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Resumo
É através do estágio curricular realizado na farmácia comunitária que colocamos em prática os
conhecimentos adquiridos ao longo da nossa formação e que desenvolvemos capacidades
adicionais não menos relevantes no âmbito da relação com o utente (empatia, comunicação e
aconselhamento) e restante equipa da farmácia. O farmacêutico comunitário desempenha um
papel fundamental na sociedade atual sendo o primeiro profissional de saúde a quem os utentes
recorrem para resolução de alguns problemas muitas vezes antes da consulta a um clínico. O
farmacêutico é assim a primeira linha de apoio de inúmeras pessoas todos os dias.
Este relatório tem como objetivo resumir o que aprendi e desenvolvi nos 4 meses de estágio na
Farmácia Miranda em Penafiel (1 de abril a 31 de julho de 2019). Encontra-se dividido em duas
partes: a primeira engloba a descrição da farmácia e de todos os procedimentos inerentes ao seu
funcionamento, e a segunda descreve os três temas dos projetos desenvolvidos por mim durante
esse período. A primeira parte inclui 5 capítulos que descrevem a caracterização e gestão da
farmácia, referem o atendimento ao utente e sumarizam as formações que fiz dentro do meu
período de estágio. A segunda parte contém 3 capítulos correspondentes aos 3 projetos que
desenvolvi: (I) Doenças cardiovasculares; (II) Proteção solar e (III) Uso racional do antibiótico.
Os projetos foram propostos por mim e articulados em colaboração com a diretora técnica da
farmácia, sempre enquadrados com a população da farmácia Miranda. Nesse contexto, o
primeiro projeto foi dedicado às Doenças cardiovasculares e consistiu na elaboração de um
folheto informativo que teve por base responder a algumas questões colocadas pelos próprios
utentes da farmácia aquando das suas medições de pressão arterial. O segundo projeto teve
como principal motivação a chegada do Verão e o alerta, sempre pertinente, para a necessidade
de Proteção Solar adequada. Efetuei uma palestra no Centro Escolar do Torno para cerca de 70
crianças dos 3 aos 9 anos e concebi e distribuí um cartão informativo sobre as principais
medidas de proteção solar. O terceiro projeto desenvolvido foi baseado na Resistência aos
antibióticos, uma ameaça global e que continua a carecer de esclarecimentos claros e concisos
à população em geral. Inicialmente distribuí aos utentes da farmácia um inquérito que me
permitiu identificar claramente a necessidade de elucidar sobre a função dos antibióticos e da
importância do seu uso racional. O inquérito serviu de base para a conceção de um panfleto que
incluiu lacunas informativas detetadas através do inquérito realizado bem como informação
adicional que considerei pertinente sobre esta temática.
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas no estágio
Introdução
Este período de quatro meses de estágio em Farmácia Comunitária insere-se no âmbito da
unidade curricular de Estágio, do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, e é de
carácter obrigatório para a conclusão deste ciclo. Enche-se de relevante importância para
colocar em prática tudo aquilo que é aprendido teoricamente, para além de permitir o verdadeiro
contacto com uma das saídas profissionais que o curso oferece.
O serviço de Farmácia Comunitária é uma parte muito importante na comunidade, uma vez que
o farmacêutico desempenha um papel fundamental no aconselhamento ao utente que, na
maioria das vezes, o procura, ainda, antes de ir ao médico. Para além disto, apresenta um papel
basilar na educação para a saúde (pública) da população, através da adesão do utente à
terapêutica instituída, prevenção de interações farmacológicas, reduzindo erros de prescrição
ou terapêutica e informação de reações adversas, com o objetivo de fornecer sempre as
informações mais corretas e atualizadas. Assim, como aconselhamento nos mais diversos
assuntos desde dermocosmética a cuidados com os pés. Assim, ao longo desta primeira parte
do relatório será feita a descrição das atividades realizadas nos quatro meses de estágio que
realizei, de abril a julho de 2019, na Farmácia Miranda (FM), em Penafiel, sob orientação da
Diretora Técnica (DT) da farmácia, a Dr.ª Carminda Borges. O cronograma das atividades
realizadas encontra-se na tabela abaixo.

Tabela 1: Cronograma das atividades desenvolvidas durante o período de estágio.

Atividades/Mês

abril

maio

junho

julho

Receção e
armazenamento de
produtos
Gestão de
devoluções
Controlo de prazos
de validade
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Serviços
farmacêuticos



Atendimento com
supervisão











Atendimento
autónomo

Projeto I





Projeto II

Projeto III




1. Caracterização da Farmácia Miranda
A Farmácia Miranda é a farmácia mais antiga da cidade de Penafiel, e por isso é uma farmácia
centenária mas simultaneamente, moderna e com um elevado número de utentes, desde pessoas
fiéis à sua farmácia a turistas que visitam a cidade ou emigrantes que regressam de férias. A
Farmácia Miranda é propriedade do Dr. Eurico Fernandes e faz parte da Associação Nacional
das Farmácias (ANF). A sua gerência é assumida, em grande parte, pela diretora técnica Dra.
Carminda Borges desde 2003.

1.1.Localização e Horário de Funcionamento
A Farmácia Miranda encontra-se na rua Dr. Joaquim Cotta, nº 51, que faz cruzamento com o
Largo da Nossa Senhora da Ajuda, o que lhe permite ter duas frentes e uma localização
privilegiada, uma vez que para além de estar localizada em pleno Centro Histórico da 2ª cidade
mais antiga do distrito do Porto, está próxima da Clínica Médica Arrifana de Sousa e do seu
hospital privado, assim como do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, de várias outras clínicas
de podologia e medicina dentária e, ainda da estação de autocarros da cidade e bastantes igrejas
envolventes. Para além disso, em seu redor estão presentes, também, inúmeros espaços
comerciais, desde cafés, padarias e restaurantes, lojas de roupa, frutarias, talho e paralelamente
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à farmácia encontra-se o Museu Municipal de Penafiel. A farmácia presta atendimento ao
público das 08:30-20:00h, em dias úteis, e das 08:30-19:00h, ao sábado. Faz parte da rede de
farmácias que prestam serviço permanente alternado durante a semana, e nesses dias está aberta
durante 24h.

1.2. Recursos Humanos
A Farmácia Miranda é constituída por 7 elementos: o proprietário: Dr. Eurico Fernandes, a
diretora técnica: Dr.ª Carminda Borges; a farmacêutica adjunta: Dr.ª Vanda Peixoto, outra
farmacêutica: Dr.ª Diana Neto, em substituição da técnica Sara Rocha que está de licença de
maternidade, outras duas técnicas: Leandra Teixeira e Manuela Garcês e pela auxiliar de
limpeza: Albertina Silva. Todos os colaboradores da FM estão corretamente identificados,
através do uso de bata, cartão com fotografia, nome e título profissional.

1.3. Instalações
Apesar da Farmácia Miranda se encontrar inserida na zona histórica da cidade, facilmente é
identificada pela presença da cruz verde identificativa das farmácias e pela indicação “Farmácia
Miranda”. Apresenta 2 entradas, sendo uma adaptada a pessoas com mobilidade reduzida e
carrinhos de bebé, assim como, 4 montras (anexo I -figura 1), que são permanentemente
atualizadas com campanhas em vigor sobre os produtos da época em que nos encontramos,
assim como onde são afixados quer o horário de funcionamento da FM, a DT e a informação
das farmácias em serviço permanente. Numa das entradas está presente o postigo para os
atendimentos noturnos durante os períodos de serviço permanente, de acordo com as Boas
Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária1.
A FM cumpre o Decreto-lei nº 307/2007, de 31 de agosto, apresentando por isso as seguintes
zonas: zona de atendimento ao público (anexo I - figura 2), constituída por três balcões, sendo
um adequado ao atendimento de pessoas com dificuldades motoras. Esta zona é bastante ampla
e acolhedora com música ambiente para transmitir calma aos utentes; zona de receção de
encomendas; instalações sanitárias para os utentes e para os funcionários; vestiário; quatro
zonas de armazenamento dos medicamentos (anexo I - figura 3); laboratório (figura 4); sala
para realização de testes bioquímicos (anexo I - figura 5); gabinete personalizado,
nomeadamente, para administração de injetáveis (anexo I - figura 6) e gabinete da DT (anexo I
- figura 7). Sempre que é necessário o atendimento de utentes com mais privacidade é utilizado
um dos gabinetes anteriormente referidos, conforme a disponibilidade2.
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1.4. Serviços prestados


Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos

Na área de atendimento existe uma balança automática que determina o peso, altura, índice de
massa corporal (IMC) e o índice de massa gorda. A maioria dos utentes que frequenta a farmácia
gosta de realizar esta medição para controlar o peso e verificar se as medidas implementadas
na mudança do estilo de vida têm dado resultados.

Junto à área de atendimento existe uma sala resguardada (anexo I - figura 5), onde é possível a
determinação de parâmetros que incluem a medição da pressão arterial, colesterol total,
triglicerídeos, glucose e ácido úrico. Os resultados obtidos são registados num cartão fornecido
pela farmácia, o que permite um acompanhamento e controlo dos valores registados. Após a
medição e visualização dos resultados, os valores obtidos são comentados pelo profissional de
saúde, fornecendo conselhos adequados. Durante a realização desta tarefa, tentei sempre:
perceber o historial do utente quer através dos valores registados anteriormente nos cartões quer
pelo próprio comentário deste quando interrogado sobre o assunto; verificar se o utente aderia
à terapêutica (quando instituída) e aconselhar sobre medidas a adotar para tentar regularizar os
valores, nomeadamente, se necessário, remeter para consulta com o médico. Durante o período
de estágio nunca realizei a determinação de ácido úrico.


Teste de gravidez

Na FM, os utentes tem a possibilidade de adquirir o teste de gravidez. Durante o meu período
de estágio, verifiquei que estes apenas foram solicitados por mulheres. O teste pode ser realizálo de imediato com o auxílio do farmacêutico ou então ser realizado em casa. Para realizar o
teste, a utente deve urinar para um recipiente próprio, mergulhar a fita na urina cerca de 10
segundos e esperar 2 minutos para ler o resultado. O resultado deixa de ser válido passados 5
minutos e é interpretado com a ajuda do farmacêutico, seguindo-se um aconselhamento
direcionado para as questões relacionadas com a motivação da realização do teste. Na farmácia,
pude acompanhar alguns casos, dos quais todos os testes solicitados foram realizados na
farmácia e os quais todos foram negativos. Nesta situação, tentou-se perceber o motivo para a
realização do teste, tentar fornecer conselhos sobre a educação sexual e, se necessário,
encaminhamento para o médico.
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ValorMed ®

Na farmácia está presente um contentor da associação ValorMed®, onde são colocados os
resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso ou fora de prazo. Ao longo do
estágio, percebi que a maioria das pessoas já se encontra sensibilizada para esta temática, uma
vez que quase todos os dias os utentes levam à farmácia produtos para serem colocados nesse
contentor.
2. Fontes de Informação
Existem inúmeras situações, na farmácia comunitária, que somos confrontados na realidade
com diversas questões sobre determinados produtos e em que é necessário recorrer a fontes de
informação para satisfazer essas perguntas. Assim, podemos consultar a Farmacopeia
Portuguesa, o Índice Nacional Terapêutico, o Formulário Galénico Português ou o Simposium
Terapêutico, e Guias Práticos de nutrição no idoso, cessação tabágica, doenças da próstata, entre
outros. Mais habitual é consultar a informação presente no Sifarma®2000, e quando esta não
está disponível, o folheto informativo do produto ou o resumo das características do
medicamento (RCM). Em casos concretos, como é o caso das vacinas, existe uma capa
atualizada com todas as informações disponíveis para consulta sobre estas. Sobre os produtos
veterinários existem também documentos afixados na farmácia para consulta rápida, em caso
de dúvidas, ou então a linha de apoio do Espaço Animal. Sempre que necessário podíamos
recorrer a sites fidedignos da internet para pesquisar algum produto referido pelo utente.
3. Gestão da Farmácia Miranda

3.1. Sistema Informático
O sistema informático adotado pela FM é o Sifarma®2000. Este software, desenvolvido pela
Glintt, consegue fazer a gestão dos produtos da farmácia desde que estes entram até que saem,
de acordo com as suas características; consegue gerir stocks mínimos e máximos e, de acordo
com o seu histórico de vendas, propõem encomendas; permite a gestão dos prazos de validade
e a produção de etiquetas para os produtos de venda livre. Este sistema com a adoção de leitores
óticos, efetua a leitura das receitas médicas eletrónicas, regista o histórico de cada utente,
consultando a ficha do produto podemos verificar as indicações terapêuticas, precauções,
posologia e doses, e, ainda alertas de possíveis interações ou contraindicações medicamentosas
no atendimento efetuado.
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3.2. Gestão de stock
A gestão de stock deve garantir os níveis suficientes de um determinado produto para a farmácia
ser capaz de satisfazer a procura dos utentes, evitando a rutura de produtos e, ao mesmo tempo,
o seu excesso. Esta gestão está dependente do perfil dos utentes, dos hábitos de prescrição dos
médicos na zona, da época sazonal, das campanhas publicitárias, do espaço disponível para
armazenamento e das possíveis bonificações. O Sifarma 2000® ajuda-nos a verificar o histórico
de compras e vendas dos produtos, sendo possível definir o stock mínimo e máximo dos
mesmos. Contudo, por vezes verificam-se diferenças entre a contagem do sistema informático
e a contagem física, pelo que se deve proceder a acertos de stock periodicamente. Durante o
meu período de estágio, pude realizar uma contagem física de uma parte do armazenamento da
farmácia, verificando o stock desses produtos.
3.3. Encomendas a Distribuidores Grossistas
A aquisição dos produtos presentes na farmácia pode ser feita através da compra a distribuidores
grossistas ou armazenistas, ou através da compra direta a laboratórios ou aos seus representantes
legais. O principal distribuidor da FM, para a maioria dos produtos da farmácia é a OCP
Portugal®. Nos dias úteis, a FM recebe três encomendas da OCP Portugal®: antes das 10:00h
da manhã, por volta das 14:30h e, novamente às 19:00h. Aos sábados ou domingos e feriados
de serviço são rececionadas apenas 2 encomendas. Há outros produtos, que se compensar –
tendo em conta a sazonalidade do produto, preço e bónus, podem ser encomendados
diretamente ao laboratório de produção. As encomendas podem ser criadas de várias formas
diferentes:
Encomendas diárias – são realizadas de acordo com os stocks mínimos e máximos definidos
para cada produto no programa informático - Sifarma®2000 - e com as saídas do produto num
determinado período do dia. Quando o produto atinge o stock mínimo estabelecido é transferido
automaticamente para a encomenda diária. A encomenda é verificada e comunicada ao
fornecedor, via informática, pela pessoa responsável de a realizar.
Encomendas manuais - sempre que necessário a farmácia contacta o fornecedor por via
telefónica e pede o(s) produto(s) em questão. Este tipo de encomenda não fica informaticamente
registada, chegando a fatura aquando da receção do produto.
Encomendas via gadget – o fornecedor OCP Portugal® disponibiliza uma aplicação para o
computador que permite consultar a disponibilidade dos produtos, efetuar encomendas no
momento (mesmo fora do horário de funcionamento da OCP), assim como verificar em que
período do dia chegará o produto para indicar ao utente, e ainda, obter e consultar faturas.
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Encomendas instantâneas – normalmente quando um utente chega à farmácia e necessita de
um produto que não constitui o stock habitual da farmácia, o próprio software Sifarma®2000
deteta a sua falta e realiza a encomenda instantânea.
É possível, ainda, realizar encomendas por via verde. Este processo consiste numa via
excecional de aquisição de uma lista de medicamentos cuja exportação/distribuição
intracomunitária depende de uma notificação prévia ao Infarmed, e que pode ser ativada quando
a farmácia não tem stock do medicamento pretendido. Pode realizar-se o seu pedido, por via
verde, com base numa receita médica válida, comprovando as necessidades reais do utente e,
por fim, o distribuidor aderente satisfaz o pedido com base no stock reservado para estas
situações. Inclui medicamentos como o Lovenox® (Aventis), Asacol® ou Spiriva® 18μg/dose
(Boehringer Ingelheim) 3. Contudo, as formas de encomenda mais utilizadas são as manuais e
as diárias, uma vez que é preferível indicar logo ao utente o que se passa com o produto em
falta e quando este o poderá vir levantar.
Durante o estágio, contactei diariamente via telefónica a OCP Portugal®, sempre que
necessário, efetuei encomendas instantâneas e via gadget, e tive oportunidade de acompanhar
o processo de aprovação das encomendas diárias.
3.4. Encomendas diretamente a Laboratórios
Pontualmente, a FM solicita alguns produtos diretamente aos laboratórios ou aos seus
representantes legais através de delegados comerciais, como a Pierre Fabre®, GSK® ou
Cosmética Activa®. Estas aquisições diretas são realizadas quando a compra apresenta maiores
margens de lucro e a farmácia precisa de grandes volumes de um determinado produto de alta
procura numa determinada época, como o caso de protetores solares ou antigripais. A
bonificação é superior neste tipo de encomendas, uma vez que não é incluída a margem de lucro
do distribuidor grossista, podendo ainda, ser enviados alguns bónus. Contundo,
comparativamente ao tempo de chegada da encomenda, este é superior aos dos produtos
encomendados ao distribuidor grossista habitual. Durante o período de estágio tive a
oportunidade de rececionar produtos da bene farmacêutica®; Volatren®, toLife® e da Pierre
Fabre® oral care.
3.5. Receção de Encomendas e Marcação de Produtos de Venda Livre
Os produtos do distribuidor grossista são diariamente rececionados em contentores adequados
que protegem as embalagens dos danos e, em produtos do frigorífico, do calor durante o seu
transporte. Garantem, por isso, a sua integridade e segurança aquando do momento da entrega
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na farmácia. Cada encomenda é acompanhada da respetiva fatura ou guia de remessa. A fatura
contém informações como a identificação do fornecedor e do seu destinatário, o armazém
responsável pelo envio, a listagem e quantidades dos produtos encomendados e enviados, com
o respetivo código nacional do produto (CNP), ordenados alfabeticamente, o preço de venda à
farmácia (PVF), o imposto sobre o valor acrescentado (IVA), o preço de venda ao público
(PVP) e, se for o caso, o desconto efetuado para a farmácia. As primeiras embalagens a serem
armazenadas são as dos produtos que necessitam do frio para a sua estabilidade, de forma a
garantir a sua qualidade, segurança e eficácia.
Para dar a encomenda como rececionada, no programa Sifarma®2000, no menu “Receção de
Encomendas”, onde se encontram as encomendas efetuadas via informática identificadas, deve
escolher-se a encomenda diária a ser rececionada. De seguida, insere-se o número da fatura
correspondente, e todos os códigos CNP dos produtos através da leitura ótica do código de
barras ou via manual e, simultaneamente, verifica-se a integridade física das embalagens, o
prazo de validade e o preço dos produtos. Posteriormente, é necessário verificar se os dados
inseridos correspondem aos dados referidos nas faturas rececionadas, para isso é verificava a
quantidade rececionada de cada produto comparativamente à quantidade faturada e enviada.
Quando estas não eram correspondentes era efetuada uma reclamação diretamente ao
fornecedor, via telefónica, que fica registada quer na farmácia quer no fornecedor, com o nome
de quem a realizou e o número da reclamação. Por vezes, pode ser necessário criar uma
encomenda, no caso de esta ser manual. Durante esta verificação, também é determinado o PVP
dos produtos de venda livre. Este depende do somatório do PVF, do IVA e da margem de lucro
da farmácia. No final de cada receção, é transferida uma listagem dos produtos em falta para o
fornecedor e gravada a receção da encomenda. São também impressas as etiquetas para a
marcação dos produtos que não apresentam o PVP na embalagem. Esta marcação é de caracter
obrigatório, de acordo com a Lei nº 25/2011, de 16 de junho, e não deve ocultar o lote, o prazo
de validade ou outras informações que possam ser relevantes, como as indicações de utilização
para o utente4. As etiquetas são marcadas com o nome, código de barras, preço e IVA a que são
sujeitos. De referir que, se chegar um produto novo na farmácia deve proceder-se à criação da
sua ficha informática. No final é enviado para o Infarmed um correio eletrónico onde são
indicados os medicamentos em falta da encomenda rececionada. As faturas são arquivadas para
depois serem recolhidas pela contabilidade.
Durante o meu estágio, esta função para além de ser das primeiras tarefas que pude realizar, fez
parte das minhas responsabilidades diárias. Foi muito importante, uma vez que é a partir daqui
que se tem um primeiro contacto com os produtos e medicamentos disponíveis na farmácia.
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Para além de ser uma tarefa essencial de background, uma vez que sem um stock adequado de
produtos e a sua disponibilidade, a farmácia não consegue funcionar corretamente, pude ter
contacto com os nomes comerciais de determinados medicamentos, assim como, sempre que
necessário, verificar e recordar a indicação terapêutica de algumas substâncias ativas menos
abordadas nas aulas teóricas. E ainda, ter contacto com as cores das caixas dos medicamentos
e os preços dos produtos, uma vez que a cor das caixas muitas vezes é aquilo que o doente mais
informa sobre o seu medicamento e o preço é uma pergunta que muitas vezes nos é colocada,
principalmente nos produtos de venda livre.
3.6. Armazenamento dos produtos
O armazenamento dos produtos também constitui uma parte muito importante na farmácia, uma
vez que, para além de permitir as corretas condições de conservação das propriedades dos
medicamentos, é através do seu correto armazenamento que os produtos podem ser rapidamente
disponibilizados ao público. Os produtos que são termossensíveis e que necessitam do frio,
como referido anteriormente, são os primeiros a serem guardados o frigorífico, a uma
temperatura aproximadamente de 5ºC, verificada através do programa informático HW4, onde
é possível verificar se em algum período a temperatura oscilou acima dos 8ºC (anexo I – figura
3). O software HW4 é fabricado pela Rotronic® e tem como funções a monitorização segura,
o registo, mapeamento, aquisição e análise de dados e alarmes configuráveis para a
determinação dos valores de humidade, temperatura e pressão, com emissão de relatórios para
controlo de qualidade da farmácia5.
Depois destes produtos devidamente armazenados, seguem-se os restantes divididos por quatro
áreas distintas, na FM. A área principal de medicamentos receitados habitualmente, encontrase numa zona de acesso restrito ao público, onde se encontram gavetas deslizantes nas quais se
armazenam as formas farmacêuticas orais, à exceção de ampolas e pós granulados para
preparação de suspensões ou soluções, por ordem alfabética; estão também presentes nesta
ordem, os colírios, soluções auriculares e os psicotrópicos, não identificados (anexo I – figura
3). A segunda zona de armazenamento, ainda mais retirada do público, é constituída por
prateleiras, onde se encontram os produtos separados por forma farmacêutica ou fim a que se
destinam, organizados, também, por ordem alfabética - pós e granulados para preparação de
suspensões ou soluções orais, soluções e pós para uso cutâneo, cremes, pomadas e geles,
produtos para uso ginecológico, antifúngicos e desodorizantes (anexo I – figura 3). Nesta zona
há também estantes destinadas aos produtos veterinários e ao stock que não é possível colocar
nas gavetas ou nos expositores (anexo I – figura 3). Na zona de receção de encomendas também
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são arrumados alguns produtos de dermocosmética, em prateleiras, injetáveis e supositórios em
armários, por ordem alfabética, facilmente identificáveis pelas etiquetas colocadas. Por fim, a
última zona de armazenamento corresponde à zona de atendimento ao público, atrás dos balcões
de atendimento, onde bastantes produtos são visualizados pelos utentes. Estão expostos alguns
produtos de dermocosmética, suplementos alimentares (SA), produtos de bebé, dentífricos, e
outros produtos de sazonalidade. As formas orais de antiparasitários, laxantes, outros
suplementos alimentares, termómetros, repelentes de insetos e outros, são arrumados em
gavetas nessa área. O armazenamento é realizado em condições de luz e temperatura
devidamente controladas, que garantem a manutenção das propriedades físico-químicas dos
produtos: protegidos da luz solar, temperatura inferior a 25ºC e humidade relativa inferior a
60%. Diariamente as condições das diferentes zonas de armazenamento são controladas, através
de termohigrómetros, de forma a garantir a integridade e estabilidade dos produtos. A
temperatura é verificada duas vezes por dia, de manhã e à tarde, e a humidade uma vez por dia.
Na FM, armazenamento dos produtos é feito de acordo com o princípio first expire first out
(FEFO), por isso, os produtos com prazo de validade mais curto encontram-se colocados à
frente dos que apresentam uma validade superior, para que sejam consumidos primeiramente.
Esta tarefa também foi uma das primeiras coisas que pude realizar, uma vez que me permitiu
saber corretamente onde estão colocados cada tipo de produtos, para uma rápida acessibilidade
quando estes me eram solicitados. Durante o meu período de estágio, devido a uma pequena
tempestade que assolou a cidade, num fim-de-semana, o fornecimento de luz ficou
interrompido por algumas horas, o que levou a que todos os produtos do frigorífico tivessem
que ser verificados, nomeadamente em termos de tempo de permanência em condições fora do
normal. Pude acompanhar todo o processo e ajudar a consultar os documentos relativos a cada
um dos produtos e no contacto aos respetivos laboratórios para que toda a situação voltasse a
estar normalizada.
3.7. Gestão de devoluções
Quando as embalagens se encontram danificadas, os prazos de validade estão prestes a expirar,
os produtos debitados não foram solicitados pela farmácia, ou ocorreu emissão de circulares de
suspensão de comercialização pelo INFARMED; circulares de recolha voluntária emitidas pelo
detentor da Autorização de Introdução no Mercado (AIM); ou então são produtos reservados
para utentes, que desistiram da sua compra e a farmácia acha que não consegue vender a outro
utente, deve proceder-se à sua devolução. As devoluções de um produto são geradas a partir do
Sifarma 2000®, no menu “Gestão de Devoluções”, onde se indica o fornecedor, data, passam10

se pelo leitor ótico os produtos a devolver ou insere-se manualmente, as suas quantidades, o
motivo da devolução e, se for o caso, o número da fatura onde os produtos foram faturados. São
emitidas 3 vias da nota de devolução, que são carimbadas e assinadas pela pessoa responsável,
sendo que os documentos original e duplicado são enviados para o fornecedor, juntamente com
os produtos a devolver na próxima volta de entrega que for realizada, e o triplicado é arquivado
na farmácia a aguardar a sua regularização.
As notas de devolução podem ou não ser aceites. Se a devolução for aceite, normalmente o
fornecedor em questão, envia uma nota de crédito à farmácia, cujo valor dos produtos é
descontado no resumo das faturas, no fim do mês, ou então, procede à troca dos produtos por
outros iguais. Se acontecer o caso da devolução não ser aceite, os produtos são integrados na
lista de quebras do ano, para se efetuar a correção de stocks e representam um prejuízo para a
farmácia.
Durante o meu período de estágio procedi à devolução de vários produtos devido a embalagens
danificadas, produtos não pedidos ou prazos de validade próximos do final.
3.8. Controlo dos Prazos de Validade
Na FM, para além dos prazos de validade serem verificados aquando da sua receção, estes
também são controlados visualmente pela equipa de 2 em 2 meses, quando já estão inseridos
no stock. Os produtos cuja validade termine nos dois meses seguintes ao da verificação são
devolvidos ao fornecedor, juntamente com a nota de devolução, fazendo-se o acerto dos stocks.
Em alguns produtos, como é o caso dos produtos de dermocosmética ou veterinária, o produto
é colocado de lado, sendo que sempre que surgir uma oportunidade de venda deste é aplicado
um desconto. Se a venda não ocorrer em tempo útil, o produto é então devolvido.
Durante a minha permanência na FM, pude realizar a verificação de uma das zonas de
armazenamento, colocar de lado os produtos com aproximação de fim de validade, assim como
verificar em que condições os podia vender.
4. Atendimento ao utente
No início do mês de maio dei os meus primeiros passos no atendimento ao utente. A dispensa
do medicamento e o correto aconselhamento ao utente são parte fundamental da farmácia
comunitária uma vez que a sua missão engloba garantir a adesão à terapêutica, a
melhoria/controlo dos sintomas e o uso correto dos fármacos garantindo assim a melhoria da
saúde pública da população em geral. Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas para a
Farmácia Comunitária, o farmacêutico deve ter como um dos objetivos melhorar os resultados

11

clínicos obtidos com a utilização dos medicamentos. A sua função é também prestar Cuidados
Farmacêuticos, o que engloba um conjunto de processos clínicos tais como a cedência,
indicação, revisão da terapêutica, educação para a saúde, farmacovigilância, seguimento
farmacoterapêutico e no âmbito geral, o conceito designado como o uso racional do
medicamento1.
Além da sua função como profissional de saúde no sentido estrito, o farmacêutico deverá ser
também capaz de estabelecer uma relação empática e/ou de confiança com os utentes pois dela
muitas vezes resulta uma maior adesão à terapêutica, fundamental para o sucesso clínico da
prescrição médica. Durante esta fase do meu estágio tive oportunidade de pôr em prática alguns
dos conhecimentos adquiridos ao longo do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas,
mas também, e não menos importante, de desenvolver novas capacidades no âmbito da relação
pessoal com o utente. É de realçar, que muitas vezes os utentes referiam que um dos motivos
pelos quais preferiam a FM em relação a outras era a simpatia demonstrada todos os dias, por
todas as pessoas da equipa da farmácia.

Existiram 2 atendimentos que me marcaram principalmente e nos quais considero que o meu
papel como futura farmacêutica foi fundamental:
O primeiro diz respeito a uma senhora, com cerca de 60 anos, que numa tarde, dirigiu-se à
farmácia com queixas de mal-estar geral e pediu para que lhe fossem medidos os níveis de
açúcar. A senhora indicou-me que não era diabética nem tomava medicação para tal, e afirmava
ter comido há mais de 2 horas. O resultado que obtive na medição foi de 490 mg/dl. Tentei não
transmitir a minha imensa preocupação à senhora, indicando que os valores obtidos não estavam
dentro dos parâmetros considerados normais e era necessário a senhora dirigir-se ao médico
naquele momento. A senhora mostrou imensa relutância em dirigir-se a um clínico. Foi apenas
após um longo diálogo, explicando todos os problemas associados a uma diabetes não tratada
e não controlada, nomeadamente com aquele valor, que a utente aceitou dirigir-se ao médico.
Após prescrição da terapêutica adequada, as determinações de controlo e o aconselhamento à
utente foram efetuados na farmácia tendo-se verificado a total adesão à terapêutica. Os níveis
de açúcar normalizaram tendo permanecido controlados.

O segundo caso, diz respeito a uma utente que se dirigiu à farmácia para levantar a sua
medicação habitual, e que adicionalmente refere que a sua filha de 12 anos transpira muito e
que é notório um mau odor intenso. Diz ser muito incomodativo quer para a criança quer para
as pessoas em seu redor, sentindo a criança muitas vezes triste por esse motivo. Refere, ainda,
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que já experimentou todas as opções de supermercado e procura ajuda farmacêutica. Após ouvir
atentamente a mãe, conjugando algum do conhecimento adquirido na área da cosmética com
um feedback muito positivo de outro utente, aconselhei o desodorizante SebaMed®.
Passados 3 dias, a utente dirige-se novamente à farmácia, dizendo “Ó menina, vai ter de me
salvar outra vez!”. Admirada com a introdução, perguntei o que se passou, ao que a senhora
respondeu: “O desodorizante que me aconselhou para a minha filha é ótimo e estava a dar
resultado, mas ela foi para a piscina e partiu-o, tem de me arranjar outro.”

Estes dois atendimentos permitiram-me constatar claramente como a intervenção do
farmacêutico faz a diferença na vida das pessoas melhorando completamente o seu dia-a-dia.
4.1. Dispensa de medicamentos
A dispensa de medicamentos é o ato profissional farmacêutico, em que este após avaliação da
medicação, cede os medicamentos ou substâncias medicamentosas aos utentes, mediante uma
prescrição médica ou um regime de automedicação ou indicação farmacêutica, fornecendo
todas as informações indispensáveis para o correto uso desses medicamentos ou produtos.
Durante este processo, o farmacêutico deve avaliar, identificar e resolver problemas
relacionados com os medicamentos (PRM), protegendo o doente de possíveis resultados
negativos associados à sua medicação1.
Tendo em conta, o Decreto-lei nº 176/2006, de 30 de agosto, os medicamentos, quanto à
dispensa ao público, são classificados como medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM)
ou medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM)6.

4.1.1. Dispensa de Medicamento Sujeitos a Receita Médica
Os MSRM são aqueles que preenchem uma das seguintes condições: é necessária vigilância
médica durante o tratamento; podem constituir um risco para a saúde, quando utilizados para
fins diferentes daquele a que se destinam; contêm substâncias, ou preparações à base dessas
substâncias, cuja atividade ou reações adversas pode ser necessário aprofundar; ou então,
destinam-se a ser administrados por via parentérica (injetáveis)7. A FM apresenta a seguinte
forma para dispensar MSRM:
É necessário a apresentação da receita e verificar os seus aspetos formais: receção da prescrição,
confirmação da sua autenticidade e validade com identificação do médico, identificação do
doente, interpretação da prescrição e identificação dos medicamentos. Se a receita não estiver
conforme, deve ser devolvida ao doente para que seja providenciada a sua correção. Procede13

se à avaliação do perfil farmacoterapêutico – adequação ao doente, nomeadamente verificação
de contraindicações, interações medicamentosas, adequação da posologia (dose, frequência e
duração do tratamento). Após a determinação do medicamento a dispensar – se estiverem
disponíveis vários medicamentos o doente pode optar por marca ou o genérico mais barato, este
é recolhido e entregue ao utente, fornecendo toda a informação sobre a terapêutica – informar
o doente sobre os medicamentos que vai levar, a posologia e precauções relevantes a ter durante
o tratamento. É realizada a leitura ótica dos códigos do medicamento, o registo informático e
recebido o pagamento. Receitas pendentes são arquivadas por ordem alfabética e separadas em
dossier próprio.
Quando comecei a dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica, as principais
dificuldades encontradas centraram-se na adaptação ao sistema informático Sifarma 2000®,
que foi ultrapassada com a prática diária e com o aconselhamento sobre a terapêutica, que
colmatei com o recurso a informação presente no Sifarma 2000® ou com os ensinamentos da
equipa da farmácia. Neste ponto pude também efetuar vendas suspensas de MSRM, mas em
situações muito específicas e a utentes regulares da farmácia com ficha presente no sistema
informático e com o conhecimento prévio do perfil farmacoterapêutico do doente. O MSRM
mais vendido, na FM, era a Aspirina® GR 100 mg (Bayer), mas devido a um período em que
permaneceu esgotada, as suas vendas diminuíram bastante durante os meses em que permaneci
no estágio.

4.1.1.1.Prescrição Médica
Atualmente, a maioria das prescrições de medicamentos é feita por via eletrónica em papel
(materializada) ou sem papel - por telemóvel (desmaterializada), ou, ainda, por motivos
excecionais por receita manual (em casos de falência informática, inadaptação do prescritor,
prescrição ao domicílio ou prescrição de até 40 receitas por mês). Na prescrição de receitas
manuais, estas apenas poderão conter até quatro medicamentos ou produtos de saúde distintos,
ou seja, quatro linhas de prescrição e não podem ser prescritas mais de duas embalagens do
mesmo medicamento ou produto. Deve constar obrigatoriamente a vinheta, dados e assinatura
do médico prescritor, a data válida, número de receita visível, nome e número de utente,
entidade financeira responsável e número de beneficiário, de acordo com a legislação aplicada,
identificação da exceção, e se possível, a vinheta do local de prescrição. Estas receitas
apresentam uma validade de 30 dias seguidos. As receitas não devem conter rasuras, caligrafias
diferentes e não podem ser prescritas com canetas diferentes ou a lápis. Estas situações são
motivos para que as receitas não sejam aceites pelas farmácias, pois não são comparticipáveis7.
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Durante o meu período de estágio pude acompanhar a mudança de formato destas receitas, que
entraram em vigor no dia 1 de julho, celebrando os 40 anos do Sistema Nacional de Saúde
(SNS).
A prescrição médica é realizada pelo nome da substância ativa, ou seja, pela Denominação
Comum Internacional (DCI) e deve apresentar dosagem, forma farmacêutica, apresentação,
número de embalagens e a posologia instituída ao doente. No caso de não existir medicamento
genérico daquele que é prescrito ou uma justificação válida por parte do prescritor, a receita
apresenta o nome comercial do medicamento8:


Exceção a) do nº 3 do artigo 6º - margem ou índice terapêutico estreito;



Exceção b) do nº 3 do artigo 6º - reação adversa prévia;



Exceção c) do nº 3 do artigo 6º - continuidade de tratamento superior a 28 dias.

Receita eletrónica desmaterializada ou sem papel – a prescrição é validada e registada no
sistema central de prescrições sendo acessível através dos equipamentos eletrónicos do utente
para onde são enviados: o número da receita, o código de dispensa e o código de direito de
opção8.
Receita eletrónica materializada ou em papel – a prescrição é validada e registada no
software e impressa, também, com o número da receita, o código de dispensa e o código de
direito de opção. Nas receitas eletrónicas podem ser prescritas 2 embalagens, se o tratamento a
realizar for de curta duração (30 dias) ou 6 embalagens, se o tratamento for prolongado (6
meses)8.
Durante o período de estágio deparei-me com todo o tipo de receitas, mas o modelo de receita
eletrónica em papel foi aquele que prevaleceu durante os atendimentos. Quando o utente
chegava com a receita no telemóvel, a maioria das vezes pedia para esta ser impressa, uma vez
que não sabia aquilo que lhe havia sido prescrito nem a data de término de levantamento da
respetiva medicação.

4.1.1.2.Sistema de Preços de Referência
O Sistema de Preços de Referência (SPR) abrange os medicamentos comparticipados,
prescritos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, para os quais já existem medicamentos
genéricos autorizados, comercializados e comparticipados. O SPR estabelece um valor máximo
a ser comparticipado, correspondendo ao escalão ou regime de comparticipação aplicável
calculado sobre o preço de referência ou igual ao Preço de Venda ao Público (PVP) do
medicamento, conforme o que for inferior, para cada grupo homogéneo. O grupo homogéneo
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é constituído por um conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e
quantitativa em substâncias ativas, dosagem e via de administração, com a mesma forma
farmacêutica ou com formas farmacêuticas equivalentes, no qual se inclua pelo menos um
medicamento genérico existente no mercado. Os diferentes tipos de medicamentos sujeitos ao
regime de preços máximos, ao regime de preços notificados, os critérios de determinação do
PVA, as margens máximas de comercialização dos medicamentos de uso humano, assim como
os critérios específicos de determinação do PVP para os medicamentos genéricos e
medicamentos objeto de importação paralela, são estabelecidos por portaria9, 10.
A FM tem disponível, pelo menos 3 medicamentos de entre os que correspondem aos cinco
preços mais baixos de cada um dos diferentes grupos.

4.1.1.3.Sistemas de Comparticipação
O sistema de comparticipação atual dos preços dos medicamentos caracteriza-se por um sistema
de escalões, em que o Estado/SNS assume o pagamento de uma percentagem do preço dos
medicamentos. Este pode ser um regime geral ou um regime especial8.
O regime geral apresenta 4 tipos de escalões que variam de acordo com as indicações
terapêuticas do medicamento, a sua utilização, as entidades que o prescrevem e com o consumo
acrescido para doentes que sofram de determinadas patologias8.


Escalão A (90% do PVP)



Escalão B (69% do PVP)



Escalão C (37% do PVP)



Escalão D (15% do PVP)

O regime especial de comparticipação varia em função dos beneficiários e em função das
patologias ou de grupos especiais de utentes. Em função dos beneficiários, a comparticipação
é acrescida 5% no escalão A e 15% nos escalões B, C e D para os pensionistas cujo rendimento
total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal. Para todos os escalões para os
medicamentos cujos preços de venda ao público sejam iguais ou inferiores ao 5º preço mais
baixo do grupo homogéneo em que se inserem, a comparticipação é de 95% e são identificados
pela letra “R”. A comparticipação de medicação a utentes com patologias crónicas como lúpus,
psoríase, hemofilia ou artrite reumatoide é definida por despacho do membro do governo
responsável pela área da saúde. Estes casos são identificados pela letra “O”8. Os produtos
destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus encontram-se abrangidos por um regime de
comparticipação do Estado no custo de aquisição. Esta comparticipação é de 85% do preço de
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venda ao público (PVP) para as tiras-teste e 100% para as agulhas, seringas e lancetas. O valor
da comparticipação do Estado é de 100% do PVP fixado para os dispositivos médicos para o
apoio aos doentes ostomizados ou com incontinência ou retenção urinária. As câmaras
expansoras, necessárias para a aerossolterapia são comparticipadas em 80% do PVP. A
comparticipação de medicamentos manipulados está fixada em 30% do PVP8. Para além do
SNS existem outras entidades privadas que comparticipam em simultâneo a medicação, como
é o caso da Caixa Geral de Depósitos, Serviço de Assistência Médico-Social (SAMS) do
Sindicato dos Bancários, SAMS-Quadros, EDP- Sa Vida®, a Multicare® ou a Medis®.

4.1.1.4. Contabilidade/Gestão: Processamento de Receituário e Faturação
Quando é aviada uma prescrição de uma receita manual, durante o atendimento é impresso no
verso da receita o código e designação do organismo comparticipante, o número de lote, o
número da receita e a série de lote, sendo atribuído de forma automática e sequencial pelo
sistema informático. Estas receitas são, posteriormente, organizadas por lote e agrupadas de
acordo com o organismo a que pertencem, sendo que cada lote completado com um máximo
de 30 receitas.
Na FM, a diretora técnica é responsável por conferir todo o receituário já faturado e verifica a
conformidade das receitas aviadas, nomeadamente, se os medicamentos foram corretamente
dispensados e se a comparticipação aplicada foi a correta. Verifica portanto, se a receita é valida
e se está devidamente carimbada e assinada. Caso seja encontrado algum erro, este é
rapidamente identificado e resolvido, podendo mesmo passar por contactar o médico prescritor
e/ou o doente com vista à correção do mesmo.
Após a sua validação, para cada lote, emite-se o respetivo verbete de identificação de lote
carimbado, que especifica o valor total das receitas, o valor da comparticipação e o valor pago
pelos utentes. No final de cada mês é emitida, em quadruplicado, uma relação do resumo de
lotes, sendo uma das cópias arquivada na farmácia. Até ao dia 10 do mês seguinte, as receitas
manuais, verbetes de identificação de lotes, relação-resumo de lotes e resumo de faturas,
carimbados e assinados, têm que ser enviadas para o Centro de Conferência de Faturação
(CCF), da responsabilidade do ACSS, I. P. e ANF. O pagamento das comparticipações é
realizado adiantadamente pela ANF, uma vez que todos os meses a FM paga uma cota respetiva
e, posteriormente, os organismos efetuam o pagamento à ANF.
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4.1.2. Dispensa de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos
Os estupefacientes e psicotrópicos são substâncias com extrema importância para o tratamento
de algumas doenças, desde que devidamente usados e regulados. O seu uso em doenças
psiquiátricas, oncologia ou como analgésicos ou antitússicos, são alguns exemplos da sua
aplicação terapêutica. Contudo, uma vez que estão amplamente relacionados com atividades
ilícitas e tráfico de droga, estas substâncias passaram a ser das mais controladas em todo o
mundo. Dadas as suas particularidades, a sua prescrição para fins clínicos está sujeita a regras
bastantes apertadas e sob vigilância do Infarmed. Assim, como o farmacêutico deve respeitar
todas as normas que são exigidas para a sua dispensa e correta utilização por parte do doente11.
No ato de dispensa destes medicamentos é necessário inserir no Sifarma® 2000 os dados de
identificação do doente e da pessoa que levanta a medicação (nome, morada correta, número e
data de validade do cartão de cidadão e a data de nascimento). Segundo a legislação, no artigo
5º do Diário da República, nº 93, série I de 13 de maio de 2011, as farmácias têm de guardar
em arquivo, pelo período de três anos, uma reprodução em papel ou em suporte informático das
receitas que incluam medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos, ordenadas por data de
aviamento12. A farmácia tem, também, que enviar as digitalizações das receitas manuais ao
INFARMED, até ao dia 8 do mês seguinte à dispensa. Durante o período de estágio, os
medicamentos estupefacientes e psicotrópicos mais dispensados foram o Palexia® retard
(Grunenthal) e o Targin® (Mundipharma).
4.2. Dispensa de Fórmulas Magistrais ou Preparados Oficinais
Os medicamentos manipulados são especificados como os medicamentos preparados segundo
fórmulas magistrais ou oficinais. A fórmula magistral diz respeito ao medicamento preparado
em farmácia comunitária ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, segundo uma receita
médica que especifica o doente a quem esse medicamento se destina; o preparado oficinal é o
medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares,
segundo uma farmacopeia ou um formulário, destinado a ser dispensado diretamente a vários
doentes assistidos por essa farmácia ou serviço13.
Uma vez que, na FM, os produtos manipulados são muito pouco solicitados, de forma a
economizar recursos e matérias-primas, quando é apresentada uma receita em que é necessária
a preparação de um produto manipulado, este é requerido e produzido na Farmácia Barreiros,
no Porto. Assim, não me foi possível ver nem realizar a preparação de nenhum medicamento
manipulado.
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4.3. Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica
Os MNSRM são aqueles que podem ser pedidos pelo próprio utente sem que seja apresentada
uma receita médica. Dentro desta classe de medicamentos encontram-se os Medicamentos Não
Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácias (MNSRM-EF). Os MNSRM
podem ser pedidos para automedicação pelo próprio utente, em situações similares, pontuais e
de fácil solução que se resolveram da mesma forma ou podem ser indicados pelo farmacêutico
após ouvir as queixas e sintomas do doente. O aconselhamento destes produtos deve ser em
situações, normalmente, autolimitadas e por um período não superior a 5 dias. O doente deve
ser aconselhado a estar em alerta em relação a outros sintomas como: dor aguda, se os sintomas
persistirem (febre com mais de 3 dias), se os sintomas se agravarem ou em caso de recaída; se
após a utilização do medicamento, não obtiver resultados ou se aparecerem reações adversas
deverá consultar o médico14. Durante o meu período de estágio, pude verificar que os MNSRM
mais solicitados foram analgésicos, anti-inflamatórios, antitússicos e laxantes. O MNSRM mais
vendido foi o Ben-u-ron® 500mg (bene farmacêutica). A pomada Voltaren®, em todas as suas
apresentações também é um dos produtos mais solicitados na FM.
4.4. Dispensa de Outros Produtos de Saúde
4.4.1. Suplementos Alimentares
Os suplementos alimentares são considerados géneros alimentícios e são regulados pela
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Constituem fontes concentradas de
nutrientes ou outras substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, mas não são considerados
medicamentos. Destinam-se a complementar um regime alimentar normal, não devendo ser
utilizados como substitutos de uma dieta variada. Devem apresentar um efeito benéfico para a
saúde dos utentes, nunca mencionando propriedades profiláticas, de tratamento ou cura de
doenças ou seus sintomas, mas sim na melhoria da qualidade de vida do utente15. Por exemplo,
o uso de Natalben lactação durante o período de amamentação para fornecer vitaminas,
minerais e ácidos gordos para ajudar a colmatar as necessidades da mãe e do bebé. Todos os
dias, na FM, somos interrogados sobre vários tipos de suplementos alimentares e esta é sem
dúvida, uma área vasta, com muita informação e com a necessidade de atualização constante.
Tentei sempre informar-me nesta área estando atenta às novidades que os delegados de
informação médica traziam à farmácia, mas também com pesquisa e leitura sobre os
suplementos existentes na FM. Durante o estágio pude observar que os suplementos mais
solicitados tinham na sua composição Magnésio (Magnésium-OK® - Angelini e Magnesona®)
e incluíam também, multivitamínicos como o Centrum®, Cerebrum® e Sargenor®.
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4.4.2. Alimentação Infantil
O aleitamento materno nos primeiros meses de vida, pelo menos até aos primeiros seis meses,
se possível de forma exclusiva, é extramente importante e recomendado por todas as entidades
de saúde, uma vez que as evidências científicas têm mostrado os seus benefícios. Quando o
bebé nasce, este não apresenta maturação gastrintestinal e renal para uma correta digestão,
absorção e metabolização dos alimentos para além do leite. O lactente normal começa a ganhar
maturação para diversificação alimentar a partir dos 4 meses de idade, assim a partir dos 5-8
meses este processo já pode ser iniciado, uma vez que o leite materno passa a ser insuficiente
para suprir todas as suas necessidades nutricionais e se a sua diversificação não acontecer até
aos 10 meses de vida, o risco de dificuldades na alimentação com impacto negativo nos hábitos
dietéticos aumentará nas idades superiores16. Assim, os leites encontram-se divididos por fases:
Leites 1 para lactentes (0 a 6 meses): podem ser usados desde o nascimento até aos 6 meses,
como complemento ou substituição.
Leites 2 para transição (6 a 12 meses): a partir dos 6 meses o bebé inicia alimentação
diversificada e este leite pode ser utilizado em conjunto com outros alimentos.
Leites 3 para transição (12 a 36 meses): para suprir necessidades alimentares do crescimento
do bebé17.
Na FM estão disponíveis as marcas NAN da Nestlé®, Aptamil da Nutricia® e Nutribén® para
alimentação infantil. Durante o período de estágio, muitas vezes chegavam pais à farmácia,
afirmando que os seus bebés não estavam a adaptar-se ao leite. Nestes casos, dependendo do
tipo de queixa apresentada eram indicadas algumas opções de leites para evitar os sintomas
apresentados, como os leites HA (hipoalergénico – sem dúvida dos mais solicitados devido a
aconselhamento por parte dos pediatras), AO (anti-obstipante), AR (anti-regurgitante), AD
(antidiarreico), AC (anticólicas) ou sem lactose. Também são muito solicitadas as papas, a partir
dos 4 meses.

4.4.3. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal
Na zona de atendimento ao público da FM existem imensos produtos dermocosméticos, desde
cremes antirrugas, anti-idade, bases e outros, sendo principalmente das marcas Vichy®,
Eucerin® e Àvene®. Outros produtos são dedicados aos cuidados com bebés (Mustela® e
Barral® para cuidados de corpo e banho, Chicco® para as chupetas, biberons, etc., NAN® e
Nutribén® para leites e papas), cuidados capilares (champôs da Vichy® e Klorane®) e à
higiene oral essencialmente produtos das marcas Elgydium®, Corega® e Paradontax®.
Durante o meu período de estágio foram-me muitas vezes questionados assuntos relacionados
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com estes produtos expostos, sendo que tentei sempre prestar o melhor aconselhamento
possível dentro do que já conhecia e do que fui aprendendo diariamente sobre estas marcas.

4.4.4. Medicamentos e Produtos Farmacêuticos Homeopáticos
Um medicamento homeopático é obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou
matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo próprio de fabrico descrito na
farmacopeia europeia, ou na sua ausência, em farmacopeias utilizadas de modo oficial num
Estado membro, e que pode ter vários princípios18. Na FM, de momento estão disponíveis
poucos produtos farmacêuticos homeopáticos (por exemplo, estão presentes o Oscillococcinum
e o Stodal da Boiron®), sendo que não procedi à dispensa de nenhum durante o meu período
de estágio.

4.4.5. Dispositivos Médicos
Os dispositivos médicos (DM) são aparelhos, instrumentos ou artigos destinados a serem
utilizados para fins comuns aos dos medicamentos, tais como prevenir, diagnosticar ou tratar
uma doença humana. Contudo, diferem dos medicamentos, uma vez que o seu efeito no corpo
não é alcançado pelos mesmos meios (farmacológicos, imunológicos ou metabólicos). São
usados para diagnóstico, prevenção, monitorização, tratamento ou atenuação de uma doença;
compensação de uma lesão ou deficiência; investigação, substituição ou modificação da
anatomia ou de um processo fisiológico; e controlo da conceção19. Na FM tive a oportunidade
de proceder à dispensa de DM, como por exemplo, ligaduras, compressas, algodão, pensos,
seringas, meias de descanso ou compressão, fraldas e pensos para incontinência, termómetros
e dispositivos para o controlo da diabetes mellitus.

4.4.6 Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário
De acordo com o Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 232/99, de 24 de Junho, os produtos de uso
veterinário são definidos como a substância ou mistura de substâncias destinadas quer aos
animais, para tratamento ou prevenção das doenças e dos seus sintomas, maneio zootécnico,
promoção do bem-estar e estado higieno-sanitário, correção ou modificação das funções
orgânicas ou para diagnóstico médico, quer às instalações dos animais e ambiente que os rodeia
ou a atividades relacionadas com estes ou com os produtos de origem animal20. Todos os dias
aparecem na FM, utentes a pedir conselhos de produtos veterinários para o seu animal de
estimação, nomeadamente em maior relevância, os desparasitantes internos e externos e pílulas
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animais. Na FM, encontram-se expostos produtos da Frontline®, Advantix® e Scalibor®. Énos solicitado muitas vezes, também, produtos para frangos. Sempre que surja alguma questão
mais específica sobre a parte veterinária, com a qual não estamos totalmente familiarizados,
podemos contactar a linha de apoio do Espaço Animal, sendo esclarecidos no momento para
podermos realizar um atendimento o mais correto e responsável possível.
5. Formações
O processo de aprendizagem na profissão farmacêutica tem de ser constante e sempre
atualizado. Durante todo o meu período de estágio na FM, para além da aprendizagem diária,
tive a oportunidade de participar em diversas formações. Na tabela 2 encontra-se o local, a
duração e o tema das formações em que participei durante o meu período de estágio na FM. Os
certificados encontram-se em anexo (anexo I – figura 8).
Tabela 2: Formações presenciadas durante o estágio.
Tema

Local

Duração

Data

2h

10 de abril

2h

17 de abril

7h

29 de maio

“Parasitas Internos e
Externos nos Animais de
Companhia”

Farmácia Miranda

(Espaço Animal)
“Infeções vaginais”
(FAMA – Gedeon Richter®)

Penafiel Park Hotel

“Suplementos Alimentares”

Hotel Holiday Inn,

(Pharma Nord®)

Vila Nova de Gaia

Sempre que se dirigiam comerciais das marcas à farmácia para falar dos seus produtos tentei
acompanhar para saber mais sobre esses produtos e o seu aconselhamento, como é o caso de
fixadores de próteses dentárias e os seus agentes de limpeza (Corega®) ou por exemplo
produtos de emagrecimento como o Diet Limão Explosive da Natiris®.
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Parte 2 – Temas desenvolvidos durante o estágio
Projeto I – Doenças cardiovasculares

1. Contextualização
Segundo a Associação Americana do Coração, a doença cardiovascular pode referir-se a
determinadas condições dos vasos sanguíneos ou coração e inclui inúmeros problemas como:
aterosclerose; ataque cardíaco; AVC (acidente vascular cerebral) isquémico ou hemorrágico,
sendo este último devido principalmente a hipertensão; arritmias (taquicardias e bradicardias),
problemas nas válvulas coronárias e ainda, falência coronária21. Todas as doenças do coração
são doenças cardiovasculares mas nem todas as doenças cardiovasculares são doenças do
coração, uma vez que estas últimas englobam as condições que afetam a estrutura e função do
órgão. O tipo mais comum de doença do coração é a doença coronária. A doença coronária
ocorre quando há acumulação de placas ateroscleróticas (combinação de gordura, colesterol,
cálcio e outras substâncias que se podem acumular nos vasos sanguíneos); estas placas
diminuem o fluxo de sangue e oxigénio capaz de passar pelos vasos e são a principal causa de
ataque cardíaco 22.
As doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte prematura em todo o
Mundo, estimando-se que em 2030, mais de 23 milhões de pessoas morram anualmente, por
causa de eventos cardiovasculares 23.
Os fatores de risco para a sua ocorrência podem ser classificados em modificáveis e não
modificáveis. Os não modificáveis dizem respeito ao sexo, idade e história familiar (pessoas do
sexo masculino têm maior probabilidade de ocorrência destes eventos). Os fatores de risco
modificáveis são aqueles em que todos podemos intervir e alterar, nomeadamente, hipertensão,
tabagismo, diabetes, stress, sedentarismo, dieta desequilibrada, dislipidémia e obesidade.
Existem outros fatores de risco adicionais, que começam a ser relacionados em pesquisas
recentes, como é o caso da adiponectina, proteína que regula o metabolismo energético do
corpo, através da estimulação da oxidação dos ácidos gordos, baixando os níveis de
triglicerídeos e melhorando os níveis de glicemia aumentando a sensibilidade à insulina23.
Para diminuir os riscos de doença cardiovascular é essencial começar por alterar o estilo de vida
que é um fator fundamental e onde o farmacêutico pode atuar. Iniciar uma atividade física
fazendo uma caminhada de 30 minutos, 4 vezes por semana, ou estabelecer metas e objetivos a
cumprir, como a meta dos 10 mil passos diários que é possível verificar com aplicações para
telemóveis pode reduzir bastante o risco de doença cardiovascular. Paralelamente ao exercício
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físico, alterar a dieta e optar por uma alimentação saudável reduzindo a ingestão de álcool,
bebidas açucaradas e sumos com gás; limitando a ingestão de produtos processados, diminuindo
o consumo de sal, gordura e açúcar e aumentando a ingestão de diária de frutas e legumes (cerca
de 4 porções/dia) é fundamental. Demonstrou-se que elevados níveis de homocisteína estão
relacionados com maior risco de doenças cardiovasculares e AVC’S pelo que se deve
incorporar ácido fólico, vitamina B12 e B6 (disponíveis em vegetais de folhas verdes e grãos)
que que contribuem para a sua diminuição em circulação. Deixar de fumar e/ou não estar
exposto ao fumo de terceiros é também essencial para melhorar a saúde do coração.
Adicionalmente às várias alterações possíveis ao estilo de vida, deve verificar-se com alguma
regularidade os níveis colesterol (<190 mg/dl), açúcar no sangue (70-110 mg/dl), peso e pressão
arterial (120/80 mmHg)23,25,26,27. Alguns estudos epidemiológicos mostram também que a
duração inadequada do sono ou a sua fraca qualidade motivada, muitas vezes, pela vida agitada
que a sociedade atual exige é também um fator de risco para a doença coronária, afetando a
qualidade de vida e saúde da população e elevando a morbilidade e mortalidade
cardiovascular24.

2. Objetivos e Intervenção
Um dos primeiros contatos que tive com os utentes da farmácia, no início do meu estágio na
FM, foi a determinação da pressão arterial e frequência cardíaca. Durante as várias medições
que efetuei fui constatando que os utentes reconhecem a importância de as efetuar regularmente
e que valorizam bastante os valores obtidos colocando algumas questões sobre eles. Porém,
verifiquei que a informação que possuíam sobre os mesmos, quer quantitativa (valores limite)
quer qualitativa (como contribuir para melhorar; diferença entre valor máximo e mínimo; entre
outros), era bastante escassa e por vezes errónea. As medições de pressão arterial e frequência
cardíaca eram maioritariamente solicitadas por pessoas com idade mais avançada (a maioria já
na terceira idade) e em conversa com os utentes pude verificar a sua curiosidade sobre este
tema. Foi a partir deste primeiro contato com os utentes que identifiquei uma lacuna que me
pareceu pertinente preencher. A desinformação dos utentes, associada à curiosidade e vontade
de saber mais sobre a sua pressão arterial e frequência cardíaca conjugada com relevância e
atualidade

da

problemática

associada

às

doenças

cardiovasculares

motivaram

o

desenvolvimento do meu primeiro projeto na FM.
Este projeto consistiu na conceção e elaboração de um folheto informativo (anexo II- figura 9)
com várias informações sobre a temática e teve um duplo objetivo: (I) servia de base para o
esclarecimento de dúvidas colocadas pelos utentes aquando das medições de pressão arterial e
24

frequência cardíaca sendo posteriormente entregue para levar para casa e (II) era usado como
alerta/chamada de atenção aos utentes, que se dirigiam à farmácia com outros propósitos, para
a relevância das doenças cardiovasculares tendo sido para tal colocado nos vários balcões da
farmácia (anexo II- figura 10). Na fase inicial de conceção do folheto fui-me apercebendo das
principais questões colocadas pelos utentes aquando das determinações e questionei os mesmos
se tinham alguma questão adicional ou esclarecimento que gostassem de obter sobre as doenças
cardiovasculares. Assim, pude compilar as respostas às questões colocadas, e conjugar com
informação adicional que achei relevante incluir, dando origem ao folheto informativo que
construí no âmbito da problemática das doenças cardiovasculares. O folheto foi construído de
forma a conter toda a informação que considerei pertinente; a ser facilmente lido e interpretado
pelos utentes independentemente da sua faixa etária e/ou habilitações académicas e ser
visualmente apelativo. Da informação contida salienta-se: informações gerais sobre a doença
cardiovascular; sintomas mais comuns da doença; fatores de risco e medidas não
farmacológicas que devem ser adotadas no sentido da prevenção e combate à doença
cardiovascular. Foi ainda abordada a temática da cessação tabágica. O folheto informativo foi
muito bem-recebido pelos utentes da farmácia que questionavam sempre se o poderiam levar
para casa quando tal não era imediatamente mencionado. Este projeto foi também amplamente
apoiado por toda a equipa da FM que passou igualmente a fazer uso dele sempre efetuava
medições de pressão arterial e frequência cardíaca.

3. Conclusão
A doença cardiovascular é uma problemática à escala mundial sendo uma das principais causas
de morte em Portugal. De acordo com os dadosPorData, em 2017, 29,3% dos óbitos eram
devidos a doenças do aparelho circulatório, valor acima dos registados devido a tumores
malignos (25%)28. A relevância e/ou atualidade do tema conjugada com o papel inerente ao
farmacêutico e a sua proximidade ao utente justificaram e motivaram a realização deste projeto
muito bem-recebido por todos, utentes e equipa da FM. De salientar que foram impressos, 50
unidades do panfleto informativo que rapidamente esgotaram, demonstrando a boa receção de
todos a esta temática.

25

Projeto II – Proteção Solar

1. Contextualização
A ocorrência de mais casos dos vários tipos de cancro de pele tem vindo a aumentar, não só no
nosso país mas em todo o mundo
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. Existem três tipos principais de cancro de pele: o

melanoma, o carcinoma basocelular e o carcinoma das células escamosas. Estes dois últimos
são frequentemente referidos como cancro de pele não-melanoma e são normalmente curáveis
por cirurgia. O melanoma é o cancro de pele com maior taxa de mortalidade, cerca de 8 vezes
superior aos restantes30. Há alguns anos atrás, o melanoma era considerado um cancro raro,
contudo atualmente, estima-se um crescimento anual de 4-8%
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. Estes três tipos de cancro

partilham inúmeras características entre si, mas são muito diferentes desde a etiologia até a
progressão. Uma característica comum no cancro de pele é que todos são causados por radiação
ultravioleta solar ou artificial (UVA e UVB são as radiações que mais preocupam, uma vez que
a radiação UVC, geralmente é retida pela camada de ozono e atinge pouco a superfície
terrestre). Ambos os tipos de UV causam danos no DNA e imunossupressão, que desempenham
papéis cruciais no processo de carcinogénese da pele. A radiação UVA penetra mais
profundamente na pele, provocando bronzeamento direto devido à oxidação da melanina,
fotoenvelhecimento da pele e cancro (indução de espécies reativas de oxigénio celulares - ROS,
o que causa danos oxidativos no DNA celular). A radiação UVB provoca bronzeamento
indireto, provocando eritema ou queimadura solar e pode ser diretamente absorvido pelas
moléculas de DNA, provocando também danos na sua estrutura 30.
Assim, principalmente no contexto de prevenção do cancro de pele mas também, tendo em
conta a preocupação da sociedade atual com o envelhecimento da pele, são realizadas imensas
campanhas sobre a proteção solar e os seus benefícios. E, na farmácia comunitária, o
farmacêutico continua a ser constantemente questionado sobre o uso e benefícios dos protetores
solares. Sempre que oportuno o farmacêutico, para além da recomendação do protetor solar
adequado a cada utente, deve relembrar as outras medidas de proteção solar, para reduzir os
riscos associados a uma pele exposta ao sol.

2. Objetivos e Intervenção
Dada a relevância deste tema, não só na sociedade atual que tem demostrado uma preocupação
maior perante os cuidados a ter com o sol, uma vez que todos os dias entram utentes na Farmácia
Miranda a pedir conselhos sobre os protetores solares, mas também pelo período em que foi
realizado o estágio (a partir dos meses de abril, as pessoas revelam uma preocupação maior
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com a proteção solar), verificou-se que alertar a população mais jovem, como as crianças, era
essencial para uma boa educação para a saúde desde cedo e prevenir possíveis consequências
futuras na sua pele como o melanoma. Nesse sentido, em colaboração com o Centro Escolar do
Torno, no dia 13 de junho, por volta das 9h30 min, foi realizada uma palestra informativa para
todas as crianças do infantário (3 turmas com as respetivas educadoras e auxiliares educativas)
e também, alguns alunos do 1º ciclo, com idades entre os 3 e os 9 anos, onde o tema incidiu
sobre a Proteção Solar (anexo II – figura 12). Uma vez que nesta época começam também as
colónias de férias e as idas à praia, um total de 70 alunos que na semana seguinte foram realizar
uma semana de praia, seguiram informados sobre a importância do sol mas também sobre todos
os cuidados a ter para proteger a pele das agressões solares.
A palestra, com a duração de 30 minutos, foi realizada numa das salas disponibilizadas pela
escola, com vídeo-projeção, onde foi possível mostrar uma apresentação em PowerPoint (anexo
II – figura 13), que como esperado à partida foi muito participativa por parte das crianças. Na
apresentação comecei por questionar as crianças sobre a importância do sol, respostas que
foram bastante corretas, seguindo-se a importância da vitamina D e o que fazer para conseguir
o seu aporte diário. Seguiu-se uma breve explicação sobre a radiação solar (IF, UVA, UVB e
UVC). Sendo dado um maior destaque aos cuidados a ter com o sol, não só nos dias de sol mas
também nos de tempo nublado. Usar vestuário adequado, evitar a exposição solar direta entre
as 11 e as 17 horas, aqui foi referido o “relógio solar: sombra aumentada, hora apropriada”,
aplicar um protetor solar de factor 30 ou superior, quinze a trinta minutos antes da exposição
ao sol e repetir a aplicação de 2 em 2 horas ou após banho ou suor excessivo. Não esquecer de
proteger os lábios, orelhas e o dorso das mãos, locais onde, surgem com frequência, lesões prémalignas e malignas; a importância de uma boa hidratação32. Foi dada também, relevância ao
cancro de pele e aos sinais (nevos) presentes no corpo e que estão sujeitos a alterações que
devem ser vigiadas e detetadas o mais cedo possível. Para tornar a sessão mais chamativa,
mostrei dois vídeos, um sobre os desenhos animados da Mónica, reforçando os cuidados a ter
com o sol e outro da RTP1 sobre o cancro de pele. No final foram distribuídos uns cartões
(anexo II – figura 11) de alerta dos cuidados solares para os meninos levarem para casa e
contarem aos pais o que tinha sido abordado na escola.

3. Conclusão
Tendo em conta a procura diária do farmacêutico para conselhos sobre este tema, é de
importante relevância relembrar sempre os cuidados a ter com o sol, para prevenir lesões na
pele que podem levar ao aparecimento de cancro cutâneo e ao fotoenvelhecimento desta. Para
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realçar o tema e começar a educação para a saúde desde cedo, nada melhor do que começar
pelas crianças, que são um grupo de risco. A palestra realizada teve um impacto muito positivo
nas crianças, sendo que durante a apresentação demonstraram-se atentas e preocupadas com o
assunto em questão, sendo também bastante participativas, com respostas maioritariamente
corretas às questões colocadas mas também colaborativas com perguntas e curiosidades
bastante pertinentes sobre o assunto abordado. A articulação desta apresentação, 3 dias antes
dos alunos partirem para uma semana de colónia de férias na praia, foi bastante benéfica uma
vez que, assim estes iam mais atentos e recordados sobre os cuidados a ter com o sol,
principalmente na sua exposição direta como acontece na praia. A educação fora da farmácia é
sempre uma mais-valia, uma vez que nos permite levar os nossos conhecimentos, enquanto
farmacêuticos sobre determinados temas a um determinado grupo de pessoas que junto não iria
à farmácia, deixando-as no seu ambiente habitual e mais confortáveis para esclarecer as suas
dúvidas, interagir e aprender.

Projeto III - O uso racional do antibiótico

1. Contextualização
A rápida emergência da resistência aos antibióticos é uma das maiores ameaças à saúde global
e segurança alimentar na atualidade33, 38. Portugal é um dos países que apresenta maior consumo
de antibióticos, a nível europeu38. Muitas organizações de saúde pública têm descrito este
fenómeno como uma “crise” ou “pesadelo” que pode ter “consequências catastróficas”34. O uso
não racional e generalizado dos antibióticos (nomeadamente em animais) está a levar ao
desenvolvimento de inúmeras resistências que levam a que estes sejam cada vez menos eficazes
para resolver infeções que antes seriam facilmente solucionadas38. Daí, este tema ser de extrema
importância para alertar a população do problema atual que se está a transformar em algo maior
e que poderá não ter resolução, se não forem tomadas medidas, uma vez que a pesquisa de
novos e mais eficazes antibióticos é bastante demorada e dispendiosa. A resistência aos
antibióticos pode afetar qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer lugar. A
automedicação com este tipo de fármacos é repetida e encontrada muitas vezes, sendo
considerada um dos fatores que contribui para incorreto uso dos antibióticos40. Estes começam
a ser menos eficazes em infeções como pneumonia, tuberculose, gonorreia e salmonelose o que
leva a internamentos mais longos, maiores custos médicos e aumento da morbilidade e
mortalidade33, 39. O mundo precisa urgentemente de mudar a forma de usar os antibióticos, uma
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vez que mesmo que se pesquisem e desenvolvam novos antibióticos, o aparecimento de
resistências continuará a ser um problema com o qual teremos de lidar. Sem práticas de ações
urgentes, estamos a caminhar para uma era pós-antibiótica, na qual infeções comuns e
ferimentos leves podem voltar a matar 33.
A “crise” da resistência aos antibióticos é atribuída ao seu uso excessivo e muitas da vezes,
indevido, destes fármacos, assim como à falta de investimento e desenvolvimento na pesquisa
de novos e mais eficazes antibióticos. Sem esquecer a prescrição inapropriada que pode ir até
uma percentagem de 50%, desde a indicação do tratamento, a escolha do agente ou a duração
da terapia. Temos de ter, ainda, em consideração o uso extensivo de antibióticos na
agricultura34.
O uso excessivo de antibióticos a nível mundial está a disseminar rapidamente as resistências.
Estudos epidemiológicos mostram uma relação direta entre o consumo de antibióticos e o
aparecimento de resistências. Há bactérias que são intrinsecamente resistentes a determinados
antibióticos, há bactérias que desenvolvem espontaneamente resistências através de mutações
e há bactérias que conseguem resistir através da seleção natural, adaptando-se às condições
adversas que encontram, o que devia ser um processo natural mas não à velocidade observada.
Em muitos países, como os países menos desenvolvidos e com poucos recursos, os antibióticos
não são regulados e podem ser adquiridos facilmente sem prescrição e a um baixo custo. A
possibilidade de serem adquiridos via internet torna possível a sua aquisição em países onde
estes são regulados34.
A prescrição inapropriada dos antibióticos também contribui para o aumento das resistências,
o que expõe o doente a potencial complicações da terapia. Doses sub-inibitórias e subterapêuticas pode levar ao desenvolvimento de resistências através de alterações de expressão
genética e mutagénese34.
Os antibióticos são extensamente usados a nível da agricultura, em animais, para a promoção
do crescimento e prevenção de infeções, de forma a produzir maiores rendimentos para a
indústria alimentar. Estes antibióticos usados são posteriormente ingeridos pelo ser humano: a
transferência das bactérias resistentes aos humanos já é notificada há mais de 35 anos. O uso
de antibióticos na agricultura afeta também o microbioma ambiental, uma vez que são
excretados na urina e fezes dos animais, que posteriormente podem parar em fertilizantes, águas
subterrâneas ou escoamentos superficiais. Tetraciclinas e estreptomicina são pulverizadas em
árvores de fruto para funcionarem como pesticidas. Tudo isto leva ao aumento da disseminação
de resistências34.
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O desenvolvimento ou pesquisa de novos antibióticos por partes das indústrias farmacêuticas
tem diminuído, uma vez que encontra obstáculos económicos e regulamentares. Fusões entre
indústrias têm diminuído as equipas de pesquisa e o desenvolvimento de antibióticos deixou de
ser considerado um investimento rentável. Estes são usados por um período de tempo limitado
e para um processo curativo, obtendo um rendimento muito diferente daquele que provém de
terapias de doenças crónicas, como no caso de diabetes ou desordens psiquiátricas. Outro aspeto
contra este investimento por parte das indústrias provém do baixo preço dos antibióticos e do
facto de novos antibióticos serem restringidos para casos mais graves em que mais nenhum
funcione, levando a que não seja possível o retorno do investimento. Todos estes fatores levam
as indústrias a desistirem de investir nesta área34.
O CDC (Centro de Controlo de Doença e Prevenção) dividiu as infeções bacterianas com
resistências aos antibióticos em 3 categorias: “urgentes”, “sérias” e “ameaças”. Dentro da
categoria “urgentes” encontram-se as infeções por gram-negativos, causadas por
Enterobacteriaceae (maioritariamente Klebsiella pneumoniae), Pseudomonas aeruginosa e
Acinetobacter e ainda, infeção por Clostridium difficile. Na categoria “sérias” encontramos, por
exemplo, MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) e nas “ameaças” VRSA
(Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus)34,36.
Educar a população para o uso correto dos antibióticos e resistências bacterianas é fundamental
para a saúde pública e o farmacêutico comunitário desempenha um papel de extrema
importância nesse sentido35. Uma recolha de dados abrangente é crucial no controlo das
resistências aos antibióticos. Estratégias multidirecionadas devem ser adotadas para enfrentar
esta questão, nomeadamente a educação constante e atualizada dos estudantes de medicina,
médicos e farmacêuticos é essencial para o alerta. Devem ser implementados regulamentos
específicos para uma monitorização rigorosa do uso de antibióticos, por parte das entidades e
organizações políticas. Uma abordagem global e interdisciplinar deve ser considerada para o
desenvolvimento de novas ferramentas de rastreio e diagnóstico. Os aspetos ambientais e
ecológicos desta questão têm de ser considerados. Alternativas aos antibióticos como
probióticos e bacteriófagos líticos devem ser pensadas. Para tentar controlar a “resistência
global”, esta pode ser abrandada pelo uso racional dos antibióticos, prevenção e controlo das
infeções, imunização, promoção de boas práticas de higiene e saúde que passam por tratamento,
conscientização e educação de todos37.
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2. Objetivos e Intervenção
A ideia de alertar a população surgiu do facto de inúmeras pessoas se dirigirem à farmácia
com a ideia de pedir antibióticos sem receita médica, muitas vezes motivadas pelo facto
de anteriormente, com os mesmos sintomas, o problema se ter resolvido com aquele
medicamento. Assim, com o objetivo de tentar perceber o que a população sabe sobre este
assunto, surgiu a oportunidade de realizar um inquérito (anexo II – figura 14) sobre o uso
dos antibióticos. Para um alerta mais consciente desta problemática atual foram
elaborados, também, folhetos informativos (anexo II- figura 15), num total de 50, que
eram distribuídos aquando do atendimento e igualmente colocados na montra de folhetos
no balcão de atendimento para chamar a atenção dos utentes (anexo II- figura 10). O
folheto foi construído de forma a conter toda a informação que considerei mais importante
realçar; a ser facilmente lido e interpretado pelos utentes independentemente da sua faixa etária
e/ou habilitações académicas e ser visualmente apelativo. Da informação contida salienta-se a
resposta a algumas questões como: O que são antibióticos?, Porquê e como ocorre a resistência
aos antibióticos?, foram abordadas, também, algumas curiosidades importantes sobre os
antibióticos, o microbioma e como se gera o ciclo de resistência aos antibióticos, sendo dado
um maior ênfase ao uso correto e racional do antibiótico com conselhos que devem ser seguidos
por todos.
A resistência aos antibióticos é um processo de ocorrência natural em que a bactéria
adquire um mecanismo de defesa (cria uma resistência) contra o fármaco que é
administrado. Apesar de ser natural, devido ao uso excessivo e muitas vezes, incorreto,
este fenómeno tem-se intensificado em larga escala, levando a que as resistências se
observem mais rapidamente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os profissionais
de saúde, como nós farmacêuticos, devem “conversar com os seus pacientes sobre como
tomar antibióticos corretamente, a resistência aos antibióticos e os perigos do seu uso indevido”;
assim como “sobre a prevenção de infeções (vacinação, lavagem das mãos, sexo seguro e
cobertura do nariz e da boca ao espirrar) ”. Portanto, todos nós podemos atuar na prevenção
e controlo das resistências aos antibióticos: 33,35


Usar antibióticos apenas quando prescritos pelo médico e dirigidos para o agente
causador da infeção.



Nunca exigir antibióticos, se o seu profissional de saúde disser que não são necessários.



Seguir sempre as instruções dadas pelo profissional de saúde (médico ou farmacêutico)
sobre o uso dos antibióticos, nomeadamente, no que diz respeito a respeitar as doses e
intervalos entre as tomas.
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Realizar o tratamento até ao fim, nunca interrompendo a terapêutica mesmo quando
sentindo melhoras.



Nunca compartilhar ou usar antibióticos restantes. Se a embalagem tiver mais doses que
as prescritas deve entregar o que sobra na farmácia e não utilizar numa próxima vez.



Evitar infeções, através das boas práticas de higiene, como a lavagem regular das mãos,
preparação dos alimentos de forma higiénica (principalmente boa lavagem e boa
cozedura), evitar contato próximo com pessoas doentes, práticas de sexo seguro e
mantendo as vacinas atualizadas.



Escolher alimentos e animais que tenham sido produzidos sem o uso de antibióticos.

3. Conclusão
Um alerta consciente e determinado por parte do farmacêutico é tido em conta pela população
e pode ser eficaz em imensos casos. O farmacêutico continua, muitas vezes, a ser a primeira
linha de apoio de imensas pessoas que todos os dias recorrem à farmácia. Assim, estes tipos de
alerta e aconselhamento são medidas favoráveis à promoção da saúde dos utentes. É de realçar
que os folhetos informativos sobre o tema das Doenças Cardiovasculares foram mais solicitados
por parte dos utentes do que os relativos aos antibióticos, mostrando a atratividade de um tema
em relação a outro para os utentes.
De seguida, serão apresentados os resultados e conclusões dos inquéritos efetuados aos utentes
na farmácia, sobre o uso dos antibióticos.

Resultados e avaliação dos inquéritos:

Através da realização dos inquéritos sobre o uso dos antibióticos pude aperceber-me da
relutância que algumas pessoas têm para responder a um simples inquérito, muitas alegavam
pressa ou medo de consequências futuras. Portanto a amostra conseguida foi relativamente
pequena tendo em conta o grande número de utentes da farmácia, assim foram inquiridos 35
utentes, de diferentes faixas etárias e diferentes profissões. Um dos inquéritos não foi
contabilizado, uma vez que o utente não respondeu a todas as questões. As idades foram
compreendidas entre os 18 e 77 anos. As profissões variaram entre estudantes, reformados,
professores, comerciais e assistentes operacionais. O sexo predominante inquirido foi o
feminino, com 26 respostas, contra 8 do sexo masculino, como mostra o gráfico 1, abaixo
representado.
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Inquiridos

8

26

Masculino

Feminino

Gráfico 1: Representação dos inquiridos.

Relativamente à primeira questão: Sabe o que são antibióticos e para que são usados?, foi
obtido um total de 33 de respostas SIM e 1 NÃO.
100% dos inquiridos responderam que já utilizaram antibióticos, sendo que apenas 10
inquiridos usaram antibióticos mais do que uma vez, no último ano, como podemos observar
no gráfico 2.
No último ano, usou antibióticos mais do que uma
vez?

10
24

sim

não

Gráfico 2: Representação dos inquiridos que usaram antibióticos mais do que uma vez, no último
ano.

Os motivos do uso dos antibióticos variam, sendo que os números mais significativos (18
respostas) dizem respeito a infeções do trato respiratório, seguido de infeções do trato urinário
(7), infeções cutâneas (6), relacionadas com os dentes (5). Dos inquiridos 2, referem não se
lembrar o motivo da toma do antibiótico, 3 referem outra causa: Hemorroidas, otites e uso
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ginecológico. Um inquirido não respondeu a esta questão. Todos os dados referidos estão
representados no gráfico 3.

Motivo do uso dos antibióticos
Trato Respiratório

18

Trato urinário

7

Infeções cutâneas

6

Dentes

5

Trato gastrointestinal

3

Outra (Otites, Hemorroidas, genecologia)

3

Não se lembra

2

Sem resposta

1
0

5

10

15

20

Gráfico 3: Representação do motivo do uso dos antibióticos por parte dos inquiridos.

Todos responderam que aquando da sua utilização, os antibióticos utilizados haviam sido
receitados pelo médico e, novamente, todos indicaram ter realizado o tratamento como havia
sido indicado. Contudo, quando surge a questão “Interrompeu a utilização do antibiótico
quando se sentiu melhor?”, 5 utentes respondem que SIM.
Interrompeu a utilização do antibiótico quando se sentiu
melhor?

5

29

sim

não

Gráfico 4: Representação dos inquiridos que interromperam a utilização do antibiótico quando se
sentiu melhor.

Quando interrogados, sobre o facto de se ter sobrado algum, o que havia feito, a maioria (25)
respondeu que não havia sobrado, o que está de acordo com o cumprimento do tratamento até
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ao fim. Contudo, 5 utentes indicam que entregaram o restante do tratamento na farmácia, atitude
que demonstra que alguns dos utentes que responderam que tinham realizado o tratamento
como indicado e não haviam interrompido o tratamento quando sentiram melhoras podem ter
mentido, podem não saber cumprir corretamente o tratamento ou, então, a embalagem pode ter
mais comprimidos do que aqueles que são indicados para o tratamento de determinadas
infeções.
Destino dos antibióticos, caso tenham sobrado
30
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25
20
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5

3
1
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Não sobrou

Entreguei na
farmácia

Deitei ao lixo

Guardei

Gráfico 5: Representação do destino dos antibióticos, em caso de sobrar algum, após tratamento.

De realçar 2 casos particulares e de maior preocupação:
O primeiro – uma utente de 21 anos, empregada de escritório que diz interromper a utilização
do antibiótico quando se sente melhor e simultaneamente, que o que sobra deita ao lixo.
O segundo caso – um professor de educação física, 29 anos, que apesar de não interromper a
utilização do antibiótico quando nota melhorias, afirma guardar para uma próxima utilização.
Estes dois casos vêm demonstrar a importância de iniciativas como estas, quer no sentido de
avaliar o estado de conhecimento da população sobre o assunto, quer para saber em que pontos
tocar no alerta consciente do uso racional dos antibióticos, reforçando, assim, o papel que o
farmacêutico desempenha na sociedade para as outras profissões de áreas formativas diferentes
da área da saúde.
Um dos pontos a melhorar no inquérito seria, para além da profissão tida em conta, incluir
também a escolaridade dos inquiridos, para ser possível comparar o grau de conhecimento sobre
o tema com a escolaridade apresentada. Para um resultado mais abrangente e representativo o
inquérito deve ser alargado a um número superior de inquiridos.
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Conclusão

A realização deste estágio, em farmácia comunitária, na Farmácia Miranda em Penafiel, foi
uma excelente oportunidade de completar a minha formação académica antes de ingressar para
a vida profissional, quem sabe nesta área. Pude aprender e conhecer de perto as atividades
desenvolvidas pelo farmacêutico nesta vertente, e desenvolver as minhas capacidades quer
intelectuais quer humanas.

Ao longo destes quatro meses, com o desenvolvimento dos projetos foi-me possível trazer algo
diferente à vida dos utentes e ao dia-a-dia da farmácia, desenvolvendo as minhas capacidades
nesses conceitos e ser proactiva em todos os trabalhos desenvolvidos. O facto de também ajudar
na educação fora da farmácia foi muito importante para estar em contacto com a realidade
formativa das crianças e estas desenvolverem capacidades num tema importante para toda a
vida. Foi uma experiência fantástica de “dar e receber”.

Tendo sempre em vista, o objetivo de prestar um bom serviço à comunidade, um serviço seguro,
eficaz e com critérios de qualidade, o farmacêutico tem o dever de saber o valor que acrescenta
à sociedade e à melhora da qualidade de vida de toda a população.

Assim, este estágio permitiu-me crescer não só a nível intelectual e profissional, mas também
a nível pessoal. Saber lidar com todas as personalidades das pessoas que nos chegam todos os
dias não é fácil e requer empatia e paciência, saber esclarecer as dúvidas de quem entra pela
farmácia requer conhecimento e muita prática, compreender os problemas do outro requer
colocarmo-nos no lugar dele, por isso aprendi imenso com todas as pessoas que se cruzaram
comigo ao longo deste percurso.
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Anexos – I. Instalações

Figura 1: Entradas e montras da Farmácia Miranda.

Figura 2: Zona de atendimento ao público.
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Figura 3: Zonas de armazenamento.
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Figura 4: Laboratório.

Figura 5: Sala para a realização de testes bioquímicos.
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Figura 6: Gabinete personalizado.

Figura 7: Gabinete da DT.
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Figura 8: Certificados relativos às formações presenciadas.
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II- Projetos desenvolvidos

Figura 9: Folheto informativo sobre o alerta e consciencialização das doenças
cardiovasculares.

47

Figura 10: Visualização dos folhetos informativos nos locais expostos.

Figura 11: Informação distribuída aos alunos que assistiram à apresentação sobre proteção
solar.
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Figura 12: Palestra “Proteção Solar” com as crianças do Centro Escolar do Torno.
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Figura 13: Apresentação “Proteção Solar”.
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Figura 14: Inquérito realizado na farmácia sobre o uso dos antibióticos.
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Figura 15: Folheto informativo sobre o alerta do uso racional dos antibióticos.
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1. Introdução
Este período de dois meses e meio de práticas tuteladas no Hospital Universitário Dr.
Peset insere-se no âmbito do estágio do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas
e foi realizado através do programa de mobilidade Erasmus+ Estágios.
O serviço de Farmácia Hospitalar é uma parte muito importante e insubstituível para o
correto funcionamento de um hospital, uma vez que cobre todo o circuito do
medicamento, desde o seu momento de receção até à sua dispensação. Este serviço
mantém uma forte relação com outros profissionais de saúde, como médicos e
enfermeiros, para garantir o uso racional e correto dos medicamentos, reduzindo erros
relacionados com a medicação [1].

1.1. Organização do estágio
O estágio curricular decorreu entre o dia 14 de janeiro e o dia 30 de março. Este iniciouse com uma rotação por cada Unidade Funcional (UF) durante duas semanas, desde 14
até 25 de janeiro, como demonstrado na tabela 1, que tinha como objetivo demonstrar o
trabalho realizado pelos farmacêuticos em cada UF e promover o contacto dos estudantes
com cada uma dessas unidades, bem como com todos os profissionais que as integram.
Após as primeiras semanas de rotação tive oportunidade de realizar o meu período de
estágio na UF de sistema integral de dispensação individualizada de medicamentos
(SIDIM). Durante o período de estágio, realizei duas exposições orais: a primeira,
aproximadamente, a meio da minha estadia, apresentando aos outros colegas a unidade
em que estava inserida e as atividades que estava a desenvolver e no período final, outra
com a exposição de todos os trabalhos desenvolvidos durante o meu período de estágio
neste hospital.
Tabela 1. Cronograma das duas semanas de rotação inicial.

14/01
Visita aos SF

15/01
UTP-NP

21/01
SIDIM-MED
(Médicas)

22/01
Feriado

16/01
UTP-UOF
(Oncologia)
23/01
SIDIM-Qx
(Cirúrgicas)

17/01
UFPE
24/01
Farmacocinética

18/01
Farmacotecnia e
Gestão
25/01
Início de
funções na
unidade
correspondente
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O serviço de Farmácia promove, também, a realização de atividades docentes, dirigidas
tanto a estudantes, como a Farmacêuticos Internos Residentes, Farmacêuticos Adjuntos e
médicos. Assim, existem sessões de estudantes para expor as atividades desenvolvidas
durante o estágio em cada unidade funcional do serviço, para uma visão global daquilo
que está a ser desenvolvido. E sessões clínicas intra-serviço: de terça a sexta-feira, pelas
8h15min, todos os farmacêuticos do Serviço se reúnem, e um deles expõe um tema
atualizado relacionado com a atividade que desempenha na sua unidade. Estas sessões
servem também para esclarecer dúvidas e expor novas temáticas sobre o funcionamento
do serviço. Durante a minha estadia, tive o privilégio de assistir a sessões como:
“Trastuzumab e Emtansine no tratamento do cancro da mamã HER2+”; “Estudo de
utilização de Sacubitrilo/Valsartan no Departamento do Hospital Dr. Peset-Valência”;
“Ensaio clínico: Paradigm-HF”; “Dessensibilização a quimioterápicos em pacientes
alérgicos”; “Desafio Oncológico: Fentanilo como fármaco de opção para a dor eruptiva”;
“Protocolo de atuação em sepsis na 1ª hora”; “Situação de pré-implantação da via Rica
nos serviços cirúrgicos do Hospital Dr. Peset” e “Imunoterapia com células CAR-T”, esta
última apresentada pelo departamento médico da Novartis, entre outras, bastante
importantes para enriquecer o meu conhecimento e prática farmacêutica.

1.2. Objetivo do estágio curricular em Farmácia Hospitalar
O principal objetivo do meu estágio em Farmácia Hospitalar foi o contacto direto com os
serviços farmacêuticos para conhecer o trabalho desenvolvido diariamente, na prática da
Farmácia Clínica, para assim proporcionar uma formação profissional diversificada e
auxiliar na integração para o futuro mundo de trabalho. Assim, no Hospital Universitário
Dr. Peset, foi possível através do acompanhamento diário de um farmacêutico numa
unidade de trabalho, durante o meu estágio, aprender a dar resposta às demandas da
sociedade, no que diz respeito à qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos assim,
como medidas de impacto que podem prevenir problemas relacionados com estes e
direcionar o aconselhamento aos doentes para melhorar a sua qualidade de vida.

1.3.Organização dos Serviços Farmacêuticos
O Hospital Universitário Doctor Peset é um hospital geral, universitário e público, que
pertence ao Departamento de Saúde de Valencia-Dr. Peset dependente da Conselleria de
Sanidad de la Generalitat Valenciana e está integrado na Agência Valenciana de Saúde.
2
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Está situado na Avenida Gaspar Aguilar nº 90 de Valência. Presta serviços a mais de
280.000 habitantes e conta com 26 centros de saúde e consultórios, 561 camas distribuídas
em 16 Unidades de Hospitalização em 7 pisos, e uma Unidade de Hospitalização
Domiciliária (UHD).
Trata-se de um hospital universitário com um programa de formação especializada, com
uma missão de comunicação e responsabilidade social e corporativa. Caracteriza-se por
ser um hospital com história clínica eletrónica (HCE) que inclui o processo
farmacoterapéutico da Atenção Especializada no programa informático Orion Clinic®, e
que está integrado com Abucasis®, sistema informático que contempla a HCE na Atenção
Primária.
O serviço de Farmácia do Hospital apresenta como missão desenvolver e impulsar uma
farmacoterapia racional, segura e eficiente para o paciente, de forma integrada e
corresponsabilizada com os outros profissionais de saúde. E a sua visão é melhorar a
qualidade e incrementar a segurança da farmacoterapia que recebem os pacientes. Os
serviços funcionam 365 dias por ano, 24 horas por dia

[1].

Sendo que os serviços

farmacêuticos, de acordo com o monitor de reputação sanitária (MRS), atualmente estão
presentes no TOP 10 no ranking espanhol, ocupando o nono lugar.
Os SF no Hospital Dr. Peset estão divididos em 11 UFs e cada uma das unidades tem um
Farmacêutico Adjunto Especialista que é responsável pelos trabalhos desenvolvidos
nessa unidade. Assim, estão presentes as seguintes unidades: UF1: Unidade de
Farmacotecnia (FCT); UF2:Unidade de Consultoria e Qualidade Farmacoterapêutica;
UF3: Unidade de Farmacocinética Clínica (FCC); UF4: Unidade de Atenção a Pacientes
Externos (UFPE); UF5: Unidade de Gestão de Medicamentos (GM); UF6: Unidade de
Ensaios Clínicos (EC); UF7: Serviço Farmacêutico de Atenção Primária (AP); UF8:
Sistema Integral de Dispensação Individualizada de Medicamentos (SIDIM); UF9:
Unidade de Terapia Parenteral (UTP); UF10: Unidade de Docência e Investigação
Clínica; UF11: Unidade de Coordenação de Processos Farmacoterapêuticos Integrados.
Quanto aos recursos humanos, os SF contam com o trabalho de farmacêuticos (adjuntos
e residentes), entre eles um chefe de serviço e um chefe de secção, enfermeiros, auxiliares
de enfermagem, auxiliares administrativos, um técnico superior de laboratório e de
estudantes, quer de Ciências Farmacêuticas, quer de Enfermagem ou de Auxiliares de
Enfermagem [1].
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2. Rotação inicial
O meu estágio, como mencionado anteriormente, começou com uma primeira rotação
inicial de duas semanas por algumas das UFs dos SF. Nesses dias, pude acompanhar o
farmacêutico adjunto e o residente que aí trabalhavam, de modo a poder observar e
participar, sob a sua orientação, nas funções por eles desempenhadas e, assim,
familiarizar-me com o papel do farmacêutico na farmácia hospitalar. Foi possível passar
pelas seguintes unidades: UF1: Unidade de Farmacotecnia, juntamente com a UF5:
Unidade de Gestão de Medicamentos; UF3: Unidade de Farmacocinética Clínica; UF4:
Unidade de Atenção a Pacientes Externos; UF8: Sistema Integral de Dispensação
Individualizada de Medicamentos (SIDIM); UF9: Unidade de Terapia Parenteral (UTP).
Sendo que no final desta rotação, foi-me atribuída a UF8: Sistema Integral de
Dispensação Individualizada de Medicamentos (SIDIM), para a qual pude desenvolver
trabalhos que se encontram detalhados posteriormente.

2.1 Descrição das atividades das diferentes unidades funcionais:
2.1.1 UF1: Unidade de Farmacotecnia
A unidade de farmacotecnia desempenha um papel crucial no hospital, uma vez que
permite a adaptação de medicamentos, em doses que não se encontram no mercado, de
acordo com as necessidades de um determinado paciente que se encontra internado no
hospital ou que se encontra em seguimento. Assim, elaboram-se fórmulas magistrais e
preparados oficinais, seguindo protocolos normalizados (PNT) e controlos rigorosamente
estabelecidos, com o objetivo de colmatar as necessidades terapêuticas dos pacientes.
Esta unidade funcional apresenta como principais objetivos: melhorar a qualidade e
segurança da preparação de medicamentos para a sua administração aos pacientes;
resposta a necessidades específicas de pacientes individuais, em que não há medicamento
comercializado: simplificar pautas posológicas; redução significativa dos desperdícios
associados à elaboração de medicamentos e uma gestão mais racional dos recursos. Está
estabelecida a realização de um controlo de qualidade de carácter organolético,
microbiológico e galénico. Todas as preparações são elaboradas, registadas e etiquetadas
utilizando o Magisfor®, um programa informático que auxilia na preparação de fórmulas
magistrais. Durante a minha passagem por esta unidade pude ajudar na elaboração de
algumas preparações como solução oral de vancomicina e colírio de vancomicina. Assim,
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como na revisão bibliográfica para a elaboração de uma pomada oftálmica de ácido
retinóico (indicação: queratinização do epitélio córneo-conjuntival) [2].

2.1.2 UF3: Farmacocinética Clínica
A Farmacocinética Clínica integra todas as atividades que dizem respeito ao seguimento
individualizado de pacientes que requerem determinações de fármacos específicos com
uma estreita janela terapêutica, em fluidos biológicos (sangue ou plasma). Sendo também
responsável por otimizar o tratamento farmacoterapêutico recebido pelo paciente. Assim,
os objetivos desta unidade são a individualização do tratamento farmacoterapêutico com
base na relação dose-resposta avaliada através da monitorização da concentração dos
fármacos no sangue, das características individuais do paciente, da interpretação da
resposta clínica observada em cada paciente; alcançar a máxima eficácia terapêutica,
minimizar a probabilidade de toxicidade e alcançar um maior benefício do tratamento
farmacoterapêutico.
Os fármacos com mais pedidos de monitorização são: antibióticos aminoglicosídeos
como a vancomicina e gentamicina; antiepiléticos como a carbamazepina, levetiracetam
e ácido valpróico; cardiotóxicos como a digoxina e devido ao facto do hospital ser
especialista em transplantes renais, são monitorizados inúmeros imunossupressores como
é o caso do tracolimus, everolimus, sirolimus e ciclosporina. Podendo ser ainda
determinadas, mas como menor frequência, concentrações de paracetamol e
antidepressivos tricíclicos quando há alguma suspeita de intoxicação, quer acidental quer
por tentativa de suicídio.
As determinações são realizadas de acordo com as técnicas estabelecidas para o fármaco
ou metabolito que se pretende determinar. As amostras são rececionadas em tubos de
extração acompanhados das repetivas folhas de monitorização. Aqui é essencial a
comprovação do pleno estado da amostra e a da sua correta identificação. É realizado o
registo informático das solicitações de monitorização farmacêutica, mediante o programa
informático GestLab®. As amostras são analisadas recorrendo ao autoanalisador
Architect® (os fármacos everolimus e micofenolato são determinados no equipamento
designado Indiko®, uma vez que ainda não foi possível a sua passagem ao Architect®
devido a discrepância de valores). Para a validação do resultado é necessário comprovar
a sua coerência, sendo que esse valor deve estar no intervalo estabelecido na unidade de
registo de farmacocinética. É realizada uma estimativa dos parâmetros farmacocinéticos
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e uma individualização posológica mediante o programa informático PKS®, verificando
se é necessário um ajuste posológico, uma vez que é possível, a partir de uma base de
dados populacional, fazer um ajuste posológico para cada paciente. Depois dos resultados
serem interpretados clinicamente, ocorre a elaboração de um informe farmacocinético por
parte do farmacêutico responsável, com recomendações ao médico sobre os resultados e
ajustes necessários. O informe mais redatado é para o fármaco tacrolimus. Depois do
manuseamento da amostra, preparação, processamento e validação do resultado esta é
destruída.
Nesta unidade, pude acompanhar o trabalho dos dois farmacêuticos com o software de
farmacocinética, assim como a aprender a estimar os intervalos de valores para ajustar as
concentrações de por exemplo, vancomicina e perceber como proceder para realizar uma
nota informativa ao médico.

2.1.3 UF4: Unidade de Atenção Farmacêutica a Pacientes Externos
Esta unidade tem como objetivo a atenção farmacêutica a pacientes externos, para
conseguir resultados que melhorem a qualidade de vida dos pacientes e obter um resultado
farmacoterapêutico adequado, assim como garantir o uso racional do medicamento. As
principais atividades realizadas neste serviço visam informar e acompanhar os pacientes
externos na dispensação de medicamentos de uso hospitalar, medicamentos que
requeiram particular vigilância ou controlo de acordo com a legislação vigente (por
exemplo, usos off label, ou seja sem que a indicação tenha sido aprovada ou no caso de
medicamentos estrangeiros). Aqui são seguidos doentes com o vírus da imunodeficiência
humana adquirida (HIV), Hepatite B e C; transplantados; esclerose múltipla, artrite
reumatoide e infertilidade feminina, onde são dispensados os medicamentos adequados e
necessários para estas enfermidades com o objetivo de verificar a adesão à terapêutica e
o sucesso desta (nomeadamente com recursos aos dados da história clínica e aos
resultados analíticos da bioquímica). São também seguidos os doentes oncológicos de
hematologia e nefrologia. São elaborados protocolos de atenção farmacêutica e folhas de
informação ao paciente com informações sobre a sua doença e tratamento, assim como,
efeitos secundários e reações adversas e também conselhos nutricionais. Estas
informações são atualizadas frequentemente recorrendo aos dados mais recentes [1, 3, 4].
Nesta unidade foi possível assistir às entrevistas realizadas pelas farmacêuticas aos
doentes, o que me permitiu seguir o procedimento de explicação da doença até ao
processo de dispensação do medicamento. Esta tem que ser feita de forma responsável,
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tendo em conta a história clínica e farmacoterapêutica do paciente, bem como a análise
da prescrição médica para garantir que não há nenhum erro associado. Para isso, antes de
se receber o doente no gabinete de consulta, o farmacêutico deve validar a prescrição,
confirmando o tratamento com a prescrição e com o diagnóstico através do Orion Clinic®,
programa informático que permite ter acesso a todos os dados da história clínica do
paciente e, só depois, iniciar a consulta, onde conversa efetivamente com o doente,
fazendo questões para avaliar a adesão à terapêutica instituída ou dando informações
importantes para promover a adesão a este, caso seja um início de tratamento ou um
doente que não adere muito bem à terapêutica. No final, dispensa e faz o seu registo no
Farmasyst®, assim como o registo da programação da próxima consulta na UFPE, de
acordo com a nova visita agendada ao médico.
2.1.4 UF5:Gestão de Medicamentos
A unidade de Gestão é fundamental para assegurar que o paciente recebe o fármaco
adequado, assim como a pauta correta, no momento adequado, pois garante a correta
aquisição, receção, distribuição e dispensação de medicamentos, tendo em conta a
legislação em vigor. O principal objetivo é assegurar a disponibilidade de todo o
medicamento requerido no hospital, de forma imediata e com o mínimo custo. Entre as
principais atividades, encontram-se o controlo de estupefacientes e psicotrópicos: receção
e armazenamento, revisão das quantidades e caducidades, validação das prescrições
específicas de estupefacientes e reposição nos sistemas de dispensação (OmnicellTM)
presentes em várias plantas do hospital, como é o caso de cirurgia. Este sistema permite
a dispensa de medicamentos (que se encontram individualizados em gavetas fechadas) de
forma automática por unidade, e desta forma, há uma atualização constante das suas
existências, bem como, um aumento do controlo e da segurança na utilização destes
medicamentos. A gestão do stock dos medicamentos dos serviços farmacêuticos é feita
com a ajuda de sistemas automatizados, como são os carrosséis de medicamentos e os
programas informáticos de gestão Ulises® e Farmasyst®. Nesta unidade pude participar
na contagem dos estupefacientes, assim como na reposição dos sistemas OmnicellTM.

2.1.5 UF8: Sistema Integral de Dispensação Individualizada de Medicamentos em
Dose Unitária
Como esta unidade me foi atribuída para completar o meu estágio, irá ser descrita com
mais pormenor, sendo que todas as atividades desenvolvidas serão expostas
posteriormente.
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Esta unidade do serviço de Farmácia encontra-se dividida em duas partes: a parte médica,
a qual me foi designada e a parte de cirúrgicos

[1].

Assim, estão encarregadas da

dispensação, a partir da validação e transcrição da prescrição médica, das doses de
medicamentos necessárias para cada paciente num determinado período de tempo.
Compreende o conjunto de processos desde a entrada do paciente no hospital até que este
adquira o tratamento necessário. Os objetivos da unidade baseiam-se em garantir a
validação e o cumprimento das prescrições médicas; proporcionar ao paciente o
tratamento adequado, na forma farmacêutica, dose e via de administração adequada;
melhorar a qualidade dos tratamentos farmacoterapêuticos que recebem os pacientes;
conhecer o funcionamento de um sistema de Guia Farmacoterapêutico, que permite a
realização de intercambios terapêuticos; promover o uso racional do medicamento
mediante a difusão de critérios harmonizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica;
seguimento da evolução clínica do paciente durante a sua estadia no hospital, para poder
garantir a eficácia e segurança do tratamento administrado e a manipulação do programa
informático Farmasyst® e dos carrosséis verticais usando o programa Ulises®. A unidade
funciona tendo sempre em conta o mínimo dos 5 “Rights”: paciente correto, medicamento
correto, dose correta, duração do tratamento correta e via de administração correta.
A unidade apresenta a estrutura evidenciada na Figura 1. Assim, é constituída por uma
zona de validação: em que o farmacêutico valida a prescrição, mediante o programa
OrionClinic®, verificando se o tratamento que o médico quer instituir é o mais adequado
ao paciente (são validados os serviços de unidade de curta estância, cardiologia, cirurgia
(traumatismos e vascular), ginecologia, medicina interna, endocrinologia, pneumologia,
oftalmologia, pediatria, psiquiatria e urologia). Zona de transcrição: os enfermeiros
realizam a transcrição da validação, mediante o programa Farmasyst®. Zona de
dispensação: formada pela janela de dispensação/informação de medicamentos ao
público e receção de amostras para análise e a zona de preparação dos carros (mediante
Ulises®) onde se encontram os carrasséis verticais através dos quais se dispõe a
medicação necessária para a ascensão às plantas. Estas tarefas são realizadas pelos
auxiliares de enfermagem. Realizam-se três dispensações diárias, nos turnos da manhã (8
horas), tarde (15:00 horas) e noite (22:00 horas), exceto psiquiatria e obstretrícia com
uma diária e a Unidade de Hospitalização ao domicílio com duas dispensações semanais.
E tem ainda, uma zona de armazenamento designada DYANE.
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Figura 1: Estrutura da unidade SIDIM.

O farmacêutico apresenta como funções a desempenhar, a validação da prescrição,
comprovando que não existem duplicidades e verificando que o tratamento é o adequado
para o paciente, incluindo dose, duração do tratamento, via e forma de administração,
reações adversas contraindicações, alergias e cumprimento dos protocolos que devem ser
aplicados. Deve também controlar se a medicação prescrita está adaptada à Guia
Farmacoterapêutica do Hospital, se isso não acontecer deve solicitar a sua substituição
por um medicamento com o mesmo princípio ativo que exista no hospital. Garantir a
correta transcrição dos medicamentos ao programa informático. Resolver problemas
relacionados com a medicação. Averiguar as causas que originam a devolução de
medicamentos e reclamações do pessoal sanitário e pacientes. Promover a colaboração
entre todos os profissionais sanitários para otimizar a farmacoterapia a cada paciente.
Garantir a cobertura das necessidades de cada um dos medicamentos incluídos na Guia
Farmacoterapêutica do Hospital. Assim, as tarefas desempenhadas pela unidade, como
demostrado na figura 2, são: a validação farmacêutica; conciliação farmacoterapêutica;
adequação à guia farmacoterapêutica; emissão de recomendações destinadas ao pessoal
médico e desprescrição e gestão de qualidade, como acontece com as alergias. Esta
unidade tem, ainda, uma atividade adicional que é a sua preocupação diária e essencial
para com o bom uso dos antibióticos. Assim, são seguidas inúmeras normas e alguns
programas para a diminuição das resistências aos antimicrobianos [7,8].
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Figura 2. Mapa de processos da UF8: SIDIM

2.1.6 UF9: Unidade de Terapia Parenteral
Esta unidade leva a cabo a validação farmacêutica da prescrição, prepara e dispensa os
tratamentos parenterais e antineoplásicos, oferecendo uma farmacoterapia racional,
segura, eficiente e adequada para o paciente. Presta um serviço como uma Unidade de
Terapia

Parenteral

Centralizada,

preparando

também

os

medicamentos

citotóxicos/perigosos de todo o hospital. É responsável pela transcrição das prescrições
dos diferentes serviços que carecem de prescrição eletrónica no caso de pacientes
ambulatórios no programa Farmis-Oncofarm®, como é o caso de reumatologia,
oftalmologia, medicina digestiva, urologia, nefrologia e neurologia. É responsável,
igualmente pela dispensação de antineoplásicos orais através da UFPE. Nesta unidade
tive a oportunidade de acompanhar os farmacêuticos quer responsáveis pela nutrição
parenteral quer pela oncologia na validação de tratamentos e na verificação da medicação
a ser dispensada, assim como na dispensação de antineoplásicos na UFPE. Nesta unidade,
durante a minha estadia no hospital estava a ser implementado um robot para auxílio da
preparação de medicamentos citostáticos.
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3. Tarefas realizadas na unidade durante o estágio
3.1.Classificação e tipificação dos problemas relacionados com a medicação
(PRM’s).
Sempre que o farmacêutico está validando a prescrição médica e encontra um problema
relacionado com a medicação, realiza uma captura de ecrã, como a da figura 3, a qual é
inserida num documento powerpoint, para posteriormente serem analisados. São
recolhidos todos os dias, para ser possível analisar todos os meses e verificar a evolução
tendo em conta anos anteriores. Depois de capturados, os PRM’s são transferidos para
uma folha excel, como o exemplo da figura 4 e tipificados tendo em conta a metodologia
IASER ® (Figura 5) de acordo com a sua macrotipificação: indicação, segurança e
efetividade, e de acordo com a sua microtipificação: necessidade de tratamento adicional,
medicamento inecessário, sobredosificação, infradosificação ou reação adversa. PRM’s
de aderência não se verificam, uma vez que os pacientes estão internados e não se recusam
a aderir ao tratamento. É avaliado, também o grau de dano que seria de esperar se esse
problema atingisse o paciente em questão. Para além destes dados, são tidos em conta: o
número da história clínica do paciente, o serviço em que está internado, o turno em que o
problema é detetado (laboral ou não laboral), o fármaco implicado, se a alteração proposta
pelo farmacêutico foi aceite pelo médico prescritor, fase em que ocorre o erro (prescrição,
validação, transcrição, administração, dispensação) e se o erro alcança ou não o paciente.

Figura 3: Captura de ecrã de um PRM.
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Figura 4: Exemplo PRM’s do mês de setembro de 2018.

Figura 5: Tipificação dos PRM’s e indicação da sua gravidade – Metodologia IASER®.

Através deste procedimento pude contribuir para a realização da tipificação anual dos
PRM, neste caso do ano de 2018. A par disto, consegui fazer uma separação de PRM por
serviços, com o objetivo de comparar e identificar os serviços e fármacos com mais
incidências para poder atuar, por exemplo, com estratégia formativa. Os serviços mais
investigados foram Pneumologia e Pediatria. Foram também, identificados os PRM
associados à antibioterapia, para comparar com anos anteriores e analisar o impacto do
Programa de Otimização de Uso de Antimicrobianos a nível hospitalar (PROA), dando
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especial relevo aos antibióticos com critérios PROA. Os gráficos obtidos encontram-se
nos anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

3.1.1. Programa de Otimização de Uso de Antimicrobianos a nível hospitalar
(PROA)
O projeto PROA (Programa de Otimização de Uso de Antimicrobianos a nível
hospitalar), do qual eu tive o privilégio de participar, é um projeto que está implementado
no hospital desde Abril de 2017 e que apresenta como missão promover o uso racional,
seguro e eficiente dos antimicrobianos, através da avaliação científica e seleção do
antimicrobiano adequado para cada paciente baseada em critérios de efetividade,
segurança, qualidade e eficiência, assim como da análise da sua utilização e dos resultados
obtidos nos pacientes e nas resistências microbiológicas.
Os seus objetivos gerais baseiam-se em: melhorar os resultados clínicos com o uso de
antimicrobianos em pacientes; reduzir os efeitos adversos relacionados com a utilização
dos antimicrobianos; preservar a ecologia hospitalar e garantir uma terapia
antimicrobiana custo-efetiva e eficiente. Como objetivos específicos, permite conhecer e
melhorar a situação basal do departamento, tanto a nível clínico como microbiológico
(epidemiológico e resistências); estabelecer alertas definidos: clínicos, microbiológicos e
farmacoterapêuticos; aumentar em cerca de 10% o desescalar de antimicrobianos a partir
do alerta clínico do Código Sepsis (Programa Interdisciplinar de Atenção Precoce da
Sepsis Grave); manter o indicador de mortalidade PIAPS (Práticas Iniciais em Atenção
Primária de Saúde) ± 2%; diminuir 5% os marcadores de alerta de resistência aos
antimicrobianos e a diminuição DDD/100 (dose diária definida por paciente) em
permanência/dia no hospital em 5% a partir dos antimicrobianos alertantes. Tudo isto
serve para manter um quadro de indicadores de qualidade do hospital, avaliando a
estrutura, processo e resultado do projeto implementado. Este projeto visa, então, o uso
apropriado dos antibióticos, otimizar a sua eleição, dose, via de administração e duração
do tratamento, assim como a redução das resistências hospitalares a antibióticos.
Dentro dos antimicrobianos com critérios PROA definidos encontram-se: Tigeciclina;
Peperaciclina/tazobactam;

Aztreonam;

Ceftolozano/tazobactam;

Amikacina;

Dalbavancina; Colistina; Linezolid e Daptomicina. E seis antifúngicos com critérios
PROA e MAISE (Medicamentos de alto impacto sanitário e económico): Anfotericina
lipossomal; Anidulafungina; Caspofungina; Micafungina; Voriconazol e Posaconazol.
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O farmacêutico hospitalar aporta um valor excecional a este tipo de projetos, uma vez que
tem uma visão integral, integrada, interdisciplinar e contínua da farmacoterapia e
avaliação das evidências científicas e apresenta, entre muitas outras, habilidades
excecionais de comunicação, assessoria, cooperação, coordenação e consenso, que são
essenciais neste tipo de projetos. Pode ainda, tomar compromisso na integração de
sistemas de informação, desenvolvimento e implementação de novas tecnologias, assim
como na identificação de pacientes em tempo real e avaliação dos resultados da prática
clínica e também, na continuidade assistencial interdisciplinar. Assim, como ter uma
visão nacional e internacional de projeção do método.

3.2. Gestão de qualidade da validação: conciliação de alergias.
Todas as segundas-feiras, os estudantes designados nesta unidade realizam a atividade de
gestão de qualidade da validação, em que fazem a conciliação de alergias. É escolhida a
segunda-feira, uma vez que passados os dois dias de fim-de-semana, podem ser detetados
mais erros associados a este processo. Esta atividade consiste em, através do programa
Orion Clinic®, selecionar os pacientes com botão vermelho de alerta de alergia e verificar
se as alergias detetadas estão conciliadas com o programa, ou se provêm, por exemplo,
do centro de saúde e ainda não foram comprovadas, ou se existem alergias documentadas
por provas e estas não foram validadas no Orion Clinic®. Assim, é elaborada uma folha
de excel (Figura 6) para registar as respetivas ocorrências, que são passadas ao
farmacêutico adjunto para serem conciliadas no programa informático.

Figura 6: Registo de alergias para serem conciliadas.
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3.3. Análise do impacto da Unidade de Pré-ingresso (UPI) no serviço de
farmácia.
Quando o hospital está lotado, os pacientes que necessitam de permanecer internados,
passam a ocupar umas camas temporárias, designadas UPI/nº de cama. Anteriormente, a
medicação destinada a estas camas, não podia ser validada a tempo, uma vez que não
aparecia no programa informático Orion Clinic®. Assim, é criada a Unidade de Préingresso para que, no programa informático, sejam criadas camas virtuais para que toda
a medicação prescrita possa ser validada e dispensada corretamente e no tempo adequado,
principalmente as que necessitam de preparação UTP. Durante o meu estágio nesta
unidade, pude acompanhar a implementação deste processo e justificar o seu impacto no
serviço de farmácia, completando dados como os representados na figura 7.

Figura 7: Dados recolhidos para a avaliação do impacto UPI.

3.4. Estudo das inciências da dispensação de medicamentos.
Depois de cada dispensação da medicação a cada piso dos serviços hospitalares, são
trazidas ao serviço de farmácia folhas de não conformidades, onde se anota a medicação
que, por exemplo não estava presente nos carros. Estas folhas são registadas e codificadas
pelos enfermeiros de farmácia, com o objetivo de se analisar as causas e estabelecer a
dispensa do fármaco, se a não conformidade foi aceite ou se isso não acontecer, o motivo
da não dispensação. A codificação consiste em estabelecer a causa da não conformidade
(Porque não chegou esta medicação a este paciente?). Os enfermeiros podem usar uma
tipificação específica que aparece na parte final das folhas: indicar que essa medicação
15
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não se encontra no Orion Clinic®, que o paciente foi mudado de cama ou ainda, que
faltam vales de requisição de psicotrópicos.
Foi realizado estudo prospectivo observacional, para estabelecer o número de não
conformidades que chegam ao serviço de farmácia por dia, e analizaram-se as suas causas.
O objetivo era a análise do controlo de qualidade para encontrar oportunidades de
melhora. Assim, durante duas semanas, foram recolhidos dados sobre as incidências
observadas na dispensação de medicamentos, a partir desta unidade. Os dados eram
transcritos das folhas de registo para uma folha de Excel, como mostra a figura 8. Era tido
em conta a cama do paciente, o serviço, o piso em que este se encontraba (uma vez que
os carros de dispensação são distribuídos por piso), a medicação sobre a qual a incidência
ocorre, o motivo e se o fármaco foi dispensado ou não.

Figura 8: Incidências da dispensação de medicamentos.

Durante essas duas semanas, existiram 1670 incidências, com uma média de 114 por dia.
Cerca de 54% das incidências foram observadas pela manhã (depois do carro das 22h),
cerca de 40% pela tarde, o restante pela noite. Foi possível verificar que o piso 3º1º, foi o
que mais registou incidências. Estes dados podem ser verificados na figura 9.
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Figura 9: Análise dos dados das incidências da dispensação de medicamentos.

3.5. Realização de folhetos informativos para os pacientes.
Após a busca de informação necessária e científica foram elaborados os folhetos
informativos, sobre tosse e a Síndrome de Anorexia-Caquexia, apresentados nas figuras
10 e 11. Estes folhetos informativos são destinados aos pacientes paliativos da unidade
de cuidados paliativos, e neles a informação é abordada de forma clara e concisa para que
possam esclarecer possíveis dúvidas sobre esses temas, e também é dirigida aos seus
familiares, para que, se menos familiarizados com estes assuntos, de maneira simples
possam ajudar, e assim minimizar os futuros problemas que possam ocasionar estes
sintomas ou saber o que fazer em casos de exacerbação de algum deles. Assim, são dadas
informações sobre o que é, porque se produz, quando se pode sofrer, o que fazer para
controlar e quando procurar ajuda médica ou farmacêutica [5,6].

17

Ana Margarida Ribeiro Teixeira

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar:
Hospital Universitário Dr. Peset

Figura 10: Folheto informativo da tosse [5].
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Figura 11: Folheto informativo da Síndrome Anorexia-Caquexia [6].

19

Ana Margarida Ribeiro Teixeira

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar:
Hospital Universitário Dr. Peset

4.Conclusão
A realização deste estágio, no serviço de Farmácia do Hospital Universitário Dr. Peset foi
uma excelente oportunidade de completar a minha formação académica antes de ingressar
para a vida profissional, quem sabe nesta área. Pude aprender e conhecer de perto as
atividades desenvolvidas não só pelo farmacêutico, mas também pelos outros
profissionais de saúde e cooperar com eles para o desenvolvimento científico e
multidisciplinar das equipas em que estão inseridos.

Apesar de permanecer dois meses na mesma unidade, doses unitárias, foi-me possível
participar em diversos projetos diferentes em simultâneo, o que me permitiu desenvolver
imensas capacidades em variadíssimos conceitos e ser proactiva em todos os trabalhos
desenvolvidos.

Tendo sempre em vista, o objetivo de prestar um serviço cada vez melhor a cada dia que
passa e um serviço, seguro, eficaz e com critérios de qualidade, o farmacêutico que passa
por este hospital sabe o valor que acrescenta à sociedade e à melhora da qualidade de vida
de toda a população.

Assim, este estágio permitiu-me crescer não só a nível intelectual e profissional, mas
também a nível pessoal, uma vez que me permitiu conhecer diferentes culturas inseridas
no mesmo meio e contactar com pessoas tão diferentes entre si, que acabam por se
completar, pessoas essas que foram essenciais para o meu processo de aprendizagem.
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Anexos
Anexo 1: Comparação das incidências de PRM mensais de antibióticos por anos.

Anexo 2: Comparação das incidências de PRM trimestrais de antibióticos por anos.
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Anexo 3: Avaliação do impacto PROA.

Anexo 4: Macrotipificação dos PRM por anos.
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Anexo 5: Microtipificação dos PRM – ano 2016.

Anexo 6: Microtipificação dos PRM – ano 2017.
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Anexo 7: Microtipificação dos PRM – ano 2018.

Anexo 8: Antimicrobianos com mais incidências nos anos de 2016, 2017, 2018.
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