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Resumo
O estágio curricular profissionalizante é a última etapa do Mestrado Integrado em
Ciências Farmacêuticas, funcionando como uma ponte entre o percurso académico e o
profissional. Este permite aos estudantes um contacto com o mundo farmacêutico e a
integração numa equipa de profissionais de saúde, consolidando os conhecimentos
académicos adquiridos ao longo dos anos.
O presente relatório descreve, de forma sucinta, as atividades por mim
desenvolvidas durante o meu estágio de 4 meses em farmácia comunitária, nomeadamente
na farmácia viamial, no Porto. Este está dividido em duas partes principais, referindo-se a
primeira ao modo de funcionamento da farmácia viamial e ao circuito do medicamento numa
farmácia comunitária. São descritos os procedimentos de backoffice como a gestão de
stocks, aquisição e receção de encomendas e os procedimentos para dispensa de
medicamentos e de produtos de saúde, bem como os serviços farmacêuticos prestados.
A segunda parte do relatório é direcionada a dois projetos que decidi desenvolver ao
longo do estágio, abordando os seguintes temas: Erros na administração de insulina e
possíveis consequências e Saúde e Higiene Oral. Estes contribuíram para acrescentar
conhecimento, não só a mim como também aos utentes e à equipa da farmácia, sobre
temáticas relevantes.
O primeiro projeto, com o tema Erros na administração de insulina e possíveis
consequências, teve como objetivo explicar aos utentes a correta aplicação de insulina e ,
através de uma “consulta” e da entrega de panfletos com informação sobre o tema.
Em relação ao segundo projeto, que aborda a Saúde e Higiene Oral, realizei uma
palestra sobre o tema na FV, a crianças, com o objetivo de explicar de uma forma simples e
objetiva a técnica de escovagem de uma forma correta, incentivar a realização de uma boa
higiene oral e falar de algumas consequências da sua não realização.
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Parte I – Farmácia viamial
1. Cronograma das atividades desenvolvidas
Tabela 1: Cronograma das tarefas realizadas na FV.

Tarefas Realizadas

janeiro

fevereiro

março

abril

(15 a 31)

julho
(1 a 15)

Adaptação à farmácia e à equipa
de trabalho
Reposição de lineares e
arrumação das gavetas
Receção de encomendas
Receção e envio de
transferências
Medição da pressão arterial
Determinaçãp da glicemia e
colesterol total
Controlo de prazos de validade
Atendimento com supervisão
Atendimento sem supervisão

2. Localização e horário de funcionamento
A farmácia viamial (FV) situa-se na Rua do Amial, nº 731, no Porto. A sua localização
não é muito privilegiada, dado que é uma zona com várias farmácias e situa-se num bairro
social e, como tal, a maioria dos utentes são idosos e têm um baixo poder de compra. Isto
impede a farmácia de apostar em novidades e/ou produtos mais caros. Ela está aberta 365
dias por ano e o seu horário de funcionamento é de segunda-feira a sábado, das 8:30h às
21h, incluindo feriados, sendo que aos domingos está aberta das 9h às 13h, nunca
fechando para pausas de almoço. Devido ao seu horário alargado, a equipa técnica trabalha
por turnos rotativos, que podem ser modificados, se assim o entenderem.
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3. Recursos humanos
A FV tem como proprietários os Farmacêuticos Dr. Rui Neves Ferreira e Dr. Carla
Ferreira, sendo responsáveis pela gestão da farmácia. Ela é composta por uma equipa de
profissionais de saúde muito bem organizada e estruturada, assegurando assim, o bom
funcionamento da farmácia.
Fazem parte desta equipa 4 elementos, incluindo a Diretora Técnica (DT), Dr.ª Maria
José Almeida, a farmacêutica adjunta, Dr.ª Ana Magalhães, e os técnicos de farmácia, Diogo
Monteiro e Daniela Carvalho, com responsabilidades definidas, como faturação, devoluções,
controlo dos prazos de validade, encomendas, entre outras.
São também prestados os serviços de podologia pela Dr.ª Sofia Costa e o de
nutrição/dietética pela Dr.ª Marisa Rego. É ainda importante mencionar que a limpeza da
instalação está à responsabilidade da D. Ana Rocha, realizada às terças e quintas.

4. Perfil dos utentes
Dada a sua localização, os utentes da farmácia são maioritariamente idosos e
habitantes dos bairros sociais envolventes, apresentando um baixo poder de compra.
Consequentemente, existe uma percentagem de utentes que compara sempre os preços
com o supermercado Pingo Doce que está ao lado, dado que alguns vão mesmo só
perguntar o preço e saem. Também há alguns turistas e estudantes, visto que a farmácia
fica perto de um hotel e de algumas faculdades.

5. Instalações gerais
A FV garante segurança e qualidade nos serviços de saúde que presta à população,
cumprindo os requisitos, assim como a legislação, descritos nas Boas Práticas
Farmacêuticas (BPF) direcionados para a Farmácia Comunitária.1

5.1. Área exterior
A farmácia está devidamente identificada com o vocábulo “Farmácia” e com uma
cruz verde, que se encontra iluminada quando o estabelecimento está em serviço. Esta
contém diversas informações pertinentes como o nome da farmácia, a temperatura exterior
e as horas.
As informações sobre a farmácia de serviço da zona e a sua localização, o horário de
funcionamento da FV, o nome da Diretora Técnica, a existência do livro de reclamações,
bem como os Serviços Farmacêuticos disponíveis e respetivos preços, encontram-se
visivelmente afixadas no vidro, junto à porta de entrada.
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De acordo com o Decreto-Lei nº 307/2007 de 31 de Agosto, está garantida a
acessibilidade a todos os utentes, incluindo crianças, idosos e portadores de deficiência,
através de uma rampa de acesso.2 (ANEXO I)

5.2. Área interior
Em relação à área interior da farmácia, esta trata-se de um local amplo, com uma
boa iluminação, um ambiente limpo e cuidado, e possui música ambiente, através da rádio,
num volume baixo, o que proporciona uma sensação de conforto a todas as pessoas que
frequentam a FV. Desta forma, são cumpridos os requisitos abordados na regulamentação
das áreas mínimas das farmácias.3
O interior do estabelecimento está dividido em duas áreas, uma à qual os utentes
têm acesso, e outra de acesso reservado à equipa técnica. Relativamente à primeira área,
esta inclui uma zona de espera com 3 cadeiras para os utentes e/ou acompanhantes, um
espaço para as crianças brincarem (ANEXO II), e uma balança destinada ao controlo do
peso e altura. A zona de atendimento ao público é composta por 3 balcões e, imediatamente
atrás deles, estão os produtos de venda livre, como antigripais, dermocosméticos, produtos
de higiene oral e higiene íntima, etc. assim como, medicamentos que se vendem com
bastante frequência. Há ainda um espaço de atendimento personalizado, que se trata de um
local mais reservado, destinado à medição da pressão arterial e determinação de
parâmetros bioquímicos, como colesterol total e glicémia. (ANEXO III)
No que diz respeito à área de acesso reservado, existe uma zona de gestão e
receção de encomendas, onde se realiza a maior parte da receção de encomendas,
pedidos, transferências e devoluções. Também há uma zona de armazenamento que inclui
as gavetas onde são armazenados os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM),
por ordem alfabética; numa área mais interna, as prateleiras onde são colocados os
produtos e medicamentos em excesso, assim como os artigos que não têm muita saída; o
frigorífico destinado ao armazenamento de medicação específica; a zona de arrumação das
reservas (pagas e não pagas) dos clientes; a zona de aprovisionamento de produtos com
um Prazo de Validade (PV) curto; e um espaço para produtos de devolução. Todos estes
diferentes espaços podem ser consultados no ANEXO IV.
Para além disto, há também uma sala atribuída a consultas de podologia e
nutrição/dietética, uma sala de apoio ao utente e duas instalações sanitárias: uma para os
clientes da farmácia e outra para a equipa técnica.
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6. Sistema informático (SI)
A maioria das atividades realizadas na FV depende do seu sistema informático, o
Sifarma 2000 ®. Ele foi desenvolvido por farmacêuticos e autorizado pela Associação
Nacional de Farmácias (ANF), sendo instalado e monitorizado pela Glintt. Este foi o primeiro
sistema informático a implementar a receita médica eletrónica e é através dele que se
realizam todas as atividades da farmácia comunitária: gestão de stocks; realização de
encomendas; devoluções; controlo de prazos de validade; regularização de notas de crédito;
faturação; realização de inventários; transferências entre farmácias; realização de vendas
suspensas e dispensa de medicamentos.
É ao longo do atendimento, que o Sifarma 2000 ® apresenta um papel relevante,
dado que cria atalhos que disponibilizam informações científicas importantes acerca dos
medicamentos (posologia, indicação terapêutica, contraindicações, reações adversas,
precauções), oferecendo qualidade e segurança no aconselhamento ao doente.4
Também é possível criar fichas ao utente, registando o nome, número de contribuinte
(NIF), morada, contacto, entre outros dados. Isto é uma ferramenta muito importante, uma
vez que permite consultar o histórico, a fim de verificar a medicação habitual. Esta
funcionalidade é muito utilizada na farmácia viamial, pois uma elevada percentagem de
utentes que se dirige lá tem doenças crónicas e, como tal, é comum fazer a mesma
medicação mas, por outro lado, nunca sabe os laboratórios e insiste em querer levar do
mesmo. Portanto, em “consultar vendas”, conseguimos ter acesso a essa informação,
deixando o utente satisfeito.
Com o objetivo de haver um controlo das operações efetuadas, para aceder ao
sistema, cada membro da equipa tem de colocar as suas credenciais de acesso. Desde o
início do estágio que tive um código de utilizador para fazer login, o que foi uma mais-valia
pois, por vezes, em momentos mais parados, eu explorava as diversas funcionalidades do
programa.
A minha experiência com este software era reduzida, dado que o meu primeiro
contacto com ele surgiu em dois estágios extracurriculares, de duas semanas, promovidos
pela Associação de Estudantes da FFUP. Apesar dos dois estágios, a atividade que mais
realizava no Sifarma ® era a receção de encomendas, o que foi uma mais-valia no início
deste estágio, pois comecei logo a fazê-lo no primeiro dia, visto que já estava familiarizada
nessa área. No primeiro mês do estágio curricular fui observando a equipa enquanto
utilizavam o programa e foram-me explicadas muitas das suas utilidades.
O sistema informático apresenta inúmeras vantagens e, na minha opinião, a
verificação antes de terminar a venda, permite diminuir bastantes erros na dispensa,
oferecendo segurança no atendimento. Na minha primeira semana de atendimento,
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sucedeu-se ter ido buscar um medicamento com uma dosagem diferente, pois a embalagem
era exatamente igual. Foi-me possível detetar o erro durante a verificação, revelando a
importância deste passo no serviço prestado.
Por outro lado, considero o tempo de espera nas operações informáticas a maior
desvantagem deste SI.

7. Gestão, Encomendas e Aprovisionamento
7.1. Aquisição de medicamentos e outros produtos de saúde
A aquisição de medicamentos e outros produtos de saúde é uma atividade muito
importante no que diz respeito à gestão de uma farmácia comunitária e, depende de
diversos fatores, nomeadamente, do poder económico da farmácia, dos seus stocks
máximos e mínimos e do seu histórico de vendas. Este último varia de acordo com a
localidade da farmácia e com o perfil dos utentes.
A realização de encomendas pode ser feita através de distribuidores grossistas ou
armazenistas, assim como por pedido direto aos laboratórios, ou até mesmo pela plataforma
online dos distribuidores com que a FV trabalha. Na farmácia viamial, esta tarefa é
normalmente realizada pela farmacêutica adjunta ou pelos técnicos, mas pode ser feita por
qualquer membro da equipa.
7.1.1. Encomendas aos distribuidores grossistas
Os distribuidores grossistas são previamente autorizados pelo INFARMED, I.P para
exercerem a sua atividade.5 A FV trabalha com alguns distribuidores grossistas, sendo que
as encomendas diárias e instantâneas são feitas maioritariamente à Alliance Healthcare e à
Plural. No entanto, em situações pontuais, uma pequena percentagem de produtos é
encomendada à Empifarma.
As encomendas são executadas através do sistema informático Sifarma 2000 ® e
podem ser de 3 tipos: encomendas diárias; encomendas instantâneas; encomendas
por via verde.
As encomendas diárias são feitas duas vezes por dia. A primeira é feita até às 12H,
sendo que os produtos chegam a meio da tarde, e a segunda é feita ao final da tarde, para
que a encomenda seja entregue no dia seguinte. Este tipo tem por base os stocks máximos
e mínimos que se encontram determinados na ficha de cada produto, sendo que quando é
atingido

o

stock

mínimo,

é

gerada

automaticamente

uma

lista

de

produtos

farmacêuticos/medicamentos a encomendar, pelo SI. Aquando da escolha do distribuidor
deve ter-se em atenção aspetos como: se tem um preço de venda ao público (PVP) até 20€,
se é de marca ou genérico e se é de laboratórios específicos (Zentiva, Mylan, Generis,
Aurovitas, Krka, etc). Também é importante observar se o produto faz ou não parte do
5
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“Grupo Maravilha”, grupo este constituído por várias farmácias, incluindo a FV,
apresentando, portanto, vantagens que foram negociadas com a Alliance Healthcare.
Nestes casos, é sempre escolhido o distribuidor Alliance Healthcare. Por sua vez, caso não
se verifique nenhuma especificidade, deve ser decidido tendo em consideração o menor
preço de custo.
As encomendas instantâneas são muito úteis no decorrer do atendimento, dado
que nos permite encomendar produtos que não se encontram disponíveis na farmácia. Por
outro lado, ao selecionar o fornecedor, na ficha do produto, é-nos dado informação acerca
da sua disponibilidade e hora prevista de entrega. Neste processo, está visível um esquema
de cores: a cor verde implica que o produto está disponível no distribuidor; a cor azul
significa que o produto farmacêutico vem de outro armazém, que não o habitual; a cor
amarela é indicadora de stock reduzido; a cor vermelha é visível quando o produto está
esgotado. Estas encomendas podem ser efetuadas através do sistema informático ou por
telefone e, são depois enviadas juntamente com a encomenda diária.
As encomendas por via verde são feitas para produtos que apresentam pouca
disponibilidade, sendo necessária uma receita médica válida com o produto em questão e a
quantidade pedida ao fornecedor será colocada no momento do pedido.
Ao longo do estágio observei a realização de encomendas diárias pelos elementos
da equipa. Em relação às encomendas instantâneas e por via verde, foi-me dada liberdade
de as fazer, quando necessário.
7.1.2. Encomendas diretas
Como o nome indica, estas encomendas são efetuadas diretamente ao laboratório,
através de intermediários, os delegados comerciais designados para cada farmácia. Estas
são realizadas com menor periocidade e através da análise da listagem do histórico de
vendas, disponível no Sifarma 2000 ®, sendo enviada por correio electrónico para o Dr. Rui,
para que faça a encomenda de acordo com o histórico de vendas do produto. Neste tipo de
encomendas, as condições são geralmente melhores, em relação às realizadas aos
distribuidores grossistas, havendo margens de lucro maiores.
No decorrer do meu estágio, pesquisei e enviei listagens do histórico de vendas ao
Dr. Rui e acompanhei a elaboração de encomendas diretas, nomeadamente à Farmodiética.

7.2. Receção e conferência de encomendas
Na FV, a receção e conferência de encomendas é realizada duas vezes por dia, a
meio da manhã e a meio da tarde. Os produtos são enviados em caixas de cartão ou
banheiras, sendo que os que necessitam de refrigeração vêm em banheiras com cor
diferente, revestidas com esferovite e gelo no seu interior, de modo a manter as condições
de armazenamento, sendo estes os primeiros conferidos e armazenados.
6

Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Viamial
Juntamente com todas as encomendas, é enviada a respetiva fatura, em duplicado.
Para iniciar este processo, recorre-se ao separador “receção de encomendas”, seleciona-se
e coloca-se o número da encomenda e o seu valor monetário. Todas estas informações
estão presentes na fatura. De seguida, procede-se à leitura do código de barras, verificando
sempre o PVP, as bonificações e o PV do produto, sendo que neste último prevalece a
validade mais curta. É necessário ter atenção aos produtos de venda livre, em que o PVP é
determinado pela própria farmácia, de acordo com diversos fatores, como a margem de
lucro, o IVA a que o produto está sujeito, a categoria a que pertence e as condições dos
fornecedores. Posteriormente, deve-se verificar se o número de produtos e o valor
monetário da fatura coincidem com os do sistema informático e, no final termina-se a
receção e assina-se a fatura.
A receção de encomendas foi das primeiras tarefas que executei no meu estágio,
tendo-o feito diariamente ao longo deste. Por fim, já definia o PVP de produtos de venda
livre, mas sempre com posterior confirmação de um membro da equipa.

7.3. Armazenamento
Após a receção da encomenda, é necessário armazenar os produtos. Como já foi
referido anteriormente, os produtos de frio devem ser guardados no frigorífico. De seguida,
os MSRM são guardados em gavetas, por ordem alfabética, estando organizada também
por forma farmacêutica, ordem crescente de dosagem e prazo de validade. Assim sendo, os
produtos de maior volume encontram-se nas gavetas inferiores, junto ao chão. Por outro
lado, os produtos de venda livre ou os medicamentos com maior rotatividade, são colocados
em lineares perto do balcão. Existem gavetas isoladas para estupefacientes e psicotrópicos,
que não estão identificadas e, também existem gavetas específicas para produtos de
protocolo de diabetes, champôs/loções e produtos veterinários. (ANEXO V)
Em relação ao excesso de todos esses produtos, é arrumado na zona posterior da
farmácia, em prateleiras específicas, de acordo com a indicação terapêutica.
Os produtos que são encomendados para um determinado cliente são colocados em
locais específicos, de acordo com o tipo de reserva, se está paga ou não.
É de salientar que todos os Medicamentos e Produtos de Saúde (MPS) estão sob
condições controladas e, como tal, existem termohigrómetros na área interior da farmácia,
para registar a temperatura e humidade, de forma a garantir as condições adequadas de
conservação dos medicamentos e produtos farmacêuticos.
Durante o estágio na FV, a realização desta atividade fez parte do meu dia-a-dia, o
que me permitiu conhecer melhor todos os MPS, bem como o respetivo lugar de
armazenamento. Isto ajudou-me muito aquando do início do atendimento ao balcão.

7
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7.4. Transferências
A farmácia viamial está incluída num grupo de cinco farmácias, sendo que ocorrem
transferências de produtos entre elas. Isto tem como objetivo “rodar” o stock ou
disponibilizar um produto farmacêutico ou medicamento que a outra farmácia necessite e
não tenha disponível. Relativamente ao primeiro objetivo, a Dr.ª Carla, dona da farmácia,
verifica os produtos que se encontram parados e trata de enviá-los para outra farmácia,
onde haja um maior número de vendas desse respetivo produto.
O registo dos produtos que necessitámos ou dos que são para transferir é anotado
em cadernos próprios. Ou seja, quando havia códigos no caderno dos produtos a enviar
para outras farmácias, consultava a “ficha do produto” para analisar o histórico de compras e
vendas e, caso fosse possível, procedia à transferência. No entanto, caso houvesse códigos
no caderno dos produtos que necessitávamos, pedia por telefone, às outras farmácias.
Rececionei e realizei muitas transferências ao longo do meu estágio.

7.5. Controlo de prazos de validade
O controlo de prazos de validade é uma atividade muito importante nas farmácias,
uma vez que é uma forma de garantir o bom estado de conservação dos MPS, assim como
de assegurar que nenhum produto seja dispensado depois do PV.
Este processo divide-se em duas fases: diariamente, no momento da receção e
conferência das encomendas, uma vez que o PV é sempre atualizado no SI para a validade
mais curta e, mensalmente, através da impressão das listagens dos MPS, cujo PV termina
em 6 meses. Posteriormente procuram-se os produtos e à medida que se vão retirando, de
acordo com o intervalo de validade selecionado, assinala-se na listagem, bem como a
validade mais curta dos produtos que ficam em stock. Isto, também é uma forma de verificar
se o stock real se encontra concordante com o informático. Estes valores também devem
ser atualizados no Sifarma 2000 ®, na respetiva “ficha do produto”. Por fim, os produtos
retirados com 6 meses de antecedência podem ser transferidos para outras farmácias que
tenham muitas vendas desse mesmo produto, ou então, tenta-se vender recorrendo a
promoções. Os restantes são colocados de parte para serem devolvidos.6
O controlo de prazos de validade foi algo que realizei muito na FV, separando os
produtos com validade mais curta, apontando os valores nas listagens, contando o stock e
anotando a validade mais curta, atualizando o PV no SI e calculando o PV de determinados
produtos, como os da Johnson & Johnson ®, que apresentam uma fórmula específica de o
fazer.
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7.6. Gestão de devoluções
Pode realizar-se devoluções de MPS por diversos motivos: erro no pedido; PV
expirado; produto enviado com PV curto; dano na embalagem; o produto enviado não
corresponde ao encomendado; as quantidades enviadas não correspondem às faturadas,
entre outros.
O processo de devolução pode ser feito ao distribuidor grossista que entregou a
embalagem, ou então, pode ser diretamente devolvida ao fornecedor, caso se tenha tratado
de uma encomenda direta. A nota de devolução é criada no Sifarma 2000 ®, onde é
identificado o fornecedor, os produtos a devolver e o motivo da devolução. No caso da
devolução incluir psicotrópicos e estupefacientes, esta deve ser realizada isoladamente.
Após aprovada, a nota de devolução é impressa em triplicado, assinada e
carimbada. O original e o duplicado são enviados ao fornecedor e o triplicado fica na
farmácia e é guardado num local específico. A resposta à devolução surge dias mais tarde
e, caso seja aceite, pode ser regularizada através do envio da nota de crédito para a
farmácia, ou por troca de produtos. Por outro lado, se não for aceite, os produtos retornam a
farmácia, entram novamente no stock, a fim de se realizar a quebra do produto. Em ambas
as situações, deve-se registar sempre no SI a resposta à devolução.
No fim do estágio, realizei algumas devoluções de produtos que vieram com PV
curto, com acompanhamento de um membro da equipa técnica, que me explicava passo a
passo desta tarefa.

8. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde
As farmácias, no atendimento, podem fornecer ao público medicamentos, substâncias
medicamentosas, medicamentos e produtos veterinários, medicamentos e produtos
homeopáticos, produtos naturais, dispositivos médicos, suplementos alimentares, produtos
de alimentação especial, produtos fitofarmacêuticos, produtos cosméticos e de higiene
corporal, artigos de puericultura e artigos de conforto 7.
Relativamente ao medicamento, no ato da dispensa, o utente deve ser informado acerca
dos medicamentos disponíveis na farmácia que apresentem a mesma substância ativa,
forma farmacêutica, apresentação e dosagem do medicamento prescrito. Também é
importante referir o facto de serem ou não comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde
(SNS), assim como mencionar quais apresentam o preço mais baixo. O doente tem direito a
optar por qualquer medicamento que contenha a mesma denominação comum internacional
(DCI) da substância ativa, forma farmacêutica e dosagem do medicamento prescrito, à
exceção dos casos em que o medicamento prescrito contenha uma substância ativa para a
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qual não exista medicamento genérico ou no caso do médico prescritor ter justificado a
insuscetibilidade de substituição do medicamento prescrito.8
Os medicamentos de uso humano dispensados nas farmácias podem ser classificados
em Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a
Receita Médica (MNSRM).9
No decorrer do estágio, dispensei todo o tipo de medicamentos e produtos de saúde,
seguindo todos os procedimentos descritos de seguida.

8.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM)
Os MSRM são medicamentos que: podem constituir um risco para a saúde do
doente, se forem utilizados sem vigilância médica; podem ser utilizados para fins diferentes
daqueles a que se destinam; têm na sua composição substâncias ou preparações à base
dessas substâncias cuja atividade ou reações adversas devam ser monitorizadas; são
destinados a serem administrados por via parentérica.9 Deste modo, a apresentação de uma
prescrição médica para a dispensa desta categoria de medicamentos é indispensável.
8.1.1. Prescrição Médica e Validação da Prescrição Médica
A prescrição de medicamentos inclui obrigatoriamente a DCI da substância ativa,
seguida da forma farmacêutica, dosagem, tamanho da embalagem e posologia. Ela pode
ser feita por via eletrónica ou, em casos excecionais, por via manual, sendo que a primeira
pode ser receita eletrónica desmaterializada, em que a informação necessária (número da
receita, código da dispensa e de direito de opção) é enviada por e-mail ou SMS ou receita
eletrónica materializada, cuja prescrição está impressa.
A receita manual é apenas permitida em determinadas situações, como: falência
informática, inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição no domicílio ou outras
situações com um máximo de 40 receitas mensais. Neste tipo de receita só se pode
dispensar quatro medicamentos no total, ou até dois por linha, sendo que apresentam uma
validade de 30 dias, após a prescrição.
Antes de proceder à dispensa dos medicamentos, é importante que o farmacêutico
analise a conformidade dos diferentes critérios de validação, respetivos de cada tipo de
prescrição. No caso das receitas manuais, esta não pode estar rasurada, tem de ter vinheta
e assinatura do médico, ser escrita a caneta azul ou preta, ter validade e uma cruz na alínea
correspondente à razão pelo qual o médico recorreu à prescrição manual. Se não cumprir
estes requisitos, o farmacêutico pode-se recusar a dispensar a medicação.
Ambas as receitas, eletrónicas e manuais, podem ser parcialmente dispensadas por
ruptura de stock ou por solicitação do utente.
Ao longo do meu estágio contactei com todo o tipo de receitas, sendo as eletrónicas
as mais comuns, o que permite diminuir os erros associados à dispensa de medicação
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errada. Apesar disto, também observei que ainda existe uma grande percentagem de
receitas manuais, sendo necessária uma maior atenção durante a validação destas e,
apesar de confirmar sempre o que estava prescrito com os colegas da equipa, a maioria das
vezes, eu não conseguia entender a caligrafia do médico prescritor e, consequentemente,
não percebia o que era prescrito.
8.1.2. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos
Os estupefacientes e psicotrópicos são substâncias que atuam no sistema nervoso
central e visam o uso medicinal e terapêutico, porém, podem induzir dependência física e
psíquica. Como tal, a sua dispensa requer um controlo especial, uma vez que podem ser
usadas de forma ilícita.10
Os medicamentos que contêm essas substâncias encontram-se descritos nas
tabelas I e II do Decreto‐Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro “Regime jurídico do tráfico e
consumo de estupefacientes e psicotrópicos” e, segundo este, só podem ser dispensados
mediante apresentação de receita médica, sendo que independentemente de ser em receita
eletrónica ou manual, têm de ser prescritos isoladamente. Caso as receitas não obedeçam
às condições impostas, o farmacêutico deve recusar-se a aviá-las.
Durante o aviamento, para além do procedimento geral da dispensa de
medicamentos ou produtos farmacêuticos, o SI requer algumas informações relativas ao
médico prescritor, ao doente ou representante, caso não seja o próprio a levantar, com base
no documento de identificação do próprio. No final do atendimento, são emitidas duas
faturas que são colocadas num local específico.
As receitas não podem ser dispensadas se já tiverem decorrido 10 dias desde a sua
data de emissão, nem podem ser fornecidas mais de uma vez com base na mesma
receita.11
A Diretora Técnica imprime mensalmente, até ao dia 8, as entradas e saídas de
estupefacientes e psicotrópicos, arquivando estas listagens e enviando as saídas, por
correio eletrónico, ao INFARMED.
8.1.3. Regimes de comparticipação
A comparticipação de medicamentos está condicionada pela demonstração técnicocientífica do seu valor terapêutico ou de vantagem económica. De acordo com o Decreto-Lei
n.º48-A/2010, de 13 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de Outubro, a
comparticipação de medicamentos pode ser feita através de um regime geral ou de um
regime especial, o qual se aplica a situações específicas que abranjam determinadas
patologias ou grupos de doentes.
No regime geral, a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos de
venda ao público é fixada de acordo com os seguintes escalões: Escalão A – 95%; Escalão
B – 69%; Escalão C – 37%; Escalão D – 15% do preço de venda ao público. Estes escalões
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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, caso não estejam incluídos na lista de medicamentos
considerados imprescindíveis em termos de sustentação de vida.12
No regime especial, quando se trata de pensionistas, deve estar mencionada a letra
R na prescrição, sendo que 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%.
[12]

[10]

Também existem outros MPS, como os manipulados, que são comparticipados pelo

Estado em 30% do seu preço, caso cumpram os requisitos descritos no Despacho
nº18694/2010 e os medicamentos de autocontrolo da diabetes mellitus, como as tiras-teste,
que são contemplados com uma comparticipação de 85% do seu PVP, sendo que as
agulhas, seringas e lancetas possuem uma comparticipação de 100%.13
É importante referir que em Portugal, para além do SNS, coexistem vários sistemas e
subsistemas de saúde que comparticipam os MSRM, podendo ser complementados.
Durante o estágio contatei com

diversos regimes de comparticipação e

complementaridade, como EDP-SAVIDA, Caixa Geral de Depósitos e SAMS, porém, senti
algumas dificuldades no que respeita a identificação dos seus respetivos códigos no SI e,
por vezes, havia utentes que apenas mencionavam que beneficiavam de algum tipo de
comparticipação após eu terminar a venda e dizer o preço. Nestas situações tinha de pedir
ajuda a um elemento da equipa. Após isto ter acontecido, comecei a ter mais atenção a
esse pormenor e enunciava o valor antes de terminar a venda, a fim de confirmar que
estava correto.
8.1.4. Faturação e Receituário
Após a dispensa dos MSRM comparticipados, a quantia correspondente à
comparticipação dos medicamentos, ou seja, a que não é paga pelo utente terá de ser
devolvida à farmácia pelo subsistema de saúde em questão. Posto isto, é necessário fazer
uma revisão mensal das receitas sujeitas a regimes de comparticipação, de modo a verificar
se estão válidas.
No caso das receitas eletrónicas, todo este processo é efetuado automaticamente
pelo SI no momento da dispensa. No entanto, no caso das receitas manuais, no momento
da venda imprime-se no verso da receita um documento de faturação, onde está indicado o
PVP de cada medicamento sujeito a comparticipação, o plano de comparticipação, o valor
da comparticipação de cada um, o código de barras de identificação da dispensa e de cada
medicamento, data da dispensa, identificação da farmácia e um espaço destinado à
assinatura do utente.
Todos os documentos são guardados num local específico e, no final do mês,
separam-se as receitas por planos de comparticipação e colocam-se por ordem crescente
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de lote e número de receita, de 1 a 30. De seguida, verifica-se o cabeçalho onde deve
constar o número do utente, entidade responsável, exceção e vinheta médica e, confirma-se
a existência da assinatura médica e a data da prescrição. Também é necessário averiguar a
validade da receita, ou seja, se a data da dispensa não ultrapassou o prazo de 30 dias após
a prescrição. Posteriormente, é feito o fecho informático dos lotes com a emissão do verbete
de identificação de cada um, sendo carimbado e assinado pela DT. O verbete é um
documento com um número identificativo, onde são discriminados os valores de PVP dos
diferentes medicamentos, o valor que já foi cobrado ao utente e o valor que será devolvido à
farmácia, pela entidade responsável. No fim, é impresso o resumo dos lotes de cada
organismo e a fatura mensal.
Caso se tratem de receitas do SNS, estas e a respetiva documentação são enviadas
para o Centro de Conferências de Faturas (CCF) da Administração Regional de Saúde do
Norte (ARS), através da sua recolha na farmácia pelos correios até ao dia 5 de cada mês e
são levadas ao CCF até ao dia 10. No entanto, o receituário relativo aos restantes
organismos são enviados, até ao dia 10 de cada mês, para a ANF, sendo que esta funciona
como a entidade intermediária entre os diferentes sistemas de saúde e a farmácia, ou seja,
é responsável pela distribuição das receitas médicas e respetiva documentação, bem como
no pagamento do valor das comparticipações.
Todas as receitas que não se encontrarem em conformidade são devolvidas à
farmácia, sem o valor da comparticipação associado.
Nos últimos dois meses de estágio, assisti a um fecho do receituário e realizei um,
juntamente com a DT da FV.
8.1.5.Medicamentos genéricos
Um medicamento genérico contém a mesma substância ativa, forma farmacêutica,
dosagem e indicação terapêutica do que um medicamento de marca, sendo que este último
serviu-lhe de referência. Segundo o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, estes
fármacos estão sujeitos às mesmas disposições legais que os restantes, não sendo
necessário a apresentação de relatórios acerca dos ensaios farmacológicos, toxicológicos,
pré-clínicos e clínicos, a partir do momento que apresentem bioequivalência. Os
medicamentos genéricos, para além de apresentarem a mesma segurança, efetividade e
qualidade do que os outros medicamentos, apresentam a enorme vantagem económica,
chegando a ser 20 a 35% mais baratos que os originais.14
A maioria das receitas com que me deparei, ao longo do meu estágio, tinham código
de direito de opção e, nestes casos, perguntava sempre ao utente se pretendia levar o
medicamento de marca ou o genérico. Notei que as pessoas sentiam dúvidas e
questionavam acerca das diferenças mas, após uma explicação correta, normalmente,
optavam sempre pelo genérico. No entanto, ainda havia pessoas que logo após serem
13
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questionadas, diziam querer tudo de marca, afirmando que o genérico era sinónimo de baixa
qualidade. Porém, a maioria dos utentes preferia sempre genérico, dada a diferença de
preço.

8.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e outros produtos
farmacêuticos
Os MNSRM podem ser adquiridos nas farmácias sem necessidade de apresentação
de prescrição médica, dado que a sua segurança é conhecida. Normalmente, estes
medicamentos são utilizados no alívio e/ou tratamento de problemas de saúde menores e,
numa grande parte das situações, são pretendidos em casos de automedicação. É neste
ponto que é fundamental que a sua dispensa seja acompanhada de aconselhamento
farmacêutico, de forma a promover o uso correto do medicamento e alertar para os
possíveis erros.15,16
Geralmente, os MNSRM não são sujeitos a comparticipações, à exceção dos casos
previstos na legislação que define o regime de comparticipação do Estado no preço dos
medicamentos. O INFARMED, I.P., pode autorizar a reclassificação de medicamentos
sujeitos a receita médica em medicamentos não sujeitos a receita médica, dependentes de
dispensa exclusiva em farmácia, atendendo ao seu perfil de segurança ou às suas
indicações terapêuticas.17
Para além de todos os medicamentos já falados, na farmácia também há uma
grande variedade de outros produtos de saúde, como: medicamentos e produtos de uso
veterinário; cosméticos e produtos de higiene corporal; suplementos alimentares;
dispositivos

médicos;

produtos

dietéticos

e

de

alimentação

especial;

produtos

fitofarmacêuticos e medicamentos homeopáticos.
Durante o meu estágio na FV dispensei muitos MNSRM, principalmente antigripais e
antitússicos, visto que a altura do ano em que estagiei lá coincidia com a época alta das
gripes e constipações e, nestas situações, os utentes referiam os sintomas e “pediam
qualquer coisa” para o seu problema de saúde. Umas vezes, o utente pedia logo o que
desejava, outras era prescrito pelo médico, mas em todas as situações tentei perceber se
estava adequado, principalmente quando diziam que tinha sido aconselhado por alguém,
que não um médico. Houve mais do que uma situação em que me pediram antibióticos e,
quando questionados, referiam que gostavam de ter em casa, caso ficassem doentes ou
fosse necessário. Certa altura, durante um atendimento, uma senhora contou-me que a filha
tinha muitas infeções urinárias e tinha de ter sempre antibióticos em casa para essa
situação. Referi, de imediato, que não era correto, que devia procurar um médico
especialista porque o facto de estar sempre a dar antibióticos à filha, para além de ser
prejudicial para o seu sistema gastrointestinal, aumenta a resistência das bactérias e,
14

Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Viamial
consequentemente, leva a um aumento de infeções, ou seja, em vez de tratar, só estava a
contribuir para o problema. Uma outra situação muito comum consiste em pedirem Brufen
600 ® para terem em casa e, quando questionados, existem doentes que afirmam tomar
para tudo, incluindo apenas febre ou tosse. A FV não dispensa este medicamento sem
receita médica e mencionei isso, explicando que é um anti-inflamatório, logo é indicado para
a dor e inflamação e, que se for esse o caso, podem optar pelo Brufen 400 ®. Aproveitei
também para referir que só deve ser tomado quando necessário, uma vez que este
apresenta efeitos secundários a nível gastrointestinal e cardíaco. Também expliquei que
quando apresentam febre é preferível optar pelo Ben-U-Ron®, visto ser mais indicado, dada
a sua ação antipirética. Estes casos vieram demonstrar que existem muitas pessoas a
automedicar-se sem ter a mínima noção dos riscos associados, o que demonstra a
importância da informação transmitida, através do diálogo, por parte do farmacêutico.

8.3. Interação farmacêutico-utente
O farmacêutico desempenha um papel muito importante no ato da dispensa, ao
transmitir determinadas informações, como explicar para que serve(m) o(s) medicamento(s)/
produtos de saúde, como e quando tomar, durante quanto tempo, que cuidados especiais
deve ter, quais os possíveis efeitos adversos e o que fazer se ocorrerem. Ao longo do
atendimento, a informação escrita deve ser sempre complementada com a informação
verbal, de forma simples e sempre adaptada à pessoa que se encontra à nossa frente.18
Tudo isto irá promover a adesão à terapêutica.
Certa altura, um utente polimedicado veio ter comigo, tirou do seu saco todas as
caixas de medicamentos que tomava, mostrou-me uma folha com um esquema terapêutico
alterado pelo médico e pediu-me para eu lhe escrever numa folha “tudo direitinho”, dizendo
não perceber bem a letra do médico e que estava confuso, visto tomar muita coisa e o
esquema ter sofrido alterações. Após confirmar o que estava escrito na folha com a equipa
técnica, fiz no computador um documento com os dias da semana, as diferentes horas do
dia, as tomas, o nome dos medicamentos e a dose. Imprimi o documento e expliquei
oralmente ao senhor, com base nas caixas que me tinha colocado no balcão e voltei a
repetir tudo. Finalmente, percebi que o utente tinha entendido e este agradeceu-me várias
vezes, elogiando a minha atitude. Outra situação que me surpreendeu ocorreu durante um
atendimento, quando estava a recapitular os medicamentos que a doente ia levar, bem
como a posologia e indicação terapêutica, deparo-me com a senhora a dizer que o
Neurobion ® só tomava em SOS, enquanto o Doluron Forte ® tomava diariamente, visto
serem as vitaminas. Após esta intervenção, alertei para o uso correto dos medicamentos e
escrevi “VITAMINAS” e “SOS” nas respetivas caixas, após consentimento da utente.
15
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Há evidências de que o investimento anual em medicamentos não é aproveitado,
sendo causado pela administração ao doente no tempo errado, pela toma incorreta pelo
doente e pelo seu não acompanhamento constante. O farmacêutico continua a ser o
profissional de saúde mais próximo dos doentes, logo pode intervir neste problema,
reforçando a posologia, corrigindo erros e acompanhando a resposta à terapêutica.19
Relembro um episódio que me aconteceu, após a medição da tensão arterial de um utente
hipertenso. Como tal, questionei-o acerca de determinados hábitos, assim como da correta
toma da medicação e este confidencia-me que tomava uma combinação de hipertensores
em dias alternados, quando o médico tinha prescrito uma toma diária. Portanto, alertei-o
para a necessidade de tomar a medicação diariamente, como o médico receitou,
explicando-lhe que essa atitude poderia ser uma das causas dos valores de tensão arterial
estarem altos.
Também considero extremamente importante alertar quando surgem simples
alterações da embalagem, dado que estas podem suscitar dúvidas ao utente ou ao seu
cuidador, podendo levar a trocas de medicação graves ou à ausência da toma. Ao longo do
estágio, várias foram as pessoas que mal viam o medicamento referiam não ser o habitual.
Nestes casos tinha de explicar que era exatamente a mesma coisa, mostrando a substância
ativa, a dosagem e o nome do laboratório, afirmando tratar-se apenas de uma alteração da
cartonagem.
Posto isto, considero relevante o papel do farmacêutico comunitário na promoção do
uso correto do medicamento, contribuindo para uma maior adesão à terapêutica e,
consequentemente, uma melhor qualidade de vida.

9.Serviços prestados
Hoje em dia, as farmácias desempenham um papel importante na prestação de serviços
de saúde, permitindo o controlo e prevenção de doenças. Elas têm evoluído ao longo dos
anos, não sendo mais vistas como um simples local de venda de medicamentos, mas sim
como um espaço de saúde, reconhecido pelos utentes.20

9.1. Peso e altura
Na FV é possível determinar o peso e a altura, numa balança eletrónica Tecnilab
(ANEXO VI), tendo um custo de 0,50€. No fim, é disponibilizado ao utente um talão com
ambos os valores, bem como o Índice de Massa Corporal (IMC).
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9.2. Pressão arterial
A medição da pressão arterial tem muita procura na FV. Este serviço é realizado de
forma gratuita, através de um esfigmomanómetro de braço (Tensoval® da Hartmann),
traduzindo os resultados em PA sistólica (máxima) e PA diastólica (mínima).
Uma grande percentagem de utentes dirige-se à farmácia em dias alternados, ou
duas vezes por semana, de modo a monitorizar os valores, sendo muitas vezes solicitado
pelo médico.
Desde o primeiro dia de estágio que fui responsável pela medição deste parâmetro, o
que me permitiu conhecer os utentes e, visto que a maioria deles sofre de hipertensão, foime possível treinar a relação farmacêutico-utente, promovendo a adesão à terapêutica e
sugerindo a implementação de medidas não farmacológicas. No entanto, quando se
verificavam valores extremamente elevados, os utentes eram aconselhados a se dirigirem
ao hospital. (ANEXO VII)

9.3. Parâmetros bioquímicos
Os parâmetros bioquímicos determinados na FV são a avaliação da glicémia e do
colesterol total. Apesar deste serviço não ser tão procurado nesta farmácia, a glicémia é o
que apresenta maior registo de determinações. Estas medições devem ser realizadas em
jejum, utilizando uma amostra de sangue, resultante de uma picada no dedo. De seguida,
transfere-se para a tira teste e o valor aparece registado no aparelho. No caso da
determinação de glicémia eram utilizadas as tiras teste Wellion® CALLA e o respetivo
medidor Wellion® CALLA e, para a determinação do colesterol total utilizavam-se as tiras
teste Wellion® LUNA com o respetivo medidor Wellion® LUNA. (ANEXO VIII)
Ao longo do estágio executei algumas medições e aconselhei medidas não
farmacológicas que poderiam ser adotadas pelo utente, com o objetivo de melhorar os
parâmetros.

9.4. Dietética/Nutrição
Na FV realizam-se consultas de dietética e nutrição clínica, todas as quartas-feiras,
durante todo o dia. Estas estão ao encargo da Dr.ª Marisa, nutricionista da Farmodiética. O
custo depende do tipo de consulta, bem como dos produtos recomendados, visto que quem
vai à consulta adquire alimentos ou suplementos que complementam a dieta EasySlim ®.
Esta dieta tem como objetivo fornecer aos clientes uma solução segura e personalizada, a
quem pretende perder peso de forma rápida, eficaz e saudável.
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9.5. Podologia
As consultas de podologia são realizadas mensalmente, na primeira terça-feira de
cada mês, e estão ao encargo da Dr.ª Sofia. Estas têm bastante procura por parte dos
utentes mais idosos e têm um custo de 20€. As pessoas interessadas podem marcar
consulta através do telefone da farmácia, presencialmente ou renovar a marcação do mês
anterior.

9.6. Bebé 4D ®
A FV disponibiliza a possibilidade às pré-mães de fazerem uma ecografia 4D, que
conjuga a tridimensionalidade e o movimento, em tempo real. Este serviço destina-se a
grávidas desde as 16 às 32 semanas, oferecendo os primeiros 5 minutos de ecografia, na
presença de especialistas em células estaminais.
Durante o meu estágio presenciei o dia do bebé 4D ® uma vez e assisti ao acordo de
outros dois dias. Nesse dia, a FV inclui descontos em produtos de puericultura.

9.7. ValorMed
A ValorMed é uma sociedade sem fins lucrativos, criada em 1999, que visa a recolha
das embalagens vazias, medicamentos que já não estejam a ser usados ou que estejam
fora de prazo, sendo responsável pela correta gestão dos resíduos. Esta surgiu quando a
indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias reconheceram a necessidade do
medicamento ser tratado como resíduo. Estes produtos são colocados num contentor de
cartão fornecido pela Alliance Heathcare ®, localizado nas farmácias comunitárias. Quando
completos, são fechados e segue-se um procedimento semelhante a qualquer outra
dispensa, sendo a fatura assinada, carimbada e colocada no respetivo caixote, para
posterior recolha pelo distribuidor. (ANEXO IX)
Relativamente a esta problemática, a equipa técnica desempenha um papel
relevante, dado que deve ser esta a alertar os utentes para as boas práticas ambientais.21,22

9.8. Recolha de radiografias
A FV realiza a recolha de radiografias com mais de 5 anos ou que já não apresentem
valor de diagnóstico, fazendo parte da Campanha de Recolha de Radiografias. Estas serão
posteriormente recolhidas, anualmente, pela Assistência Médica Internacional (AMI).23
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10

. Formações
Ao longo de todo o meu estágio tive oportunidade de presenciar diversas formações,

o que me permitiu conhecer novos produtos, assim como aprofundar alguns conhecimentos.
Assim sendo, participei em nove formações, de acordo com a tabela 2.
Tabela 2: Formações internas e externas a que assisti.

Formação

Duração

Local

Observações

Escovas eléctricas, da Oral-B ®

2h

FV

Demonstração da sua
utilização

DulcoSoft ®

20 min

FV

Novo produto

Voltaren ®

15 min

FV

Voltaren Emulgelex ®
e Voltaren Emulgel ®

Toalhete de limpeza e pastilhas de

20 min

FV

Novos produtos

8h

AC Hotels by

Apresentação de toda

Marriott Porto

a gama

Laboratório

Apresentação de

Pierre Fabre

produtos

Laboratório

Apresentação de

Pierre Fabre

produtos

Hotel Pestana

Lançamento do

Porto

Aptamil PROSYNEO

limpeza AÇÃO TOTAL para
próteses dentárias, da COREGA ®
Curso Geral Avène ®
“Proteção solar e novidades”, da A-

2h30m

Derma ®
“Cuidados capilares e pele – Verão”,

2h30m

da Ducray ®
“Aleitamento materno vs

2h

aleitamento artificial”, da Aptamil ®

HA ®
Gelsectan ®, da NORGINE

2h

Crowne Plaza

Novo produto para a

Porto

diarreia na Síndrome
do Intestino Irritado
(SII)

Nestas formações foram apresentados novos produtos ou produtos que sofreram
alterações, o que permitiu enriquecer o meu conhecimento, assim como estar mais
familiarizada com esses produtos, caso algum utente me questione, oferecendo um melhor
aconselhamento.
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11. Atividade desenvolvida
No dia 16 de março, decorreu o congresso da APOB – Associação Portuguesa de
Obesos e Bariátricos, na Escola Básica Oscar Lopes 2 e 3 CEB – Sede de Agrupamento.
Como tal, pediram ao Dr. Rui, dono de uma farmácia localizada perto dessa escola, se
poderia realizar rastreios à população alvo da atividade. O Dr. Rui, sendo dono da FV,
perguntou se estaríamos interessadas em participar na iniciativa. Nessa manhã de sábado,
eu juntamente com a minha colega estagiária Diana, fomos então para Matosinhos, realizar
rastreios. Estes incluíam a medição da tensão arterial e a determinação de parâmetros
bioquímicos, nomeadamente, a glicémia e o colesterol total. Após a determinação dos
parâmetros, apontámos os valores num cartão feito por nós, no dia anterior, e conversámos
com o utente, aconselhando medidas não farmacológicas, sempre que necessário. Por fim,
entregámos um sabonete e uma caixa para guardar comprimidos, de modo a dinamizar
ambas as farmácias, pois a maioria das pessoas não conhecia a farmácia viamial, uma vez
que habitavam na zona de Matosinhos. (ANEXO X)
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Parte II - Projetos desenvolvidos no decorrer do estágio
Tema I – Erros associados à administração da insulina
1. Contextualização
Ao longo do meu estágio, percebi que uma grande percentagem de pessoas era
diabética e adquiria medicamentos para esse efeito, incluindo insulinas. Após ter comentado
isso com a equipa técnica, que afirmou ser verdade, esta comentou que para além de existir
uma vasta população insulinodependente naquela zona, um dos grandes problemas era que
a maioria não o realizava corretamente.
Surgiu-me então o interesse de pesquisar acerca dos erros mais frequentes
associados à administração de insulina e quais as possíveis consequências. Após analisar
este assunto com mais detalhe, escolhi este tema para o meu primeiro projeto, com o
objetivo de alargar o conhecimento dos utentes sobre esta problemática, proporcionandolhes informação para uma correta administração da insulina. Isto não só contribui para o
aumento da eficácia do processo, como evita possíveis consequências para a saúde.

2. Introdução
Sendo nós uma população envelhecida, com um baixo índice de fecundidade, as
doenças crónicas assumem, cada vez mais, um peso maior, pois a sua grande maioria
surge numa idade mais avançada. Assim sendo, o predomínio de doenças crónicas adquire
especial importância bem como a necessidade de cuidados e de um acompanhamento
próximo.24
Dentro das doenças crónicas que mais afetam os portugueses está a diabetes, pois
estima-se que esta doença afete mais de um milhão de portugueses, o que corresponde a
13,3% da população com idades compreendidas entre os 20-79 anos e são diagnosticados,
diariamente, cerca de 200 novos doentes.25
A principal terapêutica utilizada por pessoas com esta doença é o antidiabético oral,
seguindo-se a insulina, que corresponde a 15,1% da população. Contudo, cerca de 3,9%
das pessoas realizam ambas as terapêuticas. Dados demonstram haver um aumento
significativo do consumo destes medicamentos nos últimos anos, traduzindo-se tanto em
valor, como em número de embalagens.26
A elevada prevalência da diabetes tipo 2 levou a um aumento do número de mortes
em Portugal, com uma das maiores taxas de mortalidade a nível da UE.27
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Apesar dos números de prevalência e de incidência serem cada vez maiores, várias
organizações reconhecem que as suas complicações podem ser perfeitamente reduzidas
e/ou evitadas. A diabetes é, sem dúvida, um problema de saúde pública.28,29 A utilização de
medicamentos levou a uma clara melhoria dos resultados em saúde, mas em determinadas
áreas, ocorrem problemas de saúde associados ao seu uso incorreto. Daí ser de extrema
importância transmitir a melhor informação possível à comunidade, de modo a auxiliar no
uso adequado dos medicamentos, minimizando, desta forma, possíveis problemas
relacionados com o seu mau uso, contribuindo para uma melhor qualidade de vida.

3. Diabetes Mellitus (DM)
A diabetes trata-se de uma doença crónica muito frequente na nossa sociedade,
atingindo ambos os sexos. Esta é caraterizada pela hiperglicemia (aumento de açúcar no
sangue), que surge quando o pâncreas não produz insulina em quantidades suficientes, ou
quando o organismo não consegue utilizar a insulina que produz, de forma eficaz.
De acordo com a DGS, os critérios de diagnóstico da diabetes são os seguintes32:
- Glicemia em jejum ≥ 126 mg/dl; ou
- Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl; ou
- Glicemia ≥ 200 mg/dl às 2 horas, na prova de tolerância à glicose oral (PTGO)
com 75 gr de glicose; ou
-Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5%.
A classificação desta doença divide-se em quatro tipos clínicos, etiologicamente
distintos: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e outros tipos específicos de
diabetes.

3.1. Diabetes tipo 1
A diabetes tipo 1, antigamente denominada de Diabetes Insulino-Dependente, é a
mais rara, afetando 5-10% da população diabética. Pode manifestar-se em pessoas de
qualquer idade, contudo, é mais frequente na infância e na adolescência.
Esta doença surge devido à falta de insulina, resultante da destruição auto-imune das
células ß dos ilhéus de Langerhans do pâncreas, células estas produtoras de insulina. Caso
o desenvolvimento da diabetes tipo 1 não esteja relacionado com este mecanismo
imunológico, é denominada de diabetes tipo 1 idiopática.
Ao contrário do que acontece com a diabetes do tipo 2, este tipo não está relacionado
com o estilo de vida, nem como o tipo de alimentação adquirida.26,30,32
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3.2. Diabetes tipo 2
A diabetes tipo 2, antigamente denominada de Diabetes Não Insulino-Dependente, é o
tipo mais frequente, afetando cerca de 90% da população diabética. Esta surge devido à
baixa quantidade de insulina produzida e, na maioria das vezes, encontra-se associada à
obesidade (abdominal), à hipertensão arterial e à dislipidémia. Essa gordura abdominal
contribui

para

a

insulinorresistência,

caraterística

deste

tipo

de

diabetes

e,

consequentemente, leva a uma maior necessidade de insulina, resultante do aumento de
glicemia.
A adoção de determinados hábitos saudáveis, relativos à alimentação, ao stress e ao
exercício físico são muito importantes na prevenção da diabetes tipo 2, bem como dos seus
fatores de risco, como a obesidade, hipertensão arterial e colesterol.26,30,32

3.3. Diabetes gestacional
A diabetes gestacional corresponde a um aumento dos níveis de açúcar no sangue,
pela primeira vez, durante a gravidez. Segundo a DGS, é considerada diabetes gestacional
quando se trata de uma alteração do metabolismo da glicose, durante esse período da
mulher.30,32
Ao longo dos anos, a prevalência deste tipo de diabetes tem estado sempre a
aumentar, sendo que o maior número de casos verifica-se no grupo de mulheres que
engravidam a partir dos 40 anos.31

3.4. Complicações associadas
A diabetes é responsável pelo aparecimento de várias complicações crónicas em
diversos órgãos e tecidos, nomeadamente no pé, no rim e no olho, quando se trata de
complicações microvasculares e, pode originar danos em macrovasos, causando
complicações graves, como Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) e Acidente Vascular
Cerebral (AVC). Isto acontece porque os níveis elevados de glicose interferem
negativamente no metabolismo dos hidratos de carbono, das gorduras, das proteínas e dos
eletrólitos, afetando o sistema vascular, uma vez que a acumulação de glicose nas células
capilares endoteliais localizadas na retina, no glomérulo-renal e nos nervos centrais e
periféricos, resulta no dano destas, levando às tais complicações crónicas caraterísticas
desta doença.31,33,34
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4. Insulinoterapia
A insulina consiste num mensageiro químico que atua nas células, promovendo a
absorção de glicose. Ela trata-se de uma hormona natural, produzida pelas Ilhotas de
Langerhans, localizadas no pâncreas, sendo secretada por este. A quantidade de insulina
produzida pelo pâncreas depende da quantidade de açúcar que se encontra no sangue,
uma vez que é produzida em resposta a isso, ou seja, quanto mais alto o nível de glicose no
sangue, mais insulina é produzida, com o objetivo de equilibrar os níveis de glicemia.
Esta hormona é prescrita para indivíduos que não conseguem produzi-la, como
acontece em diabéticos tipo 1, ou para pessoas em que o seu organismo não consegue
usar adequadamente a insulina por ele produzido, como se verifica em diabéticos tipo 2.
Portanto, a insulinoterapia é indispensável para assegurar a sobrevivência de pessoas com
diabetes tipo 1. Por outro lado, esta terapêutica pode ser considerada uma opção em
pessoas com diabetes tipo 2, quando o tratamento com antidiabéticos orais não é eficaz.
De qualquer forma, a dose de insulina deve ser individualizada e prescrita de acordo
com as necessidades de cada pessoa e com os objetivos esperados, tendo em conta certos
fatores, tais como a esperança de vida, os anos de evolução da diabetes, o risco de
hipoglicemia e a presença de doença cardiovascular e/ou de outras comorbilidades.35,36

4.1. Tipos de insulina
É possível administrar-se diferentes tipos de insulina, de acordo com os efeitos
pretendidos e com as suas necessidades ao longo do dia.
Existem, desta forma, insulinas de ação rápida, utilizadas para corrigir altos níveis
de glicemia e para controlar picos de açúcar no sangue, resultantes das refeições, dado que
o organismo absorve rapidamente esta hormona do tecido subcutâneo para a corrente
sanguínea, com o objetivo de equilibrar os níveis de açúcar.
Depois, existe a insulina de ação intermédia, que é absorvida mais lentamente,
apresentando um efeito mais duradouro. Atua nas elevações de glucose sanguínea, quando
as insulinas de ação rápida deixam de ter efeito.
Também há a insulina de ação prolongada, que após atingir a corrente sanguínea,
de uma forma lenta, apresenta um pico relativamente baixo. Porém, tem um efeito
estabilizante que pode durar cerca de um dia, dependendo das marcas, o que torna a sua
aplicação útil durante a noite, ou mesmo entre as refeições.36
Estes tipos de insulina são divididos de acordo com o início de ação, velocidade com
que atingem o seu pico sanguíneo e respetiva duração de ação. O tipo de insulina mais
adequado é administrado de acordo com o objetivo pretendido, a concentração de açúcar no
sangue, bem como da altura do dia.
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5. Erros associados à administração de insulina e consequências
O número de pessoas com DM está a aumentar ao longo dos anos. De forma a
controlar os níveis de açúcar sanguíneo, milhões de pessoas, a nível mundial, administram
insulina uma ou mais vezes por dia. Para além disso, a sua correta aplicação, bem como as
alterações dos estilos de vida, são processos essenciais para um controlo glicémico eficaz.
Visto que a incidência de pessoas diabéticas está a aumentar, há um consequente
aumento do uso de insulina, portanto os erros associados à sua aplicação têm tendência a
aumentar. Segundo o programa que reporta erros de medicação da farmacopeia dos EUA,
aproximadamente 50% dos erros na medicação envolvem insulina.
A correta administração da insulina é fundamental, pois uma má aplicação desta
hormona pode resultar em crises hiperglicémicas ou hipoglicémicas graves, com posteriores
possíveis complicações, como cetoacidose diabética e hospitalizações, causando despesas
desnecessárias.
Antigamente, a administração da insulina era realizada com um frasco e uma
seringa. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a maioria das pessoas executa este
procedimento com base no uso da caneta. Em relação ao frasco e à seringa, a caneta de
insulina é mais precisa, bem mais confortável, menos invasiva e mais fácil de utilizar, o que
é uma vantagem na promoção da adesão à terapêutica, contribuindo para uma melhor
qualidade de vida.
Apesar deste avanço, os erros na auto-administração desta hormona continuam a
ser um problema e uma preocupação, e a falta de educação sobre o tema é uma das razões
mais comuns pelas quais ocorrem.
Os erros relacionados com a insulina podem ocorrer em qualquer etapa do uso do
medicamento: prescrição, dispensa e administração, sendo mais comum nesta última fase.
É de extrema importância reeducar os doentes e dar mais atenção à revisão periódica deste
processo, com o objetivo de diminuir os episódios de hiperglicemia e hipoglicemia,
decorrentes da má aplicação. Dados todos esses riscos, a insulina continua a fazer parte da
lista do instituto da prática de medicação segura (ISMP), sendo considerada medicação de
alerta elevado nos cuidados de saúde, ou seja, pode causar danos consideráveis, incluindo
morte, a um doente, quando aplicada de forma incorreta.37-39

5.1. Aplicação da insulina
A insulina deve ser administrada no tecido subcutâneo, pois neste a absorção
decorre gradualmente, garantindo uma ação continuada e eficaz da insulinoterapia. Caso a
aplicação não seja realizada nesta zona, e por sua vez seja intradérmica, a absorção da
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hormona é mais lenta, com possível formação de uma pequena bolha, resultando em
possíveis crises de hiperglicemia. Por outro lado, se a aplicação for intramuscular, a
absorção é imediata, com consequente hipoglicemia e, mais tarde, resulta uma crise
hiperglicémica. Este processo pode ser doloroso, envolvendo sangramento, dada a
existência de numerosos vasos sanguíneos no local.41,42
Antes da preparação do tratamento é muito importante lavar bem as mãos, com água
e sabão e, posteriormente, limpar a pele com álcool 70%.40,41,45 De seguida, a agulha deve
ser introduzida de forma rápida, para ser o mais confortável possível e, após a
administração da insulina, é fundamental esperar no mínimo 10 segundos, antes de retirar a
agulha, garantindo a absorção total.41,45,46
Outro aspeto importante relacionado com a aplicação desta hormona é o facto de
não ser recomendado a reutilização das agulhas, uma vez que pode estar associada ao
aparecimento de lipodistrofias, infeções do tecido subcutâneo, causando dor e desconforto.
Isto pode ser provocado pela deformação da agulha durante a primeira aplicação, perda da
sua lubrificação ou até mesmo pela cristalização de alguma insulina que tenha ficado retida
no interior da mesma. Tudo isto irá interferir negativamente na adesão à insulinoterapia.41,42

5.2. Locais de aplicação
As regiões recomendadas para a administração da insulina são o abdómen, as
coxas, os braços e as nádegas, visto tratarem-se de zonas afastadas das articulações, dos
ossos, dos nervos, bem como dos vasos sanguíneos de maior calibre. O local deve estar
saudável, ou seja, limpo, sem cicatrizes ou feridas, evitando zonas onde já existam
lipodistrofias, pois interferem na absorção da hormona.41,42,45

5.3. Rotação das aplicações e complicações associadas
Para além da hiperglicemia e hipoglicemia resultante da não administração da
insulina no tecido subcutâneo, também podem surgir outras complicações, como a
lipohipertrofia. Esta trata-se do problema local mais comum nos diabéticos tipo 1, sendo que
a sua taxa de prevalência é bastante significativa (varia entre 20-53%).44
Estas alterações lipodistróficas estão relacionadas com a aplicação repetida da
insulina nas mesmas regiões do tecido subcutâneo e com a frequência com que a agulha é
reutilizada durante a autoaplicação da mesma. Elas podem ser designadas de lipohipertrofia (LH), caso resulte da acumulação de gordura nos locais onde ocorre uma
frequente aplicação de insulina. A LH mede alguns centímetros, é arredondada, firme e
pode ser ligeiramente dolorosa.
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A outra alteração do tecido subcutâneo denomina-se de lipoatrofia, em que surgem
depressões na pele caraterísticas, resultantes da dissolução da gordura que se encontra ao
redor do local de aplicação, ao longo de semanas ou meses.
A injeção da insulina em lipohipertrofias pode alterar a absorção da mesma,
resultando em hiperglicemias, uma vez que uma menor dose será absorvida, alterando a
eficácia do tratamento. O seu desenvolvimento pode ser evitado se o indivíduo realizar
rotação nas aplicações, ou seja, voltar a aplicar no mesmo local passados, no mínimo,14
dias, sendo este o tempo necessário para a total cicatrização. Isto pode ser realizado
dividindo cada região em pequenas partes (cerca de 1 ou 2 dedos), formando vários pontos
distintos, como podemos observar na figura abaixo representada. De seguida, cada
administração deve ser realizada em diferentes pontos.41-45

Figura 1: Diferentes pontos de aplicação da insulina.

5.4. Prega subcutânea
A prega subcutânea é realizada com o dedo polegar e o dedo indicador e permite
salientar o tecido subcutâneo, com o objetivo de impedir a aplicação da insulina no músculo.
Este ato depende da quantidade de tecido subcutâneo existente no local da aplicação e do
tamanho das agulhas utilizadas, sendo que agulhas mais curtas dispensam a realização da
prega, facilitando a técnica.41,45

5.5. Ângulo de aplicação
O ângulo de aplicação corresponde ao espaço que se encontra entre a agulha e a
pele aquando da aplicação. Assim como a prega subcutânea, o ângulo de aplicação
depende da quantidade de tecido subcutâneo localizado na região e do comprimento da
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agulha, tendo como objetivo o de evitar a administração intramuscular. Este ângulo pode ser
de 45º ou de 90º. O ideal é utilizar agulhas curtas, visto serem mais confortáveis, realizando
um ângulo de 90º durante a aplicação. Por outro lado, se a agulha for mais comprida do que
a indicada, ou se se tratar de um local com pouco tecido subcutâneo, como é o caso da
coxa, ou até mesmo em crianças magras, é recomendada a administração com um ângulo
de 45º, para além da realização da prega.41,42,46

5.6. Conservação da insulina
Todas as insulinas que se encontram por abrir devem ser armazenadas no frigorífico.
Dentro das insulinas em uso, os frascos e as canetas descartáveis, podem estar guardadas
no frigorífico ou à temperatura ambiente. Por outro lado, as canetas recarregáveis, após
abertura devem ficar à temperatura ambiente. Relativamente à insulina que se encontra sob
refrigeração, é recomendável retirá-la do frigorífico 15 a 30 minutos antes da sua
utilização.41

6. Realização de inquéritos e análise de resultados
Com o intuito de perceber qual o grau de conhecimento e em que pontos existiam
mais falhas sobre este tema, realizei um pequeno inquérito (Anexo XI) com perguntas
simples e objetivas, dirigido aos utentes que frequentavam a FV e que realizavam a
insulinoterapia. Sempre que alguém tinha prescrição médica de insulinas, eu abordava o
utente explicando-lhe o objetivo do meu projeto e, quando surgia interesse por parte da
pessoa, eu pedia cuidadosamente a sua colaboração e sugeria conversarmos num gabinete
da farmácia, visto tratar-se de um ambiente mais familiar e confortável. Contudo, o fato da
farmácia ser frequentada maioritariamente pelas mesmas pessoas, assim como o fato de
uma parte das pessoas que tinham prescrição médica de insulinas serem idosas,
apresentando algumas dificuldades, ou então, tratarem-se de utentes que se dirigiam à
farmácia em busca de insulinas para familiares, foi uma limitação, visto que só consegui a
resposta a 20 questionários.
Através da análise dos resultados (ANEXO XII), apresentados na figura 3, é possível
observar que a maioria da população alvo já era diabética há mais de 5 anos, sendo que
algumas dessas pessoas já o eram há mais de 20 anos. Todos os utentes aplicavam
insulina (figura 4), sendo que mais de metades já auto-administravam insulina há mais de 5
anos (figura 5). Na sua globalidade, referem terem sido ensinados a fazê-lo e saberem
fazê-lo corretamente (figuras 7 e 6).
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Relativamente à administração propriamente dita, todas as pessoas aplicavam a
hormona com auxílio da caneta (figura 8), realizando sempre a prega subcutânea (figura
17), mas, quando questionadas, a maioria não sabia o objetivo da realização da mesma. O
mesmo se aplica em relação ao ângulo de aplicação de 90 graus, realizado por 100% dos
utentes (figura 10).
É possível observar na figura 9, que cerca de 40% dos utentes não sabia o tamanho
da agulha que usava, e outros 40% utilizavam agulhas de 8mm, sendo correta a realização
da prega subcutânea e do ângulo de 90 graus. Por outro lado, uma pessoa utilizava uma
agulha de 5 mm e, neste caso, a realização da prega é dispensável, o que irá aumentar a
flexibilidade, permitindo a aplicação noutros locais.
A amostra, na sua totalidade, refere não limpar a pele antes da auto-administração
(figura 11) e reutilizar as agulhas (figura 13).
Cerca de 80% das pessoas afirma não lavar sempre as mãos antes da aplicação da
insulina (figura 12) e todos os utentes inquiridos administram a insulina na barriga, sendo
apenas uma pessoa que aplica também nos braços (figura 14). A maioria respondeu “Não”
ao fato de retirar de imediato a agulha, após auto-administração da terapêutica (figura 15).
Relativamente à conservação da insulina, todos os utentes mostraram saber e
guardá-la corretamente (figura 16).
Em relação à rotação das aplicações, a maioria diz realizar corretamente e, quando
questionados sobre o assunto, respondem aplicar no mesmo local, uma vez por dia, sendo
que realizavam mais do que uma aplicação por dia. Apenas duas pessoas dizem aplicar no
mesmo local passados dois dias (figura 18).

7. Intervenção e conclusões
Após algum tempo de atendimento e ter falado com a equipa técnica, achei
necessário intervir e iniciei o meu projeto propriamente dito com a elaboração de um
questionário (ANEXO XI), um folheto informativo (ANEXO XIII), um folheto com a técnica de
administração de insulina (ANEXO XIV e XV), um cartaz (ANEXO XVI) e uma publicação no
facebook (ANEXO XVII). Depois de uma pesquisa, realizei um folheto onde abordei, de
forma objetiva, como deve ser administrada a insulina e quais as possíveis consequências
da sua má aplicação, os vários locais da sua aplicação, escreveram acerca da realização da
prega subcutânea e do ângulo efetuado durante o processo, da conservação desta hormona
e da rotação das aplicações. Também achei importante referir algumas recomendações que
facilitam a técnica, tornando-a mais confortável e segura. De seguida, efetuei um folheto a
descrever, sucintamente, a técnica de aplicação de insulina com caneta e outro com
seringa, salientando os passos mais importantes e nos quais ocorrem mais falhas. Todos
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estes folhetos que entreguei descreviam a técnica com caneta, visto que durante o estágio
não me surgiu ninguém que usava seringa.
Inicialmente coloquei cartazes nos três balcões da farmácia e publiquei na sua rede
social, pedindo aos colegas que partilhassem, com o objetivo de informar as pessoas da
existência daquele serviço prestado na farmácia, caso tivessem dúvidas sobre este tema.
Esta iniciativa foi bem sucedida, dado que muitos utentes que se dirigiam à FV, enquanto
estavam a ser atendidos, liam o cartaz e questionavam sobre a sua finalidade,
demonstrando bastante interesse. Houve até pessoas que não podiam naquele momento
mas marcavam comigo outro dia ou hora para a realização da “conversa”.
Assim, durante os atendimentos, quando me surgiam prescrições médicas de
insulinas, eu abordava o tema apontando para o cartaz e, se a pessoa em questão
aceitasse, íamos para um gabinete da farmácia. Iniciava a conversa dizendo o meu nome e
agradecendo a disponibilidade, depois seguia com o questionário, sendo as perguntas feitas
por mim, adaptando a linguagem à pessoa que se encontrava à minha frente. Após cada
pergunta e resposta, falava um pouco com o utente, incentivando a continuar caso
respondesse de forma correta. Por outro lado, se eu identificasse na resposta um possível
erro, explicava as consequências e como proceder corretamente. Por exemplo, surgiram-me
muitos casos de pessoas que não realizavam a rotação das aplicações corretamente e
quando eu abordava o ponto das lipodistrofias, a maior parte afirmava já ter tido, sendo que
uma senhora levantou a camisola, mostrou e pediu para eu tocar, de modo a sentir a
dureza. Esta utente continuava a introduzir a insulina nesses locais. Nestes casos, expliquei
que não podia aplicar até a pele voltar a estar saudável, que era importante realizar rotação
das aplicações e que podia administrar nos braços, nádegas e coxas. Caso contrário, as
lipodistrofias iam piorar e que podia ocorrer alteração da absorção da insulina, com posterior
diminuição da eficácia. Notei que a maior parte das pessoas desconhecia a possibilidade de
administrar a hormona em locais sem ser a barriga. Um senhor, depois da conversa,
agradeceu-me e disse que nesse mesmo dia ia experimentar nos braços. Este mesmo
senhor, confidenciou-me alterar ele a sua dose de insulina de acordo com os níveis de
glicémia. Disse-lhe que não podia fazer isso e que deveria ir ao médico, referir o que
costuma fazer e quais os valores de açúcar no sangue que normalmente tem, de forma a
ajustarem a sua dose de insulina devendo cumprir o que o médico disser.
Deparei-me com casos de indivíduos que reutilizavam as agulhas e referiam sentir
mais dor após a primeira utilização. Transmiti que deviam usar uma agulha diferente em
cada aplicação, uma vez que ao longo das utilizações esta pode ficar deformada ou até
ocorrer cristalização da hormona no seu interior, diminuindo, desta forma, a quantidade
introduzida, podendo resultar em hiperglicemia. A justificação dada era sempre que o facto
de utilizar sempre uma agulha diferente, incluía mais gastos.
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Conversei com um senhor, que a meio da conversa contou-me já ter tido algumas
crises de hiperglicemia, explicando-me quais os sintomas que sentia e disse-me que nessa
altura começou a fazer umas caminhadas diárias e sentia-se muito melhor mas que agora
tinha parado. Como em todas as situações, aproveitei para abordar a relevância da
alimentação e do exercício físico para a saúde. Ao ir embora, o utente disse-me que ia voltar
a iniciar as suas caminhadas, para cuidar da sua saúde.
Notei que na sua totalidade, as pessoas nunca limpavam a pele com álcool antes da
administração da insulina e uma minoria lavava as mãos. Por isso, achei necessário referir
os benefícios de o fazer, uma vez que apesar de pequena, trata-se sempre de uma
agressão à pele e, como tal, é necessário desinfetar e lavar as mãos, evitando possíveis
contaminações ou até mesmo infeções.
Por fim, entregava sempre um folheto informativo sobre o tema e outro a explicar
detalhadamente a técnica de administração de insulina com caneta.
No entanto, quando as pessoas não podiam dispensar o seu tempo, por diversos
motivos, eu oferecia ambos os folhetos informativos ao balcão, após concluir o atendimento.
Com a realização deste projeto, percebi que as pessoas não têm dúvidas sobre este
tema, pois acham que executam a técnica corretamente, contudo, não têm conhecimento
acerca de pormenores importantes e da sua influência na saúde, como o facto de afetar
negativamente o controlo metabólico e levar à progressão de complicações da diabetes,
podendo resultar no abandono da terapêutica. A própria utilização de injetáveis e a
necessidade de monitorização mais controlada da glicemia, que estão associados a esta
terapêutica são também aspetos que contribuem para a perda de adesão. Por esta razão
torna-se indispensável a promoção da adesão e de boas práticas, por parte dos
profissionais de saúde que contactam com os doentes.
Considero que o feedback do meu trabalho foi positivo por parte da comunidade,
visto que as pessoas se mostraram interessadas e motivadas em adquirir novos hábitos
com o intuito de melhorar o seu bem-estar.

Tema II – Higiene e saúde oral
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1. Introdução
As doenças orais constituem um problema de saúde com grande impacto na população
infanto-juvenil. São exemplos as doenças periodontais e a cárie dentária. Estas podem ter
impacto na saúde dos indivíduos, uma vez que aumentam o risco de diabetes, pneumonia,
doença cardíaca e cancro do pâncreas. Também influenciam a qualidade de vida da
população, pois podem diminuir a autoconfiança ou até conduzir ao seu isolamento social.
Em 2015, surge o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) com o
objetivo de prevenir e tratar as doenças orais nas crianças jovens, bem como aumentar o
conhecimento sobre o tema e melhorar os seus comportamentos. É importante reter que para
manter uma boca saudável ao longo dos anos, é importante adquirir e manter, desde idades
jovens, determinados hábitos de higiene oral.47,49,50
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças orais fazem parte das
Doenças Não Transmissíveis (DNT), que continuam a ser um dos principais problemas de
saúde pública na Europa, onde a percentagem de crianças de 6 anos com cárie dentária varia
entre 20% e 90%.64

2. Doenças orais
Segundo a OMS, a saúde bucal define-se como “um estado livre de dores crónicas na
boca e na face, cancro oral e de garganta, infeções e feridas orais, doença periodontal, cárie
dentária, perda de dentes e outros distúrbios” que interferem com a capacidade de um
indivíduo realizar as atividades simples do seu dia-a-dia como sorrir, falar, morder e
mastigar.
As doenças bucais, hoje em dia, constituem uma ameaça à saúde pública. Destacam-se
a cárie dentária e as doenças periodontais. De acordo com o estudo “Global Burden of Disease
Study 2016”, estas doenças afetam cerca de 3,58 bilhões de pessoas a nível mundial, sendo a
cárie a mais predominante. Globalmente calcula-se que 2,4 bilhões de pessoas e 486 milhões
de crianças sofrem deste problema.57-59

2.1. Cárie
A cárie dentária é a doença oral mais comum em todo o mundo, constituindo um dos
principais problemas de saúde pública. Trata-se de uma doença de origem bacteriana, que é
causada pela interação entre os dentes, os açúcares presentes nos alimentos e as bactérias
que se encontram na cavidade oral.
As bactérias presentes, como o Streptococcus mutans, metabolizam os açúcares
convertendo-os em ácidos. O ambiente acídico, ao longo do tempo, favorece a dissolução
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do esmalte e da dentina. A saliva atua como solução tampão, uma vez que repõe o pH da
boca, prosseguindo-se a fase de remineralização. Assim, a ingestão continuada de
açúcares, ou a não remoção regular do biofilme microbiano, interfere negativamente neste
processo de remineralização, havendo uma acidificação persistente do meio que resulta na
destruição das estruturas dentárias. Essa destruição levará ao desenvolvimento de
cavidades, com dor associada.
A cárie dentária é, portanto, uma doença infecciosa e transmissível. Deve-se,
essencialmente à alta ingestão de açúcar, à má higiene da cavidade oral e ao acesso
limitado aos cuidados de saúde oral.
Sinais como: comida retida frequentemente entre os dentes; dor ou desconforto na região da
boca; dificuldade em mastigar determinados alimentos; sensibilidade a alimentos quentes, frios
ou doces; mau hálito e manchas nos dentes podem indicar a presença desta doença.54,57,58

2.2.Doença periodontal
Em 2016, esta patologia foi a 11ª doença mais prevalente em todo o mundo. A doença
periodontal é uma das principais causas de perda dentária em adultos, dado que atinge os
tecidos que envolvem o dente.
Inicialmente ocorre uma inflamação da gengiva, como consequência da acumulação
da placa bacteriana, apresentando uma cor avermelhada e podendo ocorrer sangramento.
Este processo denomina-se gengivite. Esta patologia é facilmente revertida através da
remoção da placa bacteriana, realizada num higienista oral, da escovagem dos dentes e do
uso diário do fio dentário.
Quando a gengivite não é tratada, esta pode evoluir para periodontite. Nesta fase
ocorre uma inflamação crónica dos tecidos que sustentam os dentes, com consequente
destruição do ligamento periodontal e do osso alveolar, levando à formação da bolsa
periodontal, recessão gengival ou ambos. Na bolsa ocorre colonização de bactérias, que por
sua vez procedem à libertação de toxinas, desencadeando mecanismos de defesa por parte
do organismo. A progressão para periodontite surge do desequilíbrio entre a infeção
bacteriana e a resposta imunitária do hospedeiro, assim como pela presença ou ausência de
fatores de risco.
Evidências

recentes

sugerem

que

a

infecção

periodontal

pode

aumentar

significativamente o risco de certas doenças sistémicas.
Sinais como: gengivas vermelhas e inchadas que sangram com facilidade; afastamento
entre as gengivas e os dentes; mau hálito; purulência entre os dentes e as gengivas; dentes
soltos ou afastados uns dos outros e alterações no encaixe das próteses podem indicar a
presença desta doença.57-62
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3. A dentição ao longo da vida
Os cuidados de higiene oral, como escovar os dentes, e uma alimentação saudável,
mesmo antes do nascimento dos dentes, são hábitos fundamentais, uma vez que
contribuem para proteção da gengiva.
A erupção dos primeiros dentes, denominados decíduos, ocorre entre os 6-8 meses de
idade. As crianças entre os 2 e os 3 anos já apresentam 20 dentes na cavidade oral, 10 na
parte superior e 10 na parte inferior. Esta fase é decisiva na implementação de boas práticas
de higiene oral, uma vez que se irão refletir ao longo da vida.
Por volta dos 6 anos, inicia-se a perda dos dentes de leite. Esta fase prolonga-se até
ao início da adolescência, podendo os adultos ter 32 dentes, caso nasçam os terceiros
molares, mais conhecidos como sisos.
Como foi referido anteriormente, os adultos contêm mais dentes do que as crianças: 8
incisivos, 4 caninos, 8 pré-molares e 12 molares (incluindo os 4 do siso).48,63

4. Fatores de risco
Assim como outras doenças, as doenças orais apresentam fatores de risco não
modificáveis (idade, hereditariedade, sexo) e modificáveis, relacionados com o estilo de
vida, hábitos e comportamentos adquiridos. Nos últimos destacam-se o consumo de tabaco,
de álcool em excesso, a dieta rica em açúcares e a higiene oral deficitária. Na educação das
crianças para a saúde oral é importante incidir sobre os últimos dois fatores de risco
modificáveis, referidos anteriormente.
O controlo da dieta é fundamental para prevenir doenças orais. Esta deve ser variada,
equilibrada e pobre em açúcares, sendo importante a sua implementação o mais cedo
possível. O consumo em excesso de alimentos processados e refrigerados é, também, um dos
fatores de risco de doenças orais. Assim, é importante que as crianças os consumam o mais
tarde possível.48-51
Relativamente à má higiene oral, esta leva à formação da placa bacteriana,
responsável por doenças da cavidade bucal. Daí ser essencial ter uma higiene oral
adequada desde cedo, para manter os dentes e as gengivas saudáveis e assim contribuir
para o bem-estar geral.
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5. Hábitos de higiene oral corretos
Os hábitos de higiene orais devem fazer parte da rotina diária das crianças pois a
escovagem e o uso correto do fio dentário são algo essencial à saúde.
A higiene da boca deve iniciar-se antes da erupção do primeiro dente utilizando uma
gaze húmida para limpar a mucosa oral. Logo após esta fase, a higienização pode ser feita
através de uma gaze ou dedeira, ou então, recorrer-se a uma escova macia.
A escovagem deve ser realizada duas vezes por dia, durante 2-3 minutos, sendo uma
delas antes de deitar e utilizando produtos dentários que contenham flúor. O flúor atua
prevenindo o aparecimento de cáries ou atrasando a sua progressão, daí a importância do
seu uso em produtos dentífricos, desde cedo.
Entre os 3 e os 6 anos de idade, a escovagem deve continuar a ser realizada ou
supervisionada pelos pais, com o objetivo de mais tarde ser efetuada pelas crianças, de
uma forma correta.
O processo de lavagem consiste em colocar o dentífrico fluoretado na escova, inclinar
a escova em direção à gengiva e realizar pequenos movimentos circulares com pouca
pressão. De seguida, de forma a lavar o lado externo, escovar o último dente de um dos
maxilares e continuar até atingir o último dente do lado oposto, repetindo este processo nos
dentes do outro maxilar. Depois proceder da mesma forma no lado interno, devendo
escovar-se também as superfícies migratórias dos dentes. Por fim, deve escovar-se a língua
e rejeitar-se o excesso de pasta dentífrica, sem auxílio de água, se possível, aumentando o
tempo de ação dos fluoretos, o que torna a limpeza mais eficaz.
O uso do fio dentário também tem um papel importante neste processo, uma vez que
remove a placa bacteriana que se encontra entre os dentes, zonas essas inacessíveis pela
escova. As crianças podem começar a utilizá-lo a partir dos 4 anos, e após os 8 anos já o
deverão fazer sozinhas.48-50,53,55,56

6. Prevenção
A maioria das doenças podem ser evitadas ou tratadas nos seus estados iniciais. A
gestão de doenças orais inclui a sua detecção precoce, a deteção do risco de progressão e
uma vigilância ativa, que inclui monitorização e adoção de medidas preventivas.
Para manter uma boca saudável deve ter-se uma alimentação equilibrada, pobre em
alimentos com alto teor de açúcar e aumentar o consumo de saladas e frutas. Também
contribui para uma boca saudável a redução do tabagismo e do consumo de álcool, uma vez
que estes representam factores de risco para o aparecimento de cancro oral e de doenças
periodontais, ou até mesmo para a perda de dentes. Também se deve incentivar o uso de
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equipamentos de protecção durante a prática de determinados desportos. É importante realizar
a escovagem correctamente, utilizar um dentífrico contendo flúor nas quantidades
recomendadas (1000 a 1500 ppm) e consultar um profissional de saúde oral a partir do
primeiro ano de vida. Praticar uma correta higiene oral e educar os mais pequenos a fazerem o
mesmo é uma excelente medida preventiva.50,57,58,64,65

7. A farmácia na educação oral das crianças
A farmácia viamial situa-se perto de uma clínica dentária e em frente a um colégio, o
Colégio do Amial, que inclui crianças dos 3 meses aos 6 anos.
Visto que existe uma elevada incidência de doenças orais nas crianças e dada a
localização da farmácia, surgiu a ideia de realizar uma palestra sobre este tema. Esta
decorreu na farmácia, uma vez que achei ser uma excelente oportunidade para dinamizar o
estabelecimento, assim como para colocar as crianças mais próximas dos profissionais de
saúde.
Após falar com a direção técnica da farmácia, que achou uma excelente ideia,
contactei a direção do colégio que mostrou logo interesse pela iniciativa e afirmou estar
disponível para o que fosse necessário.
A palestra foi realizada na farmácia viamial, nos dias 21 e 22 de março, entre as 10h
e as 13h da manhã e teve a participação de 70 crianças, entre os 3 e os 6 anos. As crianças
foram divididas em quatro turnos, com aproximadamente 15 a 20 meninos cada. Dois turnos
na quinta-feira de manhã e os outros dois na sexta-feira de manhã. Durante a atividade tive
a ajuda da colega estagiária Diana Gomes, que me auxiliou no controlo das crianças.
(ANEXO XVIII)
Os objetivos deste projeto foram explicar de uma forma simples e objetiva a técnica
correta de escovagem, incentivar a realização de uma boa higiene oral e falar de algumas
consequências da sua não realização.
Dada a faixa etária do grupo alvo, iniciei a palestra com um vídeo animado da geração
acerca da lavagem dos dentes, de forma a captar a atenção das crianças e prossegui com
uma conversa focando nos pontos-chave. Expliquei manualmente a técnica de escovagem,
com auxílio de algum material disponibilizado pela FV, como escova dos dentes, fio dentário
e dentífricos, de modo a complementar a apresentação. A seguir pedi que repetissem, de
modo a observar se tinham entendido. Também referi a importância de ter uma boa
alimentação e de lavarem os dentes duas vezes por dia, principalmente após comerem
doces e, falei da utilização do fio dentário, assim como da ida ao dentista. Poucas foram as
crianças que já tinham ido a um dentista, e as que foram, foi devido a problemas dentários.
Também incidi nas consequências do não cumprimento destes hábitos, mencionando o
36

Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Viamial
aparecimento de cáries, de manchas nos dentes, o facto de as gengivas poderem ficar
inflamadas e que, a longo prazo, pode levar à queda dos dentes. Depois, em forma de
conclusão, perguntei o que acontecia aos dentes se comessem muitos doces e achei muito
engraçada a resposta de uma menina de 4 anos, que afirmou que os dentes ficavam “black”.
Ao longo da atividade percebi que poucas crianças realizam a técnica de escovagem
correctamente, que a maioria delas nunca foi ao dentista e que levam doces para o colégio,
diariamente. Também percebi que nenhuma delas usava o fio dentário e poucas eram as
que realizavam a escovagem com a supervisão dos pais. Achei interessante o facto de uma
grande parte das crianças utilizar escova eléctrica para realizar a higiene oral. Expliquei, por
isso, como se procedia a lavagem com esse equipamento, uma vez que na semana anterior
tinha tido uma formação acerca de escovas elétricas e da sua utilização, da Oral B, o que
me foi muito útil.
Durante a explicação, interrompiam-me imensas vezes para contar e mostrar aos
colegas como realizavam a escovagem, o que costumavam comer, se podiam comer
determinados alimentos e se faziam mal, mostravam os dentes para eu ver como estavam
brancos e até contavam episódios dos pais em casa, o que acabou por ser muito dinâmico e
divertido para todos.
Por fim, realizei um jogo (ANEXO XIX) onde mostrava uma série de alimentos e, um a
um, perguntava se contribuía para um dente saudável ou para um dente danificado, de
forma a incentivá-los a adquirirem uma alimentação saudável. A meio da atividade, uma
menina perguntou-me se leite com chocolate fazia bem aos dentes, uma vez que tem leite e
referi que o leite faz bem mas o chocolate já não, logo é sempre preferível beber o leite
apenas.
Antes de irem embora, foi-lhes oferecido um miminho que incluía desenhos (ANEXO
XX), amostras de dentífricos para crianças (ANEXO XXI) e adultos, sendo estas últimas
para os pais, fornecidas pelo laboratório Pierre Fabre. Também oferecemos um vale de
desconto para os pais, para usufruírem na farmácia, e um balão que tinha estampado
“FARMÁCIA VIAMIAL”. Para a compra dos balões falei com a equipa técnica e, após ter
autorização dos donos da farmácia, entrei em contacto com uma tipografia, que tratou dessa
parte.
Antes de irem embora, tirei uma foto às crianças (ANEXO XXII), pedindo sempre para
colocarem o balão em frente à cara, de modo a proteger a imagem dos meninos. Neste
momento, as educadoras de infância agradeceram-nos e felicitaram-nos pela atividade,
dizendo que foi muito bem organizada e que dada a idade das crianças, este conhecimento
era uma mais-valia.
Alguns dias mais tarde, uma mãe dirigiu-se com o seu filho à farmácia para utilizar o
seu vale de desconto e felicitou-nos pela iniciativa, dizendo que o menino naquele dia não
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falava de outra coisa em casa. Aproveitou também para comprar uma pasta dentífrica para
ele.
Em conclusão, sinto que consegui transmitir os conhecimentos que pretendia, de uma
forma simples e divertida. As crianças mostraram-se interessadas e dispostas a alterar os
seus hábitos, assim como transmitir aos pais o que aprenderam naquele dia, que no final de
tudo era o meu principal objectivo. Por outro lado, foi uma actividade diferente na FV, que
despertou interesse aos clientes, que por vezes também assistiam às palestras, dando os
parabéns pela iniciativa.

8. Conclusão
O farmacêutico desempenha um papel importante na promoção da saúde oral na faixa
etária mais nova ao transmitir informação aos pais relativamente a cuidados de higiene oral,
uso de dentífricos fluorados e cuidados alimentares, tornando as farmácias um excelente
local para ações de educação para a saúde. Também pode falar directamente com as
crianças, aproximando os profissionais de saúde às crianças.
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Anexos
ANEXO I - Zona exterior da farmácia viamial e respetiva rampa de acesso.

ANEXO II - Zona de repouso e área para as crianças brincarem.
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ANEXO III - Espaço de atendimento personalizado.

ANEXO IV - Zonas de armazenamento interior.
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ANEXO V - Gavetas isoladas para estupefacientes e psicotrópicos e também gavetas
específicas para produtos de protocolo de diabetes, champôs/loções e produtos veterinários.
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ANEXO VI - Balança de controlo de peso e altura.

ANEXO VII - Aparelho utilizado na medição da tensão arterial.
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ANEXO VIII - Material utilizado na determinação dos parâmetros bioquímicos.

ANEXO IX - Caixote do ValorMed.
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ANEXO X - Retrato fotográfico dos rastreios realizados no Congresso da APOB e dos
cartões realizados por nós, assim como das ofertas oferecidas a cada pessoa, no final do
rastreio.
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ANEXO XI - Questionário realizado aos utentes insulinodependentes que se dirigiam à FV.

Questionário
(a preencher pelo farmacêutico)

1- Sexo: M

F

2- Há quanto tempo foi-lhe diagnostido a Diabetes?

3- É a primeira vez que vai fazer insulina? Sim

Não

4- Há quanto tempo administra insulina?

5- Sabe injetar a insulina? Sim

Não

6- Alguém o ensinou a administrar insulina? Sim
7- Utiliza seringa

Não

caneta

8- Qual o tamanho da agulha que utiliza? ________ Não sabe
9- Qual o ângulo de aplicação? 45 graus

90 graus

10- Limpa a pele antes da administração da insulina? Sim
11- Lava sempre as mãos antes de aplicar a insulina? Sim
12- Alguma vez reutilizou a agulha? Sim

Não
Não

Não

13- Em que parte(s) do corpo administra a insulina?
________________________________________________________________
14- Após a adminitração da insulina, retira a agulha de imediato? Sim

Não

15- Onde guarda a insulina?____________________________________________
16- Sabe o que é a prega subcutânea? Sim
Se sim, costuma fazer? Sim
Não

Não

17- Realiza rotação entre as aplicações? Sim
Não
Se sim, após quanto tempo volta a aplicar no mesmo local?______________.
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ANEXO XII - Gráficos obtidos após análise das respostas ao inquérito.
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Figura 2: Gráfico relativo ao sexo dos utentes inquiridos.
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Figura 3: Gráfico obtido relativo à pergunta "Há quanto tempo foi-lhe diagnosticado a Diabetes?"
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Figura 4: Gráfico obtido relativo à pergunta "É a primeira vez que vai fazer insulina?"
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Figura 5: Gráfico obtido relativo à pergunta "Há quanto tempo administra insulina?"
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Figura 6: Gráfico obtido relativo à pergunta "Sabe injetar a insulina?"
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Figura 7: Gráfico obtido relativo à pergunta "Alguém o ensinou a administrar insulina?"
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Figura 8: Gráfico obtido acerca da utilização de caneta ou seringa.
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Figura 9: Gráfico obtido relativo à pergunta "Qual o tamanho da agulha que utiliza?"
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Figura 10: Gráfico obtido relativo à pergunta "Qual o ângulo de aplicação?"
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Figura 11: Gráfico obtido relativo à pergunta "Limpa a pele antes da administração da insulina?"
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Figura 12: Gráfico obtido relativo à pergunta "Lava sempre as mãos antes de aplicar insulina?"

0

100

PERCENTAGEM DE UTENTES

QUESTÃO 12

SIM

NÃO

RESPOSTA

Figura 13: Gráfico obtido relativo à pergunta "Alguma vez reutilizou a agulha?"
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Figura 14: Gráfico obtido relativo à pergunta "Em que parte(s) do corpo administra a insulina?"
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Figura 15: Gráfico obtido relativo à pergunta "Após a administração da insulina, retira a agulha de
imediato?"
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Figura 16: Gráfico obtido relativo à pergunta "Onde guarda a insulina?"
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Figura 17: Gráfico obtido relativo à pergunta " Sabe o que é a prega subcutânea?" e à pergunta
"Se sim, costuma fazer?"

57

Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Viamial

SIM

10

90
10

PERCENTAGEM DE UTENTES

90

QUESTÃO 17

NÃO

0 DIAS

2 DIAS

RESPOSTA

Figura 18: Gráfico obtido relativo à pergunta "Realiza a rotação entre as aplicações?" e à pergunta
" Se sim, após quanto tempo volta a aplicar no mesmo local?"
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ANEXO XIII - Folheto informativo sobre a aplicação da insulina.
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ANEXO XIV - Folheto informativo sobre a técnica de aplicação de insulina com caneta.
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ANEXO XV - Folheto informativo sobre a técnica de aplicação de insulina com seringa.
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ANEXO XVI - Cartaz colocado nos três balcões da farmácia.
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ANEXO XVII - Publicação colocada na rede social facebook acerca da atividade.

63

Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Viamial
ANEXO XVIII - Registo fotográfico da palestra sobre “ Saúde e Higiene Oral” às crianças do
Colégio do Amial, na farmácia viamial.

ANEXO XIX - Jogo realizado com as crianças durante a palestra “Saúde e Higiene Oral”.
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ANEXO XX - Desenhos oferecidos às crianças no fim da palestra “Saúde e Higiene Oral”.
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ANEXO XXI - Amostras de dentífricos para crianças, fornecidas pelo laboratório Pierre
Fabre, entregues no fim da palestra “Saúde e Higiene Oral”.

ANEXO XXII - Registo fotográfico de um turno de meninos do Colégio Amial, após a
palestra “Saúde e Higiene Oral”.
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Resumo
O estágio curricular profissionalizante é a última etapa do Mestrado Integrado em
Ciências Farmacêuticas, promovendo aos estudantes a integração numa equipa de
profissionais de saúde, de forma a consolidar os conhecimentos que foram adquiridos
durante os 5 anos do curso.
O presente relatório descreve, de forma sucinta, todo o meu estágio de dois meses
no Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil. Neste estão descritas as
tarefas do farmacêutico hospitalar, o funcionamento de cada setor dos serviços
farmacêuticos, assim como as atividades por mim desenvolvidas em cada um deles.
Durante o meu estágio tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de um
farmacêutico num hospital direcionado para a área oncológica, oque me permitiu observar e
participar em todas as fases do circuito do medicamento, asseguradas pelo farmacêutico.
Esta experiência contribuiu para a minha formação profissional e pessoal enquanto futura
farmacêutica, permitindo-me aplicar e complementar os conhecimentos já adquiridos, bem
como conhecer a dinâmica do serviço.
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Introdução
De acordo com a Ordem dos Farmacêuticos, “O farmacêutico hospitalar integra uma
vasta equipa multidisciplinar de saúde que trabalha nos hospitais, estando diretamente
envolvido na aquisição e boa gestão dos medicamentos, na sua preparação e distribuição
pelos blocos e enfermarias, gerando a informação de natureza clínica, científica ou
financeira que o sistema carece, especialmente na avaliação da inovação terapêutica e
monitorização dos ensaios clínicos.” 1
Este relatório descreve a primeira parte do meu estágio curricular, realizado no
Instituto de Oncologia do Porto Francisco gentil, Entidade Pública Empresarial (IPOPFG,
E.P.E.), durante os meses de Maio e Junho. O objetivo deste estágio consistiu em conhecer
o funcionamento dos Serviços Farmacêuticos (SF) de uma forma integrada, bem como a
sua importância para o correto funcionamento do hospital. Para tal, tive a oportunidade de
observar e experienciar diversas atividades, nos diferentes setores dos SF. (Tabela 1)
Tabela 1: Distribuição pelos diferentes setores dos Serviços Farmacêuticos.
Setor dos Serviços Farmacêuticos

Período de tempo

Distribuição Individualizada em Dose Unitária (DIDDU)

01/05 – 19/05

Unidade de Produção de Estéreis (UPE) e Não Estéreis (UPNE)

20/05 – 02/06

Unidade Centralizada de Quimioterapia (UCQ)

03/06 – 16/06

Farmácia de Ambulatório

17/06 – 30/06

Ensaios Clínicos (EC)

27/06 – 28/06

Radiofarmácia

23/05

Instituto de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E.
Foi em 1907 que se deram os primeiros passos na luta contra o cancro, em Portugal.
Isto só aconteceu devido à dedicação e entusiasmo do especialista de renome internacional,
Professor Francisco Soares Branco Gentil, especializado em oncologia.
Em 1923, foi fundado em Lisboa, o “primeiro instituto português para o estudo do
cancro”, impulsionado pelo Professor Francisco Gentil. A crescente necessidade de
assistência oncológica a nível nacional levou à criação do IPO de Coimbra, em 1967. Em
1968, foi lançada a primeira pedra da construção do Centro Regional do Norte do IPOFG,
sendo posteriormente inaugurado, a 17 de Abril de 1974.2 Em 2005, foi-lhe atribuída a
designação de IPOFG, E.P.E., com base no Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de Dezembro 3,
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que visa a melhoria da prestação de cuidados de saúde, bem como uma otimização dos
recursos.
O IPOFG, E.P.E. encontra-se incluído no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e tem
como missão prestar cuidados de saúde, em tempo útil, centrados no doente, não
descurando a prevenção, a investigação, a formação e o ensino no domínio da oncologia
com o objetivo de garantir elevados níveis de qualidade, humanismo e eficiência4. Este
centro presta cuidados de saúde diferenciados na área da oncologia e, como tal, encontrase estruturado em unidades multidisciplinares por patologia, designadas por clínicas de
patologia. O Instituto Português de Oncologia do Porto fica localizado na Rua Dr. António
Bernardino de Almeida, na cidade do Porto.

1. Serviços Farmacêuticos
Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são departamentos com autonomia técnica e
científica que têm por objecto o conjunto de actividades farmacêuticas, exercidas em
organismos hospitalares ou serviços a eles ligados, designadas por “actividades de
Farmácia Hospitalar”.5
Os SF do IPOFG, E.P.E. integram uma rede de cuidados multidisciplinares ao doente,
permitindo garantir as necessidades na área do medicamento e assegurar a segurança,
eficácia e qualidade em todo o circuito do medicamento. Também integra a prestação de
informação e esclarecimentos ao doentes e aos profissionais de saúde, na área do
medicamento. 6
Os SF são regidos pelos Órgãos de Administração dos hospitais, sendo obrigatório que
a sua direção seja assegurada por um Farmacêutico Hospitalar (FH). São várias as funções
dos SFH, sendo de destacar: 5


Gestão (seleção, aquisição, armazenamento e distribuição) de medicamentos,
produtos farmacêuticos e dispositivos médicos;



Produção de medicamentos, análise de matérias primas e produtos acabados;



Distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde;



Participação em Comissões Técnicas;



Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e a prestação de Cuidados
Farmacêuticos;



Participação

nos

Ensaios

Clínicos

e

aprovisionamento,

armazenamento

e

distribuição dos medicamentos experimentais e os dispositivos utilizados para a sua
administração;


Colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e na sua preparação;



Informação relativa a Medicamentos; 5
2
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1.1.Localização das instalações
De acordo com o Manual de Farmácia Hospitalar, a localização dos SF deve permitir
fácil acesso interno e externo, sendo que todas as áreas devem localizar-se no mesmo piso
à exceção do setor de distribuição de medicamentos a doentes ambulatórios, que deve estar
próximo da circulação normal de doentes. 5Os SF do IPO-P são constituídos por três áreas
principais:


Distribuição (Distribuição Individualizada em Dose Diária Unitária – DIDDU);



Farmacotecnia (Unidade Central de Quimioterapia – UCQ; Unidade de Produção de
Estéreis – UPE; Unidade de Produção de Não Estéreis – UPNE.);



Gestão;

Com a exceção do setor de distribuição de medicamentos a doentes ambulatórios, que
se encontra no piso 2 do edifício principal, os restantes setores têm um posicionamento
central no espaço hospitalar, situando-se no piso 1 do edifício principal. Desta forma,
conclui-se que a localização dos SF está de acordo com o recomendado no Manual de
Farmácia Hospitalar (MFH).

1.2. Horário de Funcionamento
Os diferentes setores dos SF do IPOP funcionam normalmente nos dias úteis. Aos
sábados apenas estão a funcionar a DIDDU e a UCQ durante a manhã e ao domingo,
apenas está a UCQ, na parte da manhã. Na tabela 2 encontra-se o horário de
funcionamento dos SF do IPOP.7
Tabela 2: Horário de funcionamento dos diferentes setores dos SF do IPOP.
Setor

2ª a 6ª feira

Sábados

DIDDU

9h30 – 17h30

10h00 – 13h00

Ambulatório

9h00 – 17h00

UCQ

8h30 – 21h00

UPE

9h30 – 16h30

UPNE

9h30 – 16h30

EC

9h00 – 17h00

8h00 – 13h00

Domingos e feriados

8h00 – 13h00

Nos dias úteis o regime de prevenção é assegurado a partir das 18h, aos sábados, a
partir das 13h e aos domingos e feriados, a partir das 9h. Neste horário existe um FH, em

3
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regime de prevenção, que assegura as diferentes funções até às 24h, devendo estar
sempre disponível por via telefónica.

1.3. Organização
Os SF do IPOP estão divididos nas áreas de distribuição, produção e informação. O
setor de distribuição divide-se em: Distribuição Tradicional (DT) ou Clássica; Distribuição em
Dose Diária Unitária (DIDDU); Distribuição em regime de ambulatório e Ensaios Clínicos
(EC). Dentro do setor da produção distinguem-se a Unidade Centralizada de Quimioterapia
(UCQ), a Unidade de Produção de Estéreis (UPE) e a Unidade de Produção de Não
Estéreis (UPNE). Existe também o Serviço de Informação de Medicamentos. Desta forma,
todos estes setores constituem a Farmácia Central do IPOFG, E.P.E., com a exceção da
Farmácia de Ambulatório (FA).
Para além disso, no espaço da Farmácia Central existe também uma receção inicial,
vestiários, gabinetes, uma biblioteca/sala de reuniões, uma sala de pessoal, uma área de
receção de encomendas, uma área destinada a armazenamento de medicamentos, e outra
destinada

a

armazenamento

de

medicamentos

sujeitos

a

legislação

especial

(estupefacientes e psicotrópicos e hemoderivados).
Todas as áreas referidas estão em contacto constante por via telefónica e através de
meios informáticos (Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento – SGICM),
sendo através destes meios que se realizam as comunicações entre os diferentes serviços
do hospital.

1.4. Recursos Humanos
Os recursos Humanos são a base de qualquer serviço. Eles devem ser constituídos
por profissionais em número suficiente, de forma a assegurar o correto funcionamento do
serviço. O IPOP é constituído por uma equipa de 17 FH, sendo a Dr.ª Florbela Braga a
Diretora Técnica dos SF, 18 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 7 Assistentes
Operacionais (AO) e 3 Assistentes Administrativos (AA).

2. Gestão de Produtos Farmacêuticos
O processo de gestão de medicamentos define-se como um conjunto de procedimentos
realizados pelos Serviços Farmacêuticos Hospitalares, que garantem o bom uso e dispensa
dos medicamentos em perfeitas condições aos pacientes do hospital. Idealmente, este
processo é realizado informaticamente, com atualização automática de stocks, de forma a
evitar ruturas de stock, bem como envio de pedidos urgentes aos fornecedores. 5 No IPO-P,
4
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o controlo do stock dos medicamentos requer o uso do Sistema de Gestão Integrado do
Circuito do Medicamento (SGICM) da Glintt. Este programa permite a gestão online dos
stocks, a determinação do consumo médio de cada medicamento e o estabelecimento de
indicadores básicos de gestão como o stock máximo, o stock mínimo e o ponto de
encomenda.
A gestão de medicamentos a nível hospitalar envolve as fases de seleção, aquisição,
armazenamento e distribuição, acabando na administração ao doente. O principal objetivo
de um bom sistema de gestão consiste em providenciar a melhor terapêutica possível, de
uma forma rápida, eficaz e segura, tendo em consideração a margem económica que cada
hospital tem para essa atividade.5,8
Em relação ao IPOP, este tema assume especial importância e interesse, devido ao tipo
de paciente que são tratadas nesta instituição, assim como pelo preço exorbitante dos
produtos farmacêuticos dispensados. Torna-se assim indispensável a realização de uma
boa racionalização de recursos.

2.1. Seleção
A seleção é o primeiro passo no circuito de aprovisionamento do medicamento. Esta
consiste na criação de uma lista com os fármacos que podem ser prescritos e dispensados
em cada hospital, denominada de Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos
(FHNM), adaptada às necessidades específicas de cada instituição.5
O IPOP, por se tratar de um hospital especializado em oncologia, tem um FHNM
constituído principalmente por citotóxicos e hormonoterapia.
A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) tem como função a seleção de
medicamentos e tem por base o FHNM e/ou a Adenda de Medicamentos do Hospital, as
necessidades terapêuticas dos doentes e critérios fármaco-económicos.5

2.2. Aquisição
O FH é responsável pela aquisição dos medicamentos, produtos farmacêuticos e
dispositivos médicos, é da responsabilidade do farmacêutico hospitalar. Esta é realizada
pelos SF em articulação com o Serviço de Aprovisionamento às entidades nacionais de
aquisição de medicamentos (ACSS, SPMS ou INFARMED).5
A encomenda deve surgir quando é atingido o ponto de encomenda, quantidade
mínima abaixo da qual é necessário realizar uma nova encomenda com base nos consumos
mensais, os SF fazem um pedido de encomenda. Para isso é realizado um controlo
periódico de stocks. No momento da aquisição é importante ter em consideração a
5
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estabilidade

do

medicamento

após

preparação,

a

necessidade

de

reembalagem/manipulação e o grau de proteção da embalagem primária, visto que tudo isto
contribui para o custo final do medicamento.
Na possibilidade de rutura de stock e, sendo um caso urgente, recorre-se a um
empréstimo a um hospital, neste caso, o Hospital São João.

2.3. Receção e Conferência
Os medicamentos e outros produtos de saúde encomendados devem ser entregues
nos SF. A receção é normalmente da responsabilidade dos TDT e AO, à exceção dos
medicamentos sujeitos a controlo especial, como é o caso dos psicotrópicos e
estupefacientes, hemoderivados, eritropoietinas e medicamentos de EC, os quais são
rececionados e conferidos por um FH.5
É sempre necessário verificar o prazo de validade (PV), o lote, a quantidade de
medicamentos encomendados e, no caso dos hemoderivados, confirmar e arquivar a
documentação relativa aos Certificados de Análise de Introdução do Lote (CAUL).

2.4.Armazenamento
O armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos
deve ser feito de modo a garantir as condições necessárias de espaço, luz, temperatura,
humidade e segurança dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos.
5

No IPOP, as condições de temperatura e humidade são continuamente
monitorizadas e os medicamentos existentes no stock dos SF são armazenados em áreas
específicas para o efeito. Os medicamentos sujeitos a controlo especial são armazenados
separadamente, em locais especificamente destinados para o efeito e a cargo de um FH.
Em relação aos prazos de validade (PV), estes são controlados e verificados
adequadamente, sendo realizadas mensalmente listas de medicamentos cujo PV termina
em 3 meses e dispensando, em primeiro lugar, os medicamentos que têm menor PV, de
acordo com o princípio FEFO (First Expired, First Out). O armazenamento dos
medicamentos segue o princípio FIFO (First In, First Out) e todos eles estão devidamente
rotulados e arrumados por ordem alfabética de DCI.

6
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3. Distribuição
A distribuição é o processo que permite assegurar uma utilização segura, eficaz e
racional do medicamento, aumentando a qualidade da terapêutica dos doentes. O FH é uma
peça fulcral no circuito de distribuição de medicação, pois é nesta função que ele estabelece
contacto os diferentes serviços do hospital, quer com o internamento, quer com o regime de
ambulatório.8
Os principais objetivos da distribuição de medicamentos consistem em garantir o
cumprimento da prescrição e monitorizar a terapêutica, racionalizar a distribuição e custos
dos medicamentos e diminuir os erros relacionados com a medicação.5
Nos SF do IPOP existem diferentes circuitos de distribuição de medicamentos,
devendo distinguir-se:


Distribuição a doentes em regime de internamento (Distribuição Tradicional /
Clássica e DIDDU);



Distribuição a doentes em regime de ambulatório;



Distribuição de medicamentos para EC;



Distribuição de medicamentos sujeitos a legislação especial.

3.1. Distribuição Tradicional / Clássica
A Distribuição Clássica (DT) é o setor que carateriza o início da atividade da classe
farmacêutica a nível hospitalar e o FH tem presença marcada nesta área, dada a
importância que teve na sua implementação.
A DT apoia os Serviços Clínicos (SC) nos quais os doentes permanecem durante
curtos períodos de tempo (Unidade de Cuidados Intensivos, consulta, Bloco Operatório,
urgências e Hospital de Dia), sendo de especial importância para produtos de maior
consumo (paracetamol) e para os produtos destinados a serem usados em situações
pontuais (S.O.S.), para os quais a reposição é tarefa dos TDT. A principal responsabilidade
da DT consiste na reposição de stock existente nos SC, com a periocidade combinada e nas
quantidades definidas pelo diretor do serviço clínico, enfermeiro-chefe e FH responsável.
De forma a manter a qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos
termossensíveis, estes quando são enviados para os SC, são acompanhados de um
autocolante cor de laranja fluorescente com a designação “Conservar no frigorífico” (ANEXO
I). Por outro lado, os medicamentos citotóxicos estão armazenados na UCQ, sendo estes
acompanhados de um autocolante amarelo fluorescente com a designação “Citotóxico”
(ANEXO II), assim que forem enviados para o SC.

7
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Este tipo de distribuição apresenta como vantagem o facto de haver uma maior
simplificação no acesso à medicação. Porém, apresenta algumas desvantagens, como são
exemplos, a omissão da dose a administrar, administração de um medicamento não
prescrito (pela via errada ou dose diferente da prescrita), possibilidade de utilização de
técnicas incorretas na administração, uso de medicamentos sem condições de qualidade e
desconhecimento do custo de medicação por doente. Desvantagens essas que são
colmatadas pela existência da DIDDU, sendo que os dois sistemas se complementam.5,9

3.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária
A DIDDU garante a dispensa individualizada da medicação a cada doente para um
período de 24 horas. É dispensada a medicação necessária para satisfazer a prescrição
médica de cada doente desde as 17h do dia até as 17h do dia seguinte, de segunda a
quinta-feira, e das 17h de sexta-feira até às 17h de segunda-feira, aos fins-de-semana. A
distribuição para os SC é assegurada pela cooperação entre 3 grupos profissionais (FH,
TDT, AO), sendo estes coordenados por um FH especialista. Os principais objetivos da
DIDDU são:5, 10


Aumentar a segurança no circuito do medicamento;



Conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico dos doentes;



Diminuir os riscos de interacções;



Racionalizar melhor a terapêutica;



Os enfermeiros dedicarem mais tempo aos cuidados dos doentes e menos nos
aspectos de gestão relacionados com os medicamentos;



Atribuir mais correctamente os custos;



Redução dos desperdícios. 5, 10
No ANEXO III é possível observar o circuito seguido pela medicação distribuída pelo

serviço da DIDDU dos SF do IPOP. Os FH são responsáveis diariamente por:


Receção e validação da prescrição médica;



Dispensa de todos os medicamentos sujeitos a legislação especial e reposição de
stock destes medicamentos quando solicitado pelo setor de ambulatório;



Registo de consumo ao doente de medicamentos urgentes (caso o doente necessite
de medicação antes da passagem dos carrinhos e após pedido devidamente
justificado pelos SC, nomeadamente, medicamento prescrito pela primeira vez, cuja
administração seja feita antes das 15h; por lapso humano ou erro informático o
medicamento não foi dispensado; o medicamento sofreu algum dano; ou
interpretação errada da prescrição. Os pedidos de medicamentos urgentes são
8
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registados no ANEXO IV e arquivados. O medicamento é preparado por um TDT e
levantado nos SF por um AO do serviço clínico requisitante.


Prestação de informação passiva sempre que solicitada pelos outros profissionais de
saúde, como incompatibilidades, diluições ou doses recomendadas;



Realização de intervenções farmacêuticas sempre que se justifique;



Registe manual ou informático de todas as tarefas executadas. 10
A validação farmacêutica das prescrições médicas é a principal função do

farmacêutico e é de extrema importância, sendo uma tarefa que requer muita atenção por
parte deste, dado o elevado número de prescrições que chegam À DIDDU.
Dado que o IPOP é um hospital de grandes dimensões, torna-se essencial a
existência de um sistema informático (SIGCM) que ajude o farmacêutico, fornecendo não só
o perfil farmacoterapêutico do doente, como o histórico das prescrições, bem como o
médico prescritor. Desta forma, é facilitada a deteção de erros de dose, interações
medicamentosas, a duplicação de medicamentos, a garantia que as vias de administração
são as adequadas e a intervenção junto do médico prescritor, sempre que necessário.
Após a validação da prescrição médica, os TDT distribuem a medicação pelos
carrinhos de transporte de medicação (ANEXO V), que seguem para os respetivos serviços,
pelos AO, tendo por base os mapas de medicação elaborados.10

3.3. Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Legislação Especial
3.3.1. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos
Nos SF do IPOP, estes medicamentos integram um circuito à parte dos restantes
medicamentos, encontrando-se armazenados numa sala fechada e protegida, onde apenas
os FH têm acesso.
A dispensa destes fármacos é realizada por reposição de stock, seguindo um plano
semanal (ANEXO VI). A requisição de reposição de stock é feita através do preenchimento
do ANEXO VII. O AO é responsável por levar ao serviço a medicação num saco selado
juntamente com o original e uma cópia do ANEXO VII, ou duas cópias dos pedidos online,
no caso de os serviços já estarem informatizados. O enfermeiro deve assinar as requisições
do Anexo VII, enviando os originais para os SF, devendo as cópias ficar no serviço.
Todas as quartas-feiras é realizado um inventário destes medicamentos, sendo
registado o stock real e comparado ao stock informático. Caso se detetem não
conformidades, é necessário proceder à sua compreensão e correção.

4, 11
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3.3.2. Medicamentos Hemoderivados
Os hemoderivados são medicamentos obtidos através do plasma de dadores
humanos saudáveis, por processos de fraccionamento e purificação.12
Qualquer lote terá de ser acompanhado por um nº de CAUL, emitido pelo
INFARMED IP. que garante que houve controlo físico-químico e microbiológico do produto,
sendo estes documentos arquivados nos SF, num local específico para o efeito.
A prescrição de medicamentos hemoderivados deve ser realizada nas fichas Modelo
nº1804 da Imprensa Nacional da Casa da Moeda (INCM) (ANEXO VIII), constituído por duas
vias: Via Farmácia, que fica arquivada nos SF, e Via Serviço, que acompanha a medicação.
Nos SF também é realizado um registo interno dos hemoderivados dispensados, com
indicação do doente, serviço clínico, quantidade dispensada e data da dispensa (ANEXO
IX). Os medicamentos não administrados terão de ser devolvidos aos SF. O stock é
contabilizado e conferido quinzenalmente.5,13

3.3.3. Eritropoietinas
A Eritropoietina é um fator de crescimento que estimula a produção de eritrócitos e
está indicada no tratamento da anemia sintomática associada à Insuficiência Renal Crónica
(IRC) e no tratamento da anemia associada à quimioterapia.
No IPOP, as eritropoietinas são distribuídas pela distribuição tradicional, mediante
requisição do Serviço de Hemodiálise/Endocrinologia e pela distribuição em regime de
ambulatório aos doentes com IRC. Apenas o FH tem responsabilidade no seu
manuseamento.
Como as eritropoietinas necessitam de refrigeração, a sua dispensa deve ser
acompanhada de uma etiqueta laranja fluorescente com a designação “Conservar no
Frigorífico” (ANEXO I).9

Durante a minha permanência na DIDDU, tive oportunidade de ler o manual de
procedimentos da DIDDU, observar a validação de prescrições e a prestação de informação
passiva diariamente. Também percebi que os pedidos de medicamentos urgentes ocorrem,
normalmente, ao início da manhã. Acompanhei a regularização de empréstimos obtidos e
concedidos.
Em relação aos medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes, li o manual de
procedimentos, realizei a preparação dos pedidos e preenchimento parcial do Anexo VII e fiz
inventários, comparando com o stock informático.
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No que diz respeito aos medicamentos hemoderivados, li o seu manual de
procedimentos, preenchi o Anexo XIII, auxiliei na preparação de pedidos e dispensa e fiz
inventários, comparando com o stock informático. Também elaborei tabelas novas com
todos os hemoderivados que existiam nos SF, o número de lote de cada e o seu respetivo
CAUL.
No que concerne às epoetinas, executei a preparação diária para hemodiálise do dia
seguinte e para pisos de internamento.

3.3.4. Medicamentos que necessitem de “Justificação de Medicação”
O IPOP tem um formulário interno de medicamentos baseado no FHNM e/ou Adenda
de Medicamentos do Hospital, as necessidades terapêuticas dos utentes e critérios fármacoeconómicas.10
Pontualmente ocorrem situações em que é necessária a prescrição de um
medicamento que não se encontra no formulário, com indicações restritas ou de elevado
valor económico. Nestes casos é realizada uma requisição especial, através de um
“Justificação de Medicação” (ANEXO X), assinada pelo Diretor do Serviço e/ou Diretor
Clínico. Também há medicamentos que não possuem Avaliação Prévia Hospitalar (APH) ou
Autorização de Introdução no Mercado em Portugal, mas que, com apresentação deste
documento, são considerados essenciais para a prevenção, diagnóstico ou tratamento de
determinada patologia.14,15

3.3.5. Medicamentos que necessitem de “Formulário de Autorização de Prescrição”
Devido aos conhecidos efeitos teratogénicos associados à talidomida, esta requer
um formulário de autorização. Desta forma, a dispensa deste fármaco é realizada
exclusivamente após apresentação de “Justificação Clínica” juntamente com o “Formulário
de Autorização de Prescrição do Programa de Prevenção da Gravidez” – Thalidomide
Celgene® (ANEXO XI), que garante o consentimento informado do doente acerca do
fármaco que vai ser administrado.16

3.4. Distribuição de Medicamentos a Doentes em Ambulatório
A dispensa de medicamentos a doentes em regime de ambulatório representa o ato
farmacêutico que consiste em garantir a disponibilidade do medicamento, em tempo útil,
através de uma prescrição médica individualizada para cumprimento de um determinado ato
terapêutico a todos os doentes que têm direito ao acesso à medicação dispensada em
11
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ambulatório, devendo esta respeitar parâmetros de qualidade e estar adequadamente
embalada e identificada.16
Neste serviço, entre as funções do FH destacam-se a validação da prescrição
médica, distribuição de medicamentos, prestação de informação acerca destes e monitorizar
a adesão à terapêutica, tendo por base a informação do utente e os registos de cedência no
sistema informático. Para além disto, o FH deve ter especial atenção nas dispensas
especiais de medicação (talidomida). Na área oncológica, estas funções do FH têm especial
importância, dado tratar-se de patologias em que a adesão à terapêutica é essencial e em
que a incidência de efeitos adversos é significativa.16
No IPOP, são dispensados em regime de ambulatório medicamentos para condições
oncológicas, ou para doenças não oncológicas, cuja causa identificada foi uma doença
oncológica (acromegalia, IRC, hemodiálise). Todos estes medicamentos são fornecidos
gratuitamente aos doentes. 16
Os medicamentos cedidos em regime de ambulatório são armazenados no mesmo
local onde se realiza a dispensa. A temperatura da sala é controlada e registada diariamente
(de manhã), de forma a garantir a conservação dos medicamentos, nunca excedendo os
25°C. Os medicamentos que necessitam de refrigeração, são armazenados no frigorífico,
cuja temperatura é controlada de modo a estar entre os 2°C e os 8°C.
Para a maioria dos medicamentos, a reposição de stocks no ambulatório é realizada
através da DT. Porém, para outros como é o caso das eritropoietinas, é necessário fazer um
pedido especial ao farmacêutico da DIDDU. Semanalmente é feito um inventário, a fim de
confirmar se o stock real se encontra de acordo com o stock informático.

Durante a minha experiência na FA, tive oportunidade de ler o manual de
procedimentos da Distribuição em Regime de Ambulatório, armazenar medicamentos
devolvidos no respetivo caixote, conferir a receção de medicamentos manipulados e de
transferências do armazém central, procedi à contagem do stock físico no armazém do
ambulatório e ao preenchimento da folha de devolução dos medicamentos de ensaios
clínicos.

4. Farmacotecnia
Farmacotecnia corresponde à área de produção de preparações farmacêuticas não
estéreis e estéreis, citotóxicos e reembalagem de formas farmacêuticas orais, de modo a
satisfazer as necessidades individuais de doentes com perfis fisiopatológicos específicos.5
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Dentro dos SF, representa um setor onde são preparadas formulações de
medicamentos que, ou não existem no mercado ou a indústria farmacêutica não
disponibiliza na forma farmacêutica/dosagem que são requeridas para ser administrados
aos doentes.5

4.1.Unidade Centralizada de Quimioterapia
A UCQ funciona nos SF do IPOP desde o ano de 2004. Ela é composta por uma
equipa multidisciplinar responsável por preparar e distribuir toda a quimioterapia destinada
ao tratamento da doença oncológica no IPOP.18
Entre as funções do FH destacado na UCQ, são de realçar:18


Validação da prescrição médica;



Realização dos cálculos para a preparação de toda a quimioterapia e
verificação das doses prescritas;



Organização dos tabuleiros para entrarem nas salas de biossegurança (salas
limpas), assim como a sua ordem de preparação;



Rotulagem e embalamento das respetivas preparações (ANEXO XII);



Libertação das preparações da UCQ para os respetivos serviços;



Colaboração na elaboração do controlo microbiológico;



Verificação de ensaios clínicos.

Na UCQ do IPOP é produzida quimioterapia para os doentes do Hospital de Dia
(adultos e pediatria) e para os doentes internados. Desta forma, a equipa farmacêutica
organiza-se, de acordo com uma escala semanal, de modo a ficar um farmacêutico
responsável pelo internamento e Hospital de Dia de pediatria, e os restantes ficam
responsáveis pelo Hospital de Dia adultos, dado que corresponde à maior parte das
preparações. Para além disto, também é produzida no IPOP a quimioterapia para o Centro
Hospitalar de Médio Ave (Unidades de Famalicão e Sto. Tirso). Sempre que possível existe
também um FH no Hospital de Dia, com o objetivo de facilitar a comunicação entre os dois
serviços. Entre as suas funções encontram-se a validação da prescrição médica no local, o
que acarreta enormes vantagens, como a maior proximidade dos utentes, enfermeiros e
médicos no local; a possibilidade de fazer uma validação farmacêutica mais cuidada e
ponderada e a melhor perceção das prioridades, podendo essa informação ser transmitida à
área de produção, agilizando o processo.18
No sentido da garantia da qualidade e esterilidade da medicação preparada, bem
como da proteção do operador, a área de trabalho da UCQ é delimitada em duas áreas
diferentes (área de produção e área de apoio), sendo que a primeira se divide em 3 zonas:
zona negra (funciona como uma zona de apoio), antecâmera (área de transição, onde deve
13
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ser acrescentado ao vestuário, uma bata esterilizado, primeiro par de luvas, máscara, touca
e protetores de calçado) e zona branca (área estéril destinada à preparação, onde se
adiciona o segundo par de luvas esterilizado).18
O envio da medicação preparada na UCQ para os diferentes serviços clínicos é
efetuado através de um sistema de transporte pneumático (bzidróglio), onde se inserem
cápsulas cilíndricas contendo medicação (ANEXO XIII). Caso a medicação seja frágil ou o
serviço a que se destina não possua ainda este sistema, o transporte da medicação é
assegurado pelos AO.18

Durante a minha permanência na UCQ, pude ler o manual de procedimentos para
citotóxicos, observar a validação farmacêutica e aprender acerca de vários protocolos de
quimioterapia, preparar tabuleiros, embalar medicação e introduzir os rótulos no sistema
informático, através da leitura do código de barra, antes e após a entrada na câmara. Tive
também a oportunidade de acompanhar a FH do Hospital de Dia, durante 3 dias, onde
observei a validação farmacêutica e acompanhei-a na visita aos utentes e enfermeiros.

4.2. Unidade de Produção de Medicamentos Não Estéreis
A preparação de medicamentos não estéreis, os Medicamentos Manipulados (MM) é
realizada na UPNE, de modo a responder às necessidades de medicamentos que não
existem no mercado na forma farmacêutica ou dose pretendida. No IPOP, a maioria destes
medicamentos é destinada è pediatria.
Entre as funções do FH neste serviço, destacam-se:19


Receção e validação das prescrições de MM na FA e na DIDDU;



Elaboração de fichas técnicas de preparação de MM, recorrendo a fontes
bibliográficas de referência;



Planeamento da produção;



Supervisão de todas as operações de preparação e controlo de qualidade, de
acordo com as Boas Práticas de Preparação de MM;



Avaliação periódica do grau de aplicação e conformidade dos procedimentos.

De uma forma resumida, o circuito do MM não estéril inicia-se com a receção de uma
prescrição médica pela FA ou DIDDU ou por uma requisição pelos SC. De seguida,
consulta-se a ficha técnica de preparação e, no caso de ser um MM novo, é necessário
proceder-se à realização de uma nova, após pesquisa bibliográfica. Posteriormente são
emitidos os rótulos e realizada a produção do MM não estéril (ANEXO XIV), bem como o
seu controlo de qualidade.19
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O espaço físico da UPNE (ANEXO XV) encontra-se dividido em duas áreas: uma
onde se coloca o vestuário adequado, e a área de trabalho, onde é realizada a manipulação
propriamente dita. 19

Durante a minha permanência na UPNE, pude ler o manual de procedimentos, tive
oportunidade de entrar na sala de produção e auxiliar na supervisão e produção de vários
MM, preenchi as fichas de preparação, com supervisão da FH que se encontrava naquele
serviço e realizei uma pesquisa bibliográfica sobre as condições de armazenamento da
solução oral de gabapentina, bem como o seu procedimento.

4.3.Unidade de Produção de Medicamentos Estéreis
Neste setor do SF são preparados os medicamentos para os quais é necessário
garantir caraterísticas como a esterilidade e a apirogenicidade, por serem de administração
intravenosa. Desta forma, a manipulação deve ser realizada em condições ambientais e
equipamentos adequados, com recurso a técnica assética.20
No IPOP estão instituídos vários protocolos de analgesia para o controlo da dor. Para
a dor aguda são preparados PCEA (Patient Contolled Epidural Analgesia) contendo
ropivacaína, com ou sem sufentanilo (analgésico opióide) (ANEXO XVI). Para o controlo da
dor crónica são preparadas misturas de analgésicos, administradas por DIB (Drug Infusions
Ballons). A UPE também é responsável pela preparação de bolsas de nutrição parentérica
(ANEXO XVII), não comercializadas, essencialmente para a pediatria. Alguma da
medicação que é da responsabilidade deste setor, devido à sua perigosidade para o
operador, é produzida na UCQ, como é o caso dos colírios de ciclosporina.20
A área da UPE é constituída por quatro áreas principais: o gabinete de produção,
onde o FH valida as prescrições, imprime os rótulos e as guias de preparação; sala
cinzenta, onde se muda de roupa; antecâmara, onde se realiza a higienização das mãos e
onde contém um stock mínimo de medicamentos e material clínico; e a sala limpa, de
pressão positiva superior à antecâmera e com ar filtrado por filtro HEPA. Contém duas
câmaras de fluxo laminar horizontal e uma área de transferência de medicação para o
exterior (ANEXO XVIII). A preparação propriamente dita dos medicamentos estéreis é
realizada na sala limpa por um farmacêutico e um TDT. Após a produção, as preparações
são rotuladas e enviadas para os respetivos SC por um AO, seguindo um circuito
independente.20
O controlo da qualidade realizado às preparações estéreis após a produção consiste
na avaliação visual destas. Deve verificar-se a ausência de partículas, de separação de
fases e de alteração de cores, e deve ser garantida a legibilidade do rótulo. Em relação às
15
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bolsas parentéricas, procede-se ao controlo microbiológico das mesmas, que consiste em
retirar uma alíquota após a preparação e envio para o laboratório de microbiologia do
hospital.20

Na UPE pude ler o manual de procedimentos, aprender e experienciar as regras de
vestuário e pude acompanhar a produção de bolsas de nutrição parentérica, destinadas ao
serviço de pediatria, bem como a produção de PCEAs.

5. Unidade de Ensaios Clínicos
Um Ensaio Clínico (EC) tem início com a obtenção de um parecer favorável por parte
da Comissão de Ética para a Investigação Clínica, da Comissão de Ética para a Saúde e
também do Conselho de Administração do IPOP. Uma vez obtida a aprovação, o promotor
dos EC (responsável pelo financiamento do EC e fornecimento gratuito da medicação
necessária) apresenta o protocolo do EC com toda a documentação necessária aos SF. Ao
longo do EC e em todas as etapas do circuito do medicamento experimental ocorre sempre
dupla verificação dos documentos necessários por parte dos FH.21
Os SF do IPOP apresentam uma UEC com uma equipa de farmacêuticos
permanentemente destacados para o setor. As suas principais funções consistem no
controlo e gestão dos medicamentos em investigação: receção, armazenamento,
conservação e controlo do inventário; validação da prescrição médica (verificação das doses
e dos períodos de pausa); preparação, dispensa e manuseamento dos medicamentos;
devolução da medicação (fora de prazo, devolvida pelos participantes nos ensaios ou não
usada) e manutenção de registos do movimento de medicação. Cabe também ao FH a
elaboração de normas e procedimentos escritos e prestação de informação sobre o
protocolo, à equipa investigadora e aos próprios doentes.21
O armazenamento e cedência de medicamentos de ensaios clínicos deve ser
realizado pelos SF do hospital, sendo obrigatória a realização de registos que justifiquem
todos os movimentos do medicamento experimental.22

Durante o meu estágio na UEC, tive a oportunidade ler o manual de procedimentos e
documentos específicos de EC, observar a dispensa de medicamentos para o ambulatório,
observar os procedimentos e participar na devolução de medicação do ambulatório.

16

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Kelly Rodrigues de Brito

6. Radiofarmácia
A radiofarmácia surge como uma nova vertente da farmácia hospitalar, sendo
responsável

pela

radiofarmacêuticos.

gestão,

manipulação,

dispensa

e

controlo

dos

produtos

23

É no serviço de medicina nuclear que se realizam métodos de diagnóstico e
terapêutica, recorrendo a radiofármacos. Os radiofármacos consistem na junção de um
sistema química (fármaco ou substância endógena humana) e um radionuclídeo. Enquanto
o sistema químico é responsável pelas propriedades farmacocinéticas do radiofármaco, o
radionuclídeo é responsável pela emissão de radiação. Para o diagnóstico são usados
emissores ϒ (gamma), mais energéticos e com menor tempo de semivida, permitindo a
captação da radiação por dispositivos externos e transformação desta em imagem. Porém,
para a terapêutica são usados emissores β (beta), que emitem radiação durante períodos
de tempo maiores, de forma a eliminar as células cancerígenas localizadas, como é o caso
do cancro da tiróide, em que se utiliza o iodo (131I). O radionuclídeo mais usado no
diagnóstico é o tenécio (99mTc).23
Os radiofármacos devem estar devidamente identificados com: nome, atividade e
atividade específica, data e hora da preparação ou tempo de calibração e identificação do
operador. Após preparação e identificação, é retirada a dose de radiofármaco para uma
seringa devidamente identificada, tendo em conta o peso e idade do doente.23

Nos SF do IPOP contam com a presença de uma farmacêutica nesta área e durante
o meu estágio assisti a uma visita guiada pela mesma, que me explicou os conceitos
teóricos básicos do uso de radiofármacos, assim como o controlo de qualidade efetuado, os
métodos de proteção dos trabalhadores e o papel do farmacêutico nesta área.

7. Outras atividades
Durante o meu estágio tive a oportunidade de assistir a uma formação acerca do
inibidor do PARP, olaparib, em Portugal, bem como da sua utilização no cancro do ovário e
da mama. A formadora falou sobre os estudos que decorreram e decorrem com o fármaco,
da posologia e forma farmacêutica do mesmo, assim como dos efeitos adversos associados
a ele.
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Conclusões
Durante o meu estágio nos serviços farmacêuticos do IPO do Porto, percebi a
importância da ação integrada de todos os profissionais de saúde na prevenção e
tratamento de doenças a nível hospitalar, destacando o papel do farmacêutico hospitalar.
Sendo um hospital direcionado para a área oncológica, o IPOP desempenha uma
função extremamente relevante na sociedade atual, dada a elevada prevalência das
doenças

oncológicas.

Estagiar

neste

hospital

permitiu-me

aprofundar

os

meus

conhecimentos nesta área e conhecer a realidade vivida pelos doentes e seus familiares,
bem como acompanhar o dia-a-dia de um farmacêutico hospitalar, nos diversos setores.
Após esta oportunidade, posso concluir que a intervenção do farmacêutico hospitalar
enquanto especialista do medicamento e responsável máximo pela gestão do circuito de
distribuição da medicação é essencial para garantir a eficácia, segurança e qualidade dos
medicamentos, assim como o sucesso da prestação de cuidados de saúde a nível
hospitalar.
Para terminar, posso afirmar que foi uma experiência bastante enriquecedora, que
contribuiu para a minha valorização a nível profissional e pessoal, enquanto futura
farmacêutica.
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Anexos
Anexo I – Etiqueta de “Conservação no Frigorífico”.

Anexo II - Etiqueta de “Citotóxico”.

Anexo III - Organização do espaço da farmácia central do IPOP.
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ANEXO IV - Pedidos urgentes de medicação.
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ANEXO V - Carrinho de distribuição de medicamentos.
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ANEXO VI - Plano semanal para reposição de stocks de Medicamentos Estupefacientes e
Psicotrópicos nos diferentes SC.
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ANEXO VII - Impresso para a requisição de Estupefacientes e Psicotrópicos.
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ANEXO VIII - Impresso para a requisição/ distribuição/ administração de hemoderivados.
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ANEXO IX - Registo de dispensa de hemoderivados.
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ANEXO X - Formulário de justificação clínica do IPOP (frente e verso).
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ANEXO XI - Formulário de autorização de prescrição do programa de prevenção da
Gravidez Thalidomide Celgene ®.
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ANEXO XII - Rótulo de um citotóxico produzido na UCQ.

ANEXO XIII - Bzidróglio onde se coloca cápsulas com medicação para os SC.
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ANEXO XIV - Preparação do MM, na UPNE.
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ANEXO XV - Espaço físico da UPNE.
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ANEXO XVI - PCEA produzido na UPE.
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ANEXO XVII - Bolsa de nutrição parentérica produzida na UPE.

ANEXO XVIII - Espaço física da sala limpa da UPE.
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