterior, este projeto foi realizado no âmbito da semana da saúde, marcando
o dia da prevenção solar, quinta-feira (13 de junho de 2019).
O projeto foi realizado em duas vertentes: uma delas focada nas crianças e outra focada nos
utentes da farmácia. Assim, da parte da manhã, realizei uma sessão de esclarecimento acerca da proteção
solar na Escola E.B 2,3 Teixeira Lopes, situada em Vila Nova de Gaia, para três turmas de 5º e 6º ano.
A sessão consistiu numa apresentação de PowerPoint (Anexo XI), seguida de um quizz interativo
(Anexo XII), de modo a estimular a participação dos alunos. Para finalizar, foi entregue um panfleto
(Anexo XIII) com as informações essenciais de proteção solar, e com um jogo educativo.
Da parte da tarde o projeto foi realizado na FD, recorrendo a um folheto informativo (Anexo
XIV), de modo a poder abordar os utentes. Mais uma vez, adaptei o discurso aos utentes de acordo com
a sua idade e o grau de instrução, permitindo que a mensagem fosse compreendida da melhor maneira.

4. RESULTADOS
A ação realizada junto das crianças teve um resultado bastante positivo, superando as minhas
expectativas. Todas elas foram bastante participativas e atentas durante a apresentação, revelando uma
boa aquisição dos conhecimentos. Para além disso, demonstraram um interesse especial em saber em
que consiste o papel do farmacêutico na sociedade e quais as diferentes vertentes possíveis da profissão.
Na FD, à semelhança do projeto anterior, o projeto da prevenção solar foi bem recebido pelos
utentes, nomeadamente no que diz respeito ao tema do reconhecimento dos sinais, uma temática que é
pouco abordada e que requer conhecimento por parte da sociedade.
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5. CONCLUSÃO
O papel do farmacêutico na sociedade tem vindo a ser reconhecido e alterado ao longo dos
últimos anos, tendo atualmente um impacto acrescido na sociedade.
Este projeto também se revelou crucial para a informação da população, a qual demonstrou um
desconhecimento generalizado sobre este assunto.
O uso de sessões de esclarecimento dinamizadas permite uma melhor abordagem dos utentes,
revelando-se útil para uma boa receção e compreensão da informação por parte dos mesmos.

PROJETO III – CESSAÇÃO TABÁGICA
1. ENQUADRAMENTO
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o tabaco mata quase 6 milhões de pessoas
todos os anos.83 Fumar é uma das principais causas evitáveis de morte prematura e de desenvolvimento
de doenças crónicas, com consequente perda de qualidade de vida. Estimativas realizadas pelo Institute
of Health Metrics and Evaluation indicam que em 2016, em Portugal morreram mais de 118000 pessoas
devido a doenças relacionadas com o tabaco, o que significa que a morte de uma pessoa por cada 50
minutos. Destas estimativas, o grupo etário mais afetado foi dos 50 aos 59 anos, e o sexo predominante
foi o sexo masculino.84,85
Contudo, não só os indivíduos fumadores correm riscos. Segundo a OMS, mais de 600.000
mortes prematuras por ano são causadas pela exposição passiva ao fumo do tabaco.83

2. INTRODUÇÃO TEÓRICA
2.1 ORIGEM DO TABACO
O tabaco é constituído pelas folhas secas da planta Nicotiana tabacum e Nicotiana rustica, que
pertence à família Solanaceae. A sua origem histórica remonta para 5000 A.C, para a América do Sul,
onde em 1492, na época da chegada de Cristóvão Colombo, o tabaco já era utilizado com diferentes
fins.83

2.2 CONSTITUIÇÃO DO CIGARRO
O fumo do tabaco é um aerossol que apresenta uma fase gasosa e uma fase de partículas,
constituído por nicotina, diversas substâncias tóxicas e irritantes (como monóxido de carbono, acetona,
metano, etc), substâncias com efeitos cancerígenos (como por exemplo N-nitrosaminas, aminas
aromáticas e aldeídos), e ainda substâncias radioativas (como é o caso do polónio-210).86,87
Parte das substâncias estão presentes na folha da planta. Outras resultam da absorção pela planta
de substâncias existentes no ar ou no solo, ou são adicionadas pela da indústria do tabaco, como é o caso
Inês Isabel Costa Carvalho

27

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária

dos aditivos (mentol, baunilha, cacau, entre outros). Estes são adicionados com o objetivo de humidificar
o fumo, tornando-o menos irritante para as vias aéreas, ou ainda com o objetivo de melhorar o seu
interesse, tornando mais agradável o seu consumo.86

2.3 EFEITOS DO TABAGISMO CRÓNICO
As combinações de substâncias químicas, métodos de exposição e duração da mesma, e a
própria variabilidade genética, levam a diferentes tipos de manifestações clínicas nos fumadores.87

2.3.1 Cancro
Fumar é a maior causa de morte evitável. O tabaco aumenta 25 vezes o risco de desenvolvimento
de cancro em homens, e de 12,5 vezes em mulheres. O risco aumenta com o aumento do número de
consumo de cigarros por dia.
O papel cancerígeno do tabaco é atribuído aos fortes componentes carcinogénicos presentes no cigarro,
nomeadamente ao benzo(a)pireno (hidrocarboneto aromático policíclico) e às N-nitrosaminas.87
A ação carcinogénica do tabaco está relacionada com mutações transversais G para T, no gene
p53, alterando a capacidade de reparação do DNA.87 Por outro lado, a nicotina e as N-nitrosaminas,
ativam a via de transição epitélio-mesenquimal, que promove o crescimento e a sobrevivência celular,
tendo um papel preponderante na proliferação e no desenvolvimento das células cancerígenas.87
Os recetores nicotínicos são mediadores da ação tumoral das nitrosaminas, por aumento da
transcrição de mRNA que codifica o PCNA (proliferating cell nuclear antigen) e o Bcl-2, originando
proteínas envolvidas na carcinogénese e na morte celular, respetivamente.87,88

2.3.2 Patologias Respiratórias
Os indivíduos fumadores têm um aumento de 14 vezes do risco de desenvolvimento de doença
pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), em comparação com indivíduos não fumadores.83
A DPOC é caraterizada por tosse persistente, falta de ar e sibilância, devido a uma obstrução ou
aperto nas vias aéreas. Esta doença pode ser agravada por agentes infeciosos (Haemophilus influenzae,
Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
rinovírus, coronavírus, etc.) que induzem uma resposta inflamatória nas vias aéreas, levando a uma
exacerbação das manifestações clínicas.87,89
A exposição prolongada ao monóxido de carbono e ao cianeto causa dano pulmonar e perda de
elasticidade alveolar, alterações patológicas envolvidas na DPOC. Os agentes oxidantes presentes no
fumo do tabaco podem ativar os macrófagos alveolares a produzir espécies reativas de oxigénio (ROS)
e citocinas inflamatórias e a recrutar quimiocinas que ativam macrófagos, neutrófilos e outras células
inflamatórias, proporcionando um ambiente contínuo de inflamação. Paralelamente, o stress oxidativo
inibe a atividade da histona desacetilase, levando à ativação do NF- κB, e consequente promoção de
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inflamação. Já nos pulmões, as células inflamatórias secretam enzimas proteolíticas (como por exemplo
as elastases) que destroem elastina das fibras elásticas da matriz celular, contribuindo para a perda da
arquitetura e da função pulmonar. Esta perda de elasticidade e os fragmentos de elastina remanescentes,
funcionam como sinais pró-inflamatórios, que prolongam então a inflamação. Esta retroalimentação
positiva explica a inflamação persistente em ex-fumadores.87

2.3.3 Patologias Cardiovasculares
Fumar é um importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares
(DCV), que ocupam o primeiro lugar no que diz respeito à mortalidade em Portugal. Quarenta por cento
das mortes em pessoas fumadoras é devido ao desenvolvimento de DCV.87,90,91
As DCV correspondem às doenças que afetam o coração e os vasos sanguíneos, e são
maioritariamente o resultado do processo de aterosclerose, no qual há uma redução da funcionalidade
das artérias devido à acumulação lipídica, inflamação e ao processo de remodelação dos tecidos,
resultando na oclusão dessa mesma artéria.87,91
O processo de combustão do cigarro gera um fumo rico em substâncias oxidantes, que atuam
no nosso organismo, causando uma alteração do equilíbrio redox do organismo, levando a um ambiente
pró-oxidante, que culmina com a oxidação de biomoléculas, como os lípidos e as proteínas. A oxidação
dos lípidos leva à formação de formas oxidadas de lipoproteínas de baixa densidade (oxLDL), com
efeito pro-inflamatório e propriedades imunoestimuladoras.87,92,93
Por outro lado, o dano oxidativo causado pelo fumo do tabaco afeta as células, induzindo um
sinal de autofagia, que leva à morte celular. Assim, a necrose celular potencia a inflamação através da
produção de diversas citocinas, levando à deterioração dos tecidos.87,92,93

2.3.4 Suscetibilidade a infeções
Os linfócitos T e B, células base do sistema imunitário, expressam recetores nicotínicos que são
estimulados pela nicotina, reduzindo a capacidade de resposta a agentes patogénicos. Assim, indivíduos
fumadores têm maior suscetibilidade a infeções, quando comparados com indivíduos não fumadores.87

2.3.5 Reprodução
Fumar conduz a distúrbios hormonais, que afetam a gametogénese, maturação do oócito,
ovulação, fertilização e nidação.
A acumulação de compostos como o cádmio e o benzo(a)pireno em mulheres, altera a função
dos ovários, desencadeando a diminuição de folículos primordiais e acelerando a degradação de
folículos. Deste modo, para além de apresentarem uma maior taxa de infertilidade, as mulheres
fumadoras têm maior predisposição para ocorrência de menopausa precoce, acompanhada de
osteoporose.87
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Estudos demonstram que em mulheres expostas ativamente ou passivamente ao fumo do tabaco,
há um aumento dos níveis da hormona folículo-estimulante (FSH) e uma diminuição dos níveis de
hormona luteinizante (LH).87,94
No que diz respeito aos homens, fumar diminui a fertilidade masculina devido à diminuição da
qualidade do sémen. Isto parece estar relacionado com uma diminuição da expressão de Chk1, que por
sua vez pode levar à diminuição da reparação celular e aumento da apoptose, diminuindo a motilidade
e concentração de espermatozoides.95,96
Já em mulheres grávidas, a exposição ao fumo do tabaco é responsável pela indução de
malformações no feto, pela formação de aductos entre os HAPS e o DNA. A exposição ao tabaco in
útero causa alterações na função e estrutura cerebral do feto, estando associada com a ocorrência de
síndrome da morte súbita do lactente, no primeiro ano de vida. Esta exposição está também relacionada
com uma alteração da função pulmonar do feto e aumento da hiperreatividade brônquica, aumentando
o risco de desenvolvimento de patologias respiratórias, nomeadamente asma, e alterando a capacidade
de resposta em situações de hipóxia.87,97

2.3.6 Patologias Orais
A mucosa oral está diretamente exposta aos demais constituintes do tabaco. Assim, a exposição
ao tabaco aumenta o risco de doenças periodontais (doenças que afetam o periodonto – tecidos que
envolvem e suportam os dentes), nomeadamente gengivites e periodontites.98 Estas doenças
caraterizam-se por uma inflamação dos tecidos, podendo originar edema, sangramento gengival e
supuração. A indução de um ambiente de pró-inflamação por parte dos constituintes do tabaco altera a
resposta imunológica, levando à destruição dos tecidos que suportam os dentes.87,98,99
Também o desenvolvimento de cáries dentárias pode estar associado à exposição ao tabaco,
através da estimulação do desenvolvimento de bactérias.100,101

2.3.7 Patologias Oculares
O cádmio é um metal tóxico presente nas plantas do tabaco, que se concentra no nosso
organismo através do fumo do tabaco. Este metal interfere com o metabolismo do zinco, que é essencial
para manter uma matriz extracelular normal, levando a alterações na retina.87,102
Por sua vez, a nicotina e o monóxido de carbono aceleram o processo de aterosclerose, podendo
causar a oclusão da vasculatura da carótida interna, o que origina episódios isquémicos.87,102

2.4 DEPENDÊNCIA E SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA
O principal agente responsável pela dependência associada tabaco é a nicotina. O mecanismo
de ação deste alcaloide vegetal está relacionado com a estimulação dos recetores nicotínicos colinérgicos,
desencadeando a libertação de neurotransmissores (como a dopamina), ativando o sistema cerebral de
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recompensa. Assim, a exposição contínua à nicotina presente no tabaco leva à dessensibilização deste
efeito, levando a uma dependência física e psicológica.87,103-105
Esta dependência pode conduzir ao surgimento de sintomas aquando da sua abstinência, entre
os quais a irritabilidade, ansiedade, depressão, inquietação e mal-estar. Paralelamente a estes sintomas,
surge também a necessidade de voltar a fumar e o aumento do apetite. A intensidade dos sintomas varia
de pessoa para pessoa, e está relacionada com a quantidade de cigarros que fuma por dia. Normalmente
os sintomas da síndrome de abstinência iniciam-se após 2-12 horas após deixar de fumar, alcançando o
pico às 24-48 horas. A maioria cessa ao fim de 4 semanas.105-107
De modo a reverter os sintomas da abstinência, é usual a manutenção do consumo do tabaco,
dando origem a várias recaídas durante o processo de cessação tabágica.105

2.5 BENEFÍCIOS DA CESSAÇÃO TABÁGICA
A cessação tabágica conduz a uma melhoria da saúde pessoal e dos outros, diminuindo a
exposição dos mesmos ao fumo passivo. Enquanto que alguns benefícios têm o seu efeito logo após
parar de fumar, outros surgem após alguns anos.
Após finalizar o consumo de tabaco:
•

20 minutos depois, diminui o ritmo cardíaco;

•

12 horas depois, o nível de monóxido de carbono na corrente sanguínea normaliza;

•

2 semanas a 3 meses depois, diminui o risco de ocorrência de enfarte do miocárdio e
aumenta a função pulmonar;

•

1 a 9 meses depois, reduz a ocorrência de tosse e de dispneia;

•

1 ano depois, o risco de doença coronária diminui para metade do risco de um fumador;

•

5 anos depois, o risco de acidente vascular cerebral iguala o risco de um não-fumador;

•

10 anos depois, o risco de desenvolvimento de cancro do pulmão baixa para metade do
risco de um fumador;

•

15 anos depois, o risco de doença cardíaca coronária equivale ao risco de um nãofumador.

Por outro lado, há ainda benefícios económicos consideráveis, que não podem ser
desprezados.83,87,105,108,109

2.6 TRATAMENTO
O tratamento farmacológico da dependência tabágica abrange MSRM e MNSRM, que são
aqueles através dos quais o farmacêutico pode atuar. No entanto, trata-se de um tratamento que, dadas
as alterações sentidas aquando da cessação tabágica, deve ter uma abordagem múltipla, com aspetos não
só farmacológicos, como também psicológicos, sociais e legais.83
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O processo da cessação tabágica é demoroso, e pressupõe a classificação do fumador em cinco
estádios, de acordo com a sua pretensão em parar de fumar. Isto permite que os profissionais de saúde
consigam adaptar o tipo de intervenção à fase na qual se encontra o utente.
1. Pré-contemplação: O fumador evita informação relativamente aos benefícios da cessação
tabágica e não tem intenção de parar de fumar.
2. Contemplação: O fumador pretende alterar o seu comportamento nos seis meses seguintes.
A permanência neste estádio está relacionada com o possível medo de falhar e com
dificuldades de autocontrolo.
3. Preparação: O fumador pensa em deixar de fumar no prazo de um mês, tendo vindo a fazer
algumas tentativas ao longo do último ano.
4. Ação: O fumador para de fumar, mantendo o comportamento nos 6 meses seguintes, sem
qualquer recaída.
5. Manutenção: O indivíduo deixou de fumar há mais 6 meses, permanecendo se fumar até 5
anos.
Seguidamente ao estádio de ação ou de manutenção pode ocorrer uma recaída, originando o
abandono destas fases. Contudo, um fumador pode recair várias antes de conseguir parar de forma
definitiva.83,105,108
Assim, a abordagem terapêutica é única e adaptada às necessidades de cada utente,
maximizando o sucesso do tratamento. Frequentemente existe a preocupação do aumento do peso,
devendo-se procurar uma adaptação alimentar e alteração do exercício físico diário, de forma a evitar
esta situação.

2.6.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica
VARENICLINA
A vareniclina, ChampixÒ (Pfizer), é um agonista colinérgico parcial (tanto tem atividade
agonista, com eficácia inferior à da nicotina, como tem atividade antagonista, na presença de nicotina)
dos recetores nicotínicos. Devido à sua afinidade pelo recetor, impede a ligação da nicotina e
consequente ativação do recetor e do sistema dopamina mesolímbico, que conduz à sensação de
recompensa pela prática de fumar. Assim, a ligação de vareniclina aos recetores nicotínicos leva
simultaneamente ao alívio dos sintomas de desejo, pela sua atividade agonista, e à diminuição do efeito
compensatório e de reforço do tabaco, pela sua atividade antagonista. A dose recomendada é de 0,5mg
uma vez por dia, do primeiro ao terceiro dia, depois de 0,5mg duas vezes por dia, do quarto ao sétimo
dia, e do oitavo dia até ao final do tratamento, 1mg, duas vezes por dia. O tratamento deve iniciar-se
cerca de uma a duas semanas antes do primeiro dia da cessação tabágica, e prolongar-se até efetuar as
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12 semanas. As doses devem ser tomadas de manhã e à noite, sensivelmente à mesma hora, após a
refeição, com um intervalo mínimo de 8 horas.83,87,105,110,111
BUPROPIONA
A bupropiona, ZyntabacÒ (GSK, GalaxoSmithKline), é um inibidor seletivo da recaptação
neuronal de catecolaminas (noradrenalina e dopamina), assemelhando-se ao efeito de alguns
antidepressivos. O mecanismo de ação no contexto da cessação tabágica não está totalmente esclarecido.
A dose recomendada é de 150mg por dia (um comprimido) durante 6 dias e posteriormente 150mg duas
vezes por dia (dois comprimidos), com um intervalo de 8h entre as tomas. A duração do tratamento
varia entre oito a doze semanas.
Em Portugal, este medicamento foi descontinuado.83,87,105,111,112

2.6.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica
Terapêutica de Substituição da Nicotina (TSN)
A TSN é a base da intervenção farmacêutica na cessação tabágica. A dosagem e o modo de
administração variam consoante o estilo de vida e o consumo de cigarros por dia. Não é recomendado
ultrapassar a dose de 50mg por dia.111
Este tipo de terapia engloba as gomas e o spray (sistemas de libertação rápida) e os adesivos
transdérmicos (sistemas de libertação prolongada), que podem ser usados em associação. A vantagem
da terapêutica conjugada está no sucesso do tratamento.83,87,111,113-120
As reações adversas mais frequentes no que diz respeito aos adesivos acontecem no local de
aplicação, e caraterizam-se por irritação e urticária, que normalmente desaparecem após retirar o penso.
Já as pastilhas, podem dar origem a hipersalivação e inflamação na cavidade oral. Estes efeitos podem
ser reduzidos após um ajuste de dose.113,120
A dose do spray bucal é independente do número de cigarros, sendo 1 a 2 pulverizações por dia,
quando surge a vontade de fumar. O tratamento é dividido em 3 etapas: 1 a 6 semanas, 7 a 9 semanas e
10 a 12 semanas, sendo que o número de pulverizações por dia deve ir diminuindo entre as diferentes
etapas.
No que diz respeito às gomas e aos adesivos transdérmicos, a dosagem varia de acordo com o
número de cigarros por dia.

2.7 O PAPEL DO FARMACÊUTICO
O farmacêutico carateriza-se por ser um profissional de saúde inteiramente disponível para
ajudar o utente, assumindo um papel preponderante, não só no que diz respeito ao sucesso da terapêutica,
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como também na identificação de utentes que podem beneficiar da mesma. Assim, compete aos
farmacêuticos a promoção da cessação tabágica, podendo atuar em duas vertentes:
•

Intervenção mínima através do aconselhamento acerca da cessação tabágica, explicando os
benefícios da mesma;

•

Intervenção no processo de abandono através do estabelecimento do “dia D” (o dia a partir do
qual o fumador irá iniciar o processo de cessação tabágica) e definição de estratégias que evitem
recaídas;

•

Intervenção avançada através do acompanhamento contínuo e do aconselhamento relativamente
à abordagem terapêutica.113

3. OBJETIVOS
Os principais objetivos da promoção da cessação tabágica, na farmácia comunitária são:
o

Informar a população relativamente aos riscos do tabaco e os benefícios da sua
abstinência;

o

Promover a farmácia comunitária como um posto de saúde, com aconselhamento
permanente;

o

Acompanhar os fumadores no processo da cessação tabágica, permitindo um controlo
da adesão terapêutica e evitando recaídas.114,115,120

4. MÉTODOS
De modo a poder promover esta iniciativa, realizei um cartaz (Anexo XV) que foi afixado em
vários locais da farmácia e publicado no Facebook, e um vídeo (Anexo XVI), publicado no Facebook
e na televisão da farmácia. A primeira fase da intervenção seguia então os 5A’s (Ask, Advise, Assess,
Assist, Arrange) Depois, a seleção dos participantes passou por questionar os utentes se eram ou não
fumadores, permitindo iniciar uma abordagem ao tema. Seguidamente, para aliciar o utente a parar de
fumar, alertava relativamente ao impacto que essa mudança poderia ter na saúde e na economia pessoal,
e quando o utente demonstrava interesse, marcávamos então um dia para podermos, juntos, elaborar um
plano adaptado e personalizado. 113-117,120
A segunda fase da intervenção, ocorria no gabinete de atendimento personalizado, proporcionando
um maior conforto ao utente, e permitindo o estabelecimento de uma relação de confiança. Assim, de
modo a poder ajustar a terapêutica ao utente, fazia um enquadramento histórico e clínico, registando a
idade e o contexto do primeiro contacto com o tabaco, alergias, patologias e medicação atual e tentativas
de cessação tabágica (Anexo XVII). Ao longo da conversa com o utente era também possível avaliar a
fase na qual se encontrava o fumador, direcionando o discurso consoante a mesma.
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De forma a conseguir avaliar a motivação em deixar de fumar, realizei o Teste de Richmond (Anexo
XVIII), definindo a motivação em alta, moderada ou baixa. Por outro lado, com o objetivo de poder
avaliar o grau de dependência à nicotina realizei o Teste de Fagerstrom (Anexo XIX). Este teste era
bastante útil porque permitia-me escolher o tipo de terapêutica a adotar, bem como as respetivas
doses.83,118-120
Assim, após o resultado obtido pelo Teste de Fagerstrom, de acordo com o diagrama infra
apresentado, sugeria a terapêutica a seguir (Figura1).111,118,121

Figura 1 - Diagrama orientador relativo à terapêutica a seguir, tendo em conta o Teste de Fagerstrom

Para uma pontuação menor do que 6, são recomendadas as gomas para mascar. Para menos do
que 20 cigarros por dia, são recomendadas as gomas de 2mg, e para mais de 20 cigarros por dia, são
recomendadas as gomas de 4mg. Para atingir a máxima eficácia, as gomas devem ser utilizadas de forma
correta: mastigar lentamente até sentir um sabor forte (que indica o início da libertação de nicotina),
altura em que coloca a goma entre a bochecha e os dentes até sentir o sabor a suavizar (demora cerca de
1 a 2 minutos). O processo deve ser repetido durante 30 minutos, até deixar de existir sabor, de modo a
libertar toda a nicotina. De modo a evitar interações, é recomendado não ingerir café, refrigerantes e
cerveja, 15 minutos antes do uso das gomas.
Para uma pontuação maior do que 6, são recomendados os adesivos transdérmicos, que libertam
nicotina durante 16 ou 24 horas. Em ambos os formatos a quantidade de nicotina que é libertada é
semelhante, atingindo o pico de concentração entre as 4 e as 10 horas. A diferença de libertação está
relacionada com a libertação de nicotina durante a noite, sendo que, para indivíduos que fumam o
primeiro cigarro do dia nos primeiros 30 minutos após acordar, este formato é o mais indicado. Os
adesivos são aplicados diariamente, em zonas alternadas. Relativamente à dosagem do adesivo de 24h,
aquele que estava disponível na FD, varia de acordo com o consumo de cigarros diário:
•

Para um consumo inferior a 20 cigarros por dia, o tratamento inicia com a dosagem de 14 mg
durante 8 semanas, passando depois para a dosagem de 7 mg durante mais 4 semanas.
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•

Para um consumo superior a 20 cigarros por dia, o tratamento é mais longo, iniciando com a
dosagem de 21 mg durante 8 semanas, depois reduz para 14 mg durante 4 semanas, e por fim,
a dosagem de 7 mg durante 2 semanas. 116,119,121-123

5. RESULTADOS
Durante três meses foram avaliados quatro indivíduos fumadores em fase de contemplação.
Desses quatro, dois manifestaram interesse em iniciar o processo de cessação tabágica no mês seguinte,
passando assim para a fase de preparação. Destes dois indivíduos, um não demonstrou interesse em
iniciar a TSN devido ao preço dos medicamentos. Assim, apenas foi possível acompanhar o processo
da cessação tabágica a um indivíduo. O processo foi registado num calendário de visitas (Anexo XX),
no qual avaliei os sintomas após a cessação tabágica.
O indivíduo de sexo masculino, de 49 anos, apresentava hipercolesterolemia primária, tratada
com sinvastatina 20 mg. Iniciou o consumo de tabaco aos 17 anos, durante o trabalho noturno como
ajudante de motorista de uma transportadora, com o objetivo de se “tentar manter acordado”. Desde aí,
nunca tentou parar de fumar, pois nunca sentiu essa necessidade. Atualmente, fuma cerca de 20 cigarros
por dia, da marca MarlboroÒ. Segundo o Teste de Richmond, apresentou motivação moderada para
deixar de fumar. Relativamente ao Teste de Fagerstrom, obteve a pontuação de 7, revelando dependência
moderada à nicotina. Assim, a abordagem terapêutica partiu pelas gomas de 4 mg, a iniciar no dia 14 de
junho, o dia “D”. Como era um utente que fumava há já muitos anos, foi adotada a estratégia de reduzir
gradualmente o consumo de cigarros por dia até parar, intercalando com as gomas, até haver uma
substituição total dos cigarros pelas gomas.
A segunda visita ocorreu no dia 29 de junho, tendo sido avaliados vários parâmetros como a
vontade de fumar, a irritabilidade, ansiedade, etc. Dado que o utente estava a ter uma boa adaptação, e
havia já reduzido para 4 o número de cigarros por dia, mantivemos a terapêutica.
A terceira visita ocorreu no dia 24 de julho, tendo sido novamente avaliados os parâmetros
descritos. Como o utente tinha conseguido substituir na totalidade os cigarros pelas gomas, desde o dia
17 de julho foi sugerido então manter a terapia durante pelo menos 3 meses, com uma redução gradual
do número de gomas por dia.
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6. CONCLUSÃO
O processo de cessação tabágica é lento e difícil, podendo ocorrer muitas vezes as recaídas.
Assim, o acompanhamento deste processo por um profissional de saúde aumenta o sucesso da
terapêutica.
A TSN é uma boa abordagem porque permite que a abstinência seja feita de forma gradual,
minimizando os efeitos secundários, e permitindo uma orientação da mesma ao estilo de vida do utente.
O facto de existirem várias dosagens e várias vias de administração, permite que estas sejam adaptadas
pelo próprio utente ao longo do tratamento. Uma das principais vantagens prende-se então com a
envolvência do utente na decisão da terapêutica a adotar, o que permite uma maior adesão à mesma.115118

Para aumentar o número de participantes, a divulgação do projeto poderia ter sido feita durante
mais tempo, com associação a atividades gratuitas, como por exemplo rastreios cardiovasculares, de
modo a permitir uma abordagem mais próxima do utente. A flexibilidade das visitas permite uma maior
taxa de sucesso, pelo que deve ser uma estratégia a adotar.
O acompanhamento da cessação tabágica é um serviço que tem vindo a ser disponibilizado em
várias farmácias, de modo a garantir aos utentes uma orientação contínua e potenciadora do sucesso da
terapia.
Sendo o farmacêutico o profissional de saúde com maior proximidade aos utentes, este serviço,
tal como outros, deveria estar integrado no SNS, oferecendo alguma comparticipação de modo a poder
maximizar a adesão à terapêutica, e desta forma eliminar ou reduzir o inibidor económico. Por outro
lado, a primeira abordagem no acompanhamento da cessação tabágica, através dos MNSRM, deveria
partir do farmacêutico, proporcionando não só uma maior comodidade ao utente, como também
evitando o excedente de utentes em hospitais e centros de saúde.
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RESUMO
A conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas implica a realização de
um estágio curricular, com a duração de seis meses, sujeito a defesa pública de relatório de
estágio.
O estágio em ambiente real de contexto de trabalho favorece contacto com outras vertentes,
para além da área da farmácia comunitária e abre-nos o olhar para vários pontos de ação
farmacêutica. Na farmácia hospitalar, o valor do farmacêutico é marcado com a sua presença
constante no ciclo do medicamento, com início na validação da prescrição e término na
dispensa. O contacto direto entre os vários profissionais de saúde permite a integração do
farmacêutico na terapêutica, traduzindo-se num maior acompanhamento do utente, com uma
equipa multidisciplinar e inovadora.
O meu estágio nos Serviços Farmacêuticos do Instituto Português de Oncologia do Porto
Francisco Gentil (IPOPFG, E.P.E.), sob orientação da Dra. Florbela Braga, com início a 1 de
março e fim a 30 de abril, permitiu-me alargar horizontes e pensar mais alto. Foi durante estes
dois meses que expandi o meu conhecimento em farmácia hospitalar e adquiri valências que
me permitiram crescer pessoal e profissionalmente. Elevando sempre o nome do farmacêutico,
a equipa do IPOPFG, E.P.E. trabalha diariamente para corresponder da maneira mais
competente e eficaz às necessidades dos utentes e dos profissionais de saúde, revelando-se um
elemento fundamental na cadeia e um bem maior para a instituição e o utente.
Assim, segue o presente relatório que descreve a minha experiência nestes Serviços
Farmacêuticos.

Inês Isabel Costa Carvalho
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1. INTRODUÇÃO
No IPOPFG, E.P.E., o estágio curricular tem como objetivo a integração do
Farmacêutico nos Serviços Farmacêuticos (SF), permitindo aos estudantes adquirir uma
perspetiva geral daquelas que são as responsabilidades do farmacêutico em âmbito hospitalar.
Assim, de modo a abranger os vários setores dos SF, o meu estágio foi organizado de acordo
com o cronograma apresentado.
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Figura 1 - Cronograma de Estágio (DIDDU – Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária; UCQ – Unidade
Centralizada de Quimioterapia; UPE – Unidade de Produção de Estéreis; UPNE – Unidade de Produção de Não Estéreis; UEC
– Unidade de Ensaios Clínicos

2. O INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO
GENTIL, ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL
O Instituto Português de Oncologia (IPO) foi fundado em 1923, impulsionado pelo
Professor Francisco Gentil, especialista de renome internacional. Em abril de 1974, já após
criação do Instituto Português de Oncologia em Coimbra, surgiu o centro do Porto (IPO-Porto),
satisfazendo as necessidades de assistência oncológica no Norte do país. Desde então, o IPOPorto tem vindo a ser distinguido em várias vertentes, adquirindo um prestígio internacional.
O acolhimento e tratamento de excelência aos utentes, a constante atividade científica e
a particularidade do ensino na área da oncologia, fazem do IPO-Porto Centro de Referência
Nacional, proporcionando cuidados a vários doentes de diversas regiões de Portugal.1
3. OS SERVIÇOS FARMACEUTICOS
Segundo o regulamento interno da instituição, os SF são considerados Serviços de
Apoio Assistencial. Assim, define-se como um serviço de apoio a toda a instituição, com
autonomia técnica e científica. 2,3
Compete aos SF:
•

Assegurar distribuição de medicamentos aos diversos Serviços;

•

Garantir a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos;

•

Armazenar corretamente e gerir os stocks de medicamentos;

•

Integrar a Comissão de Farmácia e Terapêutica – comissão responsável pela introdução
de novos medicamentos e a sua aplicação terapêutica;

Inês Isabel Costa Carvalho
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•

Promover a investigação e ensino.2,3
3.1 ORGANIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
Os SF do IPOPFG, E.P.E. são constituídos pelas áreas de gestão, distribuição

(Ambulatório, Distribuição Individualizada em Dose Diária Unitária – DIDDU, Distribuição
Tradicional e Unidade de Ensaios Clínicos – UEC), farmacotecnia (Unidade Central de
Quimioterapia - UCQ, Unidade de Produção de Estéreis - UPE e Unidade de Produção de Não
Estéreis – UPNE).
A farmácia central localiza-se no piso 1 do edifício principal. A Farmácia de
Ambulatório localiza-se no piso 3, junto à entrada principal do hospital. Esta localização surgiu
em Fevereiro de 2019, com o objetivo de aumentar a proximidade e facilitar o acesso aos
utentes, que têm vindo a demonstrar o seu agrado por esta mudança.
3.2 HORÁRIO
O horário de funcionamento de cada setor está adaptado às necessidades do mesmo, e
encontra-se representado na Tabela 1.
Tabela 1 - Horário de funcionamento dos SF do IPOPFG, E.P.E.

Horário de funcionamento dos SF do IPOPFG, E.P.E.
Segunda-feira a Sextafeira

Sábado

Domingo

Ambulatório

9h-17h

-

-

DIDDU

9h30-13h/14h-17h30

10h-13h

-

UCQ

8h-20h

8h-13h

8h-13h

UPE/UPNE

9h-17h

-

-

UEC

9h-17h30

-

-

Todos os dias úteis existe um farmacêutico hospitalar (FH) de prevenção das 18h às 24h,
aos sábados das 9h às 24h e aos domingos e feriados das 9h às 24h.
3.3 RECURSOS HUMANOS
A equipa dos SF trabalha conjuntamente para cumprir com os requisitos do mesmo. Esta
é formada por 16 FH, 18 técnicos de diagnóstico e terapêutica (TDT), 7 assistentes operacionais
(AO) e 3 assistentes administrativas.
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Nos SF do IPOPFG, E.P.E., os horários são rotativos, não estando sempre os mesmos
profissionais no mesmo serviço. Isto revela-se uma vantagem porque permite um contacto
constante dos diferentes farmacêuticos com várias áreas da farmácia hospitalar, desenvolvendo
o conhecimento destes profissionais de saúde nas diferentes áreas.
3.4 SISTEMA INFORMÁTICO
De forma a centralizar toda a informação dos diversos serviços do hospital e partilhá-la
entre os diversos profissionais de saúde, é fulcral a existência de um sistema informático que
satisfaça as funcionalidades necessárias e facilite a comunicação entre os mesmos.
No IPOPFG, E.P.E., é utilizado o Sistema de Gestão Integrado do Circuito do
Medicamento (SGICM) pertencente à Glintt®. Este sistema é simples e intuitivo, permitindo
um acompanhamento constante desde a prescrição e dispensa do medicamento até à sua
administração, promovendo o uso responsável e racional do medicamento. Assim, facilita o
controlo da adesão à terapêutica e permite diminuir os custos associados à mesma.
4. GESTÃO DOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS
A gestão dos produtos farmacêuticos está a cargo dos SF, havendo uma FH responsável
pela gestão dos stocks consoante as necessidades do hospital.
4.1 GESTÃO DE EXISTÊNCIAS
A gestão dos produtos farmacêuticos está a cargo dos SF, existindo uma FH
responsável.
4.2 SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS
O controlo dos stocks dos medicamentos nos SF é feito com recurso ao SGICM, que
permite a determinação do consumo médio de cada medicamento, bem como o estabelecimento
de indicadores básicos como ponto de encomenda, stock mínimo e stock máximo. Assim,
assegura-se o planeamento de cada aquisição, de forma evitar a rutura dos medicamentos e
minimizar os desperdícios.
Em caso de rutura de stock e da impossibilidade de o fornecedor satisfazer esse stock, é
pedido um empréstimo a outros hospitais (especialmente ao Centro Hospitalar São João).
4.3 RECEÇÃO E ARMAZENAMENTO
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A entrada de medicamentos no IPO do Porto FG, E.P.E é feita através do Serviço de
Aquisição e Logística (SAL), que encomenda as encomendas para os SF, para serem recebidas
pelos TDT e AO. Na receção é essencial verificar sempre o destino de entrega, o número de
embalagens e as se a encomenda está nas condições adequadas.
Relativamente aos medicamentos sujeitos a legislação restritiva (estupefacientes e
psicotrópicos, hemoderivados, eritropoietinas e medicamentos de ensaios clínicos) a
responsabilidade de receção e armazenamento está a cargo do FH. No que toca aos
medicamentos hemoderivados, aquando da sua receção, é necessário proceder à verificação do
Certificado de Autorização de Utilização do Lote (CAUL), emitido pelo INFARMED.
O armazenamento dos medicamentos é feito segundo os princípios “first in, first out”
(FIFO) e “first expire, first out” (FEFO), permitindo uma eficácia no controlo dos prazos de
validade e na manutenção das condições de temperatura e humidade adequadas. Esta etapa é
essencial para que o medicamento mantenha a sua qualidade.
5. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E DISPENSA DE MEDICAMENTOS
5.1 DISTRIBUIÇÃO A DOENTES EM REGIME DE AMBULATÓRIO
Os SF do IPOPFG, E.P.E. dispõem da dispensa de medicação a doentes em regime de
ambulatório, de modo que estes possam realizar a quimioterapia oral em casa. Assim, permite
um maior conforto na realização do tratamento, bem como a diminuição de ocorrência de
infeções hospitalares. Todos os medicamentos são fornecidos gratuitamente, desde que constem
do Formulário de Ambulatório Hospitalar (FAH) da Instituição e tenham sido prescritos
informaticamente pelo médico. Assim, é assegurada a dispensa da medicação a todos os utentes,
independentemente da classe social.
Fazem parte do FAH do IPOPFG, E.P.E.: antineoplásicos (hormonoterapia,
quimioterapia convencional, terapêutica alvo, dexametasona, entre outros...), fatores de
crescimento,

antivíricos,

antifúngicos,

antibióticos,

antiparasitários,

eritropoietinas,

tuberculostáticos, alimentação artificial, imunomodeladores, medicação prevista na lei para
DIRC, acromegalia e com deficiência em hormona de crescimento, e medicamentos
manipulados. A hormonoterapia é dispensada de forma a permitir a realização do tratamento
durante seis meses e a alimentação entérica é dispensada para um máximo de 7 dias. Os
restantes fármacos são dispensados para um máximo de 30 dias.4
Cabe então ao FH destacado para a área prestar um atendimento personalizado,
transmitindo toda a informação acerca da medicação (posologia, possíveis reações adversas, e
recomendações de forma a diminuir as mesmas) assegurando a sua correta administração,
Inês Isabel Costa Carvalho
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manuseamento e armazenamento, e promovendo a adesão à terapêutica. É frequente o uso de
etiquetas (Anexo I), que permitem ao utente um maior cuidado no armazenamento dos
medicamentos. Sendo que a maioria dos medicamentos dispensados neste regime
correspondem a citotóxicos, o aconselhamento farmacêutico é fulcral na promoção da
utilização correta e segura do medicamento. Assim, o ato farmacêutico é completamente
personalizado e direcionado para o utente, estando adequado às necessidades do próprio.
Para o ato de dispensa, o FH utiliza então o SGICM. Recorrendo ao OBS do doente, o
sistema permite aceder à história clínica, prescrição médica, esquema posológico e
calendarização do mesmo, histórico dos medicamentos levantados, custos associados ao
tratamento e observações escritas pelo farmacêutico. Assim, o farmacêutico tem a possibilidade
de promover e monitorizar a adesão à terapêutica, tendo um papel preponderante na eficácia do
tratamento. Ao finalizar a dispensa, o SGICM permite a introdução do lote do medicamento,
permitindo ao FH assegurar que este corresponde ao medicamento prescrito. Este pequeno
detalhe foi essencial no meu atendimento ao utente pois permitia sempre uma dupla verificação
do meu trabalho, aumentando a minha segurança no ato de dispensa.
Os medicamentos cedidos em ambulatório são armazenados na mesma sala da dispensa.
Esta sala tem um controlo diário da temperatura, a qual nunca deve exceder os 25ºC, de forma
a garantir a correta conservação dos medicamentos. Os medicamentos de conservação no frio
são armazenados no frigorífico desta mesma sala, cuja temperatura é também controlada, e tem
que estar entre os 2 e 8ºC. Durante o estágio tive oportunidade de proceder ao registo de
temperatura no documento apropriado.
Quinzenalmente é realizado um inventário, que permite a verificação do stock real, de
acordo com o stock informático. Em caso de diferenças, o FH verifica se os débitos foram feitos
corretamente, procedendo-se ao ajuste do stock. Durante os 2 meses realizei algumas vezes o
inventário, o que me permitiu não só ter mais contacto com os fármacos dispensados, como
também perceber um pouco mais sobre a gestão de existências dos produtos. Aquando da
realização do inventário, registei também os fármacos com prazo de validade mais curto, para
que estes pudessem ser controlados pelo FH. Este trabalho é muito importante para que haja
um maior aproveitamento dos fármacos, evitando desperdícios.4
Outra tarefa que me permitiu familiarizar com os fármacos existentes na farmácia foi a
realização de uma listagem dos medicamentos citotóxicos dispensados em regime de
ambulatório, que careceu de uma breve pesquisa dos fármacos.
No entanto, a minha passagem pela farmácia de ambulatório foi marcada pela realização
de quatro atividades, com um impacto no utente:
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- Uma grande problemática dos fármacos assenta nas reações adversas que estes têm.
Assim, de modo a podermos trabalhar continuamente para melhorar a qualidade e segurança
dos mesmos, é necessário a envolvência tanto dos vários profissionais de saúde (farmacêuticos,
médicos e enfermeiros), como também dos utentes e dos seus cuidadores. É então essencial a
educação da população para o que é Farmacovigilância, o que são reações adversas e como as
notificar. Neste sentido, foram realizados 100 inquéritos a utentes da farmácia do ambulatório
sobre esta temática, culminando com a apresentação de um pequeno panfleto explicativo sobre
a mesma (Anexo II). A compreensão e o interesse demonstrado pelos utentes foi bastante
positivo, sendo que estes demonstraram disponibilidade para combater esta problemática.
Sabendo da existência do Sistema Nacional de Farmacovigilância e da possibilidade de
notificar as reações adversas através do portal RAM, os utentes sentem uma responsabilidade
social, percebendo o verdadeiro impacto que podem ter na melhoria da saúde para todos. O
objetivo é dar continuidade a este trabalho, repetindo o inquérito de 6 em 6 meses, de maneira
a verificar a influência que esta ação de promoção tem na educação da população para a saúde.
São pequenos passos como este que acrescentam valor ao farmacêutico na sociedade.
- No IPOPFG, E.P.E., o farmacêutico é o profissional de saúde a quem os utentes mais
recorrem para saber informações sobre interações farmacológicas. Assim, de forma a responder
a questões colocadas por uma utente, realizei uma pesquisa bibliográfica relativamente a
interações alimentares do Palbociclib (nomeadamente com a soja e a anona). Foi neste sentido
que surgiu o interesse de realizar um panfleto acerca do Palbociclib e as suas interações
alimentares e farmacológicas, de modo a poder possibilitar aos utentes um documento prático
e sucinto, que pudessem consultar com facilidade. (Anexo III).
- Sendo o atendimento no IPOPFG, E.P.E., completamente cuidado e personalizado, é
necessário ter atenção a todos os detalhes de cada fármaco. Independentemente de ser um
tratamento citotóxico ou tratamento de hormonoterapia, tratam-se de fármacos cuja posologia
e administração têm que ser respeitadas, sendo isto preponderante no sucesso do tratamento.
Como a maioria se trata de fármacos perigosos e que requerem alguns cuidados especiais, é útil
que a informação essencial esteja condensada num documento intuitivo de ler e percetível a
todos os diferentes graus de escolaridade. Assim, realizei panfletos informativos para todos os
fármacos citotóxicos e hormonoterapia nos quais indiquei como tomar, quais as interações
alimentares, qual o modo de conservação, o que fazer em caso de esquecimento/vómito, e ainda
cuidados especiais (Anexo IV). Para além de informar o utente, o objetivo deste trabalho foi
também auxiliar os profissionais no atendimento ao utente porque com este suporte informativo
visual, todas as informações relativas aos fármacos estão mais acessíveis.
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- Em regime de ambulatório são também dispensadas formulações citotóxicas orais, de
modo a permitir aos utentes um tratamento mais cómodo. Assim, é essencial que utentes, pais
e cuidadores, tenham conhecimento relativamente a cuidados especiais a ter no manuseamento
destes fármacos. Deste modo, realizei um panfleto com informação sobre cuidados na utilização
de quimioterapia oral: como guardar, como administrar, como proteger o manipulador e a
família, cuidados especiais e o que fazer em caso de derrame ou contacto direto com o fármaco
(Anexo V).
A pesquisa efetuada para realização destes trabalhos, fez-me desenvolver o
conhecimento na área da oncologia, tornando-me uma profissional mais informada e
competente no que toca a esta área. Para além disso, pequenas intervenções como estas fazem
tornar o atendimento ao utente mais cuidado e especializado, traduzindo-se numa maior
confiança e numa melhoria da relação farmacêutico-utente.
DISPENSA DE MEDICAMENTOS DE ENSAIOS CLÍNICOS
É na farmácia de ambulatório que os utentes participantes em ensaios clínicos levantam
a medicação necessária para os ciclos de tratamento. A medicação é preparada pela UEC e
depois é enviada para o ambulatório através de um elevador que permite o transporte direto
entre a farmácia central e a farmácia de ambulatório. Assim que é rececionada, a medicação e
as folhas de transferência correspondentes são colocadas no recipiente sinalizado, para que
depois sejam recolhidas pelos utentes. No ato de entrega, o farmacêutico deve fazer ao utente
o ensino da posologia, do modo de administração, e do registo diário.
Ao levantar a medicação para um novo ciclo, o utente deve entregar todas as embalagens
e diários correspondentes ao ciclo anterior. O farmacêutico receciona e preenche uma folha de
devolução (Anexo VI) que depois é enviada para a UEC. Neste setor tive a possibilidade de
receber a medicação para devolução por parte dos utentes e registo da mesma na folha
apropriada.
5.2 DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUALIZADA DIÁRIA EM DOSE UNITÁRIA
(DIDDU)
A DIDDU corresponde a um sistema de distribuição de medicamentos a doentes em
regime de internamento, durante 24h, permitindo assegurar a medicação constante. No
IPOPFG, E.P.E. esta distribuição é feita para 13 serviços: Pediatria, Serviço de Transplante de
Medula Óssea (STMO), Cirurgia 6, 7, 8, 9 e 10, Medicina 3, 4 e 6, Serviço de Braquiterapia e
Serviço de Cuidados Paliativos (SCP) 1 e 2. A dispensa é feita de forma individual, assegurando
a quantidade necessária para satisfazer a prescrição médica por um período de 24 horas, desde
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as 17h do dia anterior até às 17h do dia seguinte, exceto ao fim-de-semana e aos feriados, cuja
distribuição é feita para 72 horas e 48 horas, respetivamente.
Na DIDDU a principal função do FH é a validação da prescrição médica, estando
sempre 2 farmacêuticos destacados para este setor. As prescrições são disponibilizadas
informaticamente no SGICM, onde para além da medicação a realizar durante o internamento,
consta também informação acerca do diagnóstico, alergias e doenças crónicas pré-existentes e
medicação realizada no domicílio. O acesso a esta informação permite que o farmacêutico
consiga mais facilmente detetar erros de dose prescrita e interações medicamentosas, bem como
perceber se a via de administração é mais adequada. É desta forma que o farmacêutico integra
então um papel essencial, devendo intervir junto do médico correspondente, quando existe
algum erro associado à prescrição. Após validação pelo farmacêutico, a medicação é distribuída
por cada carrinho de transporte de medicação pelos TDT, para que estes sejam posteriormente
transportados para os respetivos serviços pelos AO. Depois, os carrinhos são recolhidos
novamente pelos AO, trazendo novamente aos SF a medicação que não foi necessária.
Os pedidos de medicação antes da distribuição de carrinhos (medicação urgente) são
feitos pelo enfermeiro do serviço que comunica com o farmacêutico da DIDDU, ao qual
compete o registo da informação num documento próprio (Anexo VII) e a realização do
Registo de Consumo ao Doente. O atendimento telefónico e registo destes pedidos de
medicação urgente fizeram-me aumentar o meu contacto com estes mesmos fármacos, porque
como a mensagem era passada pelo telefone, requeria que eu tivesse uma perceção dos
fármacos existentes, para que o pudesse rapidamente identificar. O TDT prepara então este
medicamento que é depois levantado nos SF por um AO do serviço requisitante.5
O farmacêutico desenvolve ainda a função de prestação de informação relativa a
medicamentos, requerida por diversos profissionais de saúde, a qual é depois registada num
impresso próprio. Ao longo do meu estágio neste setor, com o propósito de esclarecer uma
médica, realizei uma pesquisa relativamente a interações entre o fármaco Trifluridina +
Tipiracilo (TAS 120) e Canabidiol. Isto permite-nos perceber que há de facto boa dinâmica
entre os diferentes profissionais de saúde, respeitando as suas diferentes competências, e
trabalhando todos em prol do benefício do utente.
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A LEGISLAÇÃO RESTRITIVA
São sujeitos a legislação especial os hemoderivados, eritropoietinas, e estupefacientes e
psicotrópicos, suja dispensa é realizada exclusivamente pelo farmacêutico destacado na
DIDDU.
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Hemoderivados
Os hemoderivados constituem um grupo particular e diferenciado. São medicamentos
constituídos por proteínas plasmáticas que, não podendo ser obtidas por métodos
convencionais, são obtidos de plasma de dadores humano sãos, através de processos de
fracionamento e purificação. Pertencem a este grupo: albumina, imunoglobulinas e fatores de
coagulação.6 Por se tratarem de medicamentos especiais estão sujeitos a um circuito diferente,
cuja dispensa é feita especificamente por um farmacêutico. Pela sua variabilidade biológica,
vêm sempre acompanhados pelo Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL).
A requisição clínica, distribuição e administração de hemoderivados têm que ser
registadas na Via Farmácia e na Via Serviço do Modelo 1804 da Imprensa Nacional da Casa
da Moeda (Anexo VIII).7 Para além disso, nos SF é realizado um registo interno dos
hemoderivados dispensados, com indicação data da dispensa, número do registo de
distribuição, serviço clínico, OBS do doente e quantidade dispensada (Anexo IX).
No ato da dispensa, cada medicamento é identificado com etiquetas que contêm o nome
e OBS do doente, e o serviço para o qual este está a ser dispensado.
Eritropoietinas
O Despacho no 9825/98 define que todos os insuficientes renais crónicos em diálise
devem ter acesso à eritropoietina recombinante humana.
Assim, compete ao FH destacado para DIDDU a dispensa das eritropoietinas para o
serviço de hemodiálise.
Estupefacientes e Psicotrópicos
Pelos seus efeitos adversos, os estupefacientes e psicotrópicos representam uma classe
de fármacos que está sujeita a um regime de dispensa e armazenamento especial. De modo a
aumentar o controlo associado, estes encontram-se guardados numa sala-cofre, e a sua dispensa
é feita exclusivamente pelo farmacêutico ou seu substituto (o qual detém a chave do cofre).
Todos os fármacos têm que ser dispensados com a informação de lote e prazo de
validade. Para garantir estas caraterísticas realizei a reetiquetagem da hidromorfona 4 mg,
assegurando a identificação de cada comprimido.
Cada serviço tem um stock predefinido que é reposto em dias e horas específicas,
acordadas entre os SF e o respetivo serviço. Como definido pelo Ministério da Saúde, a
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requisição é feita através do Anexo X (Anexo X). Os pisos 3, 4 e 5 de medicina e STMO fazem
a requisição via informática, cumprindo esta os requisitos do Anexo X.
Para diminuir erros associados à dispensa, todas as quartas-feiras é realizado um
inventário. Por vezes, em caso de diferenças, o FH procede à contagem do stock dos serviços.
Assim, tive a oportunidade de acompanhar a farmacêutica responsável numa visita ao SCP para
contagem de estupefacientes e psicotrópicos, na presença da enfermeira responsável. Mais uma
vez, isto revela que existe um trabalho contínuo e assegurado por uma equipa multidisciplinar.
O papel do farmacêutico neste regime de distribuição de medicamentos de legislação
restritiva exige uma grande responsabilidade, pois tem um grande impacto na vida do utente.
Relembro uma situação que definitivamente marcou o meu estágio: Durante o tempo que
permaneci na unidose, a dispensa destes fármacos estava a meu cargo. Numa das ocasiões, no
decurso da dispensa, acabei por efetuar a troca da dose pretendida. Foi ao aperceber-me desta
falha que fiquei alerta da importância das funções desempenhadas, e de que modo podemos
colocar em risco a vida do paciente. Este lapso transformou definitivamente o meu percurso
como profissional de saúde, tendo-me tornado mais atenta e cuidadosa no desempenho das
minhas tarefas.5
5.3 DISTRIBUIÇÃO TRADICIONAL/CLÁSSICA
A distribuição tradicional/clássica assegura os serviços clínicos nos quais os utentes
permanecem curtos períodos de tempo. Cada serviço tem um stock definido que depois é
reposto de acordo com a periodicidade combinada ou quando esta é requerida pelo serviço.
A dispensa de materiais de penso, injetáveis de grande volume, e outro tipo de fármacos
que não são dispensados pela DIDDU é feita através deste regime.
6. PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS
6.1 UNIDADE CENTRALIZADA DE QUIMIOTERAPIA
Até 2004, a quimioterapia era preparada pelos enfermeiros nos respetivos serviços do
hospital, sem cumprimento das condições de segurança operacional e ambiental de
manipulação. Assim, a UCQ surgiu com o objetivo de garantir a segurança na preparação de
fármacos perigosos e permitir uma redução do desperdício de medicamentos.
No IPOPFG, E.P.E., a UCQ produz a quimioterapia para os doentes do Hospital de Dia
(adultos e pediatria) e para os doentes internados. Assim, existe sempre um farmacêutico
destacado para o internamento e Hospital de Dia de pediatria, ficando ao encargo dos
farmacêuticos restantes o Hospital de Dia adultos. Nesta unidade é ainda feita a produção de
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quimioterapia para as Unidades de Famalicão e Santo Tirso do Centro Hospitalar do Médio
Ave.
De segunda-feira a sexta-feira, é destacada para o Hospital de Dia uma farmacêutica da
UCQ. Isto permite uma melhor comunicação entre os dois serviços, bem como uma fortificação
das relações entre os SF e os restantes profissionais de saúde. Compete a esta farmacêutica a
validação farmacêutica das prescrições, a gestão dos doentes prioritários (recorrendo para isso
à ajuda das enfermeiras do Hospital de Dia), prestação de informação aos diferentes
profissionais de saúde e farmacovigilância (notificação ao INFARMED, através do portal
RAM, de reações adversas aquando da administração de quimioterapia).
A validação farmacêutica consiste na verificação dos fármacos prescritos e respetivas
doses, confirmação do veículo de diluição dos fármacos, confirmação da calendarização do
tratamento e avaliação da compatibilidade dos fármacos. Para esta validação detalhada, o FH
tem acesso à história clínica do doente, podendo verificar todas as alterações de dose e de peso
dos utentes e aceder os parâmetros bioquímicos dos mesmos. O acompanhamento desta FH no
hospital de dia fez-me compreender vários conceitos e quimioterapia, mas acima de tudo, fezme perceber o valor e o impacto que a atividade farmacêutica tem neste setor. É a verificação
farmacêutica que permite que toda a terapia seja feita da forma mais adequada ao utente, tendo
cuidado especial com todas as variações a que este está sujeito.
O médico prescreve então o protocolo de quimioterapia previamente estabelecido no
hospital, dando início ao circuito. No dia de tratamento, após chegada e avaliação do utente, o
médico ou o enfermeiro dá o OK, que indica aos SF que a produção da quimioterapia pode
iniciar. O FH valida a prescrição, e o AO imprime os rótulos dos medicamentos a ser preparados
(Anexo XI). No rótulo consta a identificação do paciente (nome e OBS), identificação do
fármaco, informações adicionais, e um código de barras, que permite o rastreio informático do
medicamento. Cada rótulo é inserido numa embalagem de plástico e colocado num tabuleiro
metálico, no qual se separa os frascos necessários de cada medicamento, preparando-se um
tabuleiro por doente. De seguida, através do transfer, é introduzido na sala limpa de pressão
negativa, onde se realiza a produção do medicamento, que está exclusivamente ao encargo do
TDT. Assim que preparado, o medicamento é enviado através do transfer, e o farmacêutico
confirma o aspeto da preparação, confere a quantidade de fármaco introduzida e o veículo de
diluição utilizado, e procede à etiquetagem das preparações. Esta verificação permite uma
segunda validação farmacêutica. Por fim, as preparações são embaladas numa embalagem
secundária plástica e enviados para os respetivos serviços através de um sistema de transporte
pneumático - Bzidróglio - ou em mala fechadas e devidamente identificadas com o símbolo de
citotóxico, sendo transportadas pelo AO para os serviços não abrangidos por este sistema.8
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No caso de devoluções de citotóxicos aos SF, o farmacêutico avalia as caraterísticas
organoléticas da preparação e, se tudo estiver conforme e se se verificar a estabilidade do
fármaco, a preparação é reaproveitada para outro utente, permitindo-se uma redução de custos
e desperdícios.
Frequentemente são realizados controlos microbiológicos e auditorias ao serviço, de
forma a melhorar e supervisionar continuamente as condições de preparação destes fármacos.
Para além da observação do circuito aos medicamentos citotóxicos, tive ainda
oportunidade de introduzir os rótulos no SI, por leitura dos códigos de barras; preparar os
tabuleiros com os rótulos das preparações correspondentes e introduzir no transfer; confirmar
as preparações e etiquetar as mesmas; proceder à embalagem secundária das preparações;
registar as saídas das preparações no SI, por leitura dos códigos de barras.
MEDICAMENTOS DE ENSAIO CLÍNICO
Os medicamentos citotóxicos correspondentes aos ensaios clínicos são também
preparadas na UCQ, garantindo a segurança do operador. Cada ensaio tem um dossier no qual
é arquivada toda a informação correspondente a cada participante do ensaio.
Aqui as prescrições são feitas manualmente, sendo papel do FH verificar as doses e
calcular os volumes de fármaco e de soro de diluição. Esta etapa é sujeita a uma dupla
verificação. Todas as informações relativas ao material e aos fármacos (prazo de validade, lotes)
são registados no respetivo dossier. Seguidamente, estes fármacos seguem o circuito normal de
preparação de citotóxicos.
6.2 UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ESTÉREIS
É neste setor que são preparados os medicamentos para os quais é necessário garantir
as condições de apirogenicidade e esterilidade. Isto engloba fármacos de administração
epidural, nomeadamente as misturas para analgesia e bolsas de nutrição parentérica
personalizadas. As bolsas de nutrição parentérica requerem uma dupla verificação
farmacêutica. Durante a minha passagem pela UPE realizei a verificação das bolsas de nutrição
parentérica, através da confirmação dos constituintes da fórmula e da verificação do
enquadramento destes valores nos parâmetros estabelecidos.
A UPE é constituída por quatro áreas: o gabinete farmacêutico (onde ocorre a validação
de prescrições, impressão de rótulos e de guias de preparação), a sala cinzenta (onde se procede
à mudança de roupa), a antecâmara (destinada às etapas de higienização das mãos e
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transferência de materiais) e a sala limpa (equipada com duas câmara de fluxo laminar
horizontal, filtros HEPA – “High Efficiency Particulate Air” e um transfer).9
As preparações são realizadas na sala limpa por um FH e um TDT. Depois de prontas,
são enviadas através do transfer para o AO, que procede à rotulagem e envio aos serviços
clínicos. Para garantir as condições desta preparação, é necessário um cuidado especial no
processo de desinfeção e vestuário, com o qual tive oportunidade de contactar. Foi também com
a observação da preparação das bolsas de nutrição parentérica personalizadas que consegui ter
contacto com algumas especificidades destes constituintes.
Também neste setor são preparadas as guias de produção de substâncias citotóxicas que,
dado o seu perigo para o operador, são depois preparadas no setor da UCQ, na câmara de fluxo
laminar vertical. Um exemplo destas preparações é o colírio de ciclosporina. Ver a preparação
deste fármaco permitiu-me perceber os cuidados necessários a ter com este tipo de preparações
e também entender o sistema de fluxo laminar vertical. Para além disso, estes fármacos são
sempre validados também pelo um FH, pelo que me permitiu perceber qual é o comportamento
mais adequado que o farmacêutico deve ter nesta segunda validação, junto do TDT. Dada a sua
responsabilidade, é essencial que estes dois profissionais de saúde trabalhem em equipa para
que a preparação consiga garantir todas as caraterísticas de concentração, cor, e volume
adequadas.
6.3 UNIDADE DE PRODUÇÃO DE NÃO ESTÉREIS
Os medicamentos produzidos nesta unidade são medicamentos cuja forma farmacêutica
ou dosagem não existe no mercado, correspondendo maioritariamente a medicamentos para
utentes do serviço de pediatria. Compete ao FH validar as prescrições, elaborar as fichas de
preparação, registar os lotes e os prazos de validade dos fármacos utilizados na preparação,
supervisionar o TDT na produção do manipulado e gerir os stocks destes medicamentos. Cada
preparação deve assegurar as caraterísticas organoléticas (cor, odor, aspeto límpido/turvo),
correto pH, e o volume final pretendido.
Neste setor auxiliei na preparação de diversos medicamentos manipulados, entre eles,
“colutórios IPO” e suspensões de amlodipina. Assim, percebi várias vertentes da preparação
destas soluções, e cuidados que devemos ter com estas.
6.4 RADIOFARMÁCIA
No IPOPFG, E.P.E., a área da radiofarmácia está localizada no serviço de medicina
nuclear, funcionando à parte dos SF. No entanto, de modo a poder perceber o circuito
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relacionado com os radiofármacos, e o papel do farmacêutico neste circuito, tive a oportunidade
de realizar uma visita a este serviço. A farmacêutica responsável explicou-me os conceitos
básicos, métodos de prevenção e de proteção dos trabalhadores, e o controlo de qualidade que
é realizado também como forma de proteção.
O serviço de medicina nuclear está integrado no departamento de imagem do hospital.
É neste serviço que se utiliza os radiofármacos, para objetivos de diagnóstico e terapêutica.
Consoante a sua aplicação, o tipo de radionuclídeo utilizado varia. Para o diagnóstico são então
utilizados emissores γ (gamma), que têm menor tempo de semi-vida, e para a terapêutica são
utilizados emissores β (beta), sujo tempo de semi-vida é mais prolongado.10,11
O papel do farmacêutico neste setor está direcionado para a preparação e dispensa dos
radiofármacos, e gestão dos mesmos, controlo de qualidade e gestão de encomendas. Sendo
fármacos que se vão desintegrando ao longo do tempo, este papel de gestão é preponderante
para que haja um balanço entre a garantia de dose, e a diminuição dos desperdícios.
7. UNIDADE DE ENSAIOS CLÍNICOS
Compete aos SF realizarem o armazenamento, controlo e dispensa de medicamentos de
ensaios clínicos, sendo esta última realizada no setor de ambulatório. Todos os movimentos aos
quais o medicamento está sujeito estão registados e justificados. Os farmacêuticos destacados
para este setor são permanentes, e não estão sujeitos à rotatividade dos outros setores.
Estes farmacêuticos são então responsáveis pela receção, armazenamento e
conservação; realização e controlo dos inventários; validação das prescrições médicas
correspondentes (verificação da dosagem e dos ciclos em que o tratamento se encontra);
preparação e manuseamento destes medicamentos; e devolução da medicação. No caso de
medicamentos correspondentes a quimioterapia oral, tanto na dispensa como na devolução é
contado o número de comprimidos dispensado e devolvido, para que depois seja possível
calcular a adesão à terapêutica.12
Como toda a informação presente na UEC é confidencial, esta encontra-se protegida
com uma porta fechada, a qual só é possível abrir com o cartão de profissional de saúde.
O processo sujeito a este tipo de medicação ainda não está informatizado. Assim, após
a prescrição ser feita pelo médico, esta tem que ir ao centro de investigação, e passar depois
para a farmácia, para ser validada pelo farmacêutico. Se houver erros na prescrição, esta tem
que retornar ao início do processo, para que seja corrigida. Este transporte da prescrição é feito
através de um AO, o que torna o processo lento. A nível dos SF, a passagem da prescrição da
UEC para o setor de ambulatório é feita através de um elevador direto, o que agiliza a etapa
final do processo. A grande consequência deste processo é o impacto negativo que isto tem no
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utente, pois este tem que ficar à espera bastante tempo até que a medicação seja dispensada.
Nem sempre este tempo de espera é compreendido pelo utente, e isto pode acabar por ter
repercussões na sua adesão à terapêutica.
A área dos ensaios clínicos não é muito explorada ao longo do Mestrado Integrado em
Ciências Farmacêuticas, pelo que a maior dificuldade que senti neste setor foi compreender
todo o processo burocrático que está por detrás deste tipo de medicamentos. No entanto, o
contacto com esta área permitiu-me olhar para os ensaios clínicos de outro modo, abrindo
horizontes para o meu futuro profissional.
8. CONCLUSÃO
O estágio curricular em farmácia hospitalar tem como objetivo proporcionar aos
estudantes do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas o contacto com a realidade do
mercado de trabalho, permitindo a adaptação das competências teóricas à prática.
O meu estágio no IPOPFG, E.P.E., ajudou-me a adquirir conhecimentos na vertente
hospitalar, especializada na área de oncologia. Para além disso, foi através desta instituição que
aprendi a fazer a gestão emocional que é exigida a um profissional de saúde, focando sempre
no doente e na satisfação das suas necessidades.
Ao longo dos últimos anos, o farmacêutico tem vindo a conquistar um lugar no que diz
respeito à prática clínica, estando cada vez mais envolvido na terapêutica. O farmacêutico é um
elemento chave para o nom funcionamento da instituição e o sucesso do tratamento, tendo um
trabalho cada vez mais valorizado e reconhecido.
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ANEXOS
Anexo I – Etiquetas de identificação da conservação no frigorífico
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Anexo II – Inquérito Realizado
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Anexo III – Panfleto Palbociclib

Anexo IV – Informação ao Utente

Inês Isabel Costa Carvalho
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Anexo V – Citotóxicos Panfleto
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Anexo VI – Folha de Devolução Ensaio Clínico

Inês Isabel Costa Carvalho
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Anexo VII – Registo dos pedidos de medicação urgente

Anexo VIII - Modelo 1804 da Imprensa Nacional da Casa da Moeda
Inês Isabel Costa Carvalho
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Anexo IX – Registo interno dispensa de homoderivados
Inês Isabel Costa Carvalho
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Anexo X– Anexo X relativo aos Estupefacientes

Anexo XI – Rótulos Quimioterapia

Inês Isabel Costa Carvalho
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