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Resumo
Como parte integrante da unidade curricular final do Mestrado Integrado em Ciências
Farmacêuticas “Estágio”, os estudantes têm a oportunidade de realizar um estágio
profissionalizante na área da Farmácia Comunitária. Desta forma, durante o período
compreendido entre 1 de maio e 31 de agosto, eu selecionei, como local de estágio, a Farmácia
Confiança de Ermesinde.
Na atualidade, a farmácia comunitária constitui a principal saída profissional para os
farmacêuticos, sendo esta área de atuação profissional aquela que mais os distingue e
caracteriza. É, portanto, extremamente importante a integração dos estudantes neste campo
previamente à entrada no mercado de trabalho.
O farmacêutico comunitário possui um amplo espetro de ação, nomeadamente na
prestação de cuidados de saúde à população, disponibilizando aconselhamento com base
técnico-científica e apelando ao uso responsável do medicamento, assim como em todas as
atividades associadas à gestão de uma farmácia.
Na verdade, o estágio curricular constitui o primeiro contato do estudante com esta
realidade profissional, no qual o mesmo tem a oportunidade de ser orientado por uma equipa
integrante de uma farmácia comunitária, que se disponibiliza a ajudar na preparação do
estudante a um nível mais prático para o seu futuro profissional.
Com efeito, durante o meu estágio, sob a orientação da Drª Raquel Freitas, tive a
oportunidade de colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo do curso e
adquirir novas valências, através da integração na equipa de colaboradores da Farmácia
Confiança de Ermesinde.
Neste relatório, encontram-se descritas as atividades que realizei a longo do meu período
de estágio. O mesmo está dividido em duas partes, sendo que na primeira descrevo, de uma
forma geral, o funcionamento da farmácia e as atividades desenvolvidas por mim neste âmbito.
Por outro lado, na segunda parte, descrevo os projetos de intervenção na comunidade que
desenvolvi. Com efeito, os projetos compreendem os seguintes temas: 1º projeto- Incontinência
Urinária de Esforço nas mulheres; 2º projeto: Risco Cardiovascular; 3º projeto: Obstipação.
No meu primeiro projeto, elaborei um panfleto informativo relativamente à incontinência
urinária de esforço nas mulheres, através do qual consegui promover uma maior discussão
relativamente a uma condição clínica que, por vezes, é menos abordada e que acaba por ter um
impacto significativo na qualidade de vida.
O segundo projeto consistiu na realização de um Rastreio Cardiovascular. Com a
realização do mesmo, acabei por sensibilizar os participantes para o problema de saúde que
constitui a principal causa de morte em Portugal e representa um terço de toda a mortalidade da
população do país, as doenças cardiovasculares, sendo um tema sempre de elevada relevância.
Por fim, como resposta a dúvidas que observei serem consistentes nos utentes, decidi
apostar na realização de um folheto informativo relativamente à obstipação.
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Parte 1 – Atividades desenvolvidas em Farmácia Comunitária
1. Introdução
Na fase final do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, os alunos têm a
oportunidade de realizarem um estágio profissionalizante a nível da farmácia comunitária, que
constitui uma das principais áreas de trabalho para os profissionais da classe farmacêutica. Este
consiste, portanto, no nosso primeiro contato com a vertente prática da profissão, e que nos
permite integrar todo o conhecimento teórico adquirido à priori durante o MICF e aplicá-lo na
prestação de cuidados de saúde à comunidade.
Entre os profissionais de saúde, os farmacêuticos são os mais acessíveis à população
e está provado que os utentes têm uma elevada confiança nesta classe de profissionais e no
aconselhamento que a mesma fornece. Isto proporciona aos farmacêuticos a oportunidade de
realizar uma intervenção proativa, com base técnico-científica, com o fim de otimizar a
possibilidade de alcançar um resultado terapêutico bem-sucedido e de promover a saúde
pública. Por outro lado, na farmácia comunitária realizam-se atividades dirigidas para o
medicamento e produtos de saúde que incluem a preparação, obtenção, armazenamento,
conservação, guarda, distribuição e eliminação dos mesmos, bem como todas as outras
atividades que visem a sua disponibilização em condições de qualidade e segurança [1]. A
interligação entre a prestação de cuidados de saúde, a garantia da qualidade e segurança dos
medicamentos e produtos de saúde, e outras vertentes também de grande relevância, como o
marketing e a gestão de uma farmácia, tornam a profissão farmacêutica uma atividade desafiante
e de elevada exigência. Desta forma, este ciclo final da nossa aprendizagem enquanto futuros
farmacêuticos é extremamente essencial para a nossa formação, visto que temos a oportunidade
de ser orientados por profissionais que se encontram no ramo e que estão dispostos a partilhar
da sua experiência e conhecimento.
Assim sendo, o local que optei por realizar o meu estágio profissionalizante foi a
Farmácia Confiança de Ermesinde (FCE), sob a orientação da Drª Cláudia Raquel Fernandes
Freitas, diretora técnica da farmácia em questão. Como a mesma constitui uma farmácia
bastante central, acaba por abranger um conjunto de utentes de características e necessidades
muito heterogéneas, o que enriqueceu o meu estágio, visto que me permitiu deparar com um
vasto leque de casos que envolveram diferentes intervenções farmacêuticas.

2. Plano de estágio
O meu estágio na FCE decorreu entre os dias 2 de maio e 31 de agosto de 2019.
Relativamente ao horário realizado, primeiramente foi acordado entre mim e a minha orientadora
que o mesmo ocorreria de segunda a sexta-feira, das 9h às 18 h, tendo 1h30 de almoço. A meio
do estágio, a Drª Raquel sugeriu um ajuste ao meu horário, de forma a que eu pudesse adaptarme ao atendimento ao público num ambiente menos movimentado, maximizando-se assim a
potencialidade para perceber as funcionalidades totais do sistema Sifarma® e de fornecer um
melhor aconselhamento ao utente. Desta forma, comecei a estagiar de terça-feira a sábado,
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sendo que no sábado o horário seria das 14h:30 às 20:00h. Ao longo destes 4 meses, tive a
oportunidade de realizar diversas tarefas abrangidas nas responsabilidades de um farmacêutico
comunitário e, ao mesmo tempo, de desenvolver 3 projetos de intervenção na comunidade
(Anexo 1).

3. Farmácia Confiança de Ermesinde
3.1.
Localização e horário de funcionamento
A FCE está localizada na Rua Rodrigues de Freitas nº1400, em Ermesinde, e constitui
uma farmácia amplamente conhecida e conceituada na freguesia onde está alocada, assim como
nos arredores. Como já foi anteriormente referido, esta farmácia encontra-se no centro da cidade,
que tem uma considerável densidade populacional, e está rodeada de diversos serviços, como
uma estação ferroviária, igreja, ginásio, escolas e superfícies comerciais. Com efeito, consegue
abranger um público bastante amplo, acentuando-se nas faixas etárias mais elevadas que,
normalmente, já se encontram fidelizadas.
O horário de funcionamento da FCE é de segunda a sábado, das 9:00h às 20:00h, sem
interrupções, e encontra-se aberta aos feriados de acordo com o normal horário de
funcionamento, exceto nos dias 1 de maio, 25 de dezembro e 1 de janeiro que se encontra fora
de serviço. Por outro lado, a FCE encontra-se também aberta nos dias de serviço que são
estipulados pela Associação Nacional de Farmácias (ANF) e pela Administração Regional de
Saúde do Norte, em coordenação com as restantes farmácias do concelho de Valongo [2].

3.2.

Espaço físico
Para que o farmacêutico possa realizar as atividades de que se encontra incumbido,

necessita de infraestruturas, equipamentos e fontes de informação adequadas, ou seja, é
imperativo que a farmácia possua a estrutura adequada para o cumprimento das suas funções
[1]. As instalações da FCE obedecem às orientações estabelecidas pela Norma geral sobre as
infraestruturas e equipamentos presente no Manual de Boas Práticas de Farmácia (BPF)
Comunitária da autoria da Ordem dos Farmacêuticos. Com efeito, todos os utentes, inclusive
crianças, idosos e portadores de deficiência, têm facilidade de acesso e de mobilidade na
farmácia, sendo que a mesma se encontra instalada a nível da rua, ocupando o rés-do-chão de
um edifício habitacional. Ao mesmo tempo, tanto o espaço exterior como o interior têm uma
apresentação profissional como o estabelecido pelas BPF e pela legislação em vigor [1].

3.2.1. Espaço exterior
No que diz respeito ao exterior, a FCE possui um letreiro com o nome da mesma e uma
“cruz verde” que se encontra permanentemente ligada. Possui duas montras de vidro de grandes
dimensões nas quais está descrito o nome da diretora técnica, o horário de funcionamento e
outras informações relevantes ao público, nomeadamente informação relativa às farmácias em
regime de serviço permanente e a sua localização, entre outras. Adicionalmente, as montras
possuem nelas divulgadas campanhas publicitárias, sendo que uma das montras possui um
painel digital para divulgação não só de produtos comercializados mas também de formações,
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rastreios ou outros eventos que se dão no espaço físico da farmácia e que são dirigidos aos
utentes da mesma (Anexo 2).

3.2.2. Espaço interior
De acordo com o estabelecido pelas BPF, a FCE tem um ambiente calmo e encontra-se
devidamente iluminada e ventilada. Os farmacêuticos e seus colaboradores são dotados de
elevado profissionalismo e estão devidamente identificados através de um cartão que possui o
nome e o título profissional. De uma forma geral, a FCE é constituída pelo/a zona de atendimento
ao público, gabinete de atendimento personalizado (GAP), zona de receção e verificação de
encomendas, armazém e laboratório, possuindo ainda um escritório, a sala dos colaboradores e
zonas sanitárias.

3.2.2.1.

Zona de atendimento ao público

A zona de atendimento ao público (Anexo 3) constitui um espaço amplo, sendo que em
toda a sua extensão estão dispostos os diversos produtos comercializados na farmácia. Neste
local existe uma placa com o nome da diretora técnica, assim como, as indicações de que o local
se encontra sob vigilância de um circuito fechado de televisão e de que é proibido fumar,
informações também presentes na montra exterior. Esta zona dispõe ainda de uma balança, de
um medidor de pressão arterial e um espaço infantil dotado de equipamento com o qual as
crianças poderão se entreter. No atendimento ao público recorre-se a um sistema de senhas,
sendo que a FCE possui um espaço com cadeiras, a sala de espera, onde os utentes e os
acompanhantes poderão esperar pela sua vez. Para a dispensa de medicamentos e produtos de
saúde, a FCE tem disponíveis 6 balcões de atendimento dispostos em forma semicircular, sendo
que cada um se encontra devidamente equipado com um computador, impressora, leitor de
código de barras, caixa registadora e terminal de multibanco. De forma a garantir um bom
atendimento aos utentes, cada balcão é individualizado de modo a permitir a privacidade do
doente, sendo que não existem elementos que dificultam a comunicação/visualização entre o
farmacêutico ou colaborador e o doente. Imediatamente atrás dos balcões existem dois armários
de dimensões reduzidas, em que cada um serve 3 balcões, nos quais estão guardados alguns
medicamentos

Over-the-counters

(OTC)

mais

vendidos

na

farmácia.

Posteriormente

posicionadas, encontram-se as gavetas de dispensação rápida, que estão organizadas de
acordo com a forma farmacêutica e, em certos casos, indicação terapêutica (por exemplo:
contracetivos orais), tudo isto colocado por ordem alfabética, separando-se os medicamentos de
marca dos medicamentos genéricos (MG).

3.2.2.2.

Gabinete de atendimento personalizado

De acordo com as BPF, anexa ao local da cedência farmacêutica deverá existir uma sala
de consulta farmacêutica que permita um diálogo em privado e confidencial com o doente bem
como a prestação de outros serviços farmacêuticos [3].
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Com efeito, o GAP (Anexo 4) na FCE é utilizado para a medição da pressão arterial, a
determinação de parâmetros bioquímicos e a administração de vacinas e outros injetáveis, assim
como todo o tipo de atendimentos que exijam uma maior privacidade. De igual forma, recorre-se
ao mesmo para reuniões com entidades externas ou delegados de informação médica e para a
realização de formações. Adicionalmente, de quinze em quinze dias, às quartas feiras, é também
utilizado para consultas de nutrição.

3.2.2.3.

Área de receção e verificação de encomendas

Este espaço encontra-se adjacente ao corredor que interliga todas as outras zonas da
FCE, sendo que é de acesso restrito a pessoal autorizado. Encontra-se propriamente equipado
com um computador, um balcão para a colocação da encomenda, um leitor de código de barras,
uma impressora e uma impressora de código de barras (Anexo 5). Para além de se realizar a
receção e verificação de encomendas, aqui também decorrem outras atividades como
devoluções, verificação de validades, realização de encomendas e correção de stocks
informáticos. Toda a documentação como é exemplo, notas de crédito, notas de encomenda,
faturas relativas ao ano atual, fica guardada em capas em prateleiras situadas por cima do
balcão. É importante referir que, no corredor contíguo à área de receção e verificação de
encomendas, tem também locais de armazenamento de medicamentos e produtos de saúde
(anexo 6).

3.2.2.4.

Armazém

As grandes quantidades de produtos que não tem lugar nas gavetas ou local de
exposição normalmente são guardadas no armazém (anexo 7). Os medicamentos estão
arrumados de acordo com a divisão que é feita nas gavetas de dispensação rápida. Para além
destes, no armazém são também colocados outros produtos em excedente, como por exemplo,
leites infantis. A arrumação é sempre realizada segundo o princípio FEFO (First Expired, First
Out). No armazém, ocasionalmente, dão-se reuniões com alguns delegados de informação
médica e são também realizadas encomendas, assim como, a sua receção e verificação.
Adicionalmente, neste espaço ocorre a confirmação do receituário e a faturação.

3.2.2.5.

Laboratório

De acordo com as normas de BPF, as farmácias devem ter instalações apropriadas e
material necessário para a preparação de medicamentos manipulados, tendo em conta as
formas farmacêuticas, a natureza dos produtos e a dimensão dos lotes preparados. O local deve
ser convenientemente iluminado e ventilado, com temperatura e humidade adequadas e
constantes. Além disso, a área designada para a manipulação de medicamentos deverá ter
espaço adequado para a preparação de medicamentos manipulados, bem como para colocação
de equipamentos e materiais utilizados no seu processo [4]. Com efeito, a FCE tem um
laboratório de elaboração de medicamentos manipulados e de preparações extemporâneas
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(anexo 8) que cumpre todos os requisitos impostos pelas normas de BPF. Neste, as matériasprimas e instrumentos utilizados na preparação, assim como, toda a documentação relativa aos
manipulados, como fichas de preparação e Formulário Galénico Português, encontram-se
devidamente arrumados em armários.

3.3.

Recursos humanos
A principal responsabilidade do farmacêutico, enquanto profissional que integra o

sistema de saúde, é para com a saúde e o bem-estar do doente e do cidadão em geral,
promovendo o direito a um tratamento com qualidade, efetividade e segurança [5]. De acordo
com o capítulo IV do decreto-lei nº 307/2007, as farmácias normalmente devem dispor de, pelo
menos, de um diretor técnico e de outro farmacêutico, sendo que podem ser coadjuvados por
técnicos de farmácia ou por outro pessoal devidamente habilitado [6]. Com efeito, a FCE é
constituída por uma equipa de 10 elementos dotados de elevada ética e deontologia profissional
(Anexo 9) que, dia após dia, se comprometem a conferir aos utentes o melhor tratamento, sempre
com grande preocupação pelo sucesso da terapêutica dos mesmos, assim como, pela promoção
da saúde e prevenção da doença na comunidade. É importante realçar que, a cada profissional
que integra esta equipa estão atribuídas responsabilidades/funções específicas, o que assegura
o bom funcionamento da farmácia, assim como, a qualidade dos serviços prestados na mesma.

3.4.

Sistema informático
O sistema informático utlizado na FCE é o Sifarma 2000®, desenvolvido pela Glintt®. Este

é utilizado por 90% das farmácias portuguesas como ferramenta de gestão e atendimento ao
público numa farmácia. O Sifarma® é utilizado para diversas atividades inerentes à gestão de
uma farmácia comunitária, nomeadamente, na gestão e receção de encomendas, em
devoluções e no controlo de stocks, de prazos de validade (PV) e de preços, a nível do armazém.
Por outro lado, no atendimento dos utentes, surge como uma ferramenta extremamente útil que
permite otimizar o ato farmacêutico, visto que, para além de realizar o processamento de
receitas, possibilita o acompanhamento da farmacoterapêutica através da consulta da ficha do
utente, na qual está registado as compras do mesmo na farmácia, e ter acesso a informação
científica atualizada relativa ao medicamento, incluindo indicações terapêuticas, posologia,
interações medicamentosas e efeitos adversos [7]. De facto, durante o período do meu estágio,
tive a oportunidade, desde muito cedo, de lidar com este sistema informático, sendo que se
revelou muito útil em diversas ocasiões, tanto no back office como no atendimento ao público.

4. Gestão em Farmácia Comunitária
A gestão de produtos e encomendas é essencial para o bom funcionamento de uma
farmácia comunitária, visto que a mesma acaba por, simultaneamente, constituir um local de
prestação de cuidados de saúde e uma empresa comercial. Então, torna-se imperativo para o
farmacêutico comunitário ser um bom gestor, de forma a maximizar a rentabilidade da farmácia,
e, ao mesmo tempo, manter a ética e deontologia associadas ao ato farmacêutico.

5

Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária

4.1.

Gestão de Stocks
De forma a dar resposta às necessidades dos utentes, é importante a rigorosa gestão

dos stocks de uma farmácia. Desta forma, a gestão de stocks consiste em garantir a existência
de medicamentos em quantidade adequada à sua procura, evitando a rutura de stock e o
armazenamento de produto sem escoamento. Então, de acordo com a rotatividade dos
medicamentos e produtos comercializados numa farmácia, são estabelecidos os seus stocks
mínimos e máximos, sendo que quando um produto atinge o seu stock mínimo, automaticamente
é sugerida uma encomenda que será posteriormente avaliada e validada pelo responsável pela
realização de encomendas e enviada para o fornecedor. A definição de um stock mínimo e
máximo resulta de uma análise das vendas dos medicamentos e outros produtos ao longo do
ano, devendo portanto haver revisões periódicas aos valores dos stocks e as devidas alterações,
se necessário. Normalmente, os valores dos stocks dependem de diferentes fatores como a
época do ano, a existência de campanhas promocionais ou de boas condições comerciais por
parte dos fornecedores, entre outros. Por outro lado, as farmácias devem ter disponível para
venda, no mínimo, três medicamentos dos cinco com os preços mais baixos de cada grupo
homogéneo, com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, que acaba por
constituir um fator adicional que influencia os stocks [8]. Todos os produtos durante o seu circuito,
desde a sua compra até à sua venda, passam pelo sistema informático, de forma a garantir que
o stock informático é o mais próximo possível do stock real. Desta forma, o Sifarma® revela-se
um grande aliado na gestão dos stocks de uma farmácia, permitindo a rápida consulta do stock
disponível e, também, o acesso ao histórico de vendas. No entanto, é necessária uma verificação
regular dos stocks físicos, de modo a garantir que estes se encontram concordantes com os
stocks informáticos. Na FCE, esta verificação ocorre todos os meses procedendo-se à correção
dos valores do stock informático quando necessário.

4.2.

Encomendas

4.2.1. Elaboração
A aquisição de medicamentos e produtos de saúde constitui um processo essencial para
o funcionamento da uma farmácia. Na FCE é um processo que se dá diariamente, sendo que as
encomendas estão dependentes de diversos fatores como o histórico de vendas, sazonalidade
dos produtos, capacidade monetária da farmácia e os níveis dos stocks dos produtos. Os
fornecedores de uma farmácia são distribuidores grossistas e laboratórios, sendo que os últimos
podem enviar os produtos diretamente ou através de um armazenista. A seleção dos
fornecedores é feita de acordo com as condições comerciais mais vantajosas para a farmácia e,
ao mesmo tempo, tendo em conta a qualidade e eficiência do serviço de entrega. Os principais
distribuidores grossistas da FCE são: Alliance Healthcare®, OCP Portugal® e Cooprofar®.
Existem três tipos de encomendas aos distribuidores grossitas: diárias, instantâneas e
as do tipo via verde.
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As encomendas diárias têm por base um stock mínimo de cada produto, estando o
mesmo estabelecido na Ficha do Produto no Sifarma®. Quando o stock mínimo é atingido, o
produto é introduzido na encomenda diária de imediato. Adicionalmente, nesta encomenda são
colocados todos os produtos vendidos após a última encomenda realizada, de forma a evitar
flutuações nos stocks. Antes do envio da encomenda através do Sifarma®, esta é avaliada pelo
colaborador responsável, sendo que o mesmo pode realizar alterações, se assim achar
necessário, e, ao mesmo tempo, selecionar a qual fornecedor irá encomendar determinados
produtos, tendo por base os preços aplicados, descontos e bonificações. Na FCE realizam-se
duas encomendas diárias a cada um dos distribuidores, uma delas por volta do meio dia e outra
ao final do dia.
Já as encomendas instantâneas surgem normalmente quando há urgência de um
determinado produto, durante o atendimento, e é realizada via telefone diretamente com o
fornecedor, sendo que o produto fica reservado no nome do utente.
A encomenda do tipo via verde realiza-se no Sifarma® e é destinada para produtos que
se encontram esgotados, sendo que existe um limite de produtos que se pode encomendar e
depende da disponibilidade dos fornecedores.
Por fim, existem ainda encomendas de reforço de stocks (produtos sazonais, produtos
de elevada rotatividade, entre outros) que são realizadas diretamente aos laboratórios, através
de visitas presenciais de delegados de informação médica ou por telefone ou correio eletrónico.
Neste tipo de encomendas existem condições comerciais mais favoráveis, dadas as grandes
quantidades e o facto de não existir margem de lucro para o grossista. A formalização destas dáse através da elaboração de uma nota de encomenda, sendo que é efetuado um duplicado para
posterior confirmação, ou seja, para averiguar se tudo veio conforme o acordado aquando da
receção dos produtos encomendados. Adicionalmente, durante a receção dos produtos, é
necessário criar uma encomenda manual, de forma a realizar a sua receção a nível do Sifarma®.
Durante o meu estágio, tive a oportunidade de realizar encomendas diárias e
instantâneas e, ainda, de assistir a reuniões com delegados de informação médica.

4.2.2. Receção
Os produtos encomendados são transportados em contentores próprios, designados de
“banheiras” ou em caixas de cartão. A encomenda vem acompanhada da sua fatura ou guia de
remessa, sendo que nestas aparecem os seguintes dados: número da fatura, identificação do
fornecedor e dos produtos, com o respetivo Código Nacional do Produto (CNP), número de
unidades, valor total a faturar, valor total de Imposto de Valor Acrescentado (IVA), Preço de
Venda ao Armazenista (PVA), Preço de Venda à Farmácia (PVF), Preço de Venda ao Público
(PVP), descontos, bonificações e, se aplicável, os produtos que estão em falta na encomenda
com a respetiva justificação da falta. Como são medicamentos sujeitos a controlo apertado, os
psicotrópicos e estupefacientes exigem uma guia de requisição específica, sendo a original
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arquivada na farmácia por um período de 3 anos e o duplicado devolvido ao fornecedor
devidamente assinado pelo farmacêutico responsável e carimbado.
Primeiramente, na FCE, aquando da receção da encomenda, há a verificação se a
encomenda se destina de facto ao estabelecimento, confirmando se houve um eventual erro de
distribuição. Logo de seguida, a fatura da encomenda é fotocopiada (quando vem sem duplicado)
e a encomenda é colocada acima de um balcão, por norma em fila e por ordem alfabética, com
a exceção dos produtos que necessitam de ser armazenados no frio, que vêm em contentores
com cuvetes de gelo.

Estes são colocados logo no início da fila formada pelos produtos

encomendados, de forma a serem imediatamente rececionados e guardados.
Na receção das encomendas, realizada através do Sifarma®, inicialmente identifica-se
a fatura e posteriormente procede-se à leitura do CNP dos produtos a rececionar, pelo leitor ótico
ou por introdução manual. Durante este processo é importante verificar a integridade dos
produtos assim como o PV. Caso o PV do produto da encomenda for inferior ao que consta no
Sifarma® ou se o stock estiver a zero, deve-se proceder à sua alteração, sendo que a nível
informático coloca-se sempre um prazo ao qual são retirados 3 meses do real, permitindo isto o
melhor controlo relativamente à aproximação ao PV. Consequentemente, há viabilização do
escoamento (se possível) e das devoluções dos produtos.
Relativamente aos Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), é sempre
verificado o PVP marcado na embalagem, verificando se corresponde ao valor faturado. Quando
há uma alteração no PVP de um medicamento, há a confirmação se ainda há algum em stock.
Se for o caso de não haver, procede-se logo à mudança do PVP no Sifarma®. Se ainda houver,
o medicamento rececionado é armazenado no armazém com um elástico e um papel a indicar
mudança de preço, sendo que só pode ir para as gavetas de dispensação rápida se não houver
mais nenhum medicamento no stock marcado com o PVP antigo, e só a partir desse momento
se poderá efetuar a atualização no sistema informático. O PVP dos Medicamentos Não Sujeitos
a Receita Médica (MNSRM) e restantes produtos de venda livre é determinado tendo em conta
o PVF, após ser calculada a margem de comercialização de cada um dos produtos.
Caso surja um novo produto ao mercado, é necessário criar uma ficha do produto.
Durante a receção da encomenda, poderão aparecer alguns produtos com stock negativo, o que
é indicativo de que esse produto já se encontra pago, sendo o mesmo colocado numa prateleira
específica. Após a leitura de todos os produtos, deve-se verificar que o número de unidades
rececionadas e faturadas coincide e se a valor monetário total presente na fatura é igual ao
indicado pelo Sifarma®. Depois, é impresso no verso do duplicado da fatura o registo de receção
da encomenda e procede-se à arquivação deste documento e do original para a contabilidade.
Por fim, há a impressão das etiquetas para os produtos sem preço inscrito na cartonagem e
procede-se à etiquetagem, não tapando a parte frontal do produto, nem nenhum local com
descrições em português ou Braille. De igual forma, não se deve cobrir informações como PV,
lote e composição.
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4.2.3. Armazenamento
O armazenamento dos medicamentos e produtos de saúde deve ser feito de forma a
garantir a máxima facilidade de acesso pelos colaboradores, permitindo uma maior rentabilidade,
evitando trocas de medicamentos ou produtos de saúde e perdas de tempo durante o
atendimento. Na FCE, os MSRM encontram-se no interior da farmácia, evitando-se assim o
acesso por parte do público, ao contrário dos MNSRM que se encontram em locais visíveis aos
utentes e de rápido acesso. Outros produtos dermocosméticos e de higiene corporal (PDHC),
brinquedos, leites e papas infantis podem ser encontrados expostos na zona de atendimento ao
público.
Os medicamentos quer a nível das gavetas de dispensação rápida, quer a nível do
armazém são guardados por ordem alfabética do nome comercial ou do princípio ativo no caso
dos MG. De igual forma, em ambos os locais, para agilizar o processo da procura, foram criadas
secções para medicamentos de marca, MG, injetáveis, oftálmicos, pomadas e cremes, ampolas,
supositórios, pós para soluções orais, xaropes, gotas orais, produtos ginecológicos,
contracetivos orais e inaladores e soluções para nebulização. Para o armazenamento dos
produtos farmacêuticos, um dos aspetos mais importantes é o PV, devendo-se aplicar a regra
“first expired, first out” (FEFO), ou seja, tudo aquilo que tem um PV mais próximo, é armazenado
de forma a ser escoado em primeiro lugar. Adicionalmente, na FCE existe um armário no corredor
central, adjacente à área de receção e verificação de encomendas, onde se colocam os produtos
com PV próximo, para que estes possam ser mais facilmente escoados (quando possível e
seguro para quem realiza a terapêutica). Outro parâmetro muito importante no armazenamento
de medicamentos e produtos de saúde são as condições de conservação. Na FCE, os produtos
são conservados a uma temperatura que varia entre 18ºC e 25ºC, excetuando os que são
armazenados no frigorífico (2-8ºC), e a uma humidade inferior a 60%. Estes parâmetros são
constantemente monitorizados por aparelhos de medição específicos, permitindo um maior
controlo e maior rapidez de ação em caso de desvio dos valores considerados os aceitáveis.
Como já foi referido, no corredor adjacente à área de receção e verificação de encomendas
existem locais para armazenamento de medicamentos e produtos de saúde. Com efeito, a este
nível podemos encontrar o frigorífico para o armazenamento de produtos que têm de permanecer
a temperaturas situadas entre os 2-8ºC. Adicionalmente, existem armários onde estão
armazenados os produtos fitoterapêuticos, alguns produtos de higiene íntima e oral,
medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, medicamentos veterinários, entre outros.
Juntamente com o auxílio na receção e verificação de encomendas, o armazenamento
foi a primeira atividade que desenvolvi. Foi extremamente importante porque me permitiu a
familiarização com o espaço e o local onde eram armazenados os medicamentos e produtos de
saúde e, ao mesmo tempo, fui associando determinadas marcas à sua indicação terapêutica.
Desta forma, quando chegou a altura de ir para o atendimento, senti-me muito mais confiante
para a realização do mesmo.
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4.2.4. Controlo de Prazos de Validade
De acordo com o Artigo 34º do Decreto-Lei nº 307/2007, “as farmácias não podem
fornecer medicamentos, ou outros produtos, que excedam o prazo de validade” [6], sendo
fundamental o controlo dos PV dos produtos dispensados. Com efeito, o mesmo é realizado em
duas ocasiões na FCE: durante a receção das encomendas, verificando-se se o PV já expirou
ou se a data se encontra relativamente próxima, e no final de cada mês. Todos os meses há,
portanto, a emissão de uma listagem designada por Lista de Controlo de Prazos de Validade que
é composta por todos os produtos cujo PV, registado no sistema informático, está próximo. Cada
um dos colaboradores fica responsável por uma lista, estando encarregado de confirmar os PV
dos produtos e proceder à sua atualização no stock informático, subtraindo sempre 3 meses de
validade ao produto com o PV mais próximo. Adicionalmente, este controlo acaba por permitir a
realização de uma contagem física dos produtos, de forma a apurar se os stocks reais e
informáticos estão em conformidade, havendo posterior correção do sistema informático, caso
necessário. Os produtos cuja validade esteja a acabar mas que haja previsão de escoamento
são colocados num armário específico. A este nível, o colaborador da farmácia está sempre
atento à duração da terapêutica do utente, de forma a garantir a dispensa de produtos que serão
utilizados dentro do PV estabelecido. Os produtos que não são escoados são separados e
devolvidos aos fornecedores com uma nota de devolução e a respetiva justificação.

4.2.5. Gestão e Regularização de Devoluções
As devoluções de medicamentos ou produtos de saúde podem ter origem em diversos
fatores, entre os quais, PV reduzido, deteção de embalagens danificadas na receção de
encomendas, pedidos feitos por engano, ausência de pedido de um determinado produto
recebido, circulares de suspensão de comercialização emitidas pelo INFARMED ou circulares
de recolha emitidas pelo detentor da Autorização de Introdução no Mercado (AIM). Para proceder
à devolução de determinado produto, cria-se uma nota de devolução no menu “Gestão de
Devoluções” do Sifarma 2000®, na qual é identificado o distribuidor, o produto a devolver, a
quantidade, motivo de devolução e fatura de origem. Logo de seguida são emitidas três vias, as
quais tem de ser carimbadas, datadas e assinadas pelo responsável pela devolução. O original
e duplicado são enviados juntamente com o produto para o armazenista enquanto que o
triplicado fica arquivado na FCE numa pasta específica, até à regularização do processo. No
caso de a devolução ser aceite, é emitida uma nota de crédito ou é efetuada a troca do produto.
Se for recusada, o produto é enviado novamente para a farmácia.

5. Dispensa de medicamentos e produtos de saúde
A atividade central do farmacêutico, e aquela na qual a sua preparação académica lhe
confere maior diferenciação face aos restantes profissionais de saúde, é a área do medicamento.
O farmacêutico é altamente competente em farmacoterapia, sendo assim determinante o seu
papel na promoção do uso responsável do medicamento, em articulação com os restantes
profissionais de saúde [9]. Com efeito, a dispensa de medicamentos constitui uma das mais
importantes tarefas do farmacêutico, devendo ser realizada com grande responsabilidade, de
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forma a conferir a melhor prestação de cuidados de saúde aos utentes. A dispensa de
medicamentos pode estar dependente da apresentação de receita médica (RM), no entanto as
farmácias podem dispensar outros MNSRM e produtos de saúde.

5.1.

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica
A RM é um documento através do qual são prescritos medicamentos por um médico ou,

nos casos previstos em legislação especial, por um médico dentista ou por um odontologista. De
acordo com o estatuto do medicamento, são considerados MSRM todos aqueles que obedecem
a, pelo menos, um dos seguintes parâmetros: o seu uso pode constituir um perigo para a saúde
do doente quando utilizado sem vigilância médica, com maior frequência, em quantidades
superiores às terapêuticas ou para fins diferentes daquele a que se destina; o medicamento
contém substâncias ou preparações à base dessas substâncias cuja atividade ou reações
adversas seja indispensável aprofundar; a administração do medicamento seja efetuada por via
parentérica [10]. Estes medicamentos só podem ser vendidos em farmácias, consoante a
apresentação de RM ou em casos particulares, como os de utentes regulares na farmácia,
através de uma venda suspensa, sendo que o utente deve num prazo de 30 dias regularizar a
situação, apresentando a RM.

5.1.1. Receita Médica
De uma forma geral, as RM podem surgir materializadas, ou seja, em papel podendo ser
eletrónicas ou manuais, ou então não apresentar suporte físico [11]. A prescrição de
medicamentos é realizada por substância ativa, ou Denominação Comum Internacional (DCI),
havendo também a indicação da dosagem, forma farmacêutica, tamanho da embalagem e
número de embalagens. No que diz respeito às receitas materializadas eletrónicas, estas são
realizadas utilizando um software apropriado, apresentando uma validade de 30 dias, ou em
casos excecionais de tratamento de longa duração, apresentar uma validade de 6 meses sendo
constituías por três vias. Por outro lado, as receitas materializadas manuais, ou receita em papel
(REP), devem cumprir uma série de requisitos para serem consideradas válidas. Deste modo, a
receita não se pode encontrar rasurada, apresentar caligrafias diferentes ou ser prescrita com
canetas diferentes ou a lápis e apenas é permitida uma via da mesma receita manual, não sendo
a mesma renovável. Para além dos requisitos acabados de referir, uma receita manual tem de
possuir obrigatoriamente: vinheta de identificação do local de prescrição; vinheta identificativa do
médico prescritor e respetiva assinatura; identificação da especialidade médica, se aplicável, e
contato telefónico do prescritor; nome e número de utente e, sempre que aplicável, de
beneficiário de subsistema; entidade financeira responsável; referência ao regime especial de
comparticipação de medicamentos (caso exista); DCI da substância ativa; dosagem, forma
farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens; identificação do despacho que
estabelece o regime especial de comparticipação de medicamentos (se aplicável) e data de
prescrição. Este tipo de prescrições é realizado em situações particulares como em casos de
falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio, ou prescrição máxima de
40 receitas por mês. Cada REP só pode conter até quatro medicamentos distintos, e o máximo
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de duas unidades de cada medicamento. No total, a receita não pode conter mais que quatro
unidades. As receitas sem papel (RSP), ou desmaterializadas, são aquelas que podem ser
acedidas e interpretadas utilizando apenas equipamentos eletrónicos. O acesso a estas receitas
é realizado através do número da receita, do código de dispensa e do código de opção, todos
enviados ou por via SMS ou por e-mail. Este tipo de receita permite ao utente fazer o
levantamento da medicação segundo as suas necessidades, não sendo necessária a dispensa
de todos os medicamentos duma só vez [11,12].

5.1.2. Validação, Conferência e Verificação do Receituário
Durante o atendimento, no momento da receção da prescrição médica, deverá
verificar-se se a receita cumpre ou não os requisitos necessários para a dispensa de
medicamentos ser validada. Depois da introdução dos dados da RM no sistema informático, o
farmacêutico acede à prescrição médica e inicia o processo da dispensa. Cada linha da receita
corresponde a um Código Nacional de Prescrição Eletrónica Médica (CNPEM), que normalmente
permite aceder a um grupo homogéneo (GH) de fármacos, ou seja, os medicamentos de marca
e MG que têm a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma
farmacêutica, dosagem e via de administração. A este ponto, o utente poderá escolher, dentro
das opções disponibilizadas, o(s) fármaco(s) que pretende adquirir. Após a recolha dos mesmos
por parte do farmacêutico, estes são introduzidos no sistema informático, o que permite verificar
se os produtos selecionados correspondem aos prescritos, minimizando assim a ocorrência de
erros no aviamento da receita. Se o utente possuir algum regime de complementaridade adicional
deve indicar ao farmacêutico, apresentando o comprovativo do mesmo. Nestes casos, no final
do atendimento, o utente tem de assinar um documento próprio emitido pelo Sifarma®, ao qual
é adicionado uma cópia da receita juntamente com a documentação comprovativa do regime de
complementaridade adicional. No caso de uma receita manual, é necessário proceder à
impressão no verso da mesma do registo da dispensa. A receita é depois assinada pelo utente
como prova de receção dos medicamentos e assinada, datada e carimbada pelo farmacêutico.

5.1.3. Sistemas de saúde, subsistemas e comparticipações
A nível nacional, existem diversos sistemas e subsistemas de saúde, públicos ou
privados, que comparticipam os diversos MSRM dispensados, sendo que a comparticipação
realizada está de acordo com a entidade de saúde a que o utente pertence. O principal sistema
de saúde português é o Sistema Nacional de Saúde (SNS), sendo que neste o estado é
responsável pelo financiamento de uma percentagem do PVP de um medicamento, sendo a
restante parte paga pelo utente. A comparticipação encontra-se dividida em 4 escalões, cada um
correspondendo a uma percentagem do PVP paga pelo estado. Para o escalão A, a percentagem
é de 90%, para o B é de 69%, para o C é de 37% e, por fim, 15% para o escalão D. Os escalões
de comparticipação variam de acordo com as indicações terapêuticas do medicamento, a sua
utilização, as entidades que o prescrevem e ainda com o consumo acrescido para doentes que
sofram de determinadas patologias. Existe ainda o regime especial de comparticipação de
medicamentos que prevê dois tipos de comparticipação: em função dos beneficiários e em
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função das patologias ou de grupos especiais de utentes. Com efeito, para os pensionistas cujo
rendimento total anual não excede em 14 vezes o salário mínimo nacional, a comparticipação do
Estado no preço dos medicamentos integrados no escalão A é acrescida de 5% e nos escalões
B, C e D é acrescida de 15%. Pode, também, ser atribuída uma comparticipação especial para
medicamentos que tratem determinadas patologias como doença de alzheimer, psicose
maníaco-depressiva, psoríase, entre outras [13].

5.1.4. Faturação
No último dia do mês, depois do encerramento da farmácia, procede-se à faturação. As
farmácias devem enviar, para efeitos de faturação, em formato papel: a fatura (em duplicado):
as notas de débito/crédito (em duplicado), a relação-resumo de lotes, os verbetes de identificação
e as receitas médicas [14]. Então, para proceder à faturação, o responsável começa por
confirmar e verificar o receituário, separando as receitas por planos e lotes, com um máximo de
30 receitas por lote. De seguida, é efetuado o fecho de cada um dos lotes, imprimindo um
documento resumo de cada um deles designado por verbete de identificação do lote, possuindo
o mesmo informações como PVP dos medicamentos, o valor pago pelo doente e o valor
comparticipado pela entidade responsável. Posteriormente, procede-se ao fecho da faturação no
qual é emitida uma fatura por cada organismo. As receitas do SNS são depois enviadas para o
Centro de Controlo e Monitorização do SNS e as outras para a Associação Nacional das
Farmácias (ANF). Durante o meu estágio, tive a oportunidade de acompanhar este processo, o
que me ajudou a ter uma melhor noção no que o mesmo consiste e como se procede.

5.1.5. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes
Os psicotrópicos e os estupefacientes são medicamentos que têm ação a nível do
Sistema Nervoso Central (SNC) e são utilizados na terapêutica de diversas doenças, algumas
com elevada incidência na população. Apesar das suas propriedades benéficas, estas
substâncias apresentam alguns riscos, nomeadamente habituação e até dependência, o que
pode levar ao uso abusivo das mesmas. Por esta razão, é fundamental que estes fármacos
sejam utilizados no âmbito clínico e de acordo com indicações médicas, estando sujeitos a um
controlo rigoroso por parte de quem os prescreve e dispensa [15]. Durante a dispensa destes
medicamentos, o farmacêutico tem de registar informaticamente os seguintes elementos:
identificação do doente ou do seu representante (nome; data de nascimento; número e data do
bilhete de identidade, do cartão de cidadão ou da carta de condução; número do passaporte, no
caso de cidadãos estrangeiros); número da prescrição; nome da farmácia e o número de
conferência de faturas; número de registo do medicamento e quantidade dispensada; e data da
dispensa. No caso de prescrições manuais ou materializadas, o utente ou o seu representante
assinam de forma legível no verso da receita. No caso de prescrições desmaterializadas, apenas
é permitida a dispensa online deste tipo de medicamentos. A cópia/reprodução (em papel ou
suporte informático) das prescrições manuais ou materializadas tem de ser mantida em arquivo
adequado pela farmácia durante 3 anos. Os dados registados pela farmácia aquando da
dispensa são comunicados à Base de Dados Nacional de Prescrições (BDNP), pelo que o
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controlo destes medicamentos é feito informaticamente, através da consulta aos registos
constantes na BDNP. A farmácia apenas tem de enviar ao Infarmed a digitalização das receitas
manuais, até ao dia 8 do mês a seguir à dispensa [8].
Durante o meu estágio, tive a oportunidade de dispensar este tipo de medicamentos
diversas vezes, sendo que, na maioria dos casos, o utente e o seu representante, quando
aplicável, já tinham ficha na farmácia. Nestes casos, tinha apenas de confirmar os dados do
cartão de cidadão.

5.2.

Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM)
Os MNSRM são os medicamentos que podem ser dispensados ao utente sem a

apresentação de uma RM, podendo estes mesmo assim aparecer nas receitas por
recomendação do médico, no entanto geralmente não estão sujeitos a comparticipação do
estado. No caso de serem comparticipados, o seu PVP encontra-se fixado e exposto na
cartonagem, tal como acontece com os MSRM [16]. Na dispensa dos MNSRM os farmacêuticos
têm um papel de grande relevância, visto que a responsabilidade pelo sucesso da terapêutica
irá recair, em grande parte, no aconselhamento que os mesmos fornecem.

5.2.1. Automedicação e Aconselhamento Farmacêutico
A automedicação é a instauração de um tratamento medicamentoso por iniciativa própria
do doente. Nesta situação o farmacêutico deve orientar a utilização do medicamento solicitado
pelo doente ou, se entender necessário, desaconselhar o seu uso. Quando realiza o
aconselhamento, o farmacêutico deve garantir que possui suficiente informação para avaliar
corretamente o problema de saúde específico de cada utente. Isto deve incluir informação sobre
o problema existente, os sintomas e a sua duração, os medicamentos administrados para o
problema existente e outros medicamentos que estejam a ser tomados concomitantemente para
outras patologias. Cabe ao mesmo avaliar se os sintomas podem ou não estar associados a uma
patologia grave e, em caso afirmativo, encaminhar o utente a uma consulta médica. No caso de
patologias menores, deverá ser dada informação adequada ao utente, só devendo ser-lhe
dispensados medicamentos em caso de manifesta necessidade.
Na dispensa de medicamentos com indicação farmacêutica, o farmacêutico
responsabiliza-se pela seleção de um MNSRM ou de eventual tratamento não farmacológico. O
objetivo da indicação farmacêutica será o de aliviar ou resolver um problema de saúde
considerado como um transtorno menor, não grave, autolimitado, de curta duração, que não
apresente relação com manifestações clínicas de outros problemas de saúde do utente. A
dispensa de MNSRM deverá ser acompanhada de informação adequada à promoção do uso
responsável do medicamento, bem como o alerta de necessidade recorrência a consulta médica
em caso de permanência ou agravamento da sintomatologia [17].

5.3.

Medicamentos e produtos manipulados
Medicamentos manipulados (MM) podem ser classificados como “Fórmulas Magistrais

(quando são preparados segundo uma receita médica que especifica o doente a quem o

14

Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária

medicamento se destina), ou Preparados Oficinais (quando o medicamento é preparado segundo
indicações compendiais, de uma Farmacopeia ou Formulário)”, segundo o INFARMED. Durante
a preparação de um MM, independentemente de se tratar de uma Fórmula Magistral ou
Preparado Oficinal, o farmacêutico deve assegurar-se da qualidade da preparação, observando
para o efeito as boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados em
farmácia de oficina [18]. A preparação de fórmulas magistrais ou de preparados oficinais só pode
ser realizada pelo farmacêutico diretor técnico ou sob a sua supervisão e controlo. Por outro lado,
a supervisão pode ser delegada a um farmacêutico-adjunto, constando por escrito essa
delegação.
Durante o meu estágio na FCE, pude participar no processo preparação de MM (Anexo
10), sendo o mesmo acompanhado do preenchimento da respetiva ficha de preparação (Anexo
11). No preenchimento desta, os seguintes dados devem ser indicados: denominação do
medicamento manipulado; nome e morada do doente, no caso de se tratar de uma fórmula
magistral ou de uma preparação efetuada e dispensada por iniciativa do farmacêutico para um
doente determinado; nome do prescritor (caso exista); número de lote atribuído ao medicamento
preparado; composição do medicamento, indicando as matérias-primas e as respetivas
quantidades usadas, bem como os números de lote; descrição do modo de preparação; registo
dos resultados dos controlos efetuados; descrição do acondicionamento; rubrica e data de quem
preparou e de quem supervisionou a preparação do medicamento manipulado para dispensa ao
doente [19]. No final, o produto é acondicionado em embalagem específica e procede-se ao
cálculo do PVP, conforme descrito na Portaria nº769/2004 de 1 de julho [18]. Na sua dispensa,
o MM deve estar devidamente rotulado com as informações: nome do doente (no caso de se
tratar de uma fórmula magistral), fórmula do medicamento manipulado prescrita pelo médico,
número do lote, prazo de utilização, condições de conservação, instruções especiais,
eventualmente indispensáveis para a utilização do medicamento, como, por exemplo, «agite
antes de usar» ou «uso externo» (em fundo vermelho), via de administração, posologia,
identificação da farmácia, identificação do farmacêutico diretor técnico [19].

5.4.

Medicamentos e produtos de uso veterinário
De acordo com o Decreto-Lei n.º 314/2009 de 28 out., medicamento veterinário (MV) é

toda a substância ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades
curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser
utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário
ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou
modificar funções fisiológicas. Produto de uso veterinário (PUV) é a substância ou mistura de
substâncias, sem indicações terapêuticas ou profiláticas, destinada(s): i) Aos animais, para
promoção do bem-estar e estado sanitário, coadjuvando ações de tratamento, de profilaxia ou
de maneio zootécnico, designadamente o da reprodução; ii) Ao diagnóstico médico-veterinário;
iii) Ao ambiente que rodeia os animais [20]. Na FCE, existe uma variedade apreciável destes
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medicamentos e produtos desde desparasitantes de uso interno e externo, anticoncecionais
orais, produtos de limpeza e antibióticos.

5.5.

Produtos Dermocosméticos e de Higiene Corporal
Entende-se por PDHC qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em

contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme,
sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as
mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar
o seu aspeto e ou proteger ou os manter em bom estado e ou de corrigir os odores corporais
[21]. São produtos que são extremamente procurados a nível de uma farmácia comunitária,
começando a ser inerente ao ato farmacêutico um elevado conhecimento relativamente aos
mesmos. Com efeito, o surgimento de novos produtos é algo que acontece com alguma
frequência, sendo de extrema importância que os farmacêuticos procurem se instruir sobre os
mesmos, de forma a poder conferir o melhor aconselhamento aos utentes. A comercialização
deste tipo de produtos representa para as farmácias uma importante fonte de rendimentos dado
a sua margem comercial ser maior do que a dos medicamentos.

5.6.

Suplementos alimentares
Os suplementos alimentares são considerados géneros alimentícios. Constituem fontes

concentradas de nutrientes ou outras substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, estremes
ou combinadas. Destinam-se a complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal, não
devendo ser utilizados como substitutos de uma dieta variada. Como não são considerados
medicamentos, a sua rotulagem, apresentação e publicidade não podem mencionar
propriedades profiláticas, de tratamento ou cura de doenças ou seus sintomas [22]. Com a
crescente divulgação destes produtos, é notório o maior interesse dos utentes pelos mesmos.
Devido a tal, o farmacêutico tem o dever de instruir a população como utilizar os suplementos
alimentares de forma correta, alertando da possibilidade dos mesmos poderem ter substâncias
que podem interferir com determinadas terapêuticas, podendo ter consequências negativas na
saúde. Na FCE há bastante procura de suplementos alimentares, sendo que durante o período
do meu estágio, pude constatar que muitos utentes pretendiam obter suplementação
principalmente para a fadiga física e mental, fortalecimento do cabelo e unhas e multivitamínicos.

5.7.

Nutrição Específica
Dentro do grupo de produtos de nutrição específica incluem-se todos os produtos

destinados a ser utilizados numa alimentação especial. De acordo com a legislação, os produtos
para alimentação especial destinam-se à alimentação, parcial ou exclusiva, de pessoas com
necessidades nutricionais particulares, que experienciaram acentuada perda de peso ou
possuem doenças metabólicas. Recorre-se aos mesmos em situações de desnutrição, anorexia,
doenças oncológicas, úlceras ou alguns problemas do metabolismo que geram uma necessidade
de isenção de determinadas substâncias. Adicionalmente, lactentes, crianças de pouca idade e
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idosos constituem grupos etários suscetíveis de sofrer carências nutricionais, pelo que o recurso
a estes produtos é deveras essencial para assegurar um bom aporte nutricional [23].

5.8.

Produtos de Puericultura

A puericultura é definida como o “conjunto de técnicas empregadas para assegurar o perfeito
desenvolvimento físico e mental da criança, desde o período de gestação até a idade de 4 ou 5
anos, e, por extensão, da gestação à puberdade” [24]. Os produtos de puericultura
disponibilizados na FCE são, de uma forma geral, papas, leites e produtos relacionados com a
amamentação e a higiene do bebé. Durante o meu período de estágio, pude constatar que os
utentes recorrem frequentemente à FCE para a aquisição deste tipo de produtos, procurando
muitas vezes aconselhamento relativamente aos mesmos, verificando-se mais uma vez a
importância do farmacêutico, não só em matérias relacionadas com o medicamento, mas na
prestação de cuidados de saúde de uma forma abrangente.

5.9.

Dispositivos Médicos
De acordo com a Diretiva dos Dispositivos Médicos 93/42/CEE, transposta para a lei

nacional pelo Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, um dispositivo médico é considerado
"qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado
isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser
utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o
bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não
seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função
possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos
para fins de :i) Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; ii)
Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma
deficiência; iii) Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; iv)
Controlo da conceção."[25]. Durante a venda destes dispositivos, o farmacêutico pode marcar a
diferença dados os seus conhecimentos com base científica, otimizando os resultados
pretendidos pelos utentes que os procuram. Na FCE, está disponível aos utentes a aquisição de
diversos DM, nomeadamente, material de penso, dispositivos ortopédicos, como meias de
compressão, material absorvente para incontinência urinária, preservativos, aparelhos de
medição para controlo glicémico, tensão arterial e colesterol, seringas, entre outros.

6. Serviços prestados na Farmácia Confiança de Ermesinde
6.1.

Determinação

de

Parâmetros

Bioquímicos,

Fisiológicos

e

Antropométricos
Em muitas zonas do território nacional, as farmácias são a única estrutura de saúde
capaz de prestar cuidados de proximidade, ou seja, permitem evitar deslocações desnecessárias
a outros serviços de saúde, nomeadamente para a determinação de parâmetros como a Pressão
Arterial, Glicémia Capilar, Perfil Lipídico, Índice de Massa Corporal (IMC) e Índice de Massa
Gorda. A disponibilização destes serviços confere mais uma oportunidade de intervenção por
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parte da equipa farmacêutica, nomeadamente na identificação de potenciais fatores de risco, na
consciencialização do utente da importância da manutenção de um estilo de vida saudável e na
promoção da melhor adesão à terapêutica. Com efeito, o farmacêutico pode assumir um papel
muito importante na prevenção, na identificação ou no controlo da doença, estando incumbido
da referenciação atempada para cuidados médicos especializados sempre que necessário, para
que, se pertinente, possa haver instituição ou reavaliação da terapêutica [9].
A FCE permite aos seus utentes a determinação regular dos parâmetros referidos, o que
proporciona à população a possibilidade da maior monitorização do estado da sua saúde. Desta
forma, é fornecido um cartão aos utentes onde é registado os valores dos parâmetros avaliados.
Desde o início do meu estágio, tive a oportunidade de realizar a determinação dos parâmetros
referidos e, ao mesmo tempo, realizar aconselhamento adequado aos resultados obtidos. Muitos
utentes chegaram a afirmar que este tipo de serviços constituía uma mais valia nas farmácias,
visto que grande parte faz exames médicos de forma pontual durante um ano e que, desta forma,
conseguem ter um maior controlo do seu estado de saúde e, consequentemente, melhor
qualidade de vida.

6.1.1. Medição da Pressão Arterial
A hipertensão arterial afeta cerca de 36% da população adulta e está associada a
diversas doenças e situações clínicas, como o Acidente Vascular Cerebral (AVC), que é, em
Portugal, uma das principais causas de morte e de incapacidade [26]. Revela-se, portanto,
fundamental o controlo regular da pressão arterial. Na FCE, a medição da pressão arterial é um
dos serviços mais procurados pelos utentes, sendo que a mesma pode ser realizada por um
tensiómetro localizado na área de atendimento, como já foi anteriormente referido, ou executada
no gabinete de atendimento, com a assistência de um colaborador da farmácia.

6.1.2. Medição da Glicémia Capilar
A diabetes pode provocar complicações cronicas em vários órgãos do organismo
nomeadamente no Pé, no Rim e no Olho (complicações microvasculares) assim como causar
complicações macrovasculares, que podem conduzir ao Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) e ao
AVC. Estima-se que em 2015 a prevalência da diabetes no território nacional seria de 13,3%,
sendo que cerca de 44% da população portuguesa ainda não estaria diagnosticada [27]. A
determinação da glicémia capilar é também um serviço muito requisitado na FCE, sendo
realizado no gabinete de atendimento.

6.1.3. Medição do Perfil Lipídico
Tal como os parâmetros anteriormente referidos, a hipercolesterolemia e a
hipertrigliceridemia constituem fatores de risco para o desenvolvimento de Doenças
Cardiovasculares (DCV) [28]. Na FCE, o utente pode requisitar a determinação do colesterol total
e dos triglicerídeos. Como na medição da glicémia, na determinação do colesterol total e dos
triglicerídeos utiliza-se o sangue capilar. É importante frisar que para a medição dos triglicerídeos
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é necessário que o utente esteja em jejum há 12 horas, sendo o teste habitualmente realizado
no período inicial da manhã, uma vez que os valores dos mesmos alteram no decorrer do dia
consoante a ingestão de alimentos [29].

6.1.4. Determinação de Parâmetros Antropométricos
A zona de atendimento da FCE dispõe de um aparelho que faz a determinação do peso,
altura, IMC e percentagem de gordura. Pontualmente, os utentes pedem ajuda para a
interpretação dos parâmetros de IMC e/ou a percentagem de gordura, o que permite ao
colaborador da farmácia, de acordo com os resultados obtidos, fornecer aconselhamento no que
toca à adoção de estilos de vida mais saudáveis, através da prática regular de desporto e a
manutenção de uma dieta equilibrada.

6.2.

Consultas de Nutrição
Uma dieta equilibrada é um dos fatores mais preponderantes para a manutenção da

saúde. Com efeito, é essencial consciencializar a população da importância de frequentar, com
regularidade, consultas de nutrição. A farmácia comunitária, como local de elevada
acessibilidade à população, constitui o local ideal para a disponibilização deste serviço. Na FCE,
o controlo nutricional é bastante promovido, sendo o rastreio que antecede as consultas gratuito.
De 15 em 15 dias, às quartas-feiras, na parte da manhã do dia, há consultas no gabinete de
atendimento personalizado.

6.3.

Administração de Vacinas e outros Injetáveis
Na FCE é realizada a administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de

Vacinação, como a vacina da gripe, e de determinados medicamentos injetáveis. A prestação
deste serviço constitui uma importante intervenção na Saúde Pública, sendo cada vez maior o
contributo dos farmacêuticos nesta área. Estudos revelam que cada vez uma maior proporção
de cidadãos prefere ser vacinado na farmácia devido ao menor tempo de espera e à sua grande
confiança no farmacêutico [9].

6.4.

Preparação Individualizada da Medicação
A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que, em cada dois cidadãos sujeitos a

terapêutica crónica, um deles não tome corretamente a sua medicação. Tal resulta num enorme
desperdício de recursos em saúde. A não adesão não intencional pode ser minimizada através
do recurso à PIM. Sumariamente, a PIM consiste na utilização de caixas dispensadoras que
permitem ao farmacêutico fazer a organização da medicação do utente com o intuito de auxiliar
o utente a gerir melhor a sua medicação [30]. Este serviço é disponibilizado pela FCE, sendo
normalmente requisitado por clientes já fidelizados à farmácia e polimedicados com terapêutica
crónica.

6.5.

ValorMed
Ainda na área da Saúde Pública, é essencial o contributo dos farmacêuticos na

preservação do ambiente, através da participação em programas de gestão de resíduos, como
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a recolha de medicamentos fora de uso [9]. A ValorMed, criada em 1999, é uma sociedade sem
fins lucrativos que tem a responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e
medicamentos fora de uso. Resultou da colaboração entre a indústria farmacêutica,
distribuidores e farmácias face à consciencialização da especificidade do medicamento enquanto
resíduo [31]. A FCE possui um contentor de recolha sendo que os seus utentes recorrem
frequentemente a este serviço, mostrando que se encontram sensibilizados para esta
problemática. Quando cheio, o contentor é então selado e recolhido por uma distribuidora: OCP,
Alliance Healthcare ou Cooprofar. Por fim, os distribuidores transportam os contentores para um
Centro de Triagem, onde os resíduos são separados e posteriormente tratados [32].

6.6.

Meios de Comunicação/Divulgação e Marketing
A FCE dispõe de uma página de Facebook, outra no Instagram, e ainda de um site de

acesso livre. Estes meios de comunicação permitem que os utentes da farmácia se mantenham
a par de campanhas promocionais e de eventos a ser realizados no estabelecimento. Através
destes, há também a divulgação de serviços e de alguns produtos disponibilizados na farmácia.
A utilização destes meios de comunicação acaba por se revelar uma mais valia para a farmácia,
visto que constitui uma forma adicional de aproximação aos seus utentes e um meio de
divulgação da farmácia a um maior número de pessoas.

7. Formação Contínua
Aquando do atendimento dos utentes, o farmacêutico tem o dever e responsabilidade de
os informar tendo por base informação cientificamente correta e atualizada, de forma a fornecer
o aconselhamento adequado ao utente e, caso necessário, retirar as dúvidas que o mesmo possa
ter relativamente a determinados produtos. Nos dias de hoje, a oferta de produtos para a saúde
e bem-estar da população aumentou exponencialmente, seguindo, portanto, a tendência da
procura que é, de igual forma, cada vez maior. É, portanto, essencial que o farmacêutico
acompanhe as evoluções e que mantenha o seu conhecimento atualizado. Desta forma, as
formações que são disponibilizadas pelas diferentes marcas que comercializam os produtos são
de extrema importância para os profissionais que se encontram numa farmácia. Durante o
período do meu estágio, tive a oportunidade de assistir formações de produtos como VAGISAN®,
Ectopic®, Emtrix®, LibraMed®, AdiproX® e Lynfase®.
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Parte 2 – Projetos desenvolvidos durante o estágio
1. Projeto 1- “Incontinência Urinária de Esforço nas Mulheres”
1.1.

Contextualização
A Incontinência Urinária de Esforço (IUE) é uma condição muito mais frequente na

população do sexo feminino e tem maior incidência com o aumento da idade, embora seja uma
condição verificada nas diversas faixas etárias [33]. Cerca de 10 a 20% da população feminina
apresenta IUE, sendo uma condição bastante comum que acaba por afetar muitas mulheres em
todo o mundo [34]. Num artigo de revisão publicado em 2011 foi relatado que, no universo total
de mulheres diagnosticadas com incontinência urinária, cerca de 50% relatam sintomas de IUE
[35]. No entanto, é importante notar que as estimativas da prevalência e incidência são limitadas
por métodos inconsistentes de medição entre estudos epidemiológicos em diferentes populações
[35]. Noutro estudo realizado em Macau e publicado em 2014, numa amostra de 408 pacientes
do sexo feminino com idade entre 30 e 50 anos, a IUE foi relatada por 153 (37,5%) mulheres,
das quais 47 (30,7%) relataram prejuízo na qualidade de vida, apesar de sintomas leves [36]. Das
pacientes com IUE, 52,9% achavam que a incontinência era inevitável com a idade, 22,2%
acreditavam que elas próprias deviam lidar com o problema, 13,7% pensavam que nenhum
tratamento útil estava disponível e 3,9% já tinham procurado orientação médica previamente [36].
No que diz respeito ao sexo masculino, a IUE aparece frequentemente após a realização
de uma prostatectomia. De fato, estudos indicam que, nas primeiras semanas após o
procedimento cirúrgico, até 90% dos homens relatam vazamento posterior à remoção do cateter
[37]. Ao longo do primeiro ano sequente à cirurgia, a continência retorna na maioria dos homens.
Contudo, 5-20% dos homens acaba por permanecer com algum grau de IUE pós-prostatectomia
[37].
A IUE afeta a qualidade de vida de múltiplas formas, nomeadamente a nível de
relacionamentos pessoais e sociais, bem como na realização de atividades físicas. No entanto,
existem tratamentos simples e eficazes disponíveis, sendo que grande parte dos utentes
desconhece tal facto [33, 34]. Dada a incidência documentada, assim como, a influência negativa
na qualidade de vida por parte dos utentes afetados, torna-se evidente a grande relevância de
projetos de intervenção na comunidade relativos a esta temática.

1.2.

Incontinência Urinária de Esforço
A IUE é a perda involuntária de pequenas quantidades de urina. Ocorre durante a

realização de atividades que conduzem ao aumento de pressão nos músculos do abdómen como
tossir, espirrar, rir ou exercício físico, como levantar pesos ou corrida [34,38]. Contudo, se a IUE
estiver num estado mais avançado pode ocorrer a perda de urina com atividades menos vigorosas,
como ficar de pé, andar ou curvar-se [39]. Na IUE, a utente não sente vontade de urinar, algo que
difere da incontinência por bexiga hiperativa (urgência) que consiste na perda não intencional de
urina, normalmente consequente a uma vontade imperiosa e súbita de urinar. Na incontinência
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de urgência, as pacientes possuem uma maior frequência urinária e regulares perdas de urina
[38,40]. Adicionalmente, existe também uma condição em que os sintomas dos dois tipos de
incontinência anteriormente referidos estão presentes, denominando-se a mesma de
incontinência mista [41].

1.2.1. Fisiopatologia
O processo natural de micção inicia-se com a musculatura da bexiga (músculo detrusor)
relaxada e distendida, de forma a acomodar a urina que vai sendo produzida. Posteriormente,
no momento em que se atinge o limite do órgão, sente-se urgência para urinar. Quando o
momento for conveniente para a micção, o cérebro sinaliza o músculo detrusor e o esfíncter da
uretra para os mesmos contraírem e relaxarem, respetivamente [34].
Nas mulheres, a capacidade de armazenar e eliminar a urina consiste num mecanismo,
no qual estão envolvidos o cérebro, a bexiga, a uretra e, ainda, a musculatura e os nervos do
pavimento pélvico. A uretra e a bexiga são suportadas pela musculatura do pavimento pélvico,
que sofre contração aquando da tosse, espirro e a realização de exercícios, com o objetivo de
impedir perdas urinárias. Na IUE, há enfraquecimento ou lesão da musculatura do pavimento
pélvico ou do esfíncter uretral que originam perdas de urina [34,39].

1.2.2. Causas/Fatores de Risco
Existem diversos fatores que foram associados a um maior risco de desenvolvimento da
IUE em vários estudos, nomeadamente o IMC igual ou superior a 25 kg/m 2, atividades diárias
que envolvam transportar material pesado, obstipação e condições pulmonares ou hábitos que
causem tosse crónica, como enfisema e fibrose cística ou tabagismo, respetivamente. De facto,
os fatores referidos podem causar aumento da pressão intra-abdominal e conduzir ao
aparecimento e/ou agravamento da IUE. Por outro lado, está documentado que fatores genéticos
contribuem também para a maior propensão para o desenvolvimento da patologia. Com efeito,
associações familiares de IUE entre parentes de primeiro grau têm sido repetidamente notadas
em estudos epidemiológicos [34,35].
Lesões do nervo pudendo, fratura pélvica e cirurgia pélvica são igualmente indicadas
como fatores que contribuem para o desenvolvimento de IUE [39,41,42]. É, também, importante
realçar que fatores como o aumento da idade, ser do sexo feminino e a menopausa constituem
fatores de risco para o desenvolvimento da patologia. De facto, à medida que a mulher
envelhece, os músculos do assoalho pélvico e da uretra vão enfraquecendo, o que leva a uma
maior facilidade de ocorrerem perdas urinárias. Por outro lado, após a menopausa, o nível de
estrogénios diminui, sendo que está documentado que estes têm ação na musculatura envolvida
no processo miccional e, desta forma, ajudam no melhor funcionamento da mesma.
Outros grandes responsáveis por muitos dos casos de IUE são o prolapso genital, a
gravidez, o maior nº de filhos e parto vaginal. Com efeito, as mulheres que tiveram parto vaginal
têm maior probabilidade de desenvolver IUE porque aquando do parto é recorrente danos nos
tecidos ou nos nervos do assoalho pélvico [33].
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1.2.3. Diagnóstico
O diagnóstico é realizado por um médico especialista e poderá consistir num conjunto
de procedimentos para avaliar a causa exata das perdas urinárias que o utente relata. Há a
revisão do historial clínico e realiza-se um exame físico para ter uma noção melhor da sua
condição e considerar possíveis estratégias de tratamento.
Adicionalmente, para elaborar o diagnóstico, o/a médico(a) poderá:
•

solicitar ao paciente para tossir com a bexiga cheia [34];

•

requisitar o preenchimento de um diário miccional, no qual será anotado a quantidade de
líquido ingerido, a frequência com que o utente urina e o volume de cada micção [34];

•

realizar um teste de penso que poderá ser curto, sendo realizado no consultório durante 1
hora, ou mais longo, em que é realizado durante 24 horas no ambiente diário do utente.
Neste é avaliado o ganho de peso dos pensos absorventes, durante o período do teste [44];

•

pedir ao doente que tome nota da quantidade de urina perdida [34];

•

requestar um estudo urodinâmico, que consiste numa série de testes para verificar o
comportamento da bexiga, sendo que o principal estudo se denomina de cistometria e
baseia-se na medição da capacidade da bexiga armazenar e eliminar a urina [43];

•

proceder à determinação do volume de urina que continua na bexiga após a micção (urina
residual), através de uma ecografia, de forma a descartar outras condições que poderiam
estar na origem da sintomatologia [34];

•

requisitar um exame microbiológico, de forma a confirmar que os sintomas não são causados
por uma infeção urinária [34].

1.2.4. Tratamento
1.2.4.1.

Tratamento não farmacológico

Inicialmente, a opção terapêutica é aquela que não implica intervenção farmacológica
ou cirúrgica. As vantagens associadas à mesma são o facto de ser simples, segura, com um
reduzido risco de efeitos adversos e não limitar outras opções terapêuticas posteriores.
Nesta perspetiva, o tratamento da IUE passa, primeiramente, pela alteração de certos
hábitos quotidianos. Deste modo, é importante alertar o utente da importância de treinar a bexiga,
agendando as visitas à casa-de-banho, evitando, desta forma, que a bexiga fique demasiado
cheia e acabe por exercer pressão no pavimento pélvico já fragilizado [44].
Por outro lado, a manutenção do peso dentro de uma faixa saudável diminui a
sintomatologia de IUE. O paciente deve também evitar a obstipação e parar de fumar, de forma
a evitar a tosse, que acaba por contribuir para a maior frequência de perdas urinárias [34]. Uma
medida não invasiva muito importante e que constitui uma forma muito eficaz de aliviar os
sintomas de IUE nas mulheres é a fisioterapia dos músculos do pavimento pélvico (kegel). Até
75% das mulheres demonstram melhorias relativamente às suas perdas urinárias depois da
realização destes exercícios. Os benefícios são máximos quando a sua prática é regular,
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atingindo-se o os resultados geralmente 3 a 6 meses de exercício frequente [34]. Se a
reabilitação muscular do assoalho pélvico falhar, a neuromodulação externa, que envolve a
estimulação dos nervos com algum tipo de dispositivo elétrico ou magnético, pode ser
considerada [44].
De igual forma, o biofeedback constitui uma ferramenta de treino bastante útil para que
a paciente consiga compreender como realizar a contração máxima do pavimento pélvico. Esse
treino pode ser realizado através de um biofeedback digital (apreciação da força da musculatura
do pavimento pélvico por palpação digital vaginal), visual (através de uma sonda, que é
introduzida na vagina, a paciente é capaz de visualizar num ecrã a força de contração do
muscúlo do pavimento pélvico que necessita para melhorar a sua capacidade de contração), ou
inserção de cones vaginais com diferentes pesos (pelo intermédio de cones/pesos vaginais, a
paciente consegue melhorar contração muscular do pavimento pélvico, visto que a sensação
de perder o cone inserido na vagina pode providenciar um bom biofeedback , levando à
tentativa da utente de reter o cone) [44].
Por fim, existem também medidas para prevenir ou controlar a incontinência urinária
em situações em que a IUE não possui cura ou quando ainda aguarda tratamento
farmacológico ou cirúrgico. Então, para lidar com as perdas de urina existem disponíveis no
mercado produtos absorventes, embora não resolvam a condição, permite aos afetados ter uma
melhor qualidade de vida e maior liberdade no seu dia-a-dia [34,44].

1.2.4.2.

Tratamento farmacológico

O tratamento farmacológico da IUE tem como objetivo aumentar a força de encerramento
uretral, através do aumento do tónus nos músculos liso e estriado da uretra. Múltiplos agentes
farmacológicos têm sido considerados para o tratamento da IUE. No entanto, nenhum, até ao
presente, mostrou uma melhoria significativa dos sintomas que justificasse o sua utilização ampla
nesta condição. Apesar do referido, e com diferentes graus de recomendação, os fármacos mais
comumente usados são os estrogénios (aumentam a pressão de encerramento uretral, visto que,
a bexiga, o pavimento pélvico e a uretra são sensíveis a estes), agonistas α-adrenérgicos (podem
gerar a contração do músculo liso e o aumento da resistência à saída vesical), antidepressivos
tricíclicos (podem inibir a recaptação da norepinefrina nas terminações nervosas adrenérgicas
da uretra, proporcionando o efeito contráctil da norepinefrina no músculo liso uretral) e os
inibidores da recaptação da norepinefrina e da serotonina [44].
O fármaco mais amplamente utilizado na Europa para o tratamento da IUE moderada a
grave nas mulheres é a Duloxetina, um inibidor da recaptação da norepinefrina e da serotonina.
O mecanismo de ação da duloxetina na IUE não é completamente conhecido, mas supõe-se
que, aumentando os níveis de 5-hidroxitriptamina e noradrelanina, a nível dos nervos que
controlam a musculatura da uretra, a duloxetina provoca um fecho mais eficiente da uretra
durante o armazenamento da urina, prevenindo a perda involuntária de urina [45].
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1.2.4.3.

Tratamento cirúrgico

A cirurgia é caracterizada pela sua elevada eficácia assim como pela sua simplicidade
de execução. As técnicas cirúrgicas consistem na colocação de fitas de material sintético sob a
uretra. A intervenção dura minutos e o internamento normalmente é de um dia, sendo que a
recuperação é rápida e em poucos dias a doente pode voltar às suas atividades normais do diaa-dia. Este tipo de cirurgia tem uma taxa de sucesso acima de 90%, sendo a taxa de recidivas
notoriamente baixa. Adicionalmente, o risco de complicações para o doente é praticamente nulo,
constituindo a mesma, portanto, uma cirurgia muito segura [46]. No entanto, deve-se evitar a
realização da cirurgia até que a mulher tenha a certeza que não pretende engravidar mais, já
que as gravidezes futuras podem comprometer os resultados da cirurgia inicial [34].

1.3.

Projeto

1.3.1. Objetivos e Metodologia
Como já foi acima referido, a IUE constitui uma condição bastante comum nas mulheres.
No entanto, as pacientes raramente tomam a iniciativa de questionar sobre a situação. Isto talvez
decorra do facto de ser um tema sensível para as mesmas, ou por acharem que o
desenvolvimento de perdas de urina após o parto ou com o envelhecimento é inevitável e que
têm que lidar sozinhas com a situação, ou até por constituir uma condição que não tem efeitos
nefastos na saúde das pessoas afetadas e estas acabam simplesmente por se adaptar. Ainda
assim, a verdade é que a IUE acaba por afetar a qualidade de vida das utentes e, muitas vezes,
as mesmas desconhecem que existem tratamentos com níveis de eficácia bastante elevados.
Então, com o desenvolvimento deste projeto, tive como objetivo consciencializar as utentes da
FCE relativamente esta problemática, de forma a, pelo menos, conferir-lhes a informação
necessária para que as mesmas, se entendessem necessário, tomarem as devidas ações. Com
efeito, para a implementação deste projeto, eu realizei panfletos informativos que eram
disponibilizados durante o atendimento, nos quais eram abordados os seguintes tópicos:
definição de IUE, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento (Anexo 9).

1.3.2. Conclusão
Para a implementação deste projeto, imprimi um conjunto de 50 panfletos, sendo que os
distribui na totalidade. Tive diversos feedbacks, sendo que algumas utentes se mostraram
bastantes interessadas e outras nem tanto. Com efeito, após abordar o tema aquando do
atendimento, cerca de 50% não quis panfleto nem discutir sobre o assunto, sendo que as
restantes levavam o panfleto e/ou acabavam por trocar ideias e dúvidas que tinham relativamente
ao tema. De facto, dentro do segundo grupo de utentes, houve senhoras que apenas tiveram
interesse em levar o panfleto, cerca de 60%, muitas vezes porque não tinham tempo ou não
queriam abordar o tema, mesmo após a minha sugestão de falar com as mesmas no GAP, sendo
que eu me disponibilizava sempre a esclarecer qualquer dúvida que lhes pudesse surgir
posteriormente.
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Das pessoas com quem tive a oportunidade de discutir sobre esta problemática, algumas
identificaram-se com a situação, sendo que parte destas afirmou que as perdas involuntárias de
urina se iniciaram após o parto. Maior parte das utentes já tinha ouvido falar deste tipo de
incontinência ou, pelo menos, da sintomatologia a esta associada. Com efeito, uma fração das
senhoras relataram conhecer pessoas no seio da sua família que já tinham lidado com a situação,
sendo que consideravam uma situação que ocorria inevitavelmente após situações de parto
natural e com a qual teriam de lidar. Muitas utilizavam pensos absorventes, sendo que a
totalidade desconhecia qualquer outra forma de lidar com a situação. Então, vi aqui uma
oportunidade de explicar a existência de uma variedade de tratamentos não farmacológicos,
farmacológicos e o cirúrgico, disponibilizando, simultaneamente, o panfleto informativo por mim
realizado.
Em suma, posso afirmar que com a realização deste projeto senti que tive um impacto
positivo na vida das pessoas que aconselhei, sendo que as senhoras estavam bastante
interessadas e garantiram que iriam abordar o tema da IUE quando tivessem consulta com os
seus médicos. Apesar disto, sinto que poderia ter atingido um debate mais produtivo, mesmo
entre utentes, se, por exemplo, tivesse realizado uma palestra. No entanto, a farmácia, em
termos de espaço, não constituía o local ideal para tal e, por ser um tema que bastantes vezes
está associado a um estigma social, senti que o atendimento constituía um ambiente mais
privado e, portanto, mais adequado para abordar esta temática.

2. Projeto 2: “Rastreio Cardiovascular”
2.1.

Contextualização
As DCV são a principal causa de morte em todo o mundo. Estima-se que 17,9 milhões

de pessoas morreram de DCV em 2016, representando 31% de todas as mortes a nível
global. Destas mortes, 85% são devidas a eventos agudos como EAM e AVC. Das 17 milhões
de mortes prematuras (com menos de 70 anos) em 2015 devido a doenças não transmissíveis,
37% foram causadas por DCV [47].
No que diz respeito à Europa, a DCV causa cerca de 3,9 milhões de mortes, anualmente,
sendo responsável por 45% de todas as mortes neste continente. Apesar dos progressos
consideráveis na luta contra as doenças cardiovasculares, estas continuam a ser a principal
causa de morte na Europa. Adicionalmente, a incapacidade causada pelas DCV pode custar à
economia da União Europeia 210 mil milhões de euros por ano [48]. A nível nacional, num ano,
cerca de 35 mil portugueses morrem por DCV, que também no nosso país constituem a 1ª causa
de morte e constituem um terço de toda a mortalidade populacional [49].
Grande parte dos casos de DCV poderia ser evitado, através da alteração de hábitos
comportamentais nocivos à saúde, como tabagismo, alimentação inadequada, obesidade,
inatividade física, uso abusivo de álcool, entre outras [47]. É, portanto, sempre de grande
pertinência a realização de rastreios junto da população para a alertar de fatores de risco e
medidas preventivas.
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2.2.

Doenças Cardiovasculares
DCV é um termo que engloba todos os tipos de doenças que afetam o sistema

circulatório, isto é, o coração e os vasos sanguíneos (artérias, veias e vasos capilares) e incluem:
•

Doença Cardíaca Coronária (DCC) - É provocada por aterosclerose, ou seja, um depósito
de placas de gordura, colesterol, cálcio e outras substâncias encontradas no sangue, que se
acumula, neste caso, nas artérias coronárias, podendo dificultar a circulação sanguínea a
nível do músculo cardíaco e chegar a impedi-la. Este processo reduz a quantidade de sangue
rico em nutrientes e oxigénio no coração, o que pode causar angina no peito (dor causada
por fluxo sanguíneo restrito ao músculo cardíaco). Quando a placa conduz à formação de
coágulos, que bloqueiam fluxo sanguíneo, pode dar-se um EAM [47, 50, 51];

•

Doença Cerebrovascular - tal como na DCC, há a formação de aterosclerose, mas a nível
dos vasos sanguíneos responsáveis pela irrigação cerebral. A sintomatologia inclui
alterações de memória e tonturas. Num estado mais avançado, pode dar origem a um AVC
[51];

•

Doença Arterial Periférica - pode ser silenciosa ou apresentar uma variedade de sintomas e
sinais indicativos de isquemia das extremidades. As manifestações clínicas da insuficiência
arterial (independentemente da etiologia) devem-se à falta de fluxo sanguíneo, o que resulta
na dor nos grupos musculares afetados. A presença de uma úlcera numa extremidade é um
dos sinais clínicos mais óbvios que pode ser devido à isquemia, mas existem outras
manifestações, como claudicação e dor em repouso [52];

•

Doença Cardíaca Reumática - condição na qual as válvulas e o músculo cardíacos foram
permanentemente danificados por uma resposta auto-imune a um episódio de febre
reumática resultante de uma infeção estreptocócica não tratada ou subtratada [53];

•

Cardiopatia Congénita – doença devida a malformações da estrutura cardíaca existentes no
nascimento [47];

•

Trombose Venosa Profunda (TVP) e Embolia Pulmonar (EP) - TVP resulta na formação de
um coágulo sanguíneo nas veias profundas das pernas ou pélvis. O coágulo bloqueia o fluxo
sanguíneo e faz com que a pressão se acumule na veia. Parte do coágulo pode romper-se
e mover-se pela corrente sanguínea até os pulmões. Com isto dá-se a EP, ou seja, o coágulo
bloqueia um ou mais dos vasos sanguíneos nos pulmões [54].
Eventos agudos como o EAM e o AVC são considerados as principais causas de

morbilidade e mortalidade, não só em Portugal, mas a nível mundial. Com efeito, quatro em cada
cinco mortes por DCV são devidas a estas condições clínicas [55].

2.2.1. Fisiopatologia
Com a exceção da cardiopatia congénita e da doença cardíaca reumática, de uma forma
geral, todas as outras DCV têm início na formação de aterosclerose.
O processo inflamatório participa desde o início do desenvolvimento de aterosclerose
até o seu ponto final, ou seja, quando ocorrem complicações trombóticas. Normalmente, as
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células endoteliais (CE) resistem à adesão dos leucócitos. No entanto, os desencadeantes da
aterosclerose, como o consumo de uma dieta rica em gordura saturada, tabagismo, hipertensão
arterial, hiperglicemia, obesidade ou resistência à insulina, levam à origem de um processo
inflamatório a nível da monocamada endotelial [56]. Este processo inicia-se com a inibição da
produção de óxido nítrico (ON) e a expressão de moléculas de adesão pelas CE. Estas moléculas
de adesão atraem as LDL (low density lipoprotein), que são posteriormente oxidadas a nível subendotelial, e os leucócitos, permitindo a ligação dos mesmos à parede arterial [57]. As citocinas
pró- inflamatórias fornecem um estímulo quimiotático para que os leucócitos aderentes migrem
para a íntima. A este nível, os monócitos transformam-se em macrófagos, expressam recetores
que se ligam às partículas lipídicas no seu estado oxidado e as englobam, tornando-se assim,
as células espumosas características de lesões ateroscleróticas [56,57]. Os linfócitos T unem
macrófagos na íntima durante a evolução da lesão e secretam citocinas e fatores de crescimento
que podem promover o recrutamento de células musculares lisas. Como resultado há replicação
de células musculares lisas e aumento na matriz extracelular densa [56,57]. Por outro lado, os
linfócitos T secretam citocinas que inibem a produção de colagénio pelas células musculares
lisas e, adicionalmente, estimulam os macrófagos a expressar enzimas que degradam o
colagénio. Isso enfraquece a capa fibrosa que protege o sangue do núcleo lipídico trombogénico
da placa. Quando a placa se rompe, forma-se um trombo responsável pela maioria das
complicações agudas da aterosclerose [56].

2.2.2. Fatores de Risco
As doenças ateroscleróticas têm uma natureza multifatorial devido ao vasto leque de
fatores intervenientes (dietéticos,

ambientais, inflamatórios, genéticos, metabólicos e

hemodinâmicos). Para além do referido, os fatores de risco podem interagir de forma sinérgica
[58]. É, portanto, essencial a identificação da presença dos diversos fatores de risco que
contribuem para o desenvolvimento de DCV, para o seu melhor controlo e prevenção. Os fatores
de risco podem ser divididos em duas categorias: fatores de risco modificáveis (sedentarismo,
tabagismo, uso abusivo de álcool, dislipidemias, obesidade, hipertensão) e fatores de risco não
modificáveis (sexo, idade e genética) [51].

2.2.2.1.
•

Fatores Modificáveis

Hipertensão Arterial- Dos principais eventos cardiovasculares, cerca de 54% dos AVC e 47%
de todos os casos de doenças isquémicas do coração podem ser atribuídos à pressão arterial
elevada. Vários mecanismos são responsáveis pela doença cardíaca hipertensiva, incluindo
disfunção endotelial e constrição arteriolar coronariana, causando isquemia do miocárdio,
aumento da fibrose, apoptose e alterações inflamatórias. Em adultos, o cérebro é um dos
primeiros alvos de danos nos órgãos por pressão arterial elevada. A hipertensão causa lesão
cerebral vascular diretamente ou promove a aterosclerose. Por outro lado, a espessura da
parede arterial aumenta devido à carga excessiva de pressão, sendo que diferentes tipos de
calcificação vascular estão presentes [59];
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•

Consumo abusivo de bebidas alcoólicas- O stress oxidativo da parede vascular é um
mecanismo chave na hipertensão induzida por etanol. O stress oxidativo é um desequilíbrio
entre a produção de radicais livres e a capacidade do corpo de desintoxicar ou combater
seus efeitos nocivos através da neutralização por antioxidantes. Vários estudos com animais
e humanos indicam que o etanol pode aumentar o desenvolvimento de espécies reativas de
oxigénio, levando a aumentos nas vias de sinalização redox e a uma diminuição nos níveis
de antioxidantes protetores [60];

•

Tabagismo- O hábito de fumar constitui um fator de risco considerável para o
desenvolvimento de DCV. Foi demonstrado que o stress oxidativo induzido pelo fumo do
cigarro ativa o endotélio por indução da expressão da molécula de adesão, além de
macrófagos e plaquetas. A ativação endotelial é caracterizada pela redução dos níveis de
ON nas células e libertação de citocinas inflamatórias e pró-aterogénicas. Efeitos físicos
diretos de uma mistura altamente complexa e mutável de compostos do fumo e de espécies
reativas de oxigénio produzidas levam à perda de células endoteliais por apoptose ou
necrose e a maior oxidação de LDL, o que induz a formação das chamadas células de
espuma dentro da parede aórtica. Da mesma forma, postula-se que o tabagismo induz um
aumento na proliferação e migração de células musculares lisas provocando espessamento
íntimo e formação de placas ateroscleróticas [61].

•

Dislipidemias- O excesso de colesterol LDL no plasma é tratado pelo sistema imunológico
como um evento indesejável. Portanto, é promovida uma resposta inflamatória na parede
endotelial para reduzir a ameaça pela remoção do excesso de LDL da corrente sanguínea
para o sub-endotélio, onde são envolvidos por monócitos para remoção. Durante um
processo inflamatório crónico também pode haver indução de uma variedade de alterações
no metabolismo lipídico, incluindo diminuição do colesterol HDL (high density lipoprotein)
sérico, aumento de níveis de triglicerídeos e de LDL. Além de afetar os níveis lipídicos
séricos, a inflamação também contribui para a maior facilidade de oxidação do LDL, pois a
capacidade do HDL de impedir a oxidação do LDL diminui [62].

•

Diabetes- Existe uma ligação estreita entre diabetes mellitus (DM) e DCV, que é a causa
mais prevalente de morbilidade e mortalidade em pacientes diabéticos. Fatores de RCV,
incluindo obesidade, hipertensão e dislipidemia, são comuns em pacientes com DM,
particularmente naqueles com DM do tipo 2. Além disso, estudos relataram que vários
fatores, incluindo aumento do stress oxidativo, aumento da coagulabilidade, disfunção
endotelial e neuropatia, estão frequentemente presentes em pacientes com DM e podem
contribuir diretamente para o desenvolvimento de DCV [63].

•

Obesidade- Está também comprovado que a obesidade favorece o desenvolvimento de
DCV. À medida que os indivíduos se tornam obesos e os seus adipócitos aumentam, o tecido
adiposo sofre alterações que afetam o metabolismo sistémico. Primeiro, os macrófagos
acumulam-se no tecido adiposo, levando à inflamação local. Vários fatores pró-inflamatórios
são produzidos no tecido adiposo à medida que a obesidade aumenta. Com efeito, quando
comparado a indivíduos com % de gordura normal, o tecido adiposo em indivíduos obesos
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mostra maior expressão de proteínas pró-inflamatórias, incluindo TNF- α (Fator de Necrose
Tumoral Alfa) e IL-6 (Interleucina 6). Acredita-se que o acúmulo de macrófagos e a
subsequente inflamação local resultem em numerosas disfunções metabólicas que
acompanham a obesidade, incluindo inflamação sistémica e aterosclerose [64].
•

Sedentarismo- O estilo de vida sedentário propicia um indivíduo para o desenvolvimento de
diversas condições que contribuem para DCV, nomeadamente hipertensão arterial, níveis
reduzidos de HDL, DM do tipo 2 e obesidade associada a um elevado perímetro abdominal
[65].

2.2.2.2.
•

Fatores Não Modificáveis

Idade- Com o envelhecimento, há uma aquisição incremental de vários fatores de risco de
desenvolvimento de DCV na vida útil de um indivíduo. Com efeito, a idade avançada está
associada a maior risco de DCV. O processo da envelhecimento está associado a um
declínio progressivo em numerosos processos fisiológicos, levando a um aumento do risco
de complicações de saúde e doenças. Ao fornecer sangue oxigenado a todos os tecidos do
organismo, a saúde do sistema cardiovascular é vital para a saúde de todos os tecidos e
para a longevidade do organismo como um todo. O envelhecimento tem um efeito notável
no coração e no sistema arterial, levando a um aumento das doenças cardiovasculares. Com
efeito, tecidos cardiovasculares envelhecidos, nestes casos, apresentam alterações
patológicas, incluindo hipertrofia, aumento da rigidez arterial, comprometimento da função
endotelial e consequente aterosclerose, entre outros [66].

•

Sexo- Os homens têm um risco maior de doença cardíaca coronária do que as mulheres,
particularmente em idades mais jovens. O sexo feminino, por outro lado, tem uma propensão
equivalente ou maior para o desenvolvimento de AVC e insuficiência cardíaca. No entanto,
as mulheres até à menopausa têm menor tendência para desenvolver DCV devido às
propriedades protetoras das hormonas femininas [51,67].

•

Genética- Vários fatores de risco genético predispõem para a DCV. Como já foi referido,
diabetes e hipercolesterolemia constituem fatores de risco normalmente modificáveis. No
entanto, em certos casos, a componente genética predispõe os indivíduos a desenvolver
estas condições, constituindo as mesmas, nestes casos em específico, fatores não
modificáveis. São exemplo disso diabetes do tipo MODY (Maturity-Onset Diabetes of
the Young), sendo que nesta condição há um defeito na secreção da insulina devida à
disfunção das células β pancreáticas. Esta patologia é de transmissão autossómica
dominante e a sua manifestação é precoce (normalmente em indivíduos com menos dos 25
anos de idade) [51, 68]. Existe ainda a hipercolesterolemia familiar, também uma doença
com transmissão autossómica dominante, em que os valores de colesterol estão elevados
desde infância [51,69]. Alterações a nível dos genes de coagulação podem levar à formação
de coágulos e trombos, predispondo o indivíduo à ocorrência de um AVC em idade jovem
[51]. Está, também, documentado que várias variações genéticas conferem riscos para
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obesidade e DM do tipo 2 [70]. Por fim, é importante referir que o risco de DCV é maior para
indivíduos com um parente de primeiro grau que tenha desenvolvido DCV prematura (até
aos 55 anos para um homem ou 65 anos para uma mulher) [71].

2.2.3. Medidas preventivas
Inicialmente é sempre proposto a manutenção de uma dieta equilibrada, na qual se deve
reduzir a ingestão de gordura saturada e de sal e aumentar a de ácidos gordos monoinsaturados
e fibra. É, também, recomendado a ingestão de três a cinco porções de frutas por dia, 1,5 a 2
litros de água diariamente, hidratos de carbono complexos, leguminosas e o consumo de carnes
brancas em detrimento da vermelha que tem mais gordura [72].
No que toca à manutenção de estilo de vida ativo para combater o sedentarismo, todas
as diretrizes afirmam que qualquer forma de exercício proporciona redução de risco de DCV,
com aqueles que iniciaram o exercício obtendo o maior benefício e quaisquer aumentos
subsequentes fornecendo retornos significativos. É proposto 150 minutos de atividade aeróbica
de intensidade moderada, por semana, ou 75 minutos de atividade aeróbica vigorosa. Isso pode
ser definido subjetivamente ou de acordo com mudanças relativas na taxa metabólica. É,
também, aconselhado atividades de fortalecimento muscular em dois ou mais dias por semana
[72].
Por outro lado, a cessação tabágica é extremamente importante para a diminuição do
Risco Cardiovascular (RCV), sendo que existem disponíveis consultas de acompanhamento para
tal. Farmacologicamente, o uso de terapia de reposição de nicotina, buproprion (um inibidor da
recaptação de dopamina e noradrenalina) e a vareniclina (um agonista parcial do recetor de
nicotina) são universalmente recomendados [72]. No entanto, é importante referir que, apenas
após 15 anos de cessação, é que o risco de DCV é semelhante ao de uma pessoa não fumadora,
do respetivo sexo e idade [73].
Adicionalmente, a manutenção de um peso saudável é essencial para redução do
RCV. O IMC é um bom preditor de risco de DCV, particularmente em níveis mais altos, mas há
boas evidências de que, em todos os níveis de IMC, a adiposidade visceral e a gordura hepática
são importantes fatores de risco. Isso ajuda a explicar a heterogeneidade no perfil de RCV
observado no excesso de peso, pois varia de acordo com a localização da deposição
adiposa. Existem medidas que, juntamente com a redução do IMC, sugerem uma aposta na
redução na circunferência da cintura, tendo em vista a redução da gordura visceral [72].
No que toca à ingestão de bebidas alcoólicas, diversos estudos sugerem que reduções
na ingestão de álcool, mesmo para consumidores moderados, estão associadas a uma redução
no RCV. No entanto, há pesquisas que defendem que o consumo de quantidades moderadas de
álcool tem efeito protetor relativamente às DCV. Portanto, até o momento não parece haver
consenso de opinião sobre níveis seguros de ingestão, sendo que é certo que níveis altos são
evidentemente deletérios [72].
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Também o controlo regular dos parâmetros bioquímicos, peso, percentagem de gordura
corporal e tensão arterial são importantíssimos para a prevenção de eventos cardiovasculares
[47]. Aqui é importante referir que, os valores recomendados de colesterol total vão variar de
acordo com o RCV do indivíduo a ser avaliado. Com efeito, a Fundação Portuguesa de
Cardiologia recomenda valores inferiores a 190 mg/dL quando se trata da população em geral e,
no caso dos doentes com patologia coronária ou outra doença aterosclerótica (AVC, doença
vascular periférica, etc.), diabetes ou insuficiência renal, que são considerados doentes de alto
risco, recomenda valores de colesterol inferiores a 175 mg/dL [74].
Por

fim,

o

tratamento

medicamentoso

de

diabetes,

hipertensão

arterial,

hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia pode ser necessário para reduzir o RCV [47].

2.3.

Avaliação do Risco Cardiovascular
Devido à presença simultânea de variados fatores de risco, os mesmos estabelecem

interações e potenciam-se, pelo que o RCV global é maior do que a soma do risco atribuído a
cada um dos fatores isolados. Com o cálculo do RCV global, temos como objetivo identificar os
indivíduos que devem obter aconselhamento e tratamento para prevenir DCV, bem como definir
o nível de intensidade da terapêutica [75].
O cálculo de RCV global deve ser considerado para pessoas em risco de desenvolver
doença aterosclerótica, ou seja, que possuem fatores de risco mas que não têm doença
estabelecida. Por outro lado, os indivíduos com doença aterosclerótica estabelecida são
considerados de alto RCV e devem ser tratados de forma a reverter ou controlar os fatores de
risco. Os doentes com DM do tipo 2, DM do tipo 1 com microalbuminúria, insuficiência renal
crónica, aneurisma da aorta abdominal ou níveis demasiado elevados de somente um fator de
risco são considerados equivalentes aos indivíduos com DCV estabelecida e devem ser
considerados como de alto RCV. Nestes casos, como o grau de risco já é conhecido, o cálculo
do RCV global é utilizado para avaliar o benefício das intervenções terapêuticas, ao permitir
comparar um valor prévio de risco com o obtido após a implementação do tratamento [75].
Foram criadas escalas de avaliação do RCV global consoante a presença sincrónica de
vários fatores de risco. O uso destas escalas vai permitir a quantificação do risco, a identificação
dos indivíduos com risco elevado, a avaliação da necessidade de terapêutica farmacológica, para
além das medidas não farmacológicas e a motivação dos indivíduos para a alteração de
comportamentos, visto que estas escalas ilustram claramente o benefício resultante da redução
dos fatores de risco existentes [75].
As escalas existentes para cálculo do RCV global são a Framingham e SCORE
(Systematic Coronary Risk Evaluation). A escala SCORE (anexo 13) é o instrumento
recomendado na Europa e no nosso país, de acordo com a norma nº 005/2013 da DirecçãoGeral de Saúde, publicada em Março de 2013 e atualizada a Janeiro de 2015 [58]. Esta escala
avalia a probabilidade de mortalidade por DCV total, excluindo eventos não fatais e é constituída
por duas tabelas, uma para cada sexo, subdivididas em duas outras, para fumadores e não
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fumadores. As idades e os intervalos dos valores do colesterol total e da pressão arterial sistólica
estão estruturados em escalões. As tabelas incidem somente nas faixas etárias dos 40 aos 65
anos, visto ser nestas que as alterações do risco ocorrem mais rapidamente, sendo que o valor
de % obtido irá corresponder ao risco absoluto de DCV fatal em 10 anos (anexo 14) [58, 75].
Existe, também, uma escala que avalia o risco relativo dos jovens (anexo 15) [58].
Apesar de ser bastante prática e objetiva, a escala SCORE apresenta algumas
limitações. De facto, esta exclui os episódios cardiovasculares não fatais, não prevendo a
totalidade dos eventos, não permite a inclusão de novas variáveis, nem analisa as interações e
o impacto da DM e do colesterol HDL. Por outro lado, a avaliação do risco é baseada numa única
medição dos fatores de risco e não nos valores habituais [75].

2.4.

Projeto

2.4.1. Objetivos e Metodologia
Constituindo as doenças que mais comummente conduzem à morbilidade e mortalidade
da população portuguesa, a avaliação da presença de RCV ou de fatores de risco para o
desenvolvimento de DCV revela-se como uma intervenção extremamente importante. A
realização de rastreios cardiovasculares num local de prestação de cuidados de saúde e de fácil
acesso á população, como é o caso das farmácias comunitárias, acaba por se traduzir numa
ótima oportunidade para os utentes monitorizarem o seu estado de saúde.
Visto ser uma intervenção de grande pertinência, durante o meu estágio
profissionalizante, sugeri a realização de um rastreio cardiovascular. Para alertar os utentes de
que iria se dar um rastreio na FCE, realizei um poster (Anexo 16) que foi colocado no painel
digital, que se encontra na montra exterior da FCE, e também partilhado nas páginas de
Facebook e Instagram da farmácia. Foram, portanto, marcados 20 rastreios, nos quais foram
avaliados diversos parâmetros, nomeadamente, a glicemia capilar, a concentração de colesterol
total no sangue capilar, a tensão arterial, o IMC e o perímetro abdominal, fornecendo uma folha
com os valores medidos, sendo que estava na mesma já indicados os valores de referência
(Anexo 17). Adicionalmente, quando possível, foi avaliado o RCV através da tabela SCORE,
tendo explicado aos utentes que a mesma permitia ver o risco dos mesmos virem a desenvolver
eventos cardiovasculares fatais, como AVC e EAM, nos próximos 10 anos. Ao mesmo tempo,
expliquei como se interpretava, tendo fornecido um exemplar para os utentes levarem consigo.
Para além disto, realizei um questionário aos utentes (Anexo 18), de forma a identificar fatores
de risco adicionais para melhor avaliação da propensão da pessoa vir a desenvolver DCV. Por
último, forneci um panfleto informativo (Anexo 19), no qual abordei o conceito de DCV e
aterosclerose, assim como, fatores de risco modificáveis e não modificáveis e, ainda, medidas
preventivas.

2.4.2. Resultados
Durante o rastreio avaliei 20 pessoas cujas faixas etárias estavam compreendidas entre
32-85 anos, sendo que 13 utentes eram do sexo feminino e 7 do masculino. Com os resultados
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obtidos na medição dos parâmetros anteriormente referidos e com as respostas aos
questionários, tive, então, a oportunidade de avaliar a saúde cardiovascular aos participantes,
sendo que agrupei a informação obtida num quadro-resumo (anexo 20).
Em termos de intervenção farmacêutica, a identificação dos fatores de risco permite-nos
o aconselhamento mais personalizado, nomeadamente relativamente a fatores modificáveis,
visto que nos permite consciencializar o utente e persuadi-lo a combater a instalação dos
mesmos. Dentro deste tipo de fatores que propencia o desenvolvimento de DCV, os mais comuns
nos participantes eram o IMC >25 kg/m 2 (25%), seguido de falta de prática desportiva regular
(20%) e elevado perímetro abdominal (20%). Também a pressão arterial elevada foi identificada
em parte dos rastreados (14%) (anexo 21).
No que toca à avaliação do RCV através da tabela SCORE, 6 dos participantes
encontravam-se fora dos intervalos de idade impostos pela tabela, embora dois já tinham sofrido
um evento cardiovascular (AVC e EAM), o que lhes atribui automaticamente RCV alto/muito alto.
Dos restantes, 3 utentes apresentavam RCV alto/muito alto, visto dois sofrerem de DM do tipo 2
e outro já ter sofrido EAM, uma apresentava RCV alto (avaliação SCORE=5%), oito possuíam
RCV moderado (avaliação SCORE entre 1% a 4%, inclusive) e uma tinha RCV baixo (avaliação
SCORE=0%).
Para as participantes com menos de 40 anos, utilizei a tabela que calcula o risco relativo
nos jovens, ou seja, relaciona o valor obtido com o valor médio de risco para uma pessoa da
mesma idade. Ambas obtiveram avaliação SCORE de 1%.

2.4.3. Conclusão
Relativamente aos resultados obtidos, é notório que houve casos bastante
heterogéneos, havendo pessoas das diferentes faixas etárias. No que diz respeito à população
com mais de 65 anos, cujo RCV já não pode ser avaliado pelas tabelas SCORE, é importante
realçar a importância dos mesmos continuarem a participar neste tipo de rastreios e a controlar
todos os parâmetros regularmente, visto que grande parte é medicado e, desta forma, pode
monitorizar o sucesso da terapêutica e averiguar o seu estado de saúde cardiovascular.
Entre a faixa dos 40-65 anos foi onde tive mais participantes. Como podemos verificar,
uma parte considerável apresentou elevados IMC, gordura abdominal e valores elevados de
tensão arterial, sendo que todos os utentes se mostraram bastante preocupados e questionaram
que ações poderiam adotar para reduzir este parâmetros. A falta de prática de desporto foi
também algo que se evidenciou, sendo que a este nível as pessoas apresentavam maior
resistência em adotar medidas, sendo as justificações normalmente falta de tempo ou o cansaço.
Ainda assim, insisti que tentassem caminhar, pelo menos, 3 a 5 dias durante meia hora, sendo
que grande parte disse que iria tentar. Alguns utentes apresentaram valores de tensão arterial
consideravelmente elevadas, sendo que, sem causar alarme, sugeri que procurassem ir ao
médico.
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Por fim, tive a participação, embora reduzida, de pessoas na faixa etária abaixo dos 40,
sendo que ambas apresentaram o risco relativo mínimo. É extremamente importante a
consciencialização da população mais jovem para o controlo do estado da sua saúde
cardiovascular, visto que a prevenção poderá significar um decréscimo na morbilidade e
mortalidade associadas às DCV no futuro.
No que toca à amostragem obtida, é possível constatar que foi reduzida, mesmo para o
objetivo que tinha em mente. Após reflexão, consigo concluir que teriam havido medidas que
podia ter adotado que, possivelmente, atrairiam um maior nº de utentes para a realização do
rastreio. De facto, se tivesse referido a ocorrência do mesmo, com bastante antecedência,
durante o atendimento, com a distribuição de um panfleto sobre factos importantes relativamente
às DCV, poderia ter atraído uma maior atenção para a problemática. Não obstante, o feedback
que obtive dos utentes que participaram foi muito positivo, sendo que todos me agradeceram
pela iniciativa.

3. Projeto 3- “Como lidar com a obstipação? “
3.1.

Contextualização
A obstipação crónica constitui um dos distúrbios gastrointestinais (GI) mais comuns na

população em geral. Nos adultos, a sua prevalência média é de aproximadamente 14%, com
taxas que variam entre 1,9% a 40,1% [76]. No entanto, é preciso ter em atenção que, devido à
inconsistência dos estudos populacionais relativamente à definição do conceito de obstipação,
não é possível ter uma estimativa confiável da prevalência da obstipação [77].
Um estudo de base populacional relatou que a ocorrência de obstipação crónica é
superior em idosos em comparação com uma população mais jovem. É, também, mais frequente
em mulheres idosas, com taxas de incidência duas a três vezes maiores do que em indivíduos
do sexo masculino da mesma faixa etária [78].
A obstipação tem um grande impacto na qualidade de vida, nomeadamente no bemestar físico, bem como social e psicológico. De facto, as pessoas com esta condição geralmente
acabam por ter menor qualidade de vida relacionada com a saúde, semelhante à diminuição
experimentada por indivíduos que sofrem de osteoartrite, artrite reumatóide, alergias crónicas e
diabetes [77]. No entanto, a obstipação é frequentemente negligenciada nos cuidados de saúde,
e os profissionais de saúde raramente prestam atenção suficiente até esta se tornar um problema
grave para o utente [77]. Adicionalmente, a obstipação acaba por ter um impacto económico
significativo. Nos EUA, por exemplo, estima-se que ocorrem 2,5 milhões de consultas médicas e
100.000 hospitalizações anualmente como consequência desta condição clínica [78].
Torna-se, portanto, imperativo uma maior valorização e atenção a esta problemática,
sendo importante a contribuição dos profissionais de saúde para o melhor esclarecimento da
população relativamente à mesma.
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3.2.

Obstipação
A Obstipação é um distúrbio GI comum [79]. Consiste numa alteração considerável nos

hábitos intestinais, nomeadamente baixa frequência de defecação que, apesar de ser muito
variável de indivíduo para indivíduo, situa-se, em condições normais, entre 3 vezes ao dia a 3
vezes por semana. Para além disto, a obstipação caracteriza-se pelo esforço associado à
evacuação, pela presença de fezes duras ou pela defecação aparentemente incompleta. Pode
apresentar-se através de episódios agudos, intermitentes ou crónicos (sintomas presentes
durante um período superior a 6 meses) [80].
Para uma definição uniformizada desta condição foram desenvolvidos critérios de
diagnóstico consensuais por especialistas. Os critérios diagnósticos de Roma estão em uso no
campo da gastroenterologia há mais de um quarto de século, desde sua primeira edição em
1990. Desde essa época, a compreensão dos transtornos GI evoluiu constantemente, e,
portanto, foi necessário atualizar os critérios periodicamente de forma a que estes estivessem a
par dos novos achados de pesquisa e da melhor compreensão dos padrões de sintomas e fatores
fisiopatológicos contribuintes [81]. Os critérios de diagnóstico desenvolvidos abrangem os cinco
principais distúrbios GI funcionais: síndrome do intestino irritável, obstipação, diarreia, inchaço/
distensão abdominal e distúrbio GI não especificado [82].
De acordo com os critérios de Roma IV, um individuo é diagnosticado com obstipação crónica
funcional/primária se apresentar a seguinte sintomatologia nos últimos 3 meses e durante um
período mínimo de 6 meses:
a) As fezes raramente serem soltas sem o uso de laxantes;
b) Critérios insuficientes para a síndrome do intestino irritável (SII);
c) Presença de 2 ou mais dos seguintes:

Esforço para evacuar em mais de 25% das

defecações, fezes fragmentadas ou endurecidas em mais de 25% das defecações, sensação
de evacuação incompleta em mais de 25% das defecações, sensação de obstrução anorretal
ou bloqueio em mais de 25 % das defecações, necessidade de manobra digital ou manual
para facilitar a evacuação em mais de 25% das defecações e/ou menos de 3 evacuações
por semana [82].

3.2.1. Causas
A patogénese da obstipação é multifatorial, com foco nas alterações na dieta ou hábitos
alimentares inadequados, particularmente o aporte escasso de fibra e líquidos, predisposição
genética, alteração da absorção e motilidade colorretal, bem como fatores comportamentais,
biológicos e medicamentosos (efeito adverso a um fármaco ou interações medicamentosas
resultantes da polimedicação). Por outro lado, o estilo de vida sedentário, a SII, a falta de
resposta ao impulso de defecar, e o trânsito intestinal lento foram identificados como fatores que
também poderiam contribuir para a maior predisposição de desenvolvimento da obstipação [79,
80].
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Para além da SII, diversas doenças/condições acabam por estar associadas à
obstipação, nomeadamente lesões a nível da medula espinhal, distúrbios musculoesqueléticos
(distrofia muscular), disfunção dos músculos pélvicos ou do esfíncter anal (musculatura não
relaxa como deveria dificultando a passagem das fezes), desidratação, lesões anais dolorosas
(hemorroidas e fissuras) e algumas alterações metabólicas, neurológicas e psiquiátricas [76, 79,
80, 83].
Adicionalmente, uma pessoa tem maior propensão para o desenvolvimento da
obstipação se apresentar os seguintes fatores de risco: sexo feminino, baixo nível
socioeconómico e cultural, condições fisiológicas como a gravidez ou idade avançada ou
alterações ao ritmo de vida como, por exemplo, aumento do stress ou realização de uma viagem
[80].

3.2.2. Tipos de obstipação
A obstipação pode ser uma situação pontual ou de carácter crónico. Quando crónica
pode ser dividida em duas categorias: funcional (primária) e secundária. A obstipação funcional
é definida pelos critérios diagnósticos de Roma IV e pode ser dividida em 3 grupos: obstipação
com trânsito normal, obstipação com trânsito lento e disfunções defecatórias [84].
No que diz respeito à obstipação com trânsito normal, há passagem das fezes pelo cólon
a um ritmo normal, e apesar dos indivíduos até poderem realizar evacuações diárias, os mesmos
apresentam dificuldade em evacuar, com fezes endurecidas e inchaço abdominal. Este grupo
sobrepõe-se frequentemente com os pacientes que experienciam SII, sendo que a distinção é
feita pela presença de dor/desconforto abdominal no paciente com SII. Relativamente à
obstipação com trânsito lento, esta ocorre mais frequentemente em mulheres e é caracterizada
por motilidade diminuída, o que leva ao aumento do tempo de permanência dos alimentos no
trato GI, vontade limitada de evacuar e/ou esforço para evacuar [84, 85]. Quanto à obstipação
causada pelas disfunções defecatórias, a mesma é caracterizada por disfunção do pavimento
pélvico ou do esfíncter anal. Há, portanto, estagnação prolongada dos constituintes fecais no
reto devido ao disfuncional relaxamento do esfíncter anal interno ou contração anómala do
esfíncter anal externo. Pacientes com disfunção do pavimento pélvico referem frequentemente
esforço associado à evacuação e perceção de defecação incompleta. Por vezes, este grupo de
doentes necessita de pressão perineal ou vaginal para permitir a passagem das fezes [85]. Este
tipo de obstipação é menos provável de responder à terapêutica médica tradicional [84].
A obstipação secundária é causada por condições médicas, como por exemplo, doenças
a nível metabólico e endócrino, nomeadamente DM com neuropatia ou hipotiroidismo, ou uso de
medicamentos. As classes de fármacos que mais comummente têm como efeito adverso a
obstipação são os opioides, antidepressivos (ISRS e Tricíclicos), bloqueadores dos canais de
cálcio e anticolinérgicos [84, 85, 86].

3.2.3. Tratamento
3.2.3.1.

Aconselhamento Farmacêutico
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O tratamento de uma obstipação inclui, primeiramente, explicações tranquilizadoras,
começando por esclarecer as medidas não farmacológicas a nível dietético e comportamental
que poderão contrariar a condição em que o utente se encontra [80]. Para além disto, o doente
deve ser consciencializado/esclarecido relativamente a determinados tópicos. Primeiramente, o
farmacêutico deve alertar que não é obrigatoriamente sinal de obstipação não evacuar
diariamente. Adicionalmente, o utente não deve ignorar a urgência de defecar, nem estar com
pressa aquando da evacuação, devendo também evitar ser interrompido [80]. Havendo
possibilidade, é igualmente importante manter um horário regular de ida à casa de banho,
preferencialmente após as refeições, de forma a beneficiar do habitual aumento pós-prandial da
motilidade intestinal; principalmente no período da manhã, que é quando a atividade motora do
cólon é superior [80].

3.2.3.2.

Medidas não farmacológicas

Em termos alimentares, o incremento da ingestão de fibras juntamente a um aporte
adequado de fluídos normalmente são suficientes para restituir um normal funcionamento do
intestino na maioria dos doentes, nomeadamente nos que têm obstipação com trânsito intestinal
normal [80]. As fibras vegetais, que não são digeridas, absorvem água e as fezes acabam por
ganhar volume e plasticidade, o que acelera o trânsito intestinal. Os cereais integrais,
leguminosas, frutos e legumes frescos constituem os principais alimentos cuja ingestão deve ser
aumentada. O aumento da ingestão de fibra deve ser realizado de forma gradual, de modo a
alcançar um consumo diário entre 20-35 g. Para atingir a ingestão adequada de fibra, o utente
pode também ingerir farelo de trigo. Os efeitos são notórios ao fim de alguns dias, no entanto
podem demorar aproximadamente 4 semanas. Contudo, é importante que o consumo de farelo
seja inferior a 50g por dia, pois superior ao referido poderá levar a sintomas como meteorismo e
alterações na absorção de oligoelementos, como ferro e cálcio. Por outro lado, em doentes que
têm obstipação relacionada com trânsito intestinal lento, as fibras podem provocar dor e
distensão abdominais e flatulência [80]. O aporte hídrico e a prática de exercício físico,
nomeadamente aeróbico (caminhada, corrida ou natação, por exemplo) também constituem
medidas não farmacológicas que contrariam a obstipação. É importante que a ingestão de
líquidos por doentes insuficientes renais ou mesmo sob restrição de fluídos seja limitada [80].

3.2.3.3.

Laxantes

Enquanto se aguarda que as medidas não farmacológicas exerçam o seu efeito ou
quando as mesmas são insuficientes para normalizar a situação, pode ser necessário o uso de
um laxante. De uma forma geral, laxantes são substâncias que atuam diretamente no intestino
ou no conteúdo intestinal com o objetivo de aumentar a frequência da defecação ou facilitar a
passagem das fezes. Existem 5 grupos de laxantes: expansores de volume, osmóticos,
lubrificantes, estimulantes e emolientes [80].
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Fibras solúveis ou insolúveis, como a ispagula, o plantago ovata, a estercúlia, plantas
gomosas, o guar, a metilcelulose e o farelo constituem os laxantes denominados por expansores
de volume. O mecanismo de ação destes laxantes consiste na absorção de água e consequente
aumento da massa fecal, devendo se manter a ingestão adequada de água para evitar a
obstrução intestinal. Constituem a primeira escolha recomendada para o tratamento da
obstipação, já que o seu mecanismo de ação é o que mais se aproxima ao fisiológico, no que
toca à promoção da evacuação. Como podem demorar aproximadamente 3 dias a fazer efeito,
não estão indicados para o tratamento agudo [80].
Os laxantes osmóticos englobam os hidratos de carbono, como o lactitol, a lactulose, o
manitol e o sorbitol, o macrogol e os laxantes salinos, como o hidróxido de magnésio. Outros
laxantes salinos como o sulfato e o citrato de magnésio e o fosfato e o bifosfato de sódio estão
indicados exclusivamente quando é necessária uma célere evacuação do conteúdo intestinal,
como na preparação para procedimentos diagnósticos [80]. O mecanismo de ação dos laxantes
osmóticos engloba duas vertentes. Por um lado, estes provocam aumento da pressão osmótica
no lúmen intestinal, o que favorece a retenção de água, amolecendo e aumentando o volume
das fezes. Por outro lado, há o aumento do peristaltismo intestinal através de ácidos orgânicos
produzidos pelas bactérias do cólon, a partir da hidrólise dos hidratos de carbono utilizados como
laxantes. Os mesmos estão indicados em caso de ineficácia ou efeitos indesejáveis de um
laxante expansor de volume e, tal como estes, não são apropriados para o alívio rápido da
obstipação, já que usualmente demoram alguns dias a fazer efeito, exceto o hidróxido de
magnésio [80].
Os laxantes estimulantes podem dividir-se em 3 grupos: derivados antraquinónicos
(cáscara sagrada, sene, frângula, ruibarbo e aloé), derivados do difenilmetano (o bisacodilo, a
fenolftaleína e o picossulfato de sódio) e óleo de rícino. Este tipo de laxantes têm uma ação
irritante na mucosa intestinal, assim como, uma ação nas terminações nervosas a nível intestinal,
o que aumenta o peristaltismo. Estes acabam também por levar à secreção de água e eletrólitos
o que incrementa o volume do conteúdo intestinal. Após a toma, demoram cerca de 5-10 horas
para fazer efeito, sendo aconselhada a toma ao deitar para se verificar o efeito na manhã
seguinte [80]. Como efeitos secundários mais recorrentes destes laxantes temos dor abdominal
e diarreia. A sua utilização deve ser ocasional, após a falha de outros tipos de laxantes, sendo
que o uso prolongado não é aconselhado, visto que tal pode levar a desidratação, perdas
eletrolíticas, em particular de potássio, irritações intestinais, diarreias crónicas secundárias, má
absorção e melanose cólica [80]. Com efeito, o uso intensivo deste laxantes, principalmente de
derivados antraquinónicos, tem um efeito tóxico direto nas células epiteliais do cólon. Quando
estes se tornam ativos no intestino grosso, podem causar danos às células do revestimento do
intestino grosso, levando à morte celular. À medida que as células morrem, há deposição de
lipofuscina (pigmento escuro) nos macrófagos, condição denominada de melanose cólica [87].
Ao nível de laxantes lubrificantes temos essencialmente óleos minerais (ex. parafina),
sendo que a sua forma de atuação se baseia na lubrificação e amolecimento as fezes, por
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diminuição da reabsorção intestinal de água, demorando a atuar entre 6-8 horas após a toma.
Estes diminuem a consistência das fezes permitindo a evacuação sem esforço [80].
Por fim, os laxantes emolientes são surfactantes aniónicos (sais sódicos, potássicos, ou
cálcicos de docusato) que causam o amolecimento das fezes ao favorecerem a sua hidratação
pelos fluidos intestinais, sendo que permitem a manutenção de fezes pouco consistentes. A nível
nacional só estão disponíveis em formulações sujeitas a prescrição médica [80].
Em Portugal, existe uma elevada quantidade de opções terapêuticas de laxantes não
sujeitos a receita médica, através das quais um farmacêutico poderá aconselhar o utente
adequadamente (Anexo 22) [88].

3.3. Projeto
3.3.1. Objetivos e Metodologia
À medida que fui realizando o atendimento ao público, tive a oportunidade de constatar
que a dispensa de laxantes é algo muito recorrente, sendo que muitas vezes as pessoas pediam
aconselhamento de que medidas podiam adotar para combater a obstipação e o laxante que
melhor poderia resolver o seu problema. Então, achei pertinente a realização de um panfleto
(Anexo 23), no qual abordo o tema da obstipação, esclarecendo algumas das dúvidas que eram
mais recorrentes, de forma a complementar o aconselhamento e garantir que o utente fica em
posse da informação, visto que, durante o atendimento, os utentes acabam por não reter tudo o
que o farmacêutico expõe. Desta forma, sempre que dispensava um laxante, certificava-me
primeiramente do tipo de obstipação, de forma a dispensar o laxante adequado e abordar as
medidas não farmacológicas que o utente deveria adotar de acordo com a sua condição, e, ao
mesmo tempo, fornecia o panfleto.

3.3.2. Conclusão
Ao longo dos aconselhamentos que fui realizando no âmbito desta temática, acabei por
me aperceber que muitos dos utentes que recorriam aos laxantes estavam incluídos na faixa
etária superior aos 65 anos. Estes normalmente eram polimedicados e bastante sedentários,
dado as dificuldades de locomoção que muitos apresentavam. Neste tipo de obstipação, que
constatei ser crónica, é difícil a implementação de medidas não farmacológicas. Ainda assim, fiz
referência à importância de ingerir alimentos ricos em fibras, como arroz integral, leguminosas,
entre outros, e a ingestão adequada de água. Realcei, também, a importância de não contrariar
a vontade de evacuação e a criação de horários de ida à casa de banho, preferencialmente após
as refeições. Os utentes da farmácia reagiram de forma muito positiva, tanto aos
aconselhamentos que fui dando como aos panfletos que fui distribuindo. De facto, revelaram
bastante interesse nas dicas relativas a medidas não farmacológicas, assim como, o tipo de
laxantes que recomendava para cada situação em particular. Em suma, posso dizer que o
balanço deste projeto foi muito positivo, sendo que a abordagem aquando do atendimento dos
utentes me pareceu a melhor forma de abordar a problemática, tendo atingido o objetivos a que
me tinha proposto inicialmente.
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Conclusão
Os quatro meses de estágio profissionalizante na FCE foram cruciais para a conclusão
do MICF, na medida em que permitiram consolidar e complementar as valências adquiridas ao
longo do meu percurso académico. Por outro lado, este estágio deu-me a oportunidade de
aprimorar competências que durante o curso são menos abordadas, como a comunicação com
o utente ou a perceção de todo o mecanismo envolvido no funcionamento de uma farmácia
comunitária. Com efeito, de uma forma geral, o sucesso de uma terapêutica depende da
capacidade de comunicação do farmacêutico, nomeadamente na adaptação do seu discurso
com base técnico-científica ao utente que aconselha, e da disponibilização, em boas condições
de utilização, do medicamento ao utente, dependendo a mesma do bom funcionamento da
farmácia.
Chegando ao fim desta etapa, concluo que foi uma experiência bastante enriquecedora,
tanto a nível teórico como a nível prático, que me proporcionou, sem dúvida, um crescimento a
nível profissional e pessoal.
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Anexos
Anexo 1- Cronograma das Atividades desenvolvidas durante o estágio

Atividades desenvolvidas durante o estágio

Maio

Junho

Julho

Agosto

Armazenamento de Produtos e Reposição do Stock
Determinação e Avaliação de Parâmetros Bioquímicos
Receção e Realização de Encomendas
Preparação de Medicamentos Manipulados
Preparação Individualizada da Medicação (PIM)
Observação e Adaptação ao atendimento ao público
Atendimento ao público
Formações
Projeto 1 –Tema: Incontinência Urinária de Esforço nas
Mulheres
Projeto 2 – Tema: Rastreio Cardiovascular
Projeto 3 – Tema: Obstipação

Anexo 2- Espaço Exterior da FCE
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Anexo 3- Zona de atendimento ao público da FCE

Anexo 4- Gabinete de Atendimento Personalizado
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Anexo 5- Área de receção e verificação de encomendas

Anexo 6- Corredor contíguo à área de receção e verificação de encomendas com locais de
armazenamento de medicamentos e produtos de saúde

51

Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária

Anexo 7- Armazém
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Anexo 8- Laboratório
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Anexo 9- Recursos Humanos da FCE

Elementos da equipa da FCE

Funções

Drª Raquel Freitas

Diretora Técnica

Drª Elsa Moreira

Farmacêutica Adjunta

Drª Alexandra Freitas

Gestora/Ajudante Técnica

Fernanda Nogueira

Ajudante Técnica

Patrícia Silva

Técnica Superior de Farmácia

Lara Sousa

Técnica Superior de Farmácia

Catarina Marques

Técnica Superior de Farmácia

Catarina Nogueira

Técnica Superior de Farmácia

Ricardo Freitas

Responsável pela Farmácia Online

Sónia Guimarães

Auxiliar de Limpeza

Anexo 10- Exemplo de manipulado que realizei durante o meu estágio: Suspensão oral de
Trimetoprim a 1% (m/V)
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Anexo 11- Ficha de preparação do manipulado “Suspensão oral de Trimetoprim a 1% (m/V)”
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Anexo 12- Panfleto informativo sobre a IUE
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Anexo 13- Escala SCORE
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Anexo 14- Algoritmo clínico para avaliar risco cardiovascular

Anexo 15- Escala para o Cálculo do risco relativo nos jovens
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Anexo 16- Póster divulgado para o Rastreio Cardiovascular
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Anexo 17- Tabela fornecida aos utentes posteriormente à determinação dos parâmetros
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Anexo 18- Questionário realizado aos participantes do Rastreio Cardiovascular
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Anexo 19- Panfleto informativo sobre o Risco Cardiovascular
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Anexo 20- Compilação dos dados e parâmetros obtidos de cada participante do rastreio
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Anexo 21- Sumário da frequência dos fatores de risco modificáveis nos participantes

Frequência dos Fatores de Risco Modificáveis nos
Participantes
Hábitos Tabágicos

20%

Inexistência de Prática de Desporto
Regular

5%
20%

Consumo Excessivo de Bebidas
Alcoólicas
Pressão Arterial Elevada

5%

Glicemia Elevada

25%
14%

Colesterol Total Elevado

7% 4%
IMC > 25 kg/m2
Perímetro Abdominal acima dos
Valores Recomendados
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Anexo 22- Lista de Laxantes Não sujeitos a Receita Médica disponíveis em Portugal

Nome do Fármaco
Actolaxan® (Sandoz Farmacêutica, Lda.)

Agiocur® (BGP Products, Unipessoal Lda.)
Agiofibra® (BGP Products, Unipessoal Lda.)
Agiolax® (BGP Products, Unipessoal Lda.)

Bebegel® (BGP Products, Unipessoal Lda.)
Bekunis® (Roha Arzneimittel GmbH.)
Casenlax® (Casen Recordati, S.L.)
Cleenema® (Casen Recordati, S.L)
Colsanac® (Pierre Fabre Médicament Portugal,
Lda.)
Dagragel® (BGP Products, Unipessoal Lda.)
Dulcogotas® (Sanofi - Produtos Farmacêuticos,
Lda.)
Dulcolax® (Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.)
Duphalac® (BGP Products, Unipessoal Lda.)
Enterex® (Labialfarma - Laboratório de Produtos
Farmacêuticos e Nutracêuticos, S.A.)

Substância(s) Ativa(s)
Macrogol + Bicarbonato de sódio +
Cloreto de potássio + Cloreto de
sódio
Ispagula (tegumento) + Ispagula
(semente)
Plantago ovata (sementes)
Cassia angustifolia (fruto) +
Ispagula (mucilagem) + Plantago
ovata (sementes)
Glicerol
Bisacodilo + Sene
Macrogol
Fosfato dissódico + Fosfato
monossódico
lactulose
Gelatina + Glicerol
Picossulfato de sódio
Bisacodilo
Lactulose

Picossulfato de sódio

Evacol® (Moreno II - Produtos de Saúde, Lda.)
Forlax 10 g® (Ipsen Portugal - Produtos
Farmacêuticos, S.A.)
Fructines® (FEREL COMÉRCIO E REPRES., LDA)
Heslax® (Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.)
Importal® (Angelini Farmacêutica, Lda.)

Picossulfato de sódio
Macrogol

Lactulose Farmoz® (Farmoz - Sociedade Técnico
Medicinal, S.A.)
Lactulose Generis 666,7 mg/mL® (Generis
Farmacêutica, S.A.)
Lactulose Nocegap® (LDP Torlan, Lda.)

Lactulose

®

Lactulose Sandoz (Sandoz Farmacêutica, Lda.)
®

Laevolac (Ferraz, Lynce, Especialidades
Farmacêuticas, S.A.)
Laxido Laranja® (InterGal Pharma Ireland Limited)

Picossulfato de sódio
Macrogol
Lactitol

Lactulose
Lactulose
Lactulose
Lactulose

Laxodal® (Baldacci - Portugal, S.A.)

Macrogol + Bicarbonato de sódio +
Cloreto de potássio + Cloreto de
sódio
Picossulfato de sódio

Leite Magnesia Phillips® (Perrigo Portugal, Lda.)

Hidróxido de magnésio
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Maalox Plus® (Sanofi - Produtos Farmacêuticos,
Lda.)
Macrogol Ebeling & Assoc,® (Dr. Ebeling & Assoc.
GmbH)
Magolac® (Mylan, Lda.)

Melaxose® (Pharmasearch Ltd.)

Hidróxido de alumínio + Hidróxido
de magnésio + Simeticone
Macrogol
Macrogol + Bicarbonato de sódio +
Cloreto de potássio + Cloreto de
sódio
Lactulose + Parafina líquida +
Vaselina branca

Microlax® (Jaba Recordati, S.A.)

Citrato de sódio +
Laurilsulfoacetato de sódio

Moderlax® (Laboratórios Atral, S.A.)

Bisacodilo

®

Molaxole (Mylan, Lda.)

Movicol® (Norgine Portugal Farmacêutica
Unipessoal, Lda.)
Mucinum® (Generis Farmacêutica, S.A.)
Mucofalk® (Dr. Falk Pharma Portugal, Sociedade
Unipessoal, Lda.)
Normacol Plus® (Norgine Portugal Farmacêutica
Unipessoal, Lda.)
Normalax® (Labialfarma - Laboratório de Produtos
Farmacêuticos e Nutracêuticos, S.A.)
Parafinina® (Generis Farmacêutica, S.A.)
®

Perphyl (Laboratórios Basi - Indústria
Farmacêutica, S.A)
Picolax® (BGP Products, Unipessoal Lda.)
®

Pursennide (GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare Produtos para a Saúde e Higiene Lda.)
Solax® (Cuidafarma, Lda.)
®

Supositórios de Glicerina (Labialfarma Laboratório de Produtos Farmacêuticos e
Nutracêuticos, S.A.)
Verolax® (Angelini Farmacêutica, Lda.)
®

Xarope de Maçãs Reinetas (Sociedade
Farmacêutica Gestafarma, Lda.)

Macrogol + Bicarbonato de sódio +
Cloreto de potássio + Cloreto de
sódio
Macrogol + Bicarbonato de sódio +
Cloreto de potássio + Cloreto de
sódio
Cascara + Sene e outras
associações
Plantago afra
Bassorina + Amieiro negro
Bisacodilo
Parafina líquida
Lactulose
Picossulfato de sódio
Senosido A + Senosido B
Lactulose
Glicerol

Glicerol
Maçã reineta + Manitol + Sene
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Anexo 23- Panfleto Informativo sobre a Obstipação
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Resumo
No âmbito da conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, os estudantes têm
a oportunidade de realizar um estágio profissionalizante na área da Farmácia Hospitalar por um período
de 2 meses. Desta forma, durante o período compreendido entre 1 de março e 30 de abril, o nosso
grupo escolheu como local de estágio o Centro Hospitalar e Universitário do Porto- Hospital de Santo
António.
Durante o nosso estágio, sob a orientação da Dr.ª Bárbara Santos, foi-nos permitido conhecer
o funcionamento, de uma forma geral, dos serviços farmacêuticos e os diferentes setores que os
constituem. Com efeito, durante o período que tivemos nos diversos setores, podemos verificar a
polivalência de funções de que está incumbido o Farmacêutico Hospitalar, permitindo-nos uma maior
consciencialização da vertente prática da profissão. Desta forma, o estágio profissionalizante realizado
permitiu o nosso contato, como estudantes no período antecedente à entrada no mercado de trabalho,
com profissionais da área.
Como foi mencionado anteriormente, aquando do estágio, acompanhamos e participamos nas
atividades diárias dos vários setores que compõem os serviços farmacêuticos, sendo que cada
estagiária permaneceu num determinado setor durante uma semana.
O relatório que elaboramos está dividido em capítulos, em que cada um corresponde aos
serviços nos quais permanecemos durante o estágio:
•

Armazém dos Produtos Farmacêuticos;

•

Farmacotecnia;

•

Sistemas de Distribuição de Medicamentos;

•

Ensaios Clínicos;

•

Cuidados Farmacêuticos.
De uma forma geral, nos capítulos é apresentado o funcionamento de cada setor, as respetivas

instalações e as atividades que tivemos a oportunidade de observar e, em alguns casos, desenvolver.
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1. Introdução
Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) são departamentos incluídos nos organismos
hospitalares ou similares, com autonomia técnica e científica e que se regem pelas orientações dos
Órgãos de Administração dos Hospitais, aos quais estão subordinados [1]. Este departamento tem
como principal missão a garantia da manutenção da qualidade em todo o circuito do medicamento.
1.1.

Centro Hospitalar e Universitário do Porto
O Centro Hospitalar do Porto, E. P. E. foi criado pelo Decreto-Lei 326/2007, de 28 de setembro

de 2007 e resultou da fusão do Hospital Geral de Santo António com o Hospital Central Especializado
de Crianças Maria Pia e a Maternidade de Júlio Dinis e, posteriormente, passou também a integrar o
Hospital Joaquim Urbano (2011) e o Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães (2013).
Como Entidade Pública Empresarial, o CHUP é dotado de autonomia administrativa, financeira e
patrimonial, de acordo com o regime jurídico do setor público empresarial [2,3,4].
O CHUP é um hospital central, geral e universitário, com funções assistenciais de prestação de
cuidados diferenciados, de ensino pré e pós-graduado e de investigação na área da saúde. É o hospital
de primeira linha para a maior parte da população da cidade do Porto e hospital de referência para a
população dos distritos de Bragança e Vila Real e para os concelhos de Amarante, Baião e Marco de
Canaveses e concelhos a sul do Douro, pertencentes aos distritos de Aveiro e Viseu [5].
1.2.

Serviços Farmacêuticos
Os SFH são os responsáveis por, em contexto hospitalar, assegurar a terapêutica

medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, promover ações
de investigação científica e de ensino e são parte integrante da equipa de cuidados de saúde. Também
fazem parte das competências dos SFH a gestão de medicamentos e outros produtos farmacêuticos,
a implementação e monitorização da política de medicamentos, definida no Formulário Hospitalar
Nacional de Medicamentos e pela Comissão de Farmácia e Terapêutica; a gestão do medicamento
experimental e dos dispositivos necessários à sua administração, assim como os demais
medicamentos já autorizados necessários ou complementares à realização dos ensaios clínicos [1].
No CHUP, os SF são dirigidos pela Drª Patrocínia Rocha e estão divididos em 6 unidades de
serviço: Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), Unidade
de Produção, Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA), Distribuição Individual em Dose Unitária
(DIDDU) e Ensaios Clínicos (EC); cada uma destas unidades segue diretrizes e instruções de trabalho
específicas. Este serviço conta com 23 Farmacêuticos/Técnicos Superiores de Saúde, 27 Técnicos
Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, 16 Assistentes Operacionais e 3 Assistentes Técnicos, sendo
a qualidade do trabalho desenvolvido garantido pelo Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a
norma ISO 9001:2015. Os SF dispõem de um sistema informático denominado “Gestão Hospitalar de
Armazém e Farmácia” (GHAF), no qual está centralizada toda a informação e comunicação, no que
concerne ao circuito do medicamento, entre unidades farmacêuticas, serviços hospitalares e
profissionais de saúde.
Para além das funções inerentes aos SF, os farmacêuticos também têm funções em algumas
comissões multidisciplinares da organização do CHUP: na Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT),
é constituída equitativamente por médicos e farmacêuticos e tem como principais missões a promoção
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do uso racional do medicamento na instituição, bem como selecionar as alternativas terapêuticas
previstas no Formulário Nacional de Medicamentos e a ser disponibilizadas pelo centro hospitalar e
estabelecer e monitorizar o cumprimento das normas de utilização dos medicamentos emitidas pela
Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica; na Comissão de Ética e na Comissão de Controlo e
Infeção Hospitalar, ambas com um farmacêutico [6].
É, ainda, de salientar que o CHUP está acreditado pelo CHKS (Caspe Healthcare Knowledge
Systems), como é possível comprovar através do Anexo 1 e que nove serviços do hospital, incluindo
os SF, estão acreditados pelas normas ISO.
1.3.

Organização do Estágio
O estágio decorreu nos meses de março e abril, em que foi cumprida uma rotação semanal

entre cada unidade dos SF (Anexo 2). Na primeira semana, foram-nos apresentados os diversos
serviços, bem como as suas funções e modos de funcionamento. Nas semanas subsequentes, a
permanência nos diferentes serviços consistiu na observação das atividades desenvolvidas e na
participação em algumas tarefas, sempre com supervisão de um farmacêutico. Deste modo, foi-nos
possibilitado conhecer o funcionamento de cada unidade e de contactar com as diferentes equipas de
trabalho e, assim, uma melhor compreensão da dinâmica e da realidade dos serviços farmacêuticos de
um hospital de grande dimensão.
2.
2.1.

Circuito do Medicamento

Armazém de Produtos Farmacêuticos
APF-1001 é o armazém central de medicamentos e outros produtos farmacêuticos do hospital

e é o local onde acontece a primeira etapa do Circuito do Medicamento (CdM). O APF tem como
objetivo a aquisição de medicamentos e de produtos farmacêuticos (PF), bem como a sua receção,
armazenamento, conservação, controlo de stocks e de prazos de validade (PV) [7,8].
Para a gestão e reposição de stock’s no APF utiliza-se o sistema Kanban. Este sistema de
reposição funciona através de cartões, tal como demonstrado no (Anexo 3) que identificam o
medicamento/PF através de uma breve descrição, o ponto de encomenda (o stock mínimo do produto
no armazém até nova encomenda), a quantidade a encomendar após se atingir esse mesmo ponto de
encomenda, o código de barras e a sua localização. Este cartão é retirado quando se atinge o ponto
de encomenda e sinaliza a necessidade de um pedido ao fornecedor [9]. A cor do kanban varia com o
produto [10], havendo também Kanbans específicos para a UFA (Anexo 4) e para a UFO, sendo:
o Kanban azul- Produtos antisséticos
o Kanban azul-claro Soros
o Kanban roxo- Nutrição
o Kanban bordeaux- Geral/APF
o Kanban vermelho- Estupefacientes
o Kanban cinzento- Produtos de contraste de R/X

2.1.1 Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos
A aquisição de medicamentos e PF é conseguido através do sistema Kanban que quando
atingem o ponto de encomenda são retirados e colocado no local designado de “produtos a
encomendar” no APF. Seguidamente o farmacêutico responsável insere o código e a quantidade a
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encomendar na lista comum (Anexo 5) e o Kanban é colocado na caixa “produtos encomendados” que
se encontra no local de receção de encomendas. Esta lista comum é posteriormente partilhada ao SA
que emite a nota de encomenda aos fornecedores habituais. De salientar que apenas podem ser
encomendados produtos que estejam autorizados pelo CHUP e que estejam no FHNM e, caso hajam,
exceções elaboradas pela CFT [8].
Para além de dos fornecedores habituais, podem também ser solicitados à Farmácia Lemos
[11], manipulados, medicação esporádica e medicação que esteja em falta no CHUP por estar esgotado
no fornecedor. Em situações mais urgentes, elabora-se um pedido de empréstimo de medicamentos
que consiste num pedido de medicamento/PF ao exterior quando o mesmo não existe nos SF ou em
qualquer serviço clínico do hospital. Nesta situação são emitidas duas vias: uma para a entidade de
destino e outra é arquivada na pasta “Pedidos de empréstimo do hospital”, simultaneamente imprimese a guia de transporte. Da mesma forma que existe os pedidos de empréstimo, também existe o
oposto, a cedência de medicamentos ao exterior [12, 13].
Adicionalmente, pode ainda ser fundamental adquirir medicamentos que não estejam quer no
FHNM nem nas adendas, assim, e caso não exista AIM, é solicitada uma Autorização de Utilização
Especial (AUE) ao INFARMED.
2.1.2.

Receção de medicamentos e outros produtos farmacêuticos
A receção e conferência de encomendas (Anexo 6) garante que os produtos recebidos estão

em conformidade com o pretendido. Quando chega a encomenda o AO prepara-a para conferência,
colocando os medicamentos ou PF no local estipulado com o respectivo kanban, para ser conferida
pelo TDT e anexa os documentos (guia de remessa, faturas e a respectiva nota de encomenda).
Compete ao TDT responsável pela receção conferir se a encomenda pertence ao hospital, comparar a
mercadoria entregue e faturada com a que foi pedida e constante na adjudicação (nota de encomenda),
dando sempre prioridade aos produtos de frio. Seguidamente, o TDT verifica o lote e o PV dos
medicamentos ou PF, o destino da encomenda (APF ou outros armazéns) e do estado de embalagem.
De salientar que o prazo de validade é superior a 6 meses. Caso não se verifique esta condição, a sua
receção pode não ser aceite, exceto se existir garantia de troca por produtos com um PV mais alargado.
Por fim, coloca a etiqueta “CONFERIDO” e enviar a documentação para o SA para dar entrada no
GHAF.
Relativamente aos medicamentos derivados do plasma humano deve-se, aquando da sua
receção, verificar a presença do certificado do INFARMED- Certificado de Autorização de Utilização de
Lotes (CAUL), o qual deve ser digitalizado para uma pasta informática partilhada denominada por
FARMAGERAL. As matérias-primas (MP) devem ser acompanhadas pelo Boletim de análise que
comprova a qualidade do lote que será enviado para o responsável da produção que averigua a sua
conformidade. Quanto aos Estupefacientes e Psicotrópicos, estes são enviados para o Farmacêutico
responsável para serem armazenados em sala fechada própria (Anexo 7) com acesso restrito.
2.1.3.

Armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos

No APF, os medicamentos/PF estão em estantes por ordem alfabética segundo a DCI, existindo
um local destinado exclusivamente a manipulados, colírios, pomadas oftálmicas, gotas nasais e
contrastes de raio-X, um local destinado a produtos de nutrição artificial, um local para o material de
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penso e um local destinado ao excesso de stock da UFA. Para além disto, existe ainda uma sala
fechada com acesso restrito (Anexo 7) para o armazenamento dos Estupefacientes, uma câmara
frigorífica (Anexo 8) para medicamentos termolábeis e por fim uma zona destinada a produtos de
grande volume (Anexo 9). Os CTX após receção vão diretamente para a UFO. O AO procede à
arrumação [14] nos respetivos locais segundo a metodologia FEFO (First Expired First Out) (Anexo 10),
primeiro vê a localização do produto e de seguida confere o PV, se for igual ao que está na prateleira
arruma se for diferente, arruma o produto com PV mais curto à direita do restante, uma vez que as
regras de aviamento [15] especificam que primeiro se deve retirar da direita para a esquerda e da frente
para trás. No fim, colocar o Kanban no ponto de encomenda.
2.1.4.

Gestão de stocks

A Gestão de stocks é um passo crucial para garantir que existe o medicamento certo, no momento
certo para a pessoa certa para assim não se interromper o CdM. O controlo de PV é uma medida de
gestão de stock, que indica que se deve elaborar uma listagem para verificação e controlo dos PV dos
medicamentos/PF com pelo menos 3 meses de antecedência, na última semana de cada mês [16].
Aqueles cujo PV expirou devem ser devolvidos ao fornecedor, se não for aceite são incinerados por
entidade própria [17].
Outras medidas envolvidas na gestão de stock são: reposição por Hospital Logistic System (HLS),
que consiste na troca de caixas (SUC) vazias por caixas cheias, em que a reposição é feita no próprio
local após contagem das unidades consumidas e a reposição por Kanban. Também o sistema
informático, GHAF, contribui para a gestão de stock, em que é elaborado inventários que permitem
comparar se o stock informático corresponde ao real [18,19].
2.1.5.

Balanço do trabalho na unidade do APF
Na nossa passagem pelo APF, tivemos oportunidade de dispensar hemoderivados e epoetinas

e preenchemos a lista comum para enviar para o aprovisionamento.

2.2. Sistemas de Distribuição de Medicamentos
2.2.1. Unidade de Farmácia de Ambulatório
A UFA permite a que um maior número de pessoas possa proceder ao seu tratamento em regime
de ambulatório [20]. Um dos objetivos da UFA é garantir o acesso de PF’s de custo elevado e de alto
risco a pessoas que tiveram alta precoce, permitindo, minimizar os custos de internamento e o risco de
infeções nosocomiais para o paciente. Por outro lado, torna-se crucial que na altura do atendimento, o
farmacêutico proceda a um acompanhamento do paciente de forma a controlar a terapêutica para assim
evitar PRM e/ou RNM, permitindo para uma maior adesão à terapêutica [1].
De acordo com o Decreto-Lei n.º 288/2001, de 10 de novembro, todos os medicamentos
distribuídos na UFA têm uma comparticipação de 100% e exige ao hospital que detenha condições
apropriadas para a sua distribuição e confidencialidade [1,21].

i.

Disposição da UFA
A UFA apresenta (Anexo 11 e 12) uma sala de espera, uma zona de atendimento com 3

balcões individualizados de modo a garantir a confidencialidade dos utentes, têm ainda um gabinete
ao qual é atribuído o 4º balcão de atendimento. A UFA trabalha das 9h às 17h de segunda a sexta-
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feira, através de um sistema de senhas informatizado. É de salientar que os funcionários em serviço,
quando devidamente identificados, têm atendimento preferencial [22].
Relativamente à organização da medicação (Anexo 13), esta encontra-se em gavetas dividida
pelas patologias e dentro desta está organizada alfabeticamente segundo o DCI. Existe também
medicação termolábil (Anexo 14) que se encontram guardada em frigoríficos, nutrição e anti-infeciosos
guardados em estantes (Anexo 15) e uma prateleira com documentação. No gabinete de atendimento
(Anexo 16) encontra-se um armário fechado com tratamento anti-viral e para a hepatite C. A reposição
de stock dos PF’s é feita segundo o sistema Kanbans.

ii.

Prescrição médica e validação
Na UFA, os doentes ou os seus cuidadores (se preencheram o termo de responsabilidade)

(Anexo 17) apresentam uma prescrição médica que será verificada pelo farmacêutico, para ver se
cumpre as exigências necessárias à sua dispensa, segundo os diplomas legais e as autorizações da
Direção Clínica, do Conselho de Administração, da CFT e da CES. No ato da validação, o farmacêutico
deve verificar os seguintes critérios: prescrição eletrónica elaborada de acordo com as normas
estabelecidas; modelo apropriado para a prescrição médica para a UFA; identificação do utente como
o nome, número de processo, sistema de saúde e respetivo número; designação do medicamento pela
sua DCI; forma farmacêutica, dose, frequência e via de administração; especialidade médica emissora
da prescrição; data da próxima consulta; identificação e assinatura do prescritor e, por fim, identificação
do diploma legal a que obedece a prescrição médica. A prescrição médica é válida até 1 mês após a
sua emissão, se se detetar alguma inconformidade, não se pode proceder à dispensa de medicamentos
sem se regularizar a situação [22,23].
No CHUP as prescrições são na maioria eletrónicas havendo, no entanto, algumas exceções
como é o caso dos serviços de Gastroenterologia e Nutrição e a dispensa de medicamentos
Hemoderivados (Anexo 18). Neste último a prescrição é efetuada em impresso modelo nº1804
devidamente preenchido com o registo de lotes e CAUL [24].

iii.

Dispensa de Medicamentos e PF
A dispensa de medicamentos pela UFA ocorre nas seguintes situações: medicamentos cuja

dispensa se encontra autorizada por diplomas legais, com ou sem restrições impostas pelo CHUP;
medicamentos sem diplomas legais que autorizem a sua dispensa porém apresentam deliberações
específicas, autorizados pelo Conselho de Administração do CHUP; medicamentos no âmbito de uma
alta precoce com autorização pela Direção Clínica ou quando nem tem diplomas legais nem
deliberações específicas é emitido um pedido à CFT e a autorização se dá “caso a caso” [25].
A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório obedece aos seguintes critérios: é
fornecido qualquer medicamento até 3 meses, desde que não ultrapasse os 100€ para os residentes
na área do Porto e até aos 300€ para utentes que residem fora do Distrito do Porto. Acima destes
valores, será apenas fornecido para 1 mês. Relativamente aos doentes transplantados renais ou
hepáticos, o fornecimento dos imunossupressores é até 3 meses. No entanto, o número de dias de
tratamento, a embalagem e os stocks disponíveis também pesam na decisão. De salientar que qualquer
exceção necessita de autorização pela Direção Clínica [26]. Caso a medicação não tenha sido toda
dispensada, emite-se um documento com a medicação pendente.
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A dispensa de medicamentos deve ser sempre acompanhada de um esclarecimento sobre a
correta utilização do medicamento de forma a promover a adesão à terapêutica. Caso seja necessário,
o farmacêutico fornece acessórios necessários à administração como seringas ou contentores de risco
biológico e bolsas térmicas para o transporte de medicamentos de frio [27,28].
A UFA dispensa medicamentos de uso exclusivo hospitalar destinados ao tratamento de
utentes externos ao CHUP seguidos em clínicas ou médicos particulares com artrite reumatóide,
espondilite anquisolante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas
[29].

iv.

Venda de Medicamentos
Segundo o Decreto-Lei nº 206/2000, de 1 de Setembro, as farmácias hospitalares podem

dispensar medicamentos ao público, quando há circunstâncias que limitam o acesso ao medicamento,
como risco de descontinuidade do produto, ou quando o atendimento em serviço de urgência hospitalar
se mostre necessária a imediata acessibilidade ao medicamento. A venda ao público só é efetuada
com a apresentação da respetiva prescrição médica, que deve apresentar pelo menos três carimbos
de farmácias comunitárias que comprovem a rutura do medicamento [30,31].

v.

Devolução de Medicamentos
Os utentes podem devolver a medicação no ambulatório que será posteriormente guardada em

local próprio denominado “Devolução de Medicamentos” com o nome de quem os recebeu, o dia e o
número do processo do doente. Compete ao farmacêutico avaliar as condições dos medicamentos
devolvidos e decidir se os aceita ou não segundo diversos critérios: averiguar a origem e as condições
de conservação, verificar a embalagem primária e secundária, o PV, os medicamentos em unidose
devem ter os blisters identificados com o DCI, FF, dosagem, lote e PV. São automaticamente rejeitados
os medicamentos de frio, uma vez que não se pode garantir a sua conservação, e os medicamentos
multidose como pomadas ou colírios. Quando rejeitados os medicamentos são colocados em
contentores vermelhos e corretamente eliminados. A medicação com condições adequadas, mas que
não é aproveitada pelos SF é doada aos “Médicos do Mundo” [32].

vi.

Balanço do trabalho na unidade da UFA
Na semana que passamos na UFA acompanhamos um farmacêutico no respetivo balcão de

atendimento, observámos a validação de prescrições médicas e o seu aviamento, bem como todo o
ato farmacêutico inerente. Tivemos a oportunidade de visualizar a dispensa de hemoderivados bem
como a validação de algumas prescrições manuais, nutrição e de tratamentos com talidomida. Tivemos
oportunidade de visualizar os pedidos para a produção dos SF.

2.2.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária
Nos SF do CHUP é realizada a Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) de
medicamentos e produtos farmacêuticos para utentes que se encontram em regime de internamento
nos Serviços Clínicos. Neste setor, o Farmacêutico tem como função a interpretação e validação da
prescrição médica. O principal objetivo do mesmo é otimizar os resultados da farmacoterapia,
potencializando a efetividade da mesma e minimizando ao máximo o risco de aparecimento de efeitos
adversos [33]. Desta forma, os elementos desta equipa têm uma oportunidade de intervir ativamente
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na maior segurança do CdM, evitando o aparecimento de PRMs, e permitindo uma maior racionalização
dos custos [1,33].
Uma vez que as prescrições são dirigidas a utentes que se encontram internados, estas
encontram-se em estado de atualização constante. Consequentemente, a DIDDU é realizada
diariamente para as 24h horas seguintes, através do GHAF, o que possibilita a gestão das alterações
de prescrições, com a exceção de sábados e vésperas de feriados em que as prescrições são
preparadas e enviadas para 48 horas [1].
As instalações do serviço da DIDDU comportam duas salas. Uma das salas constitui um
gabinete onde se encontram os farmacêuticos. Neste são realizadas, através de computadores, as
listas e etiquetas necessárias para a preparação da medicação. A outra sala é o local onde é preparada
a terapêutica para cada doente pelos TSDT.
i. Prescrições Médicas
A prescrição médica varia de acordo com o tipo de medicação realizada pelos doentes internados
nos serviços clínicos. Relativamente à medicação em geral, anti-infeciosos, nutrição artificial e antídotos
em doentes internados com DIDDU, a prescrição é realizada de forma eletrónica no módulo de
Prescrição Eletrónica do CdM. No entanto, nos antídotos, a prescrição do doente com DIDDU pode
também ser realizada em impresso próprio (IM.SFRA.GER.013) (Anexo 19).
No que diz respeito aos hemoderivados, material de penso e estupefacientes e psicotrópicos,
a prescrição é sempre feita em impresso próprio. Para a prescrição de hemoderivados, que é válida
por 24 horas, é utilizado o modelo nº 1804 da INCM (Anexo 18). Quanto ao material de penso, a
prescrição é realizada no impresso IM.SFRA.GER.030 (Anexo 20) e é válida por um período de 8 dias
[33]. Por fim, relativamente à prescrição de estupefacientes e psicotrópicos, o impresso utilizado é o
modelo nº 1509 da INCM (Anexo 21), o mesmo deve vir assinado por um médico do serviço requisitante
e vir acompanhado do impresso IM.SFAR.GER.113/0 (registo de Receção de Prescrições de
Estupefacientes e Psicotrópicos nos Serviços Farmacêuticos) [34].
ii. Validação e monitorização de prescrições médicas
Quando as prescrições são enviadas pela via eletrónica, através do software GHAF, ficam
agrupadas de acordo com o serviço de internamento de origem. Desta forma, os TSS iniciam a
validação das prescrições médicas, cumprindo uma ordem de trabalho pré-estabelecida que indica os
serviços de internamento que irão obter primeiramente a validação e consequente preparação da
medicação [34]. No entanto, existem prescrições assinaladas como urgentes, possuindo estas
prioridade face à ordem de validação previamente estabelecida [35]. Existe também o Portal Interno
que permite uma interação mais eficaz e rápida entre farmacêuticos e enfermeiros, sendo que este é
utilizado pelos últimos para a requisição de medicação não enviada ou não planeada.
Todas as prescrições médicas devem ser validadas tendo em conta o Formulário Hospitalar
Nacional de Medicamentos, a Adenda e as Deliberações da CFT. É através destas que se estabelecem
as Políticas de Utilização de Medicamentos que melhor asseguram a segurança e eficácia da
terapêutica farmacológica. Na prescrição médica, independentemente do seu formato, devem constar
os seguintes dados: identificação do doente (nome, nº do processo, Serviço, nº da cama); designação
do medicamento pela Denominação Comum Internacional (DCI); forma farmacêutica, dose, frequência,
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via de administração e duração do tratamento (quando aplicável); data e hora da prescrição e
identificação do prescritor. Essencialmente, a validação de uma prescrição médica consiste em verificar
se a farmacoterapêutica prescrita para o doente está adequada à sua condição , se o medicamento é
necessário para a patologia que o doente apresenta; adequado, de modo a evitar, por exemplo,
possíveis reações adversas ou interações medicamentosas; se a posologia está adequada ao doente
em causa e se o mesmo tem condições de realizar a toma do fármaco em questão de forma correta.
Cada vez que o farmacêutico tem a necessidade de intervir na farmacoterapia, a sua intervenção
deverá ser efetuada através do CdM, pelo preenchimento do campo “Observações da Farmácia”
(Anexo 22). Todas as intervenções devem ser impressas e arquivadas. Se a intervenção farmacêutica
for relativa a uma prescrição em formato de papel, o farmacêutico deve registar a sua intervenção no
impresso IM.SFAR.GER.012 [33].
iii. Dispensa de medicamentos e de produtos farmacêuticos
Posteriormente à validação das prescrições médicas pela via GHAF ou manual, os
TSS fazem o débito no software GHAF da medicação que irá ser dispensada por doente. São, então,
realizadas listagens da medicação a ser dispensada para cada serviço de internamento após débito.
Inicialmente, são emitidas listas com revertências, dado que a medicação dos doentes poderá sofrer
alteração durante o dia. Com efeito, caso haja modificações na farmacoterapêutica entre o momento
de aviamento e de entrega, imediatamente antes da entrega da medicação nos respetivos serviços
clínicos, são efetuadas manualmente as alterações à unidose. Por outro lado, na eventualidade de se
verificarem revertências e a medicação já ter sido dispensada, os TSS emitem novas listas sem
revertências que incluem as alterações propostas, sendo simultaneamente impressas etiquetas com a
medicação, que o TDT prepara e coloca em envelopes fechados que são colocados nas caixas SUC®
(Anexo 23) do respetivo serviço e transportados pelos mensageiros [34]. O processo de aviamento da
medicação é feito de forma manual e semiautomática pelos TDT a partir da lista realizada pelos TSS
(salvo exceções) [33].
A dispensa manual do stock do serviço da DIDDU faz-se a partir da medicação que se encontra
nas torres (medicamentos de menor rotatividade) (Anexo 24) e nas células (medicamentos de maior
rotatividade) (Anexo 25) [36]. Quanto ao aviamento semiautomático, este realiza-se através de um
dispensador automático de medicamentos, o Pharmapick® (Anexo 26), que é constituído por um
conjunto de gavetas, em que cada uma possui um medicamento. A dispensa pelo Pharmapick® não é
feito por pessoa, mas sim por medicamento, ou seja, quando é selecionado um fármaco, este vai ser
distribuído para todas as pessoas que o têm no seu esquema terapêutico diário. Ambos os processos
de aviamento terminam com colocação da medicação unitária em cassetes (gavetas), cada uma
pertencente a um doente, estando estas identificadas com o serviço, número da cama, nome do doente
e número de processo [35]. O conjunto de cassetes que estão destinadas ao mesmo serviço clínico
constituem uma mala, sendo que um conjunto de malas compõem um carro (Anexo 27).
No entanto, alguns serviços clínicos apresentam um stock de medicamentos e, nesse caso,
mesmo havendo prescrição com posterior validação da mesma, a medicação não é enviada. Com
efeito, para o Serviço de Cuidados Intensivos, Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente e Unidade
de Cuidados Intermédios da Urgência, apesar da prescrição ser igualmente avaliada na globalidade,
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apenas são enviados medicamentos anti-infeciosos, imuno-moduladores, nutrição artificial, material de
penso, e outros medicamentos que não estejam presentes no stock do Serviço. No que toca às
prescrições de insulinas, estas são validadas, mas não dispensadas pelo serviço da DIDDU, visto que
são medicamentos de utilização generalizada nos Serviços Clínicos, que sofrem alterações frequentes
na sua posologia, integrando normalmente os protocolos dos serviços [33].
A dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos assim como de medicamentos
hemoderivados destinados aos doentes internados nos diferentes Serviços Clínicos, aos Blocos
Operatórios e ao Serviço de Urgência é da competência do farmacêutico. A dispensa dos
estupefacientes e psicotrópicos está regulada pelo Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de janeiro. O
farmacêutico responsável recebe a prescrição dos medicamentos e realiza o débito dos
estupefacientes/ psicotrópicos a dispensar no CdM. A partir das requisições emitidas no CdM, o
farmacêutico realiza o aviamento. Posteriormente, efetua a conferência dos documentos e dos
medicamentos aviados e procede à assinatura das requisições e das respetivas guias.
A dispensa de medicamentos Hemoderivados é realizada ao abrigo do Despacho Conjunto nº
1051/2000 (2ª série) de 14 de setembro dos Ministérios da Defesa Nacional e da Saúde. Não é realizada
a dispensa de qualquer hemoderivado cuja prescrição não venha devidamente preenchida e
acompanhada de autocolantes identificativos do doente em causa ou cujo doente não possua nº de
processo. Após a confirmação de que todos os requisitos necessários para o aviamento foram
cumpridos, cada unidade de medicamento hemoderivado é dispensada com o autocolante identificativo
do respetivo doente. A dispensa de medicamentos Hemoderivados é acompanhada do preenchimento
do quadro C do impresso, sendo efetuado o registo do nº do lote dispensado, bem como do Certificado
de Autorização de Utilização do respetivo lote (CAUL), de forma a assegurar a rastreabilidade dos lotes
administrados a cada doente. Simultaneamente, o farmacêutico deve realizar o débito do medicamento
hemoderivado dispensado no CdM de forma a garantir a rastreabilidade informática do mesmo [36].
iv. Balanço do trabalho na unidade da DIDDU
Durante a semana que permanecemos neste serviço, tivemos a oportunidade de assistir e
participar diariamente na validação de medicamentos e produtos farmacêuticos prescritos e, em alguns
casos, verificar a intervenção farmacêutica pela deteção de erros ou levantamento de dúvidas relativos
às prescrições. Validámos, também, requisições de estupefacientes/psicotrópicos e de hemoderivados,
através do preenchimento dos impressos próprios. Relativamente ao processo de dispensa, realizamos
o débito via GHAF de estupefacientes e psicotrópicos e, posteriormente, numa sala alocada no APF
(Anexo 7), de acesso restrito a farmacêuticos, efetuamos o aviamento dos mesmos em caixas fechadas
identificadas com o serviço clínico a que estavam destinadas (Anexo 28). Realizamos ainda uma visita
à sala onde ocorre a dispensa manual e semiautomática, através do Pharmapick®, da medicação, onde
nos foi explicado a dinâmica do aviamento elaborado pelos TDT.

2.2.3. Distribuição Clássica
A distribuição clássica consiste no fornecimento de medicamentos e de outros produtos
farmacêuticos de modo a garantir a reposição de stock em quantidades previamente estabelecidas e
por um determinado período de tempo, num serviço que tenha solicitado um pedido ao APF, em formato
eletrónico ou manual. Encontra-se dividida em 3 circuitos de distribuição (A, B e C) que são
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responsáveis pelo fornecimento ao CMIN, HJU, UFA, UFO, Blocos, Serviços Clínicos, Consultas e
VMER.
Esta reposição de stocks pode ser realizada de 3 modos:

1. pelo HLS, que consiste numa troca de caixas vazias por caixas cheias, de acordo as
quantidades estabelecidas entre os Serviços Clínicos e os Serviços Farmacêuticos;

2. por reposição de stocks nivelados, que consiste na reposição das unidades
consumidas;

3. por reposição de stocks por Kanban. [18]
A reposição do Pyxis Medstation® é também da responsabilidade do APF e é feita usando o
método de reposição de stocks nivelados. O Pyxis é um sistema semiautomático de dispensa de
medicamentos e onde os mesmos se encontram armazenados. De forma a tornar eficiente o acesso à
medicação, este sistema encontra-se na Unidade de Cuidados Intensivos e no Bloco Central [37].

i. Balanço do trabalho na unidade de Distribuição Clássica
Durante o período em que estivemos no APF, foi possível realizarmos a preparação de várias
encomendas para diversos serviços, como por exemplo, o CMIN, UFA, entre outros; auxiliamos no
aviamento de medicação para alguns serviços e participamos na reposição dos seus stocks, quer pelo
sistema de Kanban quer pelo sistema Pyxis Medstation®.

2.3.

Farmacotecnia
Os SF do CHUP possuem um sector designado por Farmacotecnia que consiste na produção

de medicamentos. Este serviço tem como objetivos permitir a terapêutica de doentes individuais e
específicos (ex: fórmulas pediátricas), a reembalagem de doses unitárias sólidas e a preparação de
estéreis ou citotóxicos individualizados. Com efeito, os manipulados produzidos a este nível são
preparações estéreis, nomeadamente, bolsas de NP, medicamentos fracionados, intravítreos, colírios,
medicamentos para Ensaios Clínicos (EC) e CTX (manipulados na UFO), e preparações não estéreis.
Aquando da produção destas formas farmacêuticas (FF) são cumpridas as Boas Práticas de Fabrico
de Medicamentos Manipulados, de modo a garantir a segurança e eficácia das mesmas, ao menor
custo possível [1].
2.3.1

Produção de manipulados estéreis
O fabrico de manipulados estéreis, nos quais estão incluídos os medicamentos estéreis,

nutrição parentérica e citotóxicos, deve ser realizado em ambiente assético de forma a manter a sua
esterilidade, sendo da responsabilidade do farmacêutico assegurar que tal ocorra [38]. No início e no
final de cada sessão, o interior da CFLv e a mesa de trabalho devem ser limpos com compressas
esterilizadas embebidas com álcool a 70º e deve-se também efetuar o controlo diário das pressões das
salas, sendo as ações descritas da responsabilidade do TDT [39].

A. Produção de medicamentos estéreis
Os medicamentos estéreis são produzidos para o setor Distribuição, para a DIDDU ou para a
reposição de stocks de colírios fortificados, cefuroximas injetáveis intraoculares e morfinas (pedido para
preparação via kanban), ou são cedidos a clientes externos.

i. Espaço Físico
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As instalações onde se realiza a produção dos medicamentos estéreis e também da nutrição
parentérica são constituídas por uma sala negra (Anexo 29), onde se efetua a higienização asséptica
das mãos e se coloca os sapatos de bloco operatório, touca e máscara. Posteriormente, há a sala
cinzenta (Anexo 30), onde se é colocada a bata cirúrgica impermeável e feita a descontaminação das
mãos com desinfetante apropriado, colocando-se depois as luvas na seguinte sala. Com efeito, por fim,
temos a sala branca que possui uma câmara de fluxo laminar vertical (CFLv) (Anexo 31), sendo onde
se preparam todos os manipulados estéreis [1]. É, também, importante referir que para maior eficiência
na entrada e saída de material da sala branca, existe uma janela de duas portas, o “transfer” (Anexo
32).

ii. Processo de Produção de Medicamentos Estéreis
Os pedidos de preparação são realizados via intranet, sendo aceites até às 12 horas do próprio
dia. A partir dessa hora, os pedidos para a preparação ficam para o dia seguinte [40]. Inicialmente, o
Farmacêutico valida a prescrição, sendo que deve confirmar se a formulação prescrita nunca foi
realizada. Se for o caso de ser nova, compete ao Farmacêutico fazer uma revisão bibliográfica,
consultar o LEF (Laboratório de Estudos Farmacêuticos da ANF) e recorrer a farmacêuticos de outros
hospitais que tenham experiência na preparação em questão. Desta forma, obtém-se a nova
formulação e regista-se a mesma no impresso “Registo da conceção, verificação e validação de novas
formulações”. Note-se que é importante vigiar com maior atenção a administração da nova formulação
no doente e eventuais efeitos [41].
Após a validação, há a emissão duma Ordem de Preparação (OP) informática (Anexo 33) e
dos respetivos rótulos, sendo que o farmacêutico tem que confirmar a informação contida nos últimos,
assim como outro elemento da equipa de trabalho [42,43]. É, simultaneamente, fornecido um lote de
produção de acordo com metodologia indicada na IT.SFAR.GER.040/1 (Anexo 34) [44].
As OP e rótulos são colocados no “transfer”, sendo utilizadas as OP como guias de auxílio à
produção dos medicamentos, fornecendo informação sobre o material a usar, técnica de preparação,
condições de armazenamento e ensaios de verificação.
Na parte final da produção do manipulado, é da responsabilidade do Farmacêutico Supervisor
verificar a viabilidade do produto acabado através dos ensaios: organolético I (incolor a amarelo
transparente), organolético II (ausência de partículas em suspensão), organolético III (ausência de ar)
e controlo gravimétrico (o peso da preparação pode apresentar um desvio superior ou inferior de até
5% em relação ao valor rotulado). Caso o produto esteja conforme as especificações, o supervisor
rubrica com as suas iniciais. Caso sejam identificadas não conformidades, estas são registadas na OP
e deve executar-se uma nova preparação [45]. O produto final é rotulado, embalado e colocado numa
arca frigorífica para posterior transporte e as OP são posteriormente arquivadas no gabinete de
produção. Após a finalização deste processo, o farmacêutico responsável deve conferir e validar todo
o trabalho realizado.

B. Produção de bolsas de nutrição parentérica
As bolsas de NP podem ser preparadas com os seguintes destinos: Serviço de Neonatologia
do CMIN ou para o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa (CHTS), Cuidados Intensivos de Pediatria e
Internamento Médico-Cirúrgico (CIP-IMC), UFA e Hospital de Dia [46].
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i. Processo de produção de bolsas de nutrição parentérica
As prescrições são realizadas via intranet (Anexo 35), sendo validadas pelo Farmacêutico. No
ato de validação devem ser confirmados os dados de identificação e localização do doente, data e hora
de prescrição, composição quantitativa e qualitativa da solução I (glucose, aminoácidos, oligoelementos
e vitaminas hidrossolúveis) e solução II (lípidos e vitaminas lipossolúveis); identificação da unidade que
emitiu a prescrição e assinatura ou autenticação eletrónica do respetivo médico. Após a validação, há
a emissão da ordem de preparação (Anexo 36) e dos rótulos da solução I e da solução II [47]. O
Farmacêutico

terá,

também,

atribuir

lotes

às

soluções

produzidas,

de

acordo

com

a

IT.SFAR.GER.035/3 (Anexo 37) [48].
As bolsas de NP são preparadas na CFLv localizada na sala branca, após a produção dos
medicamentos estéreis. Na manipulação das bolsas de NP, o operador trabalha num circuito fechado,
utilizando sempre filtração esterilizante. A solução I é preparada com recurso a uma bomba de
enchimento automático acoplada a conetores, permitindo a medição rápida e rigorosa dos
macronutrientes. Os micronutrientes hidrossolúveis são adicionados à solução de macronutrientes
através de uma seringa luer-look. A solução II é preparada numa seringa, caso volume total preparado
seja inferior a 50 mL, ou numa bolsa, se superior. Nesta preparação, primeiro há o enchimento da
emulsão lipídica para a seringa ou bolsa, sendo depois adicionadas as vitaminas lipossolúveis [49]. No
final da preparação, é realizada a verificação do produto acabado através de ensaios organoléticos (I,
II e III) e gravimétricos, sendo esta ação da responsabilidade do farmacêutico supervisor [45]. Se tudo
estiver conforme, no caso das bolsas de NP, procede-se primeiramente à rotulagem interna, com o
rótulo correspondente à bolsa executada, sendo depois a mesma embalada com folha de alumínio para
proteção da luz e coloca-se um rótulo externo sobre o material fotoprotetor (Anexo 38). Por outro lado,
se elaboramos uma seringa de NP, esta é também imediatamente rotulada. As preparações destinadas
ao mesmo doente, soluções I e II, são embaladas na mesma embalagem secundária [50].
É da responsabilidade do Farmacêutico ou TDT efetuar o pedido para a realização da análise
ao Serviço de Microbiologia, registando o nome do doente, nº de processo e o nº de episódio. Neste
caso, é feita uma análise à 1ª bolsa de cada sessão de trabalho e à última bolsa do dia [51].

C. Produção de citotóxicos
A unidade de Farmácia Oncológica é responsável por assegurar a preparação e
disponibilização de medicamentos citotóxicos e encontra-se centralizada na unidade de Hospital de Dia
Polivalente, no serviço de Hematologia Clínica. A sua localização junto ao local onde é realizada a
administração de CTX permite uma proximidade e comunicação eficiente entre todos os profissionais
envolvidos no processo, incluindo Farmacêuticos, Médicos, Enfermeiros, TSDT e AOP, minimizando
deste modo o risco de exposição ocupacional e contaminação ambiental inerente aos CTX e permitindo
ainda uma preparação e disponibilização eficiente dos mesmos [52].

i.

Espaço Físico
A UFO encontra-se dividida em 3 áreas distintas: zona negra (exterior à zona de preparação),

zona cinza e zona branca (Anexo 39).
A zona negra encontra-se a uma pressão positiva e corresponde ao local de armazenamento
de CTX e adjuvantes de quimioterapia (como é o caso dos antieméticos), bem como soluções de
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diluição. A organização destes é feita por ordem alfabética, segundo a DCI, e pelo sistema FEFO. Os
medicamentos com uma maior rotatividade, bem como as bombas de perfusão, encontram-se
estrategicamente dispostos num armário junto ao posto dos farmacêuticos de forma a agilizar o
processo (Anexo 40). O posto dos farmacêuticos é constituído por dois computadores que auxiliam os
farmacêuticos na validação da prescrição médica, na emissão de OP bem como na elaboração de
rótulos. Existe ainda uma janela de dupla porta (transfer) que permite a troca de material e produtos
com a zona branca, e ainda um intercomunicador que permite a comunicação com a mesma (Anexo
41). Nesta zona existe também um gabinete onde é feita essencialmente a dispensa de hemoderivados,
a elaboração da lista de doentes previstos para o dia seguinte, bem como a respetiva lista de transporte,
a emissão das ordens de preparação referentes aos doentes cuja prescrição foi feita manualmente, e
é ainda o local onde se encontram os arquivos das ordens de preparação [53].
Na zona cinza (antessala), a pressão atmosférica é negativa e é o local onde se procede à
lavagem assética das mãos e ao fardamento dos TDT que, de forma a garantir a sua segurança,
deverão usar equipamento de proteção individual (EPI) [54].
A zona branca, que corresponde à sala onde se procede à manipulação de CTX, dispõe de
uma CFLv e encontra-se a uma pressão negativa (Anexo 42).
É essencial que se mantenha este gradiente de pressão entre as diferentes salas de forma a
evitar a saída de partículas e consequente contaminação ambiental e exposição dos operadores.

ii.

Funcionamento da UFO
A equipa do setor é constituída por dois Farmacêuticos/TSS, que se encontram na zona negra,

e por dois TSDT que operam na zona branca.
Para que se dê início à preparação de um medicamente CTX tem que existir primeiramente
uma prescrição médica. A maioria das prescrições já são emitidas em formato eletrónico através do
GHAF no módulo do CdM, contudo algumas delas são ainda realizadas manualmente em papel com
recurso a formulários próprios e distintos conforme se trate de doentes em ambulatório (impresso corde-rosa) e doentes internados (impresso de cor verde) (Anexo 43). As prescrições médicas são
realizadas de acordo com os Protocolos de Quimioterapia aplicados no CHUP que têm como base
esquemas internacionais e que se encontram disponíveis no GHAF e que são periodicamente
atualizados (Anexo 44) [55].
De forma a gerir todas as preparações diárias, no dia anterior, cruzando os dados de dois
sistemas informáticos, o GHAF e o SAM, é elaborada pelo farmacêutico uma lista de doentes que irão
realizar ciclos de quimioterapia organizados por hora de marcação, e uma lista de transporte das
preparações que é assinada pelo AO quando levanta a preparação.
Quando o doente chega ao Hospital de Dia é primeiramente realizada uma colheita de sangue
para análise. Caso os valores se encontrem dentro dos limites esperados o hemograma é aprovado e
a enfermeira emite uma “luz verde” no GHAF que permite ao farmacêutico que se encontra na sala
negra, a partir deste momento, validar a prescrição médica eletrónica. Pode, contudo, ser emitida uma
“luz vermelha” que significa que o hemograma não foi aprovado, não sendo possível fazer a validação
pelo farmacêutico, ou ainda uma “luz amarela” que indica que se aguarda decisão médica. Na validação
da prescrição o farmacêutico deve analisar a mesma de forma sistemática de modo a garantir o
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cumprimento das normas aprovadas pelo CHUP e a promover a segurança e eficácia da terapêutica
farmacológica instituída. Assim sendo, é confirmada a identificação do doente, peso, altura, superfície
corporal, AUC (se aplicável), CTX prescritos por DCI, dose padrão do protocolo e dose ajustada ao
doente, via de administração, data de realização do ciclo, serviço clínico, nome do prescritor e
denominação do protocolo e patologia [55].
Validada a prescrição, o Farmacêutico emite as ordens de preparação, impressas sob a forma
de rótulos. Um dos rótulos contém a técnica de preparação de forma simplificada (rótulo interno), ao
contrário do rótulo de libertação (rótulo externo) que fica visível na preparação final. Nos fármacos não
sujeitos a manipulação prévia em CFLv, o rótulo é colado pelo Farmacêutico diretamente na
embalagem que é colocada no local apropriado para se proceder ao seu transporte [53].
Posto isto, o farmacêutico organiza as ordens imitidas priorizando a medicação que dispensa
manipulação prévia, como é o caso de adjuvantes, bem como as primeiras preparações de cada ciclo,
preparando um tabuleiro com o fármaco a manipular devidamente “descartonado”, a solução injetável
de diluição, a ordem de preparação e o rótulo de libertação (Anexo 45) (Figura 1). No GHAF são
realizados os débitos dos fármacos registando-se sempre o lote e o PV.
Os tabuleiros são enviados através do transfer para a zona branca onde o TDST de apoio
confirma se o material que se encontra no tabuleiro corresponde ao descrito na ordem de preparação
e prepara todo o material consumível necessário. O TDST operador prepara o manipulado na CFLv,
assegurando sempre a total esterilidade do processo. O TDST de apoio realiza também o controlo
gravimétrico do produto final, sendo aceites desvios de ±5%, identifica a preparação com o rótulo de
libertação, caso aplicável a preparação é protegida da luz e acondicionada em embalagem selada, e é
enviada novamente pelo transfer.
Novamente na zona negra, o Farmacêutico verifica se a preparação cumpre as especificações,
faz a libertação do CTX, sendo de seguida colocada pelo farmacêutico na caixa correspondente aos
cadeirões ou às camas, conforme a localização do doente [53]. Os AOPs designados realizam o
transporte e assinam sempre a lista de transporte existente. O circuito é concluído quando os
Enfermeiros responsáveis procedem à administração do medicamento.
Nesta unidade podem ainda ser preparados e disponibilizados medicamentos experimentais
que integram estudos de Ensaios Clínicos.
Em semelhança com os restantes setores dos SF a gestão de encomendas e stocks da UFO é
feita pelo sistema de Kanbans e as encomendas são efetuadas ao armazém 1001 no final do dia [56].
2.3.2

Produção de medicamentos não estéreis
Como referido, no setor da farmacotecnia há a preparação de medicamentos não estéreis,

obedecendo a mesma às Boas Práticas de Fabrico de Medicamentos Manipulados (Portaria 594/2004
de 2 de Junho) [57].

i.

Espaço Físico
A preparação deste tipo de fármacos é realizada numa sala (Anexo 46), cujas instalações

comportam uma hotte, bancadas e armários onde se guardam as matérias-primas e o material
envolvido na preparação e, em certos casos, no embalamento primário dos medicamentos (por
exemplo, frascos de vidro âmbar para soluções e suspensões orais) (Anexo 47).
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ii.

Processo de Produção de medicamentos não estéreis
O processo de preparação de medicamentos não estéreis inicia-se com um pedido que pode

ser realizado de duas formas: através do sistema informático GHAF e, neste caso, as preparações têm
como destino os serviços CMIN, DIDDU, UFA e UFO; ou pelo sistema de kanbans para reposição de
stocks no APF [58]. Posteriormente, o Farmacêutico tem como função validar o pedido e a emissão da
OP e dos respetivos rótulos, sendo que a emissão dos últimos pode também ser da responsabilidade
do executante (TDT) [57, 59]. De seguida, estando na posse da OP e dos rótulos, o TDT irá proceder
à preparação dos manipulados, utilizando bata própria, luvas, máscara e touca [60].
O rótulo deve estar em conformidade com a legislação em vigor, possuindo as seguintes
informações: composição qualitativa e quantitativa; prazo de validade (sendo a atribuição deste feita
pelo farmacêutico de acordo com a USP Pharmacists´ Pharmacopeia, 31-NF26LH795, pág.777) ;
condições de conservação; instruções especiais para a utilização do medicamento (ex. Agitar antes de
usar); via de administração; identificação do local de preparação; identificação do farmacêutico diretor
técnico e o lote do manipulado (atribuição dos lotes realizada da mesma forma que a referida nos
medicamentos estéreis) [59,61]. No caso de se tratar de uma formulação magistral e específica de um
doente, o rótulo tem que, adicionalmente, possuir a identificação do utente (Nome, Serviço e nº de
cama) e a posologia prescrita ao mesmo [59].
No que diz respeito à OP, a mesma tem de ter incluída nela a informação que se segue:
características técnicas da preparação como as substância(s) ativa(s), forma farmacêutica, dosagem e
apresentação; número de lote; identificação do operador e do supervisor; quantidade por unidade e o
número de unidades a preparar; composição qualitativa e quantitativa da preparação; matérias-primas
utilizadas, incluindo lote, origem e prazo de validade; técnica de preparação; ensaios de verificação da
qualidade do produto final; exemplar do rótulo e validação do produto final, efetuada pelo supervisor
(Anexo 48) [57].
Na etapa final da preparação de manipulados não estéreis, é necessário proceder ao controlo
de qualidade e verificação do produto final. São, portanto, realizados ensaios
específicos para cada preparação, estando estes incluídos na OP. Todavia, para cada FF existem
ensaios realizados à totalidade dos lotes preparados (Tabela 1). O resultado do controlo é registado na
OP com a expressão “Conforme/Não conforme”, sendo que deve ser registado o motivo caso a rejeição
do produto [62].
O produto acabado é rotulado e armazenado em embalagem secundária, uma embalagem de
plástico transparente (Anexo 49) [63]. Por fim, faz-se o débito das matérias-primas utilizadas no sistema
informático e num impresso próprio e arquiva-se a ordem de preparação. De seguida, através do GHAF,
dá-se entrada do medicamento não estéril e procede-se à transferência deste para o armazém. O
farmacêutico é o responsável pela validação e supervisão do produto final.
2.3.3

Fracionamento de Medicamentos
Dentro do setor da farmacotecnia também se realiza o fracionamento de medicamentos. O

referido procedimento permite obter frações de determinado medicamento, o que permite o uso de
doses não disponíveis no mercado e, ao mesmo tempo, a rentabilização de um fármaco para o máximo
de doentes possível, para uma melhor gestão dos recursos. Neste processo não se interfere com as
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propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas da formulação. Com efeito, o fracionamento só é
realizado se no RCM da substância ativa estiver indicado que o mecanismo de libertação do princípio
ativo não é afetado pelo processo, que há possibilidade de se poder obter uma fração do fármaco em
causa ou a garantia de que a substância ativa não apresenta risco fisico-químico e/ou biológico na
operação de fracionamento [64].
Os fracionamentos são realizados aquando da necessidade reposição de stocks via kanban ou
em resposta a pedidos de medicamentos sem stock feitos no dia anterior, através de impresso próprio,
sendo o controlo da existência destes pedidos responsabilidade do farmacêutico ou TDT. No ato de
validação do “Pedido de Fracionamento de Medicamentos”, deverá ser verificado a data, o n.º do
pedido, a identificação de quem pediu, o medicamento a fracionar, o laboratório produtor, o lote, o PV,
a dose a preparar, a quantidade a preparar e prazo de entrega expectável [65].
O Farmacêutico é o responsável por definir os procedimentos a adotar para o fracionamento dos
diferentes medicamentos, de acordo com as suas formas farmacêuticas (comprimidos, pós ou líquidos).
Com o objetivo de controlar a qualidade do processo e do produto final, devem ser realizados ensaios
de verificação dos medicamentos fracionados, nomeadamente o controlo visual de caraterísticas
organoléticas e o controlo do peso do produto final. Se o resultado não for conforme, é aberta uma
notificação e o lote segregado, sendo-lhe atribuída uma etiqueta, na qual estará escrito “Lote não
Conforme”, até ser tomada uma decisão pela Direção de Serviço [66]. Após fracionamento, os produtos
são reembalados, sendo-lhes atribuído um lote de produção pelo farmacêutico e definido um prazo de
validade de acordo com as recomendações da USP edição 2008-2009 [67].
2.3.4

Balanço do trabalho da unidade de Farmacotecnia
Relativamente à produção de estéreis e de NP, foi-nos permitido observar, dentro da sala

branca, o procedimento relativo à produção de seringas de morfina, assim como, o fracionamento de
alguns colírios e ampolas, como, por exemplo, de hidroxocobalamina e adalimumab, e, também, à
produção de bolsas/seringas de NP. Tivemos, também, a oportunidade de auxiliar na rotulagem e
embalamento/reembalamento dos produtos finais. Na unidade de produção de medicamentos não
estéreis pudemos preparar, com a supervisão e orientação do TDT responsável, diversos manipulados
(Anexo 50). Procedemos ainda ao armazenamento em embalagem primária e respetiva rotulagem e,
posteriormente, ao embalamento em acondicionamento secundário. Efetuamos, também, o registo das
matérias primas gastas manualmente e assistimos ao registo do mesmo no sistema informático, assim
como, à introdução e transferência do manipulado obtido (via GHAF) para o armazém.
No período em que passamos pela UFO foi-nos dada a possibilidade de acompanhar as
diversas funções aqui desempenhadas pelos farmacêuticos, tais como, validação e monitorização
das prescrições médicas, emissão de ordens de preparação, confirmação dos doentes no programa
SI_UFO, supervisão da manipulação de citotóxicos na sala branca, libertação dos CTX, entre outros.
3.

Ensaios Clínicos

A Lei 21/2014 de 14 de abril aprova o regime jurídico aplicável à investigação clínica, que
define como “todo o estudo sistemático destinado a descobrir ou a verificar a distribuição ou o efeito de
fatores de saúde, de estados ou resultados em saúde, de processos de saúde ou de doença, do
desempenho e, ou, segurança de intervenções ou da prestação de cuidados de saúde.” Esta lei
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abrange quer o regime da realização dos ensaios clínicos de medicamentos de uso humano, quer o
regime da investigação clínica de dispositivos médicos. Nos estabelecimentos de saúde integrados no
SNS, os SF são responsáveis por todo o circuito do medicamento experimental- receção,
armazenamento, preparação, dispensa, recolha e devolução ou destruição do medicamento
experimental, tendo o dever de elaborar e atualizar toda a documentação correspondente às diversas
fases do circuito [68].

3.1.

Características dos EC
Todos os EC deveriam cumprir os seguintes requisitos: ser prospetivo, incluir um grupo

controlo, utilizar uma amostra significativa e, preferencialmente, ser randomizado e duplamente cego.
Existem diversas classificações dos EC de acordo com a perspetiva adotada, ou seja, é possível
classificar os ensaios segundo a sua finalidade, metodologia, procedimento para atribuição do
tratamento, o desenho do estudo ou número de centros envolvidos. No entanto, o mais comum é
classificar o EC de acordo com a sua finalidade, nomeadamente em EC de fase I, de fase II, de fase III
e fase IV [69].

3.2.

Intervenientes nos EC
Os principais intervenientes na realização de um EC são o promotor, o investigador, o monitor,

o coordenador. No entanto, para que um ensaio possa ser levado a cabo, são necessárias autorizações
de diversas entidades.
O promotor pode ser uma empresa farmacêutica, instituição académica ou investigador
responsável pela conceção, realização, gestão ou financiamento dos ensaios clinicos. No entanto, todo
este trabalho pode ser adjudicado a uma entidade externa- Contract Research Organization. É ao
promotor, ou à CRO, que cabe submeter a proposta para o novo ensaio clínico às autoridades
competentes, no caso INFARMED, I.P., à Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) e à
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), sendo necessária a aprovação das três entidades
para que o ensaio possa ter início. Posteriormente, o promotor/CRO seleciona os centros de estudo
clínico que se enquadram nas necessidades e exigências do ensaio, sendo que, mesmo que o centro
seja selecionado, é ainda necessária aprovação por parte da Comissão de Ética para a Saúde (CES)
e do Conselho de Administração da própria instituição.

3.3.

Instalações dedicadas aos EC
Nas instalações dos SF do CHUP, existem duas salas independentes destinadas aos EC,

ambas com acesso restrito. Uma das salas é a sala de trabalho onde se realizam as tarefas burocráticas
relacionadas com os EC, onde decorrem todas as reuniões com monitores e auditores e onde se
encontra arquivada toda a documentação referente aos ensaios que naquele momento estão a ativos
no CHUP. A sala contígua é onde está armazenada toda a medicação experimental e é nesta sala que
é feito todo o controlo desta medicação, desde a dispensa aos pacientes recrutados até à devolução
de medicação não usada ao promotor (Anexo 51).

3.4.

Receção, verificação e armazenamento
Toda a medicação experimental que é entregue no APF é imediatamente direcionada para a

unidade de EC, onde o farmacêutico responsável verifica a correspondência entre o que foi entregue e
todos os dados do drug shipment receipt. Para além disso, a medicação de frio (2-8ºC) vem
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acompanhada de um data logger (Anexo 52) que regista as temperaturas a que a medicação esteve
sujeita durante o transporte e, se houver algum desvio ao intervalo determinado, o promotor tem de ser
notificado e toda a remessa fica em quarentena até ser decidida que pode ser utilizada ou se tem de
ser rejeitada. Se tudo estiver conforme, é acusada e registada a receção da remessa e é feita a
atualização do inventário da medicação experimental, segundo um protocolo que é específico de cada
estudo.
Após a verificação da conformidade de toda a medicação recebida, o farmacêutico tem de
preencher os formulários de contabilidade da medicação do ensaio e dar conhecimento ao promotor
da receção da medicação através do sistema IVRS/IWRS atribuído ao ensaio em questão.

3.5.

Prescrição, dispensa e devolução da medicação experimental
Dada a especificidade dos EC, a medicação experimental segue um circuito próprio. A

prescrição é exclusiva de médicos integrantes da equipa do ensaio e é realizada através de um
impresso próprio, constituído por uma parte a preencher pelo prescritor e outra a preencher pelo
farmacêutico no momento da dispensa. Tem, sempre, de ficar registados o medicamento experimental,
a quantidade, o lote e o prazo de validade que foi dispensado ao participante do estudo e a prescrição
tem de ficar arquivada no respetivo dossier.
Quando se trata de de medicação que tem de ser manipulada previamente, nomeadamente a
de administração subcutânea ou intravenosa, são também impressas ordens de preparação e os
respetivos rótulos de identificação.
Para além destas tarefas, também é parte do papel do farmacêutico disponibilizar ao doente
toda a informação sobre a medicação que o doente vi iniciar ou já está a tomar, mais propriamente
sobre a correta administração e conservação da medicação, monitorizar a adesão à terapêutica e
alertar para a necessidade de devolver toda a medicação que não foi usada.
De uma maneira geral, toda a medicação não usada é devolvida ao promotor para que este
proceda à sua destruição. No entanto, se tal ficar acordado no contrato assinado entre o centro de
estudo e o promotor, a destruição pode ficar a cargo do CHUP.

3.6.

Visitas e auditorias
A unidade de EC pode receber vários tipos de visitas. Desde visitas de seleção/qualificação,

em que o monitor afere se o centro dispõem de todos os meios materiais e humanos para cumprir todas
as etapas do protocolo; visitas de início, quando já existem todos os pareceres e autorizações
necessários, em que o monitor dá formação a toda a equipa que vai participar no EC, em que é
apresentado o protocolo do estudo e é cedida toda a documentação e material de suporte, incluindo o
dossier do estudo. Após a formação dada à equipa na visita de início, é elaborado um protocolo interno
com todos os procedimentos a cumprir para o ensaio clínico em questão desde a receção de remessas
do medicamento experimental, dispensa da medicação ao doente ou ao coordenador e devolução da
medicação não usada.
No decorrer do ensaio, o monitor responsável pelo ensaio faz diversas visitas de monitorização
ao centro com o objetivo de verificar que o protocolo está a ser escrupulosamente cumprido e que toda
a documentação está corretamente preenchida e atualizada. Estas visitas também incidem sobre o
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controlo das condições de armazenamento da medicação e sobre o cumprimento dos objetivos
traçados para o estudo.
Por último, o ensaio é dado por terminado após a visita de fim durante a qual o monitor retifica
e arquiva toda a documentação, que tem de ser guardada no centro durante o período mínimo de 15
anos.
No entanto, a qualquer momento do ensaio, podem acontecer auditorias por parte dos
promotores e/ou das autoridades competentes, de modo a assegurar o cumprimento das boas prácticas
e, assim, garantir a qualidade e integridade do ensaio e a proteção dos doentes envolvidos.

3.7.

Balanço do trabalho na unidade de EC
Durante a semana que passámos na unidade de EC, tivemos a oportunidade de assistir a duas

visitas de início (Ensaio ALN-TTR02-008 e ENVISAGE-TAVI AF) e a uma visita de monitorização
(MOR208C204). De entre as tarefas que realizámos, incluem-se a elaboração de protocolos internos
da farmácia para a dispensa de nova medicação experimental; preenchimento dos drug accountability
log de diversos ensaios que correspondem aos formulários de contabilidade/registo da medicação que
foi dispensada e da medicação que foi recebida pelos SF.

4. Cuidados Farmacêuticos
Cuidados farmacêuticos é uma prática profissional que visa aumentar a influência do
farmacêutico na farmacoterapia, e que tem como principal objetivo garantir o uso do medicamento de
forma segura e efetiva.
A função do farmacêutico recai sobretudo na prevenção ou deteção de alterações dos efeitos
terapêuticos da farmacoterapia, em melhorar a saúde do doente e ainda na prevenção, identificação e
resolução de Problemas Relacionados com o Medicamento (PRM) de forma a prevenir RNM
(Resultados Negativos do Medicamento). Com o intuito de identificar PRMs, o farmacêutico avalia cada
medicamento tendo em conta quatro parâmetros farmacoterapêuticos traduzidos no fluxograma do
Anexo 53. Deste modo é possível identificar-se 4 tipos de PRM diferentes [70].
No CHUP estão a ser desenvolvidos dois programas que vão de encontro com os objetivos dos
Cuidados Farmacêuticos: o programa de conversão da terapêutica IV para oral, sendo esta uma via
mais segura e económica; e programa de monitorização de parâmetros analíticos e de ajuste de dose
que tem como objetivo a identificação de erros de medicação, a prevenção de RNMs, ajustes da dose
com base nas funções (hepática e outras) do doente e otimização da terapêutica farmacológica [71].
Com o objetivo de promover a Educação para a Saúde e o uso racional do medicamento, o
Farmacêutico deve desenvolver e fornecer material de apoio, melhorando assim o conhecimento do
doente relativamente à sua doença e respetiva terapêutica, através, por exemplo, da disponibilização
de folhetos informativos, à semelhança daquele que é cedido na UFA aquando o início de uma nova
terapêutica (Anexo 54) [72].

5. Conclusão
Os dois meses de estágio profissionalizante nos SF do CHUP foram cruciais para a conclusão
do nosso curso na medida em que nos permitiu consolidar e complementar as valências adquiridas ao
longo do nosso percurso académico.
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Tratando-se do primeiro contacto profissional enquanto futuras farmacêuticas, permitiu-nos
clarificar as noções relativas ao papel do farmacêutico em Farmácia Hospitalar, acompanhar o circuito
do medicamento passando pelos diversos setores que constituem os SF e ainda compreender o
impacto do farmacêutico na promoção do uso racional do medicamento e na adesão à terapêutica.
Escolhemos realizar este estágio no CHUP dado se tratar de uma instituição de excelência que
oferece um vasto leque de atividades desempenhadas nos Serviços Farmacêuticos o que nos
proporcionou uma aprendizagem mais completa e enriquecedora.
Durante o estágio adquirimos uma vasta gama de conhecimentos técnicos e científicos relativos
às funções desempenhadas pelo Farmacêutico Hospitalar. Dado que o farmacêutico enquadra uma
equipa multidisciplinar podemos ainda compreender a importância do trabalho em equipa que se revela
crucial para garantir o bom funcionamento da farmácia hospitalar.
Confrontadas com a realidade que decorre nos SF, e graças a uma equipa de profissionais
dedicada e sempre disponível para nos auxiliar, desenvolvemos habilidades e competências
transversais, como capacidade de gestão e organização. Ao depararmo-nos diariamente com situações
sensíveis, próprias da área hospitalar, conseguimos desenvolver ainda a nossa capacidade de
autonomia e de adaptação.
Chegando ao fim de mais uma etapa, concluímos que foi uma experiência de aquisição e de
aplicação de competências científicas bastante positiva, tanto a nível teórico como a nível prático, que
nos proporcionou um crescimento profissional e pessoal e que, sem dúvida, nos preparou para
ingressar no mercado de trabalho.
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7. Anexos
Anexo 1- Acreditação do CHUP pelo CHKS

Anexo 2- Distribuição dos estagiários pelos diferentes setores durante o período de estágio

Estagiária

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

4-9
Março

11-15
Março

18-22
Março

25-29
Março

1-5 Abril

8-12
Abril

15-19
Abril

22-26
Abril

Paula Rocha
Joana Santos
Ângela Cucu

Apresentação

Ana Catarina Rocha

AMB

DIDDU

UFO

PROD*

EC

APF

AMB

DIDDU

PROD*

UFO

EC

APF

DIDDU

AMB

EC

APF

UFO

PROD*

DIDDU

AMB

EC

APF

PROD*

UFO

Elaboração do
Relatório

Semana

* Produção de Medicamentos Estéreis, NP e Não estéreis
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Anexo 3- Sistema Kanban

Anexo 4- Kanban específico para a UFA
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Anexo 5- Elaboração das encomendas através da Lista comum
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Anexo 6- Zona de receção de encomendas no APF
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Anexo 7- Sala reservada e fechada para os Estupefacientes e Psicotrópicos

Anexo 8- Câmara Frigorífica do APF
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Anexo 9- Zona de receção de grandes volumes

Anexo 10- Explicação da metodologia FEFO (First Expired First Out)
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Anexo 11- Sala de atendimento da UFA com o sistema de senhas informatizado.

Anexo 12- Zona de atendimento da UFA
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Anexo 13- Forma de organização da medicação nas gavetas

Anexo 14- Armazenamento da medicação termolábil na UFA
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Anexo 15- Estantes reservadas à nutrição

Anexo 16- Gabinete de atendimento privado
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Anexo 17- Termo de responsabilidade fornecido na UFA para os cuidadores
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Anexo 18- Requisição de Hemoderivados em impresso próprio (modelo nº1804 do INCM)
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Anexo 19- Prescrição de Antídotos em impresso próprio (IM.SFAR.GER.013)
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Anexo 20-Prescrição de material de penso em impresso próprio (IM.SFAR.GER.030)
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Anexo 21- Requisição de substâncias psicotrópicas e estupefacientes (modelo nº1509)
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Anexo 22- Exemplo de intervenção farmacêutica no setor DIDDU: Registada em “Observações da
farmácia”

Observação da Farmácia: “Duplicação da Prescrição”

40

Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar

Anexo 23- Caixas SUC®

ANEXO 24- Torre

Anexo 25- Células de aviamento
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Anexo 26- Pharmapick ®

Anexo 27- Carro
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Anexo 28- Caixa de transporte de psicotrópicos e estupefacientes para o serviço clínico de
Neurorradiologia

Anexo 29- Sala negra do setor da produção de medicamentos estéreis e nutrição parentérica
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Anexo 30- Sala cinzenta do setor da produção de medicamentos estéreis e nutrição parentérica

Anexo 31- Sala branca do setor da produção de medicamentos estéreis e nutrição parentérica com a
CFLv
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Anexo 32- “Transfer” do setor da produção de medicamentos estéreis e nutrição parentérica
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Anexo 33- Ordem de preparação de Ceftazidima col.5%/ 10 mL
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Anexo 34- Procedimento de atribuição de lotes de produção de medicamentos estéreis e não estéreis

O Lote de Produção é constituído por:
- Inicial da forma farmacêutica: C- colírio, I- injectável, SO- Solução (X ou XX)
- Inicial da designação do princípio ativo: CZ- Ceftazidima, VA- Vancomicina, FCFluconazol, TP- Alteplase, M- Morfina, CX- Cefuroxima, GE- Gentamicina, HDC- Hidrato Cloral (YY ou
YYY)
- Concentração do produto. Ex: 1,4 = 1,4% (ZZZ)
- Nº da sessão de produção: atribuída automaticamente pelo sistema informático
- Iniciais do nome e apelido do operador (dois dígitos). Ex: TM (AA)
- Iniciais do nome e apelido do supervisor (dois dígitos). Ex: AM (BB)

Lote
Estéreis:
XYYZZZ000000AABB
Não Estéreis:
XXYYYZZZ00000AABB
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Anexo 35- Prescrição de NP
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Anexo 36- Ordem de preparação de mistura de NP e respetivo rótulo

´´
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Anexo 37- Procedimento de atribuição de lotes de produção de NP

O Lote de Produção é constituído por:
XXX- Tipo de preparação
YYYYYYY- Nº processo clínico
ZZ/ZZ/ZZ- Data de execução
WW- Tipo de solução
AA - Iniciais do nome e apelido do Executante
BB - Iniciais do nome e apelido do Supervisor

Lote:
XXX YYYYYYY ZZ/ZZ/ZZ WW AA BB-I
(Solução I)
XXX YYYYYYY ZZ/ZZ/ZZ WW AA BB-II
(Solução II)

Quando a prescrição tem origem no cliente externo CHTS:

XXX- Tipo de preparação
YYYYY- Código automático atribuído pelo computador
AA - Iniciais do nome e apelido do Executante
BB - Iniciais do nome e apelido do Supervisor

DT: ZZ-ZZ-ZZZZ Lote: XXXYYYYYAABB (Solução I)
DF: ZZ-ZZ-ZZZZ Lote: XXXYYYYYAABB (Solução II)
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Anexo 38- Bolsas de NP devidamente rotuladas e embaladas

Anexo 39 - Layout das instalações da UFO
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Anexo 40 - Armário com produtos de maior rotatividade
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Anexo 41 – Transfer

Anexo 42 – Zona branca com a CFLv na UFO
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Anexo 43 – Prescrição de medicamentos de terapêutica programada (ambulatório)
(IM.SFAR.GER.016)
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Anexo 44– Exemplo de um Protocolo de Quimioterapia praticado no CHP (versão antiga)
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Anexo 45– Exemplo de rótulo usado na preparação e disponibilização de CTX (Carboplatina 384 mg)
e consequente confirmação da dose calculada informaticamente

DOSAGEM CARBOXIPLATINA = 450 mg / 45 ml
450 mg

45 ml

384 mg

𝑉1

𝑉1 = 38,4 ml

V total= 𝑉1+ 𝑉𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑒5% = 38,4 ml + 250 mL = 288,4 ml
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Anexo 46- Sala de preparação de medicamentos não estéreis

´
Anexo 47- Armários que constituem a sala de preparação de medicamentos não estéreis
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Anexo 48- Ordem de preparação de Frasco de 100 mL de suspensão oral de Metoprolol 10 mg/mL
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Anexo 49- Frascos de 100 mL de suspensão oral de Metoprolol 10 mg/mL devidamente rotulados e
embalados
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Anexo 50-Medicamentos não estéreis preparados pelas estagiárias durante o período de estágio

Hidrato de Cloral 100 % Fr. 50 mL e 100
mL

Colutório de Nistatina e Lidocaína

Suspensão Oral Trimetoprim 10 mg/mL Fr.
30 mL

Citrato de Cafeína 10 mg/mL Fr. 10 mL

Veículo para Citrato de Cafeína Fr. 500 mL

Sacarose solução Oral 24% Fr. 30 mL

Sildenafil Susp. Oral 2,5 mg/mL Fr. 80 mL

Ácido Ursodesoxicolico Susp. Oral 1,5% Fr.
100 mL

Suspensão Oral de Captopril 1 mg/mL Fr.
100 mL

Substituto da Saliva Fr. 50 mL

Topiramato 5 mg

Permanganato Potássio 1:10 000

Suspensão Oral de Captopril 1 mg/mL Fr.
50 mL

Dieta Modular Glucídica 1g

Metoprolol 1% Susp. Oral Fr. 100 mL

Gabapentina Susp. Oral 100 mg/mL Fr. 20 mL

Citrato de Cafeína 20 mg/mL Fr.100 mL

Espironolactona Susp. Oral 2mg/mL Fr. 100
mL

Sacarose solução Oral 24%

Suspensão Oral de Oseltamivir 15 mg/mL

Fr. 30 mL

Fr. 50 mL

Vaselina Líquida Fr. 250 mL

Morfina Sol. Oral 0,02% Fr. 50 mL

Loção de Alfazema

Sirolimus 0,4% Pomada- 20 g

Gele Cetamina 0,5% + Amitriptilina 2% 100
g

Suspensão Oral de Vigabatrina 50 mg/mL Fr.
100 mL

Tacrolimus 0,5 mg/mL Suspensão Oral
Fr. 60 mL

Ácido Acético 3% Sol. Aquosa Fr. 50 mL

Ácido Acético 5% Solução Aquosa Fr. 50
mL

Solução Aquosa Iodo 5% (Sol. De Lugol) Fr.
100 g

Diazepam Susp. Oral 0,4 mg/mL Fr. 50 mL

Sildenafil Susp. Oral 2,5 mg/mL Fr. 30 mL

Propanolol 1 mg/mL Sol. Oral Fr. 80 mL

Citrato de Sódio Sol. Oral 3% Fr. 100 mL
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Anexo 51- Sala de armazenamento de medicamentos experimentais

Anexo 52- Data logger
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Anexo 53 – Fluxograma identificação de PRM.
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Anexo 54- Termo de responsabilidade cedido ao utente na UFA
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8. Figuras
Fig. 1 – Cálculos para preparação de bombas de perfusão de 5-FU

𝐶=

𝑚

ó𝑉

=

𝑚

= 4972 = 99 ml de 5-FU

5ml

1h

X ml

46h

X= 230 ml
𝑉𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =

230 ml + V residual = 230 ml + 8ml = 238 ml

230 ml

99 ml de 5-FU

238 ml

X ml de 5-FU

X= 102 ml de 5-FU

𝑉𝑆𝑂𝐿𝑈ÇÃ𝑂𝐷𝐼𝐿𝑈𝐼ÇÃ𝑂=

238 ml – 102 ml = 136 mL
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9. Tabelas

Tabela 1- Ensaios de Verificação dos manipulados não estéreis

Formas Farmacêuticas

Ensaio

Sólidas

Uniformidade de Massa

Semi-Sólidas

pH

Soluções

Transparência; pH
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