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Resumo
O estágio profissionalizante é a etapa que encerra o Mestrado Integrado em Ciências
Farmacêuticas que, por sua vez, visa a formação de profissionais de saúde e
especialistas com um amplo conhecimento científico e técnico. Conferindo
competências para atuar nas diversas áreas associadas ao medicamento, desde do
seu estudo, produção e dispensa, tendo também grande importância na fronteira da
inovação científica e na prática e disseminação de melhores cuidados de saúde.
Tendo sido estes 5 anos maioritariamente focados na teoria e prática laboratorial da
profissão, serve então este estágio profissionalizante para complementar e para por
em prática outras vertentes da atividade farmacêutica, como é o caso da farmácia
comunitária. O papel do farmacêutico na Farmácia Comunitária é fundamental sendo
que, na maior parte das vezes, representa o primeiro ou o último profissional de saúde
com o qual o utente contacta, possuindo desta forma um papel de elevada
responsabilidade, desde a sensibilização e educação dos utentes até ao
acompanhamento fármaco-terapêutico e monitorização de parâmetros fisiológicos e
bioquímicos.
O presente relatório tem como objetivo descrever sucintamente a minha experiência
pessoal e aprendizagem assim como as atividades desenvolvidas ao longo do estágio
curricular enquanto estagiária da Farmácia Estação, sendo que se encontra dividido
em duas partes.
Uma primeira parte que diz respeito ao relato das atividades desenvolvidas no
estágio, desde da receção ao atendimento, das competências adquiridas, onde são
abordadas as diferentes componentes do dia-a-dia do farmacêutico em Farmácia
Comunitária, incluindo a descrição dos seus serviços, o papel do farmacêutico na
dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde a importância de uma correta
gestão e administração em farmácia.
A segunda parte apresenta os temas que achei relevante desenvolver na Farmácia
de acordo com a dinâmica e época em questão, visando ser uma mais-valia e se
possível criar um impacto positivo na vida dos utentes da farmácia, sendo o primeiro
referente à Fotossensibilidade e o segundo à Pediculose no couro cabeludo
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PARTE 1: Descrição das atividades desenvolvidas no estágio
1.INTRODUÇÃO
O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas culmina, no 5º ano, com um estágio
curricular, sendo parte deste, ou a sua totalidade, em Farmácia Comunitária
(FC).Surge como forma de consolidar e aplicar os conhecimentos e valências
adquiridas ao longo do curso e entrar em contacto com um dos ramos da profissão
farmacêutica. Fornecendo assim uma oportunidade de compreender a dinâmica e
obter novos conhecimentos e competências associadas a este ramo, de contactar
com a população, de interagir com outros profissionais de saúde e de perceber a
dimensão daquilo que é ser farmacêutico.Sendo este ramo de grande importância no
que diz respeito à promoção do uso racional do medicamento e ao contacto próximo
com o utente.
O meu estágio teve a duração de 4 meses e meio, de dia 1 de março a 15 de julho,
sendo o presente relatório um reflexo das oportunidades que surgiram no decorrer do
mesmo, tendo como objetivo relatar a minha experiencia enquanto estagiária na
Farmácia Estação, assim como as diversas tarefas desenvolvidas inerentes à
profissão sendo algumas destas representadas na tabela abaixo (Tabela 1).
Tabela 1 - Cronograma das tarefas realizadas na Farmácia Estação

Tarefas

1 de
Março

Abril

Maio

Junho

15 de
Julho

Receção e verificação de
encomendas
Armazenamento e reposição
dos produtos
Controlo dos prazos de
validade
Determinação dos parâmetros
bioquímicos
Atendimento e dispensa de
medicamentos e produtos de
saúde
Gestão de Devoluções
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2. FARMÁCIA ESTAÇÃO E FARMÁCIAS GRUPO SÁ DA BANDEIRA
A Farmácia Estação (FE), antigamente denominada por Farmácia Antunes, integra
atualmente o Grupo de Farmácias Sá da Bandeira conjuntamente com 5 farmácias: a
Farmácia Sá da Bandeira do Porto, Farmácia Sá da Bandeira Rio Tinto, Farmácia Sá
da Bandeira Ermesinde, Farmácia Avenida e Farmácia Avenida Mais.
A comunicação entre este grupo de farmácias é constante e importante ao bom
funcionamento do grupo como um todo. Esta dinâmica essencial é feita através de
pedidos por correio eletrónico ou telefonemas, envio de produtos por estafetas,
diariamente, de forma a satisfazer e a dar uma resposta mais abrangente e rápida às
solicitações dos utentes, inclusive de manipulados, uma vez que, a FE carece de
laboratório de manipulação, sendo todos os acertos de contas realizados no final de
cada mês pelos responsáveis.
3. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA ESTAÇÃO
3.1. Localização
Localizada no centro da Cidade do Porto, na Rua do Bonjardim 485,4000-126, com
duas entradas, uma próxima ao metro da Trindade e outra com acesso à Rua do
Bonjardim. Possuindo uma localização privilegiada e estratégica na proximidade de
zonas turísticas e transportes públicos.
Como tal, é alvo de grande acesso e procura por um leque muito variado de pessoas,
desde turistas em grande expressão, população mais jovem, trabalhadores e
residentes de locais nas proximidades, pessoas de localidades mais distantes. Sendo
maioritariamente clientes fidelizados satisfeitos pela qualidade e eficácia dos serviços
prestados, pela vasta gama de produtos, pelo atendimento personalizado, contando
sempre com a simpatia e aconselhamento de profissionais de saúde altamente
especializados.
Isto permitiu-me enquanto estagiária, um contato com um grupo muito heterogéneo
de utentes, revelando-se interessante e enriquecedora a oportunidade de contactar
com pessoas de diversas idades, nacionalidades e classes sociais.
3.2. Horário de Funcionamento
No que diz respeito ao horário de funcionamento, a FE encontra-se aberta ao público
segunda-feira a sexta-feira das 8h às 20h e sábado das 9h as 19h, estando encerrada
nos domingos cumprindo assim com o disposto no Artigo 2º na Portaria nº 277/2012,
de 12 de setembro. Em determinados dias do ano estão estipulados dias de serviço
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de 24 horas, com escalonamento de turnos com outras farmácias do município do
Porto. [1]
O horário dos elementos da equipa desta farmácia é realizado por turnos, de forma
rotativa.
Durante o estágio, o meu horário habitual foi das 9h às 18h com interrupção de hora
de almoço das 13h às 14h, executando as mais diversificadas tarefas, zelando pelo
bom funcionamento da farmácia como prestadora de serviços à comunidade.
3.3. Espaço Físico Interior e Exterior
“Na farmácia comunitária realizam-se atividades dirigidas para o medicamento e
atividades dirigidas para o doente. Para que o farmacêutico possa realizar estas
atividades, necessita de instalações, equipamentos e fontes de informação
apropriadas, ou seja, necessita que a farmácia possua a estrutura adequada para o
cumprimento das suas funções.” [2]
3.3.1. Espaço Exterior
Assim sendo, de forma a cumprir com as Boas Práticas Farmacêuticas para Farmácia
Comunitária (BPF) embora um dos acessos à farmácia seja feito através de escadas,
existe uma porta alternativa, que facilita a entrada a carrinhos de bebés, a utentes
com dificuldades motoras, algo essencial, uma vez que, grande parte da população
que lá acede pertence a um grupo etário envelhecido mais debilitado, facilitando
igualmente o acesso dos fornecedores para que possam descarregar as encomendas.
A FE está devidamente implementada com sistemas de segurança interiores e
exteriores que protegem os utentes, farmacêuticos, colaboradores e medicamentos.
[2]
O aspeto exterior da farmácia está facilmente visível e identificável pela população:
uma placa à entrada, com o nome da farmácia e devidamente assinalada com o
símbolo “cruz verde”, iluminados durante a noite quando a farmácia está de serviço.
[2] Visível para o exterior existe, ainda, um ecrã que disponibiliza informação relativa
aos vários serviços prestados pela farmácia, ao marketing e às campanhas
promocionais existentes, adequada à época do ano, bem como o seu horário de
funcionamento. Existe ainda um veículo próprio para fazer entregas ao domicílio e
serviços externos.
3.3.2. Espaço Interior
Relativamente ao espaço interior, a área principal é constituída por 6 balcões de
atendimento, sujeitos a senhas para uma melhor organização (divididas em
3
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atendimento geral, prioritário, maiores de 65 e estrangeiros), um local mais reservado
destinado á prestação de serviços farmacêuticos (pressão arterial, glicemia e
colesterol), sendo este serviços divulgados, bem como o respetivo preço, cadeiras
para que utentes e/ou acompanhantes possam aguardar confortavelmente, uma
balança que fornece informação do peso e altura, e do índice de massa corporal (IMC),
um banco e mesa onde as crianças se possam entreter.
Existe uma sala, destinada a administração de vacinas não incluídas no Plano
Nacional de Vacinação, de modo a permitir a privacidade associada ao atendimento
individualizado, administradas por um farmacêutico com formação adequada e com
instalações e acesso ao material necessário, cumprindo os requisitos constantes da
Deliberação n.º 139/CD/2010, de 21 de outubro, e Deliberação n.º 145/CD/2010, de 4
de novembro. [3] [4]
Existem dois locais principais de armazenamento, designados por armazém 1 e
armazém 2, um espaço destinado á arrumação para outros materiais, fins e
instalações sanitárias de uso exclusivo dos funcionários.
A nível dos postos de atendimento, estes estão devidamente equipados com um
computador, um leitor ótico, uma impressora de faturas e receituário, panfletos
informativos e promocionais, aparelhos multibanco, material de reposição nas
gavetas, como rolos de papel das impressoras, sacos plásticos e amostras, além de
outros utensílios de trabalho, e comum a todos, uma caixa automática. Para facilitar,
existe aqui uma zona de armazenamento interno de medicamentos de dispensa mais
frequente, gavetas atrás dos balcões contendo anti hipertensores, analgésicos,
benzodiazepinas, entre outros, ordenados alfabeticamente, cujos excedentes se
encontram no armazém 1 num local destinado para tal. Para além destes, nas
mesmas gavetas, encontram-se pílulas contracetivas, também organizadas por ordem
alfabética, seringas, termómetros, produtos dentífricos, antiácidos, etc. Em todo o
espaço, inclusive atrás dos balcões, é feita uma exposição de inúmeros produtos de
venda livre, medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRS) através de lineares
e expositores, organizados e respetivamente assinalados conforme o fim a que se
destinam: produtos de primeiros socorros, capilares, ossos e articulações, indigestão,
dores,

gripes/constipações,

veterinário,

higiene

oral,

dietética,

suplementos

vitamínicos, e uma grande parte dedicada a produtos de dermocosmética de várias
marcas e gamas de forma a satisfazer as necessidades e pedidos dos vários utentes.
No geral, possui um espaço amplo de atendimento, devidamente iluminado, com as
4
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condições de temperatura e humidades controladas e registadas diariamente e
acolhedor para os utentes da farmácia.
A maior parte dos medicamentos encontra-se armazenada no Armazém 1 (o armazém
principal),

estes

estão

organizados

consoante

a

sua

forma

farmacêutica

(comprimidos/cápsulas, xaropes, carteiras, ampolas, cremes e pomadas, injetáveis,
colutórios, gotas orais), ou o seu uso específico, (vaginal, rectal, otológico, oftálmico,
nasal, soros e águas do mar). Produtos incluídos no Protocolo de Diabetes (tiras-teste,
lancetas), soluções cutâneas, produtos cosmetológicos, champôs, antitranspirantes,
produtos ginecológicos, emplastros, adesivos, compressas e excessos de produtos
expostos e produtos armazenados encontram-se arrumados em secções específicas.
No caso dos psicotrópicos e estupefacientes, estes estão armazenados numa gaveta
para eles destinados, fechada à chave. Os medicamentos destinados a
armazenamento no frio são arrumados no frigorífico, que mantém a temperatura entre
os 2ºC e os 8ºC. No Armazém 1 são também separados num local específico os
medicamentos e produtos reservados pelos utentes, devidamente identificados com o
talão de reserva.
Neste armazém é efetuada a receção, conferência e entrada de encomendas,
existindo um balcão para esse fim e uma zona para a descarga das mesmas pelos
fornecedores. No espaço de receção de encomendas estão ainda arquivadas as
faturas por fornecedor com as respetivas notas de entrada, entre outros documentos.
Pelo interior do armazém 1 tem-se acesso à sala de refeições e existe também um
laboratório que, apesar de devidamente equipado, neste momento não é utilizado para
preparação de medicamentos manipulados sendo usado como escritório pelo
proprietário da farmácia.
No armazém 2 são colocados os excedentes de vários produtos, quando em grande
quantidade, em caixotes devidamente identificados com a respetiva validade.
3.4.Recursos Humanos
A FE tem como proprietário Dr. João Liberal e ao encargo da direção técnica Dra.
Maria da Conceição Machado. Esta equipa é constituída por 7 profissionais de saúde,
3 farmacêuticos (Dr. João Liberal, Dra. Maria da Conceição Machado e Dra. Mariana
Guimarães) e 4 Técnicos Superiores de Farmácia (Tiago Coimbra, Andreia Barros,
André Moreira e Inês Neto). Respeitando assim as exigências impostas pelo Decretolei nº 307/2007, referente ao regime jurídico das farmácias de oficina. [5]
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Trata se de uma equipa coesa e dinâmica, que assegura a qualidade e eficiência dos
serviços prestados. Com funções específicas atribuídas aos diversos funcionários
permitindo melhorar o funcionamento e organização da farmácia.
4. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO FARMACÊUTICA
4.1 Sistema Informático
O sistema informático (SI) implementado na FE é o Sifarma 2000®, autorizado pela
Associação Nacional de Farmácias (ANF), instalado e monitorizado pela Global
Intelligent Technologies (Glintt), sendo que todas as operações da farmácia estão
dependentes deste SI. [6]
O Sifarma 2000® é uma ferramenta fundamental para a gestão diária da farmácia e
de todo o circuito do medicamento, oferecendo segurança no atendimento e um maior
cuidado prestado na dispensa deste mesmo, minimizando os erros, facilitando e
auxiliando assuntos relacionados com vendas, compras, faturação, inventário,
possuindo um conjunto variado de funções e vantagens. [6]
Este permite, em back office, a criação e envio de encomendas aos fornecedores
aparecendo o respetivo horário de entrega, proceder à sua receção, gerir stocks,
definir pontos mínimos e máximos no stock para os quais é necessário efetuar a
encomenda, o processamento e regularização de devoluções, o controlo de prazos
de validade (PV), entre outros.
A nível do atendimento e aconselhamento é bastante útil pois permite, através da ficha
de produto, adquirir informações científicas nomeadamente acerca de reações
adversas,

precauções,

indicações

terapêuticas,

posologia,

contraindicações,

interações e a composição de medicamentos, assim como procurar outros
medicamentos com a mesma substância ativa. Permite também a criação de ficha de
cliente, e desta forma facilita o conhecimento e acompanhamento do seu historial
farmacoterapêutico.
A FE dispõe também de uma ferramenta informática que lhe permite uma melhor
conectividade com a OCP (um dos principais distribuidores grossitas da farmácia), o
gadget da OCP Portugal®, onde é possível efetuar e acompanhar as encomendas à
OCP assim como obter um conjunto de informações e documentação relevantes
como, por exemplo, obter faturas que não tenham sido entregues.
Com o auxílio da equipa da FE, aprendi a trabalhar com este SI, considero-o acessível
e intuitivo, sendo fácil a adaptação ao mesmo. Pelo que este se revelou uma
ferramenta essencial no dia-a-dia quer a nível da gestão, quer no atendimento para a
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realização e receção de encomendas, impressão de etiquetas, criação de fichas de
utente, realização de reservas, visualização do histórico de venda de utentes, entre
outros.
4.2. Aquisição de Medicamentos e Produtos de Saúde
A aquisição de medicamentos e produtos de saúde (MPS) de uma farmácia pode ser
conseguido através de intermediários (distribuidores grossitas) ou diretamente aos
laboratórios, sendo que tal irá depender de vários fatores como do tipo de encomenda
em causa, do produto que se pretenda adquirir, os seus níveis de stock, os históricos
de vendas, a sazonalidade dos produtos etc.
As encomendas diretamente ao laboratório permitem a encomenda de grandes
quantidades, possibilitando melhores condições de compra à farmácia, sendo
vantajoso, por exemplo, na compra de MPS com elevada rotatividade, na encomenda
de produtos novos, cujas cópias das notas de encomenda são arquivadas em dossier
próprio. O preço dos medicamentos e outros produtos farmacêuticos é mais vantajoso
para a farmácia quando se compra diretamente ao próprio laboratório, pois é apenas
pago o PVA (preço de venda no estádio de produção ou importação), não incluindo a
margem do distribuidor grossista.
Estas encomendas são realizadas, habitualmente, pelo proprietário da farmácia, Dr.
João Liberal, quando o pretendido é comprar algum produto ou medicamento tendo
por base as condições acima referidas.
As encomendas a distribuidores realizam-se diariamente, e apesar da margem de
lucro ser menor, há uma maior facilidade em efetuar encomendas, quer por via
telefónica, quer por via informática, é possível a compra de produtos em pequenas
quantidades de cada vez, efetuar vários pedidos e entregas por dia, sendo o processo
de entrega mais rápido. A FE recorre a diversos fornecedores, sendo os principais
OCP Portugal, Cooprofar® e Empifarma® e em menor expressão Alliance Healthcare®.
Sendo as encomendas de MSRM preferencialmente efetuadas à OCP Portugal®.
Na FE a maioria das encomendas são realizadas aos distribuidores grossistas, com o
apoio do Sifarma 2000® ou, em situações pontuais, por telefone.
Existem diferentes tipos de encomendas que podem ser realizadas: as encomendas
diárias, as encomendas via verde e as instantâneas/ manuais.
4.2.1. Encomendas manuais ou instantâneas
Correspondem a produtos pedidos diretamente aos fornecedores por telefone, através
do gadget da OCP Portugal®, ou através do SI, este último além da previsão de
7
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chegada, ainda informa quanto à disponibilidade do produto. Servem para dar
resposta a pedidos/reservas por parte de clientes de produtos específicos inexistentes
naquele momento em stock na farmácia, que a farmácia por norma não possui por
uma gestão racional de stocks ou de produtos sem histórico no sistema da farmácia.
As encomendas designadas manuais, uma vez que, não foram criadas através do SI,
ao contrário do que acontece com as restantes, é necessário criá-las informaticamente
para gerar um número de encomenda para posteriormente poderem ser rececionadas,
dando assim entrada no SI, identificando o fornecedor e os medicamentos ou produtos
a rececionar.
4.2.2. Encomendas diárias
Estas encomendas são geradas pelo SI, aos armazenistas, em função das vendas e
dos stocks máximos e mínimos definidos nas fichas de produto. O responsável pela
realização das encomendas diárias pode aumentar ou diminuir a quantidade
requisitada, conforme a necessidade da farmácia, a média de vendas, os descontos
e as bonificações, a altura do ano.
4.2.3. Encomendas Via verde
Estas encomendas consistem numa via excecional de aquisição de medicamentos
abrangidos, de quota limitada, nestes casos, a Farmácia coloca a encomenda Via
Verde ao distribuidor aderente, com base numa receita médica válida, sendo que por
receita é possível o pedido de no máximo 2 unidades.
Uma vez fazendo parte do Grupo das Farmácias Sá da Bandeira, a FE tem ainda a
possibilidade de conseguir adquirir produtos através das restantes farmácias do
grupo. Uma mais-valia, não só para a farmácia, mas também para os utentes, sendo
bastante vantajoso quando um dado produto se encontra esgotado nos fornecedores
ou quando o utente tem urgência no pedido. No SI é possível analisar o stock do
produto nas respetivas farmácias e assim executar o pedido. O produto é então
debitado, sendo preenchida uma folha que irá anexada ao MPS e entregue através
de um estafeta, com a respetiva nota de crédito, satisfazendo assim as necessidades
dos utentes.
Durante o estágio, realizei diversas vezes estes diferentes tipos de encomendas,
pelos métodos mencionados previamente, inclusive pedidos ao telefone e eletrónicos
às farmácias do grupo. A maioria das vezes para satisfazer reservas feitas por telefone
por parte de utentes, mas também de produtos ausentes aquando no atendimento e
de manipulados.
8
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4.3. Receção de encomendas
Uma vez realizadas as encomendas, é necessário proceder à sua verificação e
receção no SI. Todos os dias e várias vezes ao dia chegam encomendas dos
diferentes distribuidores à FE.
Os MPS chegam à FE dentro de caixotes devidamente identificadas com o nome da
farmácia e um código de encomenda que os associa à mesma encomenda. Os
produtos de frio vêm acondicionados em contentores específicos, de modo a garantir
temperaturas baixas de conservação, requeridas pelos mesmos produtos. Estas
encomendas são colocadas na zona de receção de encomendas que se encontra
delimitada por uma linha amarela no chão. As encomendas são acompanhadas de
uma fatura ou guia de remessa, onde está indicado o nome do fornecedor e
destinatário, número da fatura, quantidades pedidas e enviadas, identificação dos
produtos encomendados e respetivo Código Nacional de Produto (CNP), Imposto de
Valor Acrescentado (IVA), Preço de Venda à Farmácia (PVF), desconto (caso se
aplique), Preço de Venda ao Público (PVP) quando não são de venda livre e o valor
total da fatura. As encomendas que necessitam de refrigeração são as primeiras a ser
conferidas e logo armazenadas no frigórico, sendo assinalado na fatura a quantidade
recebida e o respetivo prazo de validade.
Na receção de encomendas no SI, insere-se o número da fatura e o valor total da
mesma, seguidamente do CNP de cada produto, através do leitor ótico ou por
introdução manual do mesmo. Aqui confere-se os produtos e quantidades pedidas
com os efetivamente recebidos e faturados. Verifica-se o estado de conservação das
embalagens, caso seja necessário realizar alguma devolução, e os PV, e se
necessário, atualizá-los, devendo ser introduzida a validade mais curta no SI. Verificase o PVF e PVP dos produtos e, no que diz respeito aos produtos de venda livre,
MNSRM, produtos sem Preço Inscrito na Cartonagem (PIC), o PVP é definido pela
farmácia devendo ser tido em conta as margens de lucro, ajustando-as conforme o
estipulado pela mesma. À medida que esta tarefa é realizada, na FE, os produtos são
imediatamente separados em contentores diferentes, consoante sejam armazenados
na zona de atendimento ou armazém 1, de acordo com a ordem alfabética e forma
farmacêutica, com o intuito de facilitar a arrumação nos locais de destino.
Caso se trate de um produto novo na farmácia, procede-se à criação de uma ficha de
produto. Neste caso, é necessário definir o nome do produto, o preço de custo, o PVP,
o PV e o IVA.
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O passo seguinte consiste em confirmar se o número total de unidades registadas e
o valor monetário final está concordante com o descrito na fatura. Na eventualidade
de ter chegado algum produto/medicamento que não esteja presente naquela fatura
ou em quantidades diferentes, o SI deteta e procede-se ao contacto com o fornecedor
de forma a resolver a situação.
Na ocorrência de produtos encomendados que não venham legitimamente na
encomenda, estes são referenciados no final da fatura com o respetivo motivo
(esgotado, retirado ou não comercializado, em falta no armazenista). É possível ainda
transferir os produtos esgotados para o mesmo ou outro fornecedor de forma a serem
enviados para a farmácia assim que se encontrem disponíveis, evitando rutura de
stock.
Relativamente às encomendas que contêm benzodiazepinas, estupefacientes e
psicotrópicos, estes estão sujeitos a um controlo especial pelo INFARMED, com uma
guia de requisição específica, efetua-se a receção do mesmo modo, contudo, na FE
os estupefacientes e psicotrópicos são armazenados de imediato no local reservado
para esse fim.
Quando finalizada a receção da encomenda, imprime-se a nota de entrada que é
agrafada à guia de remessa ou fatura, coloca-se o carimbo de controlo de qualidade,
regista-se o preço da fatura e o preço com que a encomenda deu entrada, o
responsável assina e é arquivada para posteriormente ser entregue ao serviço de
contabilidade. No caso das encomendas aos laboratórios estas são encaminhadas
para o escritório do proprietário da farmácia. Uma vez concluído todo o processo, o SI
atualiza de forma automática os stocks.
4.4. Armazenamento
Seguidamente, procede-se ao armazenamento dos MPS, de acordo com as
características de cada produto, estando os medicamentos sujeitos a receita médica
(MSRM) fora da vista e do alcance dos utentes como estipulado. Esta é, igualmente,
uma etapa fundamental, pois um armazenamento correto traduz-se num atendimento
mais fácil, rápido e eficaz, numa redução das perdas de produtos por expiração dos
PV, bem como numa forma de garantir que as condições de conservação de cada
produto em particular são mantidas.
Deste modo, devem ser respeitadas as condições de temperatura, iluminação,
humidade e ventilação das áreas destinadas ao armazenamento, de acordo com as
exigências específicas de cada produto, devendo ser controladas e registadas
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periodicamente, segundo as BPF. Para tal, na FE, é feito diariamente o registo dos
valores referentes à temperatura e humidade em 4 locais distintos (frigorifico, zona de
atendimento, armazém 1 e armazém 2 com recurso a dispositivos próprios
devidamente calibrados. [2]
Nos diferentes locais de armazenamento, os produtos estão dispostos por ordem
alfabética e segundo a norma First Expired, First Out (FEFO), isto é, os produtos com
PV mais curto são colocados à frente dos restantes de forma a serem dispensados
em primeiro lugar. Todos os produtos em excesso, que não tenham espaço na sua
zona de armazenamento habitual, são armazenados quer em gavetas destinadas a
esse fim, quer em contentores devidamente identificados com o produto e respetivo
PV, quer no armazém 1, quer no armazém 2, a que se recorre em último recurso.
É de elevada importância fazer regularmente a reposição de stock nos locais de
armazenamento, primeiro com os produtos que se encontram em excesso e só depois
com os que deram entrada no momento, de modo a cumprir a regra FEFO.
Os produtos termolábeis, tal como referido anteriormente, são os primeiros a serem
acondicionados num frigorífico destinado ao efeito, a uma temperatura controlada
entre 2ºC-8ºC.
Os medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos são armazenados numa gaveta à
chave específica, separada dos restantes produtos e inacessível ao público.
Os MNSRM e restantes produtos de venda livre são, estrategicamente,
acondicionados em zonas privilegiadas do atendimento ao público.
Devido à grande dinâmica da farmácia e fluxo de encomendas, realizei muitas vezes
a receção, conferência e armazenamento dos produtos vindos das encomendas. Este
trabalho de back office tornou-se importante para a compreensão de toda a gestão,
aprovisionamento de uma farmácia, uma mais-valia para entrar em contacto com os
MPS, de modo a reconhecê-los, nomes comerciais, permitindo-me ter a noção da
rotatividade dos produtos e facilitando um posterior aconselhamento mais rápido,
informado e consciente a nível do atendimento.
4.5. Devoluções
A devolução de MPS pode ser justificada por vários motivos quer durante a receção
quer posteriormente como: inconformidades na quantidade enviada e quantidade
pedida, produtos faturados que não foram pedidos, produtos faturados que não foram
enviados, produtos com prazos de validade curto/expirado, embalagens danificadas
ou conteúdo em mau estado de conservação durante a receção das encomendas,
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envio de circulares informativas por parte do INFARMED – Autoridade Nacional do
Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. ou pelos laboratórios para que algum produto,
ou lote, seja retirado do mercado ou desistência por parte do utente.
Nestes casos, recorrendo ao SI, procede-se à emissão de uma nota de devolução,
onde se regista o fornecedor pelo qual foi adquirido o produto, o produto em causa,
quantidade a ser devolvida, o motivo da devolução, a respetiva referência do número
da fatura da encomenda, bem como a data e hora de recolha que tem que ser
devidamente respeitada. O impresso original e duplicado são enviado para o
fornecedor, anexados ao produto e o triplicado arquivado na farmácia, no computador,
numa pasta eletrónica para esse fim com subpastas para cada fornecedor.
O fornecedor pode aprovar ou rejeitar a devolução sendo necessário proceder à sua
regularização no SI. Caso esta seja aprovada, o fornecedor emite uma nota de crédito
ou procede à troca do produto. Caso esta seja reprovada, o produto é reenviado para
a farmácia onde, se possível, é novamente comercializado ou integrado nas quebras
do respetivo mês, sendo esta última situação desfavorável por se traduzir em
prejuízos para a farmácia.
4.6. Controlo prazos de validade
O controlo dos PV é essencial, não só para assegurar a qualidade e dispensa segura
dos MPS aos utentes, mas também para evitar a desvalorização de produtos cuja
devolução não é permitida, promovendo o seu escoamento através de promoções ou
outras iniciativas ou retiro do stock informático por ser registado como quebra do
respetivo mês.
Assim sendo, aquando da receção de encomendas no SI, efetua-se a verificação dos
PV. Sempre que se receciona um produto com stock igual a zero deve ser introduzida
a validade nova, ou quando a validade do produto rececionado é diferente à
apresentada no SI, o PV deve ser atualizado tendo o cuidado de introduzir a validade
mais curta. Outro processo envolvido no controlo dos PV é a forma de organização
dos MPS pelo método FEFO, já anteriormente esclarecido. No início de cada mês, o
SI possibilita a emissão de uma listagem de todos os produtos cuja validade expira
em determinado período de tempo, assim sendo são recolhidos e postos de parte os
produtos para que se possa proceder à sua devolução, ou escoamento,
simultaneamente, são conferidos os respetivos stocks e corrigidos os PV no SI.
Por norma, na FE, esta lista contém os produtos que caducam nos três meses
seguintes, com o intuito de minimizar erros e prejuízos.
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No decorrer do estágio conferi os PV dos produtos rececionados e corrigi sempre que
necessário, estive encarregue da lista de controlo dos PV e a nível do armazenamento
dos MPS segui atentamente o princípio FEFO.
5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE
A dispensa de MPS constituiu um dos atos farmacêuticos com maior relevância e
responsabilidade, não se limitando a um simples ato desvalorizado de entrega de um
produto. O farmacêutico, enquanto profissional de saúde com maior proximidade e
contacto com a população, após avaliação, cede medicamentos ou substâncias
medicamentosas mediante prescrição médica, regime de automedicação ou indicação
farmacêutica, acompanhado de toda a informação indispensável para o seu correto
uso.
De acordo com as BPF este processo engloba uma serie de passos a ter em
consideração como a receção da prescrição e confirmação da sua validade, avaliação
farmacoterapêutica da prescrição, identificação e resolução de eventuais erros
relacionados com os medicamentos, entrega do medicamento/produto prescrito assim
como fornecer todas as informações clínicas relevantes para garantir que o utente
recebe e compreende a informação oral e escrita de modo a retirar o máximo benefício
do tratamento. [2]
Assim sendo, com base nestes aspetos, o farmacêutico realiza a cedência de forma
critica e ponderada, podendo esta resultar de um aconselhamento exclusivamente
farmacêutico, que deverá ser dado de forma cuidadosa, com o devido conhecimento
cientifico, postura e linguagem adequada, ou no seguimento de uma prescrição
medica, estabelecendo-se aqui a ligação entre o médico e o farmacêutico, tendo o
doente como foco em ambos os profissionais de saúde.
5.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica
São considerados MSRM aqueles cuja dispensa se realiza, exclusivamente, por
prescrição de um profissional de saúde devidamente identificado e habilitado,
mediante apresentação da respetiva receita médica (RM), constituindo grande parte
dos atendimentos e parte bastante significativa da faturação da farmácia.
De acordo com a legislação em vigor, artigo 114.º do Decreto-Lei n.o 176/2006, de 30
de agosto, estão sujeitos a RM medicamentos que: [7]
a) Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo
quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância
médica;
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b) Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, caso sejam utilizados
com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daqueles a que se
destinam;
c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja
atividade ou reações adversas seja, indispensável aprofundar;
d) Se destinem a ser administrados por via parentérica.
A RM funciona, então, como um meio de comunicação no circuito médicofarmacêutico-utente, tratando-se de um documento através do qual um profissional de
saúde, devidamente habilitado, prescreve um ou mais medicamentos de uso humano,
obedecendo às disposições legais em vigor, e cujo modelo e formato é aprovado pelo
Ministério da Saúde. Nesta consta o nome do utente, o respetivo plano de
comparticipação, o PV (o qual pode variar de 30 dias a 6 meses, conforme o tipo de
medicamento e o tratamento a realizar). Esta deve incluir, obrigatoriamente, a
respetiva Denominação Comum Internacional (DCI) , dosagem, forma farmacêutica,
quantidade e posologia, tal como está definido pela Portaria nº224/2015, de 27 de
julho. [8]
No entanto, existem situações excecionais nas quais é permitido incluir a
denominação comercial, por marca ou indicação do titular da autorização de
introdução no mercado: nas situações de prescrição de medicamento com substância
ativa para a qual não exista medicamento genérico comparticipado ou para a qual só
exista original de marca e licenças; medicamentos que, por razões de propriedade
industrial, apenas podem ser prescritos para determinadas indicações terapêuticas
possuindo justificação técnica devidamente identificado pelo médico prescritor: [8]
•

Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito;

•

Ocorrência de intolerância ou reação adversa previa reportada ao INFARMED;

•

Continuidade de tratamento superior a 28 dias.

Existem diversos modelos de RM baseados no formato de prescrição, nomeadamente
prescrição eletrónica materializada e desmaterializada ou prescrição manual.
Atualmente, a prescrição prevalente é por via eletrónica, materializada ou
desmaterializada sendo cedido o número da prescrição, o código de acesso e o código
de direito de opção, presentes no guia de tratamento. Tal permite ao utente adquirir a
sua medicação consoante a necessidade, até a data da validade da prescrição.
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5.1.1. Receita Médica com Prescrição Manual
De acordo com os modelos aprovados, a prescrição de medicamentos deve ser feita,
preferencialmente, através de receita eletrónica. Contudo a prescrição manual é
permitida em situações excecionais de acordo com a legislação em vigor.
Nestas situações, o prescritor deve assinalar com uma cruz, no canto superior direito
da receita, o motivo de exceção. Podendo esta ser resultante da falência do sistema
informático, prescrição ao domicílio, inadaptação fundamentada do prescritor,
prescrição mensal até um máximo de quarenta receitas. Estas prescrições têm uma
validade de 30 dias seguidos, contada a partir da data da sua emissão. Em cada
receita podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, num total de 4 embalagens
por receita. No máximo, podem ser prescritas 2 embalagens por medicamento. No
caso dos medicamentos prescritos se apresentarem sob a forma de embalagem
unitária podem ser prescritos até 4 embalagens do mesmo medicamento. Para serem
aceites, estas receitas não podem conter rasuras, caligrafias diferentes, serem
prescritas com canetas diferentes ou a lápis, sendo estes motivos válidos para ser
recusada a comparticipação de uma receita.
Aquando da dispensa da prescrição manual deve ser sempre confirmado o
cumprimento das especificações acima, a presença do nome e número do utente, da
entidade responsável, da vinheta do local de prescrição, da vinheta do médico
prescritor e a sua assinatura, a data da prescrição, plano de comparticipação e ainda,
se está assinalada a exceção legal, se a prescrição se destinar a um doente
pensionista abrangido pelo regime especial, a vinheta de identificação da unidade de
saúde é de cor verde. [9] No caso desta receita, para finalizar a dispensa é necessário
proceder se à impressão no verso da receita do documento de faturação que contém
o organismo, número de lote, o número de série, identificação da farmácia e do utente,
os medicamentos dispensados e respetivo custo, o qual deve ser assinado pelo utente
como prova de que a dispensa foi efetuada, datado, rubricado e carimbado pelo
farmacêutico que dispensa e posteriormente, arquivadas para conferência do
receituário. Este procedimento é eliminado com o aparecimento da receita
desmaterializada.
5.1.2. Receita Médica com Prescrição Eletrónica Materializada
Estas receitas podem apresentar-se sob a forma de um único exemplar, para
prescrição de tratamentos de curta duração, a qual apresenta uma validade de 30 dias
contada a partir da data da sua emissão, ou podem ser renováveis com uma validade
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até 6 meses. Para tal, contém até 3 vias, devendo ser impressa a indicação da
respetiva via. Nestas receitas apenas podem ser prescritos medicamentos que se
destinem a tratamentos de longa duração, geralmente em doentes crónicos. Em cada
receita podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, num total de 4 embalagens
por receita. No máximo, podem ser prescritas 2 embalagens por medicamento. No
caso dos medicamentos prescritos se apresentarem sob a forma de embalagem
unitária podem ser prescritas até 4 embalagens do mesmo medicamento, ou até 12
embalagens no caso de medicamentos de longa duração (divididas pelas três vias).[9]
Aquando da dispensa da medicação, o farmacêutico deve ter o cuidado de averiguar:
o PV, o nome do utente, a assinatura do prescritor, o plano de comparticipação, os
medicamentos a dispensar e respetiva dosagem e forma farmacêutica. À semelhança
da receita médica manual, também estas devem ser levantadas na íntegra, não
podendo ser reutilizáveis.
5.1.3. Receita Médica com Prescrição Eletrónica Desmaterializada
Segundo o Despacho Nº2935-B/2016 de 25 de fevereiro de 2016, a receita eletrónica
desmaterializada (Receita Sem Papel) adquiriu caráter obrigatório a 01 de abril de
2016, para todas as entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), constituindo a
maioria das receitas apresentadas na farmácia. [10]
Estas surgiram com o objetivo de aumentar a segurança, autenticidade e fiabilidade,
evitar erros na dispensa, minimizar o risco de falsificações e fraudes, permitindo
agilizar os processos de prescrição e de conferência de receituário.
Este modelo eletrónico permite, a prescrição, em simultâneo, de diferentes tipologias
de medicamentos, ou seja, a mesma receita poderá incluir fármacos comparticipados
com tratamentos não comparticipados. Permite ainda ao utente optar por não aviar a
receita toda de uma só vez, realizar dispensa parcial, sendo possível levantar a
restante medicação em diferentes estabelecimentos e em datas distintas conforme
necessidade e capacidade financeira. Possui ainda a vantagem de se poder
apresentar sob a forma de guia de tratamento impressa, mensagem de telemóvel ou
correio eletrónico. [10,11]
Este modelo de receita permite ao utente adquirir a medicação prescrita através da
apresentação do número da receita, código de acesso e código de direito de opção.
Deste modo, aquando no atendimento o farmacêutico acede à prescrição através do
SI, estando automaticamente definidos o sistema de comparticipação e os
medicamentos prescritos.
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Cada linha de prescrição apenas contém um medicamento até ao máximo de duas
embalagens, no caso de medicamentos destinados a tratamentos de curta ou média
duração, com uma validade de sessenta dias seguidos, contada desde da data da sua
emissão ou seis embalagens, no caso de medicamentos destinados a tratamentos de
longa duração com uma validade de seis meses, contada a partir da data da sua
emissão. No caso dos medicamentos prescritos se apresentarem sob a forma de
embalagem unitária podem ser prescritas até 4 embalagens do mesmo medicamento,
ou até 12 embalagens no caso de medicamentos de longa duração. [9]
5.1.4 Validação da Prescrição Medica e Ato de Dispensa
A validação da prescrição deve ser efetuada pelo farmacêutico no ato da dispensa
tendo em consideração todos os fatores já referidos anteriormente, avaliando se será
a mais indicada para o doente em questão, promovendo a adesão à terapêutica,
esclarecendo possíveis dúvidas. Podendo ser necessário, em alguns casos,
estabelecer o contacto telefónico com o médico, devido à ilegibilidade de receitas
manuais ou erros de prescrição ou posologia.
Apesar da associação de um código a uma prescrição eletrónica, mas também no
caso da prescrição manual, o doente deve ser informado acerca dos medicamentos
disponíveis na farmácia, cuja substância ativa, forma farmacêutica, dosagem
coincidem com a prescrição, ou seja, cujo código nacional para a prescrição eletrónica
de medicamentos (CNPEM) corresponde. Assim, as farmácias devem ter sempre
disponíveis para venda, no mínimo, 3 medicamentos equivalentes, sendo estes
genéricos ou medicamentos similares de entre os que correspondem aos cinco preços
mais baixos de cada grupo homogéneo. O utente deve ser questionado sobre a sua
opção, tendo o direto e liberdade de optar pelo medicamento que preferir dentro desse
grupo.
De forma a garantir a segurança e evitar lapsos, no final do atendimento e
independentemente do tipo de receita, o SI permite confirmar e validar os produtos
dispensados, por leitura ótica do código de barras de cada embalagem.
A maioria das receitas com que me deparei eram desmaterializadas, o que facilitou a
sua leitura, rapidez no atendimento e diminui a possibilidade de erros na dispensa. No
entanto, tive igualmente a oportunidade de trabalhar com receitas manuais, cuja
prescrição ainda é frequente, tendo o cuidado de proceder de acordo com o
mencionado acima. Os MSRMs que mais dispensei foram para o tratamento da
hipertensão arterial e hipercolesterolemia.
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5.1.5. Dispensa de Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes
Os medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes são utilizados no tratamento de
diversas doenças e em múltiplas aplicações nas mais variadas situações clínicas, uma
vez que atuam diretamente sobre o sistema nervoso central, causando impacto em
todo o organismo humano. Apesar das suas propriedades benéficas, estas
substâncias apresentam alguns riscos, podendo induzir habituação, e até
dependência, quer física quer psíquica. Por esta razão, é fundamental que sejam
utilizadas no âmbito clínico e de acordo com indicações médicas. Desta forma são
alvo de muita atenção por parte das autoridades competentes, até por estarem muitas
vezes associados a atos de natureza ilícita, existindo um regime jurídico específico,
aplicável ao seu consumo e possível tráfico, sendo regulados pela Lei nº7/2017, de 2
de Março. [12]
Os medicamentos que contêm substâncias ativas classificadas como estupefacientes
ou psicotrópicos (contidas nas tabelas I e II do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro,
e n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro) devem
ser prescritos isoladamente, ou seja, a receita não deve mencionar outros tipos de
medicamentos. [13,14,15]
Aquando da dispensa, o SI automaticamente requer o preenchimento de uma ficha
onde devem ser inseridas informações do doente e do adquirente. Os dados
requisitados ao adquirente incluem o nome, morada, idade e número do documento
de identificação legal e a respetiva validade sendo crucial a apresentação do
documento de identificação. Finalizada a venda, é emitida a fatura que é fornecida ao
utente e um talão em duplicado denominado de “documentos de psicotrópicos e
estupefacientes”, com informações relativas ao prescritor, doente e representante, tal
como o medicamento dispensado, que deve ser carimbado e assinado pelo
profissional de saúde responsável pela dispensa e guardado num local específico.
Uma cópia das receitas manuais ou materializadas e todos os documentos relativos à
dispensa deste tipo de medicamentos têm que ser arquivados na farmácia durante um
período de três anos. Os dados registados pela farmácia aquando da dispensa são
comunicados à Base de Dados Nacional de Prescrições (BDNP), pelo que o controlo
destes medicamentos é feito informaticamente, através da consulta aos registos
constantes na BDNP.A farmácia apenas tem de enviar ao INFARMED a digitalização
das receitas manuais e uma listagem de todas as receitas aviadas, até ao dia 8 do
mês a seguir à dispensa. [13]
18

Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária
5.1.6. Dispensa de Medicamentos Manipulados
Um medicamento manipulado pode ser classificado como fórmula magistral (quando
preparado segundo uma RM direcionada para um doente em particular) ou preparado
oficinal (quando preparado segundo indicações compendiais, de uma Farmacopeia
ou Formulário). [16]
A prescrição e preparação deste tipo de medicamentos encontra-se regulada pelo
Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril. Este explicita que na preparação de um
medicamento manipulado, o farmacêutico deve assegurar-se da qualidade,
cumprindo as boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados,
aprovadas pela Portaria nº 594/2004, de 2 de junho do Ministro da Saúde. O
farmacêutico deve ainda verificar a segurança do medicamento, no que concerne às
doses da ou das substâncias ativas e à existência de interações que ponham em
causa a ação do medicamento ou a segurança do doente. [17,18]
Na sua dispensa, o farmacêutico deverá garantir que são fornecidas todas as
informações relevantes ao utente, nomeadamente no que diz respeito à
posologia/modo de uso, condições de conservação e PV.
Como já referido, a FE não prepara medicamentos manipulados, contudo, sempre que
recebe alguma solicitação, o mesmo é redirecionado para o laboratório da Farmácia
Sá da Bandeira do Porto. Uma vez preparado, é enviado para a farmácia através de
um estafeta.
5.1.7 Sistemas de Comparticipação
A comparticipação de medicamentos pelos sistemas de comparticipação do SNS tem
como objetivo o acesso de toda a comunidade ao tratamento que necessita,
garantindo a acessibilidade dos cidadãos com menos rendimentos a medicamentos
de qualidade, eficazes e seguros e a custos suportáveis. A atual legislação prevê a
possibilidade de comparticipação de medicamentos através de um regime geral e de
um regime especial, o qual se aplica a situações específicas que se justifiquem,
relacionado com determinadas patologias, medicamentos particulares ou grupos
especiais de utentes. [13]
Quanto ao regime geral, a comparticipação concretiza-se através de um sistema de
escalões em que o Estado paga parte do preço do medicamento, estando o escalão
de comparticipação de cada medicamento predefinido e dependente da sua
classificação farmacoterapêutica, podendo ser consultados na Portaria n.º 195D/2015, de 30 de junho: [19]
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a)O escalão A é de 90 % do PVP dos medicamentos;
b)O escalão B é de 69 % do PVP dos medicamentos
c)O escalão C é de 37 % do PVP dos medicamentos
d)O escalão D é de 15 % do PVP dos medicamentos
A organização do sistema é feita numa perspetiva em que os medicamentos
destinados a patologias mais incapacitantes ou crónicas terão classificações que
permitirão comparticipações mais elevadas. Relativamente ao regime Especial de
Comparticipação, este prevê dois tipos de comparticipação: em função dos
beneficiários e em função das patologias ou de grupos especiais de utentes.
Em função dos beneficiários, a acessibilidade aos medicamentos é reforçada sendo
que a comparticipação do Estado no preço de medicamentos integrados no escalão
A é acrescida de 5% (95%) e é acrescida de 15% nos escalões B (84%), C (52%) e D
(30%) para os pensionistas do regime especial. A comparticipação para estes pode
ainda ser de 95% para o conjunto de escalões, para os medicamentos cujo PVP sejam
iguais ou inferiores ao 5.º preço mais baixo do seu grupo homogéneo. [20]
Medicamentos utilizados no tratamento de determinadas patologias ou por grupos
especiais de utentes como é o caso da psoríase, lúpus, hemofilia, entre outros,
possuem comparticipação definida por despacho do membro do Governo responsável
pela área da Saúde e, assim, diferentemente graduada em função das entidades que
o prescreveram ou dispensam. Deste modo, o prescritor deve mencionar na receita o
diploma legal referente, uma vez que a comparticipação pode ser restringida a
determinadas indicações terapêuticas fixadas nesse mesmo diploma.
Os medicamentos manipulados referidos no anexo do Despacho n.º 18694/2010, 18
de

novembro,

também

são

considerados

uma

situação

especial

sendo

comparticipados em 30% do seu preço.
Produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus são sujeitos a um protocolo
específico que comparticipa 85% do PVP das tiras-teste e 100% do PVP das agulhas,
lancetas e seringas. [13]
Existem outras entidades, companhias de saúde, subsistemas de carater privado
complementares à comparticipação do Estado, nomeadamente SAMS(Serviço de
Assistência Médica Social- Sindicato dos Bancários) , SAMS Quadros (Serviços de
Assistência Médico-Sociais do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos
Bancários), EDP-Savida, Multicare® , Medis®, entre outros . Nestas situações, o
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utente deve apresentar o cartão de beneficiário do subsistema, no momento da
dispensa.
No caso das receitas manuais em que existem subsistemas de saúde que
comparticipem, deve-se tirar fotocópia da receita manual e imprimir o documento de
faturação no original e duplicado. A receita original é enviada ao Estado e o duplicado
é enviado à outra entidade que comparticipa.
Durante o estágio, tive a oportunidade de observar diferentes tipos de
comparticipações assim como contactar com várias entidades, principalmente SAMS
e SAMS Quadros, executando os procedimentos devidos principalmente aquando
numa receita manual.
5.1.8. Processamento do Receituário e Faturação
Na dispensa de MSRM, a farmácia recebe apenas parte do valor total dos
medicamentos dispensados. Para que possa receber o valor relativo à percentagem
do medicamento comparticipado pelo organismo responsável, é necessário proceder
à conferência e verificação de todo o receituário, de forma a garantir a conformidade,
detetar possíveis erros e realizar a correção dos mesmos para evitar a sua devolução.
No caso das receitas manuais estas são agrupadas e organizadas por organismos de
acordo com o regime de comparticipação, em lotes de 30 cada e no final de cada mês,
é emitido um Verbete de Identificação de Lote que envolve as receitas
correspondentes. No final do mês, procede-se ao fecho informático de todos os lotes
e é impressa a relação do resumo de lote seguido da emissão da documentação de
faturação mensal global. As receitas do SNS são enviadas para o Centro de
Conferência de Faturas (CCF) e as dos outros organismos para a ANF que se
encarrega de enviar o receituário para os diferentes organismos.
Caso exista alguma inconformidade, as receitas são devolvidas à farmácia com o
respetivo código identificativo do motivo da devolução. Nestas situações, procede-se
à sua regularização e novo envio no mês subsequente. Se a correção do erro não for
possível, a farmácia perde o valor correspondente à comparticipação. [21]
5.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM)
Entende-se por MNSRM aqueles que podem ser adquiridos sem a apresentação de
uma prescrição médica e, portanto, sujeitos a um regime de preço livre estipulado pelo
estabelecimento. Não são comparticipáveis, salvo casos excecionais previstos na
legislação, que define o regime de comparticipação do Estado no preço dos
medicamentos. Podem ser objeto de publicidade junto do público e ser
21

Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária
comercializados fora das farmácias em locais que cumpram os requisitos legais e
regulamentares, estando sujeitos ao registo prévio junto do INFARMED, de acordo
com o Decreto-Lei n.º 134/2005, de 16 de agosto. As listas de MSRM e MNSRM são
publicadas no Diário da República, anualmente, após aprovação do Ministro da
Saúde. [7,22]
Aqui destaca-se o papel do farmacêutico na prestação de cuidados de saúde,
aconselhamento e consciencialização para o uso correto e racional do medicamento
devido à crescente procura de MNSRM por parte da população sendo muitas vezes
usados em regime de automedicação. É da sua responsabilidade compreender o
quadro clínico do utente, perceber quais são os sintomas, a sua duração e
intensidade, assim como avaliar a presença concomitante de outros problemas de
saúde e respetiva medicação, a existência de alergias ou de indicadores de destaque
que necessitem de avaliação médica. Na sua dispensa, o farmacêutico deve certificarse que o utente esclareceu as suas dúvidas, compreendeu a indicação terapêutica, a
posologia, duração, alertando-o para possíveis reações adversas e contraindicações.
Como tal, é de salientar que o farmacêutico deverá sempre manter-se atualizado e
informado da diversidade de produtos disponíveis para que possa prestar um serviço
de qualidade ao utente.
Durante o meu estágio, a procura e dispensa de MNSRM foi muito frequente, para as
mais variadas finalidades, tendo tido o cuidado de informar o utente sobre o uso
racional dos mesmos. A dispensa deste tipo de medicamentos suscitou-me mais
dúvidas revelando-se um maior desafio para mim, desta forma, tive que recorrer
muitas vezes à ajuda da equipa que me esclareceu sempre que tal.
5.3. Medicamentos de Uso Veterinário
De acordo com o Decreto-Lei nº 148/2008, de 29 de julho, considera-se um
medicamento veterinário “toda a substância, ou associação de substâncias,
apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em
animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal
com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação
farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções
fisiológicas”, apresentando a inscrição “uso veterinário” em fundo verde. [23]
A FE possui, na zona de atendimento, uma secção exclusivamente destinada a
medicamentos de uso veterinário, que inclui antiparasitários externos e internos,
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contracetivos orais, medicamentos destinados ao tratamento de algumas doenças,
entre outros, sendo mais frequente a venda ao público de antiparasitários.
5.4. Medicamentos à Base de Plantas
Medicamento à base de plantas ou fitoterápico é definido de acordo com o DecretoLei n.º 176/2006, de 30 de agosto, como “qualquer medicamento que tenha
exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de
plantas, uma ou mais preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias
derivadas de plantas em associação com uma ou mais preparações à base de
plantas”. [7]
A fitoterapia utiliza medicamentos contendo plantas e os seus extratos e cada vez
mais se observa uma procura destes produtos por parte da comunidade na prevenção
da doença, promoção da saúde, diagnóstico, tratamento, fins dietéticos entre outros.
[7]
Contudo dever-se-á alertar o utente de que estes produtos não são isentes de reações
adversas e que podem inclusive interferir com a medicação.
A nível da FE, existem alguns produtos desta categoria como para o tratamento de
perturbações gastrointestinais como o Agiolax®, reguladores do sono e ansiedade,
como o Valdispert ®, entre outros.
5.5. Produtos Cosméticos
A crescente preocupação da população com a estética, aspeto físico e bem-estar faz
com que cada vez mais haja um maior interesse e procura por este tipo de produtos
e um constante aumento da diversidade destes mesmos.
Define-se por produtos cosméticos, aqueles que são destinados “ao contacto com as
diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas
piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as
mucosas bucais”. [24] Tendo como finalidade limpar, perfumar, modificar o aspeto,
proteger e conservar o bom estado ou corrigir os odores corporais.
Os cosméticos englobam os produtos de higiene corporal (sabonetes, geles de banho,
champôs, desodorizantes, pastas dentífricas) e produtos de beleza (tintas capilares,
vernizes e maquilhagem).
É da responsabilidade do INFARMED regular e supervisionar o mercado dos
produtos cosméticos segundo os mais elevados padrões de proteção da saúde
pública. [24]
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Devido à elevada procura, a FE possui uma vasta área dedicada a este tipo de
produtos trabalhando com diversas marcas (Bioderma®, Avène®, Uriage®, La RochePosay®, Vichy®, Hextril®, Elgydium® , Lactacyd®, Saforelle® ) pelo que se torna
fundamental o conhecimento destas mesmas marcas e gamas de produtos por parte
do farmacêutico, de forma a permitir um aconselhamento adequado, personalizado
fornecendo o melhor serviço possível.
5.6 Dispositivos Médicos
Dispositivo médico define-se como” qualquer instrumento, aparelho, equipamento,
software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, (…) cujo
principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios
farmacológicos, imunológicos ou metabólicos” usado para fins de diagnostico,
prevenção, controlo, tratamento, ou atenuação de uma doença. [25]
São exemplos de dispositivos médicos disponíveis na FE: termómetros, tensiómetros,
compressas, seringas, meias de compressão, Pulsos, joelheiras e pés elásticos,
testes de gravidez entre outros.
5.7. Suplementos Alimentares
De acordo com a regulamentação, os suplementos alimentares correspondem a
géneros alimentícios que se destinam a complementar e/ ou suplementar o regime
alimentar normal, constituindo fontes concentradas de determinadas vitaminas,
minerais ou outras substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, tomados em
unidades medidas de quantidade reduzida. [26]
Igualmente, aqui se destaca o papel do farmacêutico, no que diz respeito ao
aconselhamento e na dispensa responsável de acordo com a condição dos utentes,
sempre reforçando que um suplemento alimentar não substitui um regime alimentar
completo e variado.
Na FE são muito requisitados produtos destinados ao combate da fadiga física e
intelectual, como suplementos multivitamínicos (Centrum®, MentalAction®) ou de
magnésio (Magnesium-Ok®).
5.8. Produtos para Alimentação Especial
Estes são produtos alimentícios que, devido à sua composição especial ou a
processos especiais de fabrico, se distinguem dos alimentos de consumo usual, sendo
indicados e comercializados para as necessidades nutricionais especiais de
determinadas categorias de pessoas. São exemplos, pessoas com distúrbios
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metabólicos, lactentes ou crianças de pouca idade em bom estado de saúde, pessoas
que se encontram em condições fisiológicas especiais, doentes oncológicos... [27]
Na FE encontra-se em destaque nos lineares da zona de atendimento produtos
hipercalóricos e hiperproteicos, como é o caso do Fortimel® e destinados a infantis,
produtos da marca Nutribén®, entre outros.
5.9. Produtos de Puericultura
Puericultura é uma área da saúde, que se dedica ao acompanhamento integral do
desenvolvimento infantil. Estes são produtos destinados a facilitar o sono, o
relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças. [28]
A FE dispõe de uma zona dedicada a este tipo de produtos, os quais se destinam a
promover a saúde e o bem-estar, desde o nascimento até aos primeiros anos de vida.
Nesta zona é possível encontrar produtos como biberões e chupetas, produtos de
alimentação como papas, leites e produtos de higiene íntima como champôs, toalhitas
e fraldas hipoalergénicas.
5.10. Produtos Homeopáticos
A homeopatia é a terapêutica que utiliza, para prevenção e tratamento, medicamentos
homeopáticos. Estes são obtidos a partir de substâncias designadas stocks ou
matérias-primas homeopáticas, com um processo de fabrico descrito na Farmacopeia
Europeia ou, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro da União
Europeia, e que pode conter vários princípios. Baseiam a sua preparação em
sucessivas diluições que garantem a inocuidade do medicamento. [29]
A nível da FE este género de produtos tem pouco procura embora existam alguns
produtos disponíveis.
6. SERVIÇOS PRESTADOS PELA FARMÁCIA
A FC não se resume apenas à dispensa de medicação sendo um espaço de saúde
que oferece aos seus utentes variados serviços que ajudam no seu acompanhamento
farmacoterapêutico, monitorização, na promoção da saúde e do bem-estar
obedecendo à Portaria nº1429/2007, de 2 de novembro que define os serviços
farmacêuticos que podem ser prestados pelas farmácias. [30]
Assim sendo, a FE dispõe de serviços farmacêuticos para avaliação de parâmetros
biológicos e bioquímicos nomeadamente, pressão arterial, colesterol total e glicémia
capilar. No final é fornecido um cartão com o registo dos valores obtidos nas medições,
permitindo tanto ao utente como ao médico e ao farmacêutico um controlo do seu
historial. Isto possibilita ao farmacêutico ter um papel ativo na comunidade no que diz
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respeito à promoção da adesão à terapêutica, prevenção de doenças, controlo de
alterações fisiológicas e o rastreio de modificações que comprometam a saúde.
A FE possui também ao dispor dos seus utentes uma balança eletrónica que mede a
altura, o peso e calcula o índice de massa corporal (IMC).
Além do exposto acima é ainda possível a administração de vacinas não incluídas no
Plano Nacional de Vacinação, numa sala à parte devidamente equipada e destinada
para tal, este é um serviço prestado apenas por farmacêuticos devidamente
habilitados para tal, com formação reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos
cumprindo os requisitos constantes da Deliberação n.º 139/CD/2010, de 21 de outubro
e Deliberação n.º 145/CD/2010, de 4 de novembro. [3,4]
No meu estágio, comecei logo na primeira semana a realizar estas determinações dos
parâmetros biológicos e bioquímicos principalmente da pressão arterial, sendo os
restantes requisitados com muito menos frequência. Isto permitiu me uma interação
mais próxima com os utentes, pelo que tive sempre o cuidado de explicar os valores
obtidos, o seu significado e no que se traduzia na saúde e, quando necessário,
aconselhar medidas não farmacológicas.
6.1. VALORMED
A VALORMED é uma entidade sem fins lucrativos que resulta da colaboração da
indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias de todo o país. É responsável pela
gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamento fora de uso e PV.
A FE colabora com esta iniciativa que tem por objetivo salvaguardar a preservação e
conservação do meio ambiente assim como cuidar da saúde de todos. Existem para
tal uns contentores onde são armazenadas embalagens vazias e medicamentos fora
de uso. Quando cheios, estes contentores são selados e entregues aos distribuidores,
que os transportam até as suas instalações e, posteriormente, os enviam para um
Centro de Triagem garantindo a reciclagem dos materiais de embalagem e
acondicionamento além da incineração segura dos medicamentos. [31]
Este envio é registado no SI, selecionando o fornecedor pretendido e registando o
código contido no contentor. Por fim é impresso o registo que é anexado ao contentor
e que permite a sua identificação por parte do distribuidor.
No decorrer do meu estágio, apercebi-me que os utentes da FE já estavam bastante
sensibilizados para esta prática, trazendo os medicamentos que já se encontravam
fora do PV ou que já não tinham uso. Contudo continua a ser indispensável divulgar
esta iniciativa e continuar a promover o uso responsável do medicamento.
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6.2. Reciclagem de radiografias
A Reciclagem de Radiografias da Assistência Médica Internacional (AMI) foi o primeiro
projeto em Portugal a aplicar o conceito de recolha de resíduos para angariação de
fundos, tendo sido implementado pela AMI em 1996 e replicado desde então.
Anualmente, realiza-se a campanha de reciclagem de radiografias, durante a qual a
população pode contribuir deixando as suas radiografias (sem relatórios, envelopes
ou folhas de papel), com mais de 5 anos ou sem valor de diagnóstico, nos sacos
disponíveis nas farmácias aderentes, sendo a FE uma delas.
Esta iniciativa tem como objetivo a reutilização da prata contida nas radiografias,
sendo esta vendida no mercado de metais preciosos, evitando assim a sua deposição
em aterros e a sua extração na natureza, protegendo o meio ambiente das
consequências nefastas inerentes a esse processo. [32]
7. AÇÕES DE FORMAÇÃO
Como já referido ao longo de todo o relatório, é de extrema importância por parte do
farmacêutico a constante atualização do conhecimento quer técnico-científico quer de
aspetos legais. Este deve ampliar o seu conhecimento e para isso frequentar
formações, ações de qualificação profissional, promovidas pela Ordem ou
reconhecidas por esta. Deve manter-se informado sobre os produtos disponíveis
permitindo assim dar resposta às necessidades da grande heterogeneidade de
utentes e prestar o melhor aconselhamento personalizado. Para tal, diversas marcas
disponibilizam formações regulares quer nas próprias farmácias quer em locais
externos, para que os profissionais de saúde estejam a par e conheçam bem as
particularidades dos seus produtos.
No decorrer do meu estágio, tive a oportunidade de participar em formações mediadas
por delegados de informação médica que se dirigiram à farmácia, nomeadamente
acerca dos produtos da Pfizer Consumer Healthcare : Centrum®, Polase®, Sperti
preparação H®,Thermacare®, Nexium Control® , formação sobre gripe e Vaxigrip
Tetra® e ter acesso às formações online disponíveis da Angelini
PARTE II: Projetos Desenvolvidos
1. “O nosso conselho sobre Sol e Fotossensibilidade”
1.1. Introdução e enquadramento
A F.E adotou a iniciativa de cada funcionário realizar um panfleto por mês sobre uma
determinada temática, onde aborda não só a temática de forma sucinta, mas também
um aconselhamento fidedigno, objetivo e claro com uma linguagem acessível à
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população em geral. Além do referido anteriormente, foram também incluídos nos
panfletos possíveis produtos de intervenção e prevenção funcionando igualmente
como uma estratégia de marketing, promovendo produtos e marcas que estariam
destacadas em desconto, durante aquele mês, num dos lineares no espaço de
atendimento.
Uma vez já realizada a temática da Hipertensão Arterial e Dislipidemias, e
considerando altura do ano em que foi realizado o estágio, foi proposta a temática de
proteção solar. Contudo o pretendido era abordar esta temática, relevando a
importância dos cuidados a ter com o sol, mas de uma forma diferente ao habitual,
assim sendo em diálogo com a Dr.ª Conceição Machado surgiu o conceito de
fotossensibilidade. Apesar de pouco conhecido, publicitado e aceite pela população,
é uma reação que pode ocorrer, mas que pode ser evitada com medidas, sendo da
maior importância e responsabilidade do farmacêutico saber como atuar, fornecendo
recomendações que minimizem o risco e aliviem os sintomas.
Desta forma em conjunto com a FE realizei um panfleto denominado “O nosso
conselho sobre Sol e Fotossensibilidade” (anexo 1) estando em destaque na capa
uma foto minha e da Dr.ª Conceição Machado para despertar interesse, confiança nos
utentes e legitimidade. Neste é explicitado o conceito de fotossensibilidade de forma
breve, uma tabela com algumas substâncias ativas presentes em muitos MSRM
comuns de dispensa na farmácia, entre outros, passiveis de desencadear esta
condição, conselhos e cuidados a ter, e possíveis intervenções para melhorar e
preservar a saúde da pele correspondendo esta parte ao marketing farmacêutico com
protetores solares de rosto/ corpo/lábios.
1.2 Exposição Solar e Fotossensibilidade
A exposição solar é fundamental para muitas funções biológicas tendo grande impacto
na saúde humana. Quando realizada de forma responsável e controlada traz múltiplos
benefícios e evita riscos. No entanto, quando descuidada pode levar ao surgimento
de diversas patologias, especialmente a porção do espetro correspondente à radiação
ultravioleta (UV).
Embora a radiação UV em baixa dosagem, seja benéfica para o ser humana, essencial
para a síntese natural de vitamina D (crucial para homeostasia dos níveis plasmáticos
de cálcio e fósforo e saúde óssea), endorfinas na pele, entre outros, usada como
método auxiliar no tratamento de várias doenças (psoríase) é considerada o principal
risco físico ambiental para a pele, pois é absorvida produzindo alterações da epiderme
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e da derme. A exposição prolongada pode comprometer a saúde ao exceder os limites
a partir dos quais os nossos mecanismos de defesa se tornam ineficazes e resultando
em danos agudos e crônicas afetando a pele, olhos e sistema imunológico.[33]
Esta é responsável pelo fenómeno de fotoenvelhecimento e aparecimento de
carcinogénese quando a exposição é cumulativa, queimaduras solares sendo que
algumas pessoas podem ainda desenvolver fotodermatoses.
Estas fotodermatoses podem ser de origem diversa, de causa desconhecida ou
idiopática (relacionadas com prováveis alterações do sistema imunitário), doenças
hereditárias (relacionadas com a reparação ineficiente do DNA ou com instabilidade
cromossómica), agravamento de certas patologias cutâneas (como a rosácea, Lúpus
eritematoso) ou fotossensibilidade induzida por substâncias químicas exógenas. [34]
A fotossensibilidade induzida por substâncias químicas é uma reação cutânea
anormal e exacerbada à luz solar, mas também à luz emitida por algumas fontes
luminosas artificiais (solários) em que a radiação UV esta igualmente presente e
interfere com a substância. [34] Surge como consequência do uso tópico ou sistémico
de substâncias químicas, existindo inúmeros MSRM e MNSRM de uso comum que
podem estar implicados nesses tipos de reações. A Tabela 2 estratifica alguns desses
medicamentos mais habitualmente prescritos, por classes de medicamentos. Destes
destacam-se os seguintes medicamentos como possuindo alto potencial de
fotossensibilidade:

anti-inflamatórios

não-esteróides

(AINEs),

medicamentos

cardiovasculares (como amiodarona), fenotiazinas (especialmente clorpromazina),
retinóides usados no tratamento da acne, antibióticos (sulfonamidas, tetraciclinas,
especialmente demeclociclina e quinolonas). [35]
Estas reações podem ter origem fototóxica ou fotoalérgica, não se restringem somente
aos medicamentos, o mesmo pode acontecer com substâncias presentes em
cosméticos, perfumes, loções, protetores solares contendo benzofenonas, ácido paraaminobenzóico (PABA), cinamatos, entre outros. As fitofotodermatoses também são
uma forma de fotossensibilidade, induzida pelo contacto próximo com extratos
vegetais, plantas, sendo exemplos a folha da figueira, arruda,casca de citrinos,
particularmente da lima, pela presença de furanocumarinas. [34,36]
Tabela 2 – Algumas substâncias fotossensibilizantes-Adaptado [37]
Medicamentos

Substâncias

Contra acne

Isotretinoína

AINEs

Piroxicam, Cetoprofeno
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Antibióticos

Quinolonas,Sulfonamidas,Tetraciclinas,Trimetoprim

Antidepressivos

Amitriptilina, Clomipramina

Antifúngicos

Griseofulvina

Antidiabéticos

Sulfonilureias

Antimaláricos

Cloroquina,Quinina

Antipsicóticos

Fenotiazidas

Ansiolíticos

Alprazolam,Clorodiazepóxido

Quimioterápicos

Dacarbazina, Fluorouracilo, Metotrexato,
Vinblastina

Diuréticos

Furosemida,Tiazidas

Dentro do espectro eletromagnético da luz UV, estas reações são principalmente
estimuladas pelas radiações do espetro de ação UVA (320-400 nm), embora sejam
ligeiramente menos intensas que UVB (290-320 nm), penetram mais profundamente
na pele. [35]
1.2.1. Reações fototóxicas
São reações que resultam de uma lesão tecidual direta podendo ser observadas em
todos os indivíduos.

[36]

Possuem maior incidência na população que as reações

fotoalérgicas, tornando se visíveis rapidamente, 5-20 horas após exposição com o
agente responsável. [35]
A fisiopatologia da fototoxicidade não inclui reações imunológicas, mas sim um
mecanismo complexo de dano celular, que compreende uma serie de reações
diferentes que resultam na formação de radicais livres e outros que podem causar
citotoxicidade, resultando na morte das células da pele. [35]
Quando a energia da radiação UVA é absorvida pelas moléculas de agentes
fototóxicos, ocorre a fotoativação destes compostos resultando na ativação de
eletrões fazendo com que a molécula passe do seu estado fundamental para estado
excitado. O retorno para uma configuração mais estável transfere energia para a
molécula de oxigénio gerando-se espécies reativas de oxigénio (anião superóxido,
peróxido de hidrogénio…) Estes radicais livres interagem com os ácidos gordos
insaturados levando á oxidação de lípidos e proteínas afetando as membranas
celulares e o ADN, causando danos celulares tóxicos. Isto inclui as vias de transdução
de sinal e a produção de citoquinas pró-inflamatórias e metabolitos do ácido
araquidónico, resultando na resposta inflamatória da pele. [35]
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Todos os sintomas são dependentes da dose, ou seja, dependem tanto da dose do
composto que é usado assim como da dose da radiação UV à qual o indivíduo é
exposto, sendo que a quantidade de agente necessário para a fotossensibilidade é
elevada.
O quadro clínico pode variar desde uma fase leve ou até assintomática a uma
queimadura grave. A manifestação clínica é semelhante a uma queimadura solar
exacerbada com sensação de ardor, eritema e edema como lesões mais
características, prurido, bolhas, exsudados e descamação. A resolução das lesões de
pele pode dar origem a diferentes graus de hiperpigmentação. A distribuição da lesão
limita-se apenas à pele exposta ao Sol.
O curso da reação na maioria dos pacientes é geralmente autolimitado sendo que os
sintomas diminuem após a descontinuação do agente responsável. A fototoxicidade
em exposição crônica pode afetar o ADN e desta forma causar o envelhecimento
prematuro da pele, lentigos, carcinoma de células escamosas e melanoma. [36]
1.2.2. Reações fotoalérgicas
São reações de hipersensibilidade do tipo tardio pois não ocorrem durante a primeira
exposição tendo uma fase de sensibilização. [36] Revelam se muito menos frequentes
na população humana e geralmente mais comuns em homens que mulheres.
O mecanismo envolvido inclui respostas do sistema imunológico (reação do tipo IV)
face a um composto que ao ser ativado pela luz sofre uma mudança na sua forma,
podendo-se estender a todas as partes do corpo.
O composto absorve a energia da radiação UVA, entra em estado de excitação e
depois liberta energia para o meio envolvente. Durante este processo, a molécula que
atua como hapteno liga-se por ligação covalente a uma proteína portadora e forma
um antigénio completo. Uma vez formado este complexo o mecanismo é semelhante
às alergias de contacto. As células de Langerhans capturam, processam e
apresentam o antigénio aos linfócitos T. Esses linfócitos T ativados começam a
circular em redor do local exposto e iniciam uma resposta inflamatória e somente após
ocorre o desenvolvimento das lesões cutâneas. [36]
Isto ocorre numa pessoa predisposta previamente sensibilizada, ou seja, tem de
ocorrer contato prévio com a substância e luz solar para que ocorra essa
sensibilização. A quantidade de agente necessária para a fotossensibilidade é
pequena, manifestando-se na pele 24-72 horas após a exposição simultânea. [35]
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A morfologia clínica é idêntica à da dermatite de contato alérgica. [36] Manifesta-se
por um eczema pruriginoso, na fase aguda há eritema e vesículas, enquanto a
exposição crónica resulta em eritema, liquenificação e descamação.

[35]

As

manifestações clínicas geralmente desaparecem sem qualquer hiperpigmentação
pós-inflamatória significativa. A distribuição das lesões cutâneas pode auxiliar no
diagnóstico diferencial, uma vez que, neste tipo de reações as lesões podem não se
limitar ao local atingido sendo possíveis de ser observadas em áreas protegidas do
corpo. [36]
1.3. Diagnóstico
A fotossensibilidade química continua a ser um problema clínico e muitas vezes não
diagnosticada. A suspeita poderá surgir pelo aparecimento de erupções cutâneas nos
locais de exposição à radiação, podendo-se questionar o utente sobre o intervalo entre
a exposição solar e subsequentes erupções cutâneas, duração das lesões, efeito da
janela de vidro (radiação UVB é filtrada, mas a UVA não), exposição a
fotossensibilizantes, historial de outras doenças, historial de fotossensibilidade na
família, variações sazonais, sintomas sistémico. [36]
O diagnóstico médico é feito com base no historial e exame clínico do doente e, por
vezes, recorrendo a meios auxiliares de diagnóstico. A biópsia cutânea e os testes
foto-epicutâneos estão entre os vários exames auxiliares disponíveis. [34]
1.4. Prevenção e Tratamento
A prevenção é o ponto-chave a focar e é nesta vertente que o farmacêutico poderá
ter um papel ativo. Se as medidas de proteção solar forem aplicadas a tempo e
corretamente o transtorno poderá ser evitado, tornando-se desnecessário o
tratamento, intervenção médica ou descontinuar a terapia com a substância
fotossensibilizante. [35]
São várias as campanhas de saúde pública organizadas com o intuito de educar a
população e de promover a adoção de hábitos que previnam o aparecimento de
complicações associadas à exposição da radiação UV.
Assim sendo, de acordo com a Direção-Geral de Saúde, a exposição solar deve ser
iniciada de forma gradual evitando sempre as horas de intensidade máxima, entre as
11 e as 17 horas. As pessoas não deverão permanecer ao sol por períodos
prolongados, recorrendo à sombra para se protegerem. Previamente à exposição,
devem utilizar filtros solares com fator de proteção solar (FPS) de preferência igual ou
superior a 30, com um amplo espetro de proteção contra os raios UVA e UVB,
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assegurando que todas as áreas expostas são cobertas, incluindo as orelhas, nariz,
pescoço, mãos e pés. Renovando a sua aplicação, no mínimo de 2 em 2 horas e
igualmente depois de cada banho, ou caso ocorra muita transpiração. A ingestão de
líquidos (água ou de sumos naturais sem adição de açúcar) deve ser aumentada.
Deverão ser usadas roupas que evitem a exposição direta da pele ao sol,
particularmente nas horas de maior incidência solar. Os tecidos de malha mais
apertada refletem e bloqueiam a radiação de forma mais eficaz bem como os tecidos
mais espessos. O uso de roupas largas proporciona uma melhor proteção solar do
que o uso de roupas justas, e a proteção UV é maior para materiais de cor mais
escura, visto que absorvem mais radiação. O uso de chapéu também é um elemento
protetor muito importante, de preferência de abas largas assim como o uso de óculos
de sol que ofereçam proteção contra a radiação UVA e UVB. [33,38]
Os carotenóides (β-caroteno, licopeno, luteína, zeaxantina) exibem atividade
antioxidante contribuindo para a fotoproteção, sendo de considerar como
complemento à aplicação do protetor solar, uma suplementação a longo prazo com β
-caroteno ou uma dieta rica em carotenóides através da ingestão de frutas e legumes.
Assim como, alimentos com polifenóis e outros antioxidantes como vitamina C e E que
funcionam sinergicamente para reduzir o stress oxidativo, contribuindo para a
proteção basal, promovendo a espessura da pele e assim, aumentar a defesa contra
danos causados pela luz UV (incluindo peroxidação lipídica, eritema, dano ao ADN e
apoptose). [39,40]
Relativamente ao tratamento, caso seja necessário, deve ser introduzida uma terapia
anti-inflamatória e antialérgica podendo ser usados corticosteroides tópicos ou
sistémicos, se reação for grave, e anti-histamínicos para alívio dos sintomas. [35,36]
1.5. Conclusão e indicação farmacêutica
Como muitos dos MPS de dispensa habitual na FC podem promover este tipo de
reações, e a lista destes medicamentos implicados tem vindo a expandir-se ao longo
dos anos, é importante levar em consideração o risco potencial desta ocorrência.
Sendo da responsabilidade do farmacêutico sensibilizar o utente para este
acontecimento, alertando-o sobre a possibilidade desses efeitos colaterais na pele,
debruçando-se principalmente em como pode ser prevenido, dos cuidados a ter e
medidas a seguir aquando da exposição solar. Esta intervenção não só irá ter um
impacto a nível do tema em questão como irá zelar pela saúde em geral do utente,
contribuindo como profilaxia de patologias como o cancro de pele. Apesar das várias
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campanhas de saúde sobre proteção solar é uma mais valia reforçar à população
sobre os riscos nocivos da radiação solar, e a necessidade de adotar pequenas
mudanças no estilo de vida.
2. Pediculose Capilar
2.1. Introdução e enquadramento
A infestação por piolhos no couro cabeludo, Pediculus humanus capitis (PHC), é uma
das ectoparasitoses mais dominantes, principalmente em crianças de idade escolar,
encarado como um problema de Saúde Pública atual no panorama mundial.
Apesar de clinicamente a infestação por piolhos não provocar grandes danos, salvo
casos pontuais, na saúde da pessoa infestada, tem impacto social, psicológico e
económico considerável.
Sendo uma problemática atual em que ainda se verifica recorrência de casos afetando
não só as crianças como os respetivos familiares e que, de uma forma geral, dispensa
intervenção médica, achei que seria um tema pertinente e importante a abordar em
contexto de FC.
Como tal, decidi elaborar um panfleto informativo (anexo 2) com o intuito de servir não
só como guia para o utente como também de auxiliar de aconselhamento aquando no
atendimento facilitando o esclarecimento de dúvidas. Os panfletos foram igualmente
expostos aos restantes membros da equipa com o intuito de relembrar
aconselhamentos, tendo cumprido esse objetivo. Nos panfletos, destacados junto aos
respetivos produtos anti-piolhos de venda livre na área de atendimento, são focados
entre outros, estratégias a adotar num caso de infestação assim como medidas de
forma a prevenir re-infestações.
2.2. Pediculus humanus capitis
Existem três tipos de piolhos que vivem em humanos classificados de acordo com a
área do corpo onde geralmente se alojam sendo Pediculus humanus capitis o
responsável pela pediculose no couro cabeludo. [41]
Estes piolhos são pequenos insetos parasitas, que afetam exclusivamente o Homem
sendo o seu único hospedeiro. Uma vez na cabeça humana, o piolho fixa-se sobretudo
na região occipital e retro auricular, cujas condições de temperatura e humidade são
favoráveis ao seu desenvolvimento, sobrevivendo alimentando-se do sangue humano
e reproduzindo-se através de ovos. No seu ciclo de vida, o piolho apresenta três
formas evolutivas: ovo, ninfa e adulto. (Figura 1)
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Os ovos dos piolhos, representado pelo número 1 da Figura 1, conhecidos como
lêndeas, são colocados pela fêmea adulta próximos da raiz do couro cabeludo, uma
vez que, os ovos necessitam do calor da cabeça para eclodir. Fora do hospedeiro não
conseguem eclodir e geralmente morrem dentro de uma semana, se não forem
mantidos na mesma temperatura encontrada no couro cabeludo. As lêndeas,
geralmente amarelas a esbranquiçadas, levam cerca de 6 a 9 dias para eclodir, dando
origem às ninfas (números 2,3,4- Figura 1). Estas após três mudas tornam-se piolhos
adultos (número 5- Figura 1), cerca de 7 dias após a eclosão. As fêmeas são
geralmente maiores que os machos e podem colocar até 8 lêndeas por dia. Os piolhos
adultos (constituídos por 6 pernas, cada uma com garras, de cor acastanhada a
branco-acinzentado) podem viver até 30 dias na cabeça de uma pessoa sendo que
para sobreviver os adultos precisam se alimentar de sangue várias vezes ao dia
(geralmente 4 a 5 vezes por dia). Uma vez que são hematófagos, fora do hospedeiro,
o piolho morre no período de 1 a 2 dias, por desidratação. [42,43,44]

Figura 1- Ciclo de vida de Pediculus humanus capitis [42]

2.3. Distribuição
As infestações por PHC são muito prevalentes e com distribuição ubiquitária. São
mais comuns nos meses mais quentes, assim como nas áreas com maior humidade.
Afetam pessoas de todas as idades e classes sociais não estando relacionadas com
a limpeza da pessoa ou do seu ambiente. Contudo, o alvo de maior frequência são as
crianças em idade pré-escolar e escolar, 3 a 11 anos, principalmente meninas devido
ao contacto interpessoal mais próximo na comunidade escolar permitindo a rápida
disseminação. Também é comum que vários membros da mesma família sejam
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afetados. A prevalência da parasitose é inferior na população de raça negra devido às
características morfológicas do seu cabelo, que dificultam a fixação às hastes
capilares. [42,45]
2.4. Transmissão
A forma mais comum de transmissão é através do contato direto entre cabeças com
uma pessoa que já esteja infestada levando, por exemplo, à ocorrência de surtos em
creches e escolas. Os piolhos são desprovidos de asas pelo que não podem voar,
nem pernas suficientemente fortes que os permitam saltar. Movimentam-se usando
as pernas em forma de garra para se transferir de cabelo em cabelo. A transmissão
também pode ocorrer através da partilha de objetos de uso pessoal como pentes,
escovas, toalhas, chapéus, cachecóis, casacos, fitas de cabelo usadas por uma
pessoa infestada, ou ao deitar e encostar a cabeça numa cama, sofá, almofada, tapete
ou peluche que tenha estado recentemente em contato com uma pessoa infestada.
Cães, gatos e outros animais de estimação não desempenham papel na sua
transmissão. [42]
2.5. Diagnóstico
Além das manifestações clínicas, para o diagnóstico da pediculose é necessário um
exame cuidadoso e atento dos cabelos e couro cabeludo. O uso de um pente de
dentes finos e apertados no cabelo molhado para uma folha de papel branco ou toalha
branca, é recomendado, auxiliando nesta tarefa. Como os piolhos adultos e ninfas são
muito pequenos, movem-se rapidamente e evitam a luz, poderá ser difícil a sua
deteção.

As

lêndeas,

facilmente

confundidas

com

outras

partículas,

são

frequentemente encontradas nos cabelos atrás das orelhas e na parte de trás do
pescoço. Visto que os cabelos crescem cerca de 1 cm por mês, as lêndeas fixadas a
mais de 1 cm do couro cabeludo são quase sempre inviáveis, uma vez que já não
contêm o embrião.
Assim sendo, se não forem avistadas ninfas ou piolhos adultos, e as únicas lêndeas
encontradas nas hastes de cabelo estiverem a mais de 1 cm do couro cabeludo
poderá não ser suficiente para confirmar uma infestação ativa. [42,46,47]
2.6. Manifestação Clínica
Apesar de PHC não ser um reconhecido vetor de doença é causador de grande
desconforto no seu hospedeiro afetando a sua qualidade de vida.
A parasitose manifesta-se por prurido (sintoma mais incomodativo e denunciador) que
resulta de uma reação de hipersensibilidade imuno-mediada à picada do piolho.
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Isto ocorre, uma vez que, aquando da sua alimentação hematofágica este injeta a sua
saliva que, por usa vez, possui atividade bioquímica de forma a evitar a coagulação
do sangue, manter a sua fluidez facilitando o processo de ingestão. Por essa mesma
razão, após uma primeira exposição, a parasitose é inicialmente assintomática,
podendo demorar 2 a 6 semanas a surgirem os sintomas, estando nessa altura a
infestação já bem estabelecida. No caso de infestações frequentes os sintomas poderse-ão desenvolver 1 ou 2 dias após a exposição.
Outros sintomas inerentes ao desconforto físico incluem sensação de movimento na
cabeça, irritabilidade, desatenção, perturbação do sono, escoriações causadas pelo
ato de coçar e consequentemente infeções bacterianas nas áreas envolventes por
Streptococcus pyogenes e Staphylococcus aureus. Contudo a morbilidade é
principalmente psicológica e social resultante da conotação negativa associada a esta
parasitose. [44,45,47]
2.7. Tratamento e Prevenção
Tendo em consideração o ciclo de vida do parasita, com coexistência simultânea de
várias fases de maturação, surge muitas vezes a necessidade de uma terapêutica
seriada. Desta forma um tratamento eficaz poderá exigir duas aplicações do produto,
uma primeira aplicação que irá eliminar sobretudo piolhos adultos e jovens, e uma
segunda aplicação 7 a 14 dias depois que extinguirá os piolhos que, entretanto,
eclodiram das lêndeas.
Essencialmente existem dois tipos de tratamento: o tratamento tópico químico com
inseticida e o tratamento mecânico com ação física que têm suscitado interesse
acrescido revelando-se eficazes na erradicação destes parasitas tendo a vantagem
de ter menos efeitos adversos comparativamente com os produtos químicos e menos
resistências associadas.
Relativamente aos tratamentos químicos tópicos, em Portugal encontra-se disponível
para venda MNSRM com permetrina a 1% (Nix ®), e a 2% (Quitoso ®) sob a forma de
creme e espuma cutânea, respetivamente, e fenotrina sob a forma de champô
(Parasidose®). O tratamento com inseticidas é somente recomendado para pessoas
diagnosticadas com uma infestação ativa, o uso profilático é desaconselhado pelo que
pode favorecer o aparecimento de resistências, existindo para tal outros produtos
destinados a esse fim. [47]
A permetrina é um piretróide sintético, com atividade pediculicida e ovicida,
rapidamente absorvida através da cutícula do inseto. O principal mecanismo de ação
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consiste na indução de anomalias eletroquímicas nas membranas de células
excitáveis, prolongando a abertura dos canais de sódio dependentes de voltagem
retardando a repolarização dos neurónios conduzindo a hiperexcitabilidade sensorial,
descoordenação, paralisia e morte. O seu risco de toxicidade é reduzido. Contudo,
não está indicado o seu uso em grávidas, durante a amamentação e em crianças com
menos de 6 meses, salvo indicação médica. Nos últimos anos, a permetrina perdeu
muito da sua eficácia, principalmente devido ao aumento da resistência do piolho ao
fármaco. [47,48,49]
A fenotrina é igualmente um piretróide sintético atuando por ação neurotóxica, este
não é recomendado em crianças com idade inferior a 30 meses, durante a gravidez
ou amamentação. [50]
O tratamento por ação física consiste na aplicação de produtos à base de complexos
oleosos e de silicones, principalmente dimeticone, que envolvem completamente os
parasitas, formando um filme oclusivo que obstrui os seus espiráculos provocando um
desequilíbrio osmótico. Ao envolver completamente o piolho, este deixa de conseguir
excretar água através dos seus espiráculos, ocorrendo morte por rotura intestinal.
Estes produtos têm demonstrado elevada eficácia e segurança sendo que a
probabilidade de desenvolvimento de resistências é reduzida, uma vez que implicaria
mudanças estruturais complexas nestes parasitas. [47,51]
Relativamente à escolha da formulação, devem ser preferidas as loções, uma vez que,
as formas em creme, champô apresentam tempos de contacto mais curtos e
concentrações mais baixas devido à diluição com água.
Para que o tratamento farmacológico seja eficaz e bem-sucedido deverão ser
simultaneamente adotadas medidas não farmacológicas. Estas medidas deverão ser
aplicadas quer na pessoa quer no ambiente envolvente de forma a contribuir para a
completa disseminação da parasitose assim como evitar possíveis re-infestações.
Quando a parasitose é detetada num membro da família, todos os restantes membros
em contato também deverão ser examinados quanto a evidências de infestação.
Toda a roupa, roupa de cama e outros itens usados pela pessoa infestada nos 2 dias
anteriores ao tratamento deverão ser lavados e secos a temperatura superior a 60ºC.
Caso não seja possível, devem ser limpos a seco ou selados em sacos de plásticos
durante 2 semanas.
Pentes, escovas, acessórios para o cabelo deverão ser mergulhados em água quente
(> 60ºC) durante 5 a 10 minutos.
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E por fim, o chão e a mobília, particularmente onde a pessoa infestada se sentou ou
se deitou, deverá ser aspirado. [42]
A utilização de um pente fino, de dentes muito finos e apertados, anteriormente
referido para diagnóstico, é fundamental para remover os piolhos e lêndeas que estão
aderidas ao cabelo e que podem não ter morrido com a aplicação do produto. Esta
remoção manual, que deverá ser feita em cabelo húmido (3-4minutos), como método
isolado não é suficiente para erradicar a infestação, no entanto adquire grande
importância como tratamento adjuvante. [43] O pente fino deverá ser desinfetado com
álcool ou água a ferver após cada utilização.
Existem ainda outros métodos alternativos que se baseiam em efeitos físicos.
A Exsicação que consiste num dispositivo que usa ar quente no cabelo seco, por um
período de 30 minutos. Apesar da eficácia demonstrada é um dispositivo dispendioso,
o operador requer qualificação e a exposição à temperatura elevada durante 30
minutos, limita a adesão a este tratamento. [47,52]
O outro método é através da Eletrocussão que consiste num pente eletrónico que
deteta e elimina os piolhos. Este aparelho emite uma pequena descarga elétrica ao
detetar um piolho e provoca a sua morte. De acordo com os dados do fabricante pode
ser usado a partir dos 3 anos de idade. Contudo trata-se de um método cuja eficácia
e segurança não foram ainda testadas. [47]
2.8. Conclusão e Indicação farmacêutica
A Pediculose é um problema de saúde pública com impacto mundial, este parasita
causa uma infestação que tem de ser controlada de imediato ou poderá prolongar-se
durante meses e contagiar mais pessoas. Apesar de não transmitir doenças tem
consequências nefastas nas crianças e comunidades sendo causa frequente de
desconforto físico, mas principalmente marcada pelo desconforto psicológico e social
(discriminação, isolamento social, papel de estudante comprometido, absentismo
escolar e laboral). Desta forma, o farmacêutico deverá estar preparado para enfrentar
casos assim no seu dia-a-dia em FC, desempenhando um papel fundamental no seu
controlo e tratamento.
O insucesso do tratamento é comum e muitas vezes devido à falta de conhecimentos
por parte do utente e crenças populares. Para que o tratamento seja eficaz o
farmacêutico deverá transmitir ao utente toda a informação necessária, explicar lhe
como atuar, esclarecendo lhe todas as dúvidas. Deverá reforçar a importância de
respeitar a duração do tratamento assim como o intervalo de tempo entre aplicações.
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Aconselhar que a aplicação deve ser feita uniformemente não esquecendo a zona de
trás das orelhas e nuca, auxiliando o tratamento com o uso de um pente adequado.
E, por fim elucidar ao utente das medidas a adotar na pessoa infestada e no meio
envolvente como forma não só de completar o tratamento como de prevenir possíveis
re-infestações.
CONCLUSÃO GERAL
O papel do farmacêutico, muitas vezes desvalorizado, não se limita ao simples ato de
dispensa tendo uma enorme responsabilidade inerente ao cargo e um grande impacto
na população. Após este estágio, mais do que nunca tenho uma visão muito mais
nítida e alargada deste impacto. Na generalidade, é à farmácia e ao farmacêutico que
o utente recorre em primeiro lugar em busca de aconselhamento, quer pela
acessibilidade, quer pela confiança e credibilidade na profissão.
Para que possa desempenhar a sua função é importante ter o doente como foco e
criar empatia, e para tal, o farmacêutico deve reunir não só competências científicas
e técnicas, mas também de competências pessoais, de comunicação, de carácter
humano e social, deve saber ouvir e esclarecer as dúvidas e inseguranças dos utentes
sempre com uma postura adequada, uma linguagem acessível, objetiva e clara.
Reforçar qual a posologia, duração do tratamento, via de administração, condições de
armazenamento e ainda possíveis efeitos secundários do medicamento relevantes. O
ato de dispensa deve ser sempre encarado com muita responsabilidade e rigor.
Os temas por mim abordados na segunda parte são apenas alguns dos quais o
farmacêutico em FC pode contactar e ter um papel ativo e marcar pela diferença,
existindo muitos outros em que o aconselhamento e intervenção por parte deste
profissional de saúde é igualmente essencial.
O estágio em FC é uma experiência enriquecedora, que me permitiu crescer pessoal
e profissionalmente e que considero fulcral para a minha futura carreira como
farmacêutica.
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ANEXOS
Anexo 1 – Panfleto “O nosso conselho sobre Sol e Fotossensibilidade”
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Anexo 2 - Panfleto sobre Pediculose do Couro cabeludo
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IV

Resumo

Após nove semestres de formação científica essencialmente teórica, o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas prevê a realização de seis meses de estágio profissionalizante ou só numa Farmácia
Comunitária ou numa Farmácia Comunitária e nos Serviços Farmacêuticos de um Hospital, público ou
privado. Com esta formação pretende-se dotar os estudantes de conhecimentos técnicos e deontológicos
facilitadores da transição para o mercado de trabalho. No nosso caso, fizemos o estágio hospitalar nos
Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar Universitário do Porto.
Com este relatório pretendemos resumir os vários conceitos adquiridos e sistematizar a dinâmica
geral dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar Universitário do Porto. Deste modo, numa parte
introdutória, começamos por fazer o enquadramento dos Serviços Farmacêuticos no Centro Hospitalar em
questão e explicamos o funcionamento geral dos mesmos. Após esta parte inicial, dividimos o nosso relatório nas unidades básicas constituintes dos serviços, sendo elas: Armazém dos Produtos Farmacêuticos,
Distribuição (Unidade de Farmácia de Ambulatório, Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose
Unitária e Distribuição Clássica), Farmacotecnia (Produção de Estéreis, Produção de Não Estéreis e Unidade de Farmácia Oncológica), Investigação e Desenvolvimento e Cuidados Farmacêuticos. Na parte final
de cada um destes capítulos, falamos um pouco da nossa experiência em cada uma das unidades e refletimos
sobre o seu contributo para a nossa formação académica.
Apesar de ainda pouco valorizada a nível nacional, a Farmácia Hospitalar é um dos grandes ramos
de atuação do Farmacêutico. Como profissional de saúde amplo e especialista no medicamento, a sua integração em equipas multidisciplinares dos hospitais torna-se imprescindível para garantir a aquisição, preparação e dispensa correta dos medicamentos aos doentes internados ou em regime de ambulatório. Como
tal, pretende-se ainda que, ao longo de todo o nosso relatório, a aplicação deste conceito seja bem notória.
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1. Introdução
1.1. Centro Hospitalar Universitário do Porto
O Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) foi criado em 2007, através do Decreto-Lei n.º
326/2007, de 28 de setembro. É constituído pelo Hospital de Santo António (HSA), uma unidade geral universitária, pelo Hospital Joaquim Urbano (HJU), especializado em doenças infectocontagiosas, pelo Centro de Cirurgia
de Ambulatório (CICA), pelo Centro de Genética Médica Doutor Jacinto de Magalhães (CGMJM) e pelo Centro
Materno-Infantil do Norte (CMIN). Este último, por sua vez, resulta da integração e reunião das especialidades
pediátricas e da mulher do HSA, Hospital Maria Pia (HMP) e Maternidade Júlio Dinis (MJD) [1]. A atividade
basilar do CHUP é a prestação de cuidados de saúde à população, sendo que, de forma complementar, apoia e
valoriza o ensino pré e pós-graduado (nomeadamente em associação com o Instituto de Ciências Biomédicas Abel
Salazar da Universidade do Porto) e a investigação, contribuindo, desta forma, para a evolução e desenvolvimento
da ciência na área da saúde. Todas as atividades levadas a cabo pelo CHUP e, consequentemente pelos profissionais que o integram, são regidas por valores de exímia qualidade, excelência, segurança e inovação, respeito nas
relações interpessoais, responsabilidade, integridade e ética [2-3].

1.2. Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar Universitário do Porto
Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são, por definição, o departamento que assegura a terapia medicamentosa aos doentes, bem como a qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos que a constitui. Os Serviços
Farmacêuticos (SF) Hospitalares têm ainda como competência integrarem equipas de cuidados de saúde e promoverem a investigação científica e o ensino através de diversas ações [4]. De acordo com o Decreto-Lei n.º 44 204,
de 2 de fevereiro de 1962, onde está descrito o Regulamento geral da Farmácia Hospitalar, os Serviços Farmacêuticos Hospitalares têm autonomia científica e técnica, respondendo pelos resultados das suas ações perante os
Órgãos de Administração dos Hospitais. Ainda no mesmo diploma, está definido que a direção dos SF tem que ser
obrigatoriamente ocupada por um farmacêutico hospitalar [5]. Assim, todos estes atributos e requisitos se aplicam
aos SF do CHUP. A sua equipa é constituída por 21 Farmacêuticos/Técnicos Superiores de Saúde (TSS), 27 Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), 17 Assistentes Operacionais (AOP) e 3 Assistentes Técnicos (AT) que estão sob a direção da Dr.ª Patrocínia Rocha e 1 administrador hospitalar (Anexo 1). Esta equipa
multidisciplinar opera com o objetivo de garantir a segurança, qualidade e eficácia durante todo o Circuito do
Medicamento (CdM) (Anexo 2), bem como a satisfação de todas as necessidades relacionadas com o medicamento. Em termos físicos, os SF localizam-se maioritariamente no piso 0 do Edifício Neoclássico do HSA, sendo
a única exceção a Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), que se encontra no piso 1 do Edifício Dr. Luís de
Carvalho, estando integrada no Hospital de Dia. São parte constituinte dos SF do CHUP vários setores, cada um
com um Farmacêutico Responsável atribuído (Anexo 1), existindo rotação de toda a equipa pelas diferentes unidades. O CHUP conta com a acreditação por parte do CHKS (Caspe Healthcare Knowledge Systems), uma entidade acreditadora independente e prestigiada, que supervisiona e acredita unidades de saúde em todo o mundo, de
acordo com padrões de qualidade baseados nas melhores práticas internacionais (Anexo 3). [6] De realçar também
que os SF apresentam certificação ISO (International Organization for Standardization), nomeadamente da ISO
9001, o que garante que o sistema de gestão de qualidade aplicado cumpre as exigências no que concerne à eficácia
na satisfação do cliente (Anexo 4). [7] Numa tentativa de melhorar os serviços prestados, o CHUP implementou
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um sistema de melhoria contínua, o Hospital Logistic System (HLS), metodologia com efetividade e fiabilidade
comprovada a nível internacional. Com o HLS implementou-se a filosofia Kaizen. De entre várias vantagens conferidas, destacam-se as alterações ao nível da gestão de stocks pretendendo-se evitar ruturas e trazendo vantagens
económicas. Para além de serem parte fundamental dos SF, os Farmacêuticos integram também várias comissões
do CHUP, como a Comissão de Ética para a Saúde (CES), a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e a
Comissão de Controlo e Infeção Hospitalar (CCIH). A CES tem como objetivo abranger os aspetos essenciais dos
problemas éticos de um hospital com atividade assistencial, ensino universitário e investigação [8]. A CFT é uma
comissão paritária, constituída por farmacêuticos e médicos, que inclui entre as suas funções selecionar a lista de
medicamentos que são disponibilizados na instituição (entre as opções presentes no Formulário Nacional do Medicamento - FNM) e monitorizar o cumprimento dos critérios de utilização de medicamentos emitidos pela Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT) [9]. Já a CCIH é constituída por seis médicos, um farmacêutico, dois enfermeiros e o Diretor dos serviços hoteleiros [10] e a sua atividade consiste em detetar e controlar as
infeções nos estabelecimentos de saúde. [11]

1.3. Organização do Estágio
O Estágio Profissionalizante em questão decorreu de 15 de janeiro a 28 de fevereiro de 2019. A
primeira semana foi de natureza introdutória, sendo que nos foram apresentados os SF. Primeiro, com uma visão
geral dada pela Diretora dos SF, Dr.ª Patrocínia Rocha. Posteriormente, através de apresentações das diversas
unidades constituintes dos serviços, apresentações essas realizadas sempre pelo Farmacêutico Responsável da unidade em questão. Tivemos ainda a oportunidade de ler algumas Instruções de Trabalho e Matrizes de Processo.
Por fim, fomos divididas em grupos de trabalho de dois elementos e distribuídas pelos setores dos serviços farmacêuticos, com rotação semanal (Anexo 5). Assim, durante esta semana inicial ambientamo-nos à dinâmica dos
serviços o que, mais tarde, se mostrou uma ajuda imprescindível para o nosso aproveitamento no estágio. No
início das restantes semanas revimos as Instruções de Trabalho e as Matrizes de Processo relativas àquela unidade
e estudamos alguma informação complementar mais específica. Nos restantes dias observamos o funcionamento
das unidades e realizamos algumas tarefas mais práticas, descritas de seguida, na parte final de cada capítulo.

2. Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF)
O APF (Armazém de Produtos Farmacêuticos) é o armazém central do CHUP, que assegura a
disponibilização de medicamentos e produtos farmacêuticos na quantidade, qualidade e prazos exigidos. Este setor
inclui os processos de aquisição, receção, armazenamento, conservação, gestão e distribuição dos medicamentos
e produtos farmacêuticos. Relativamente ao ato de compra e aos laboratórios envolvidos, estes englobam processos
elaborados assim como legislação específica. O próprio hospital também faz compras específicas, sendo estas da
responsabilidade do Serviço de Aprovisionamento, serviço este que também se encarrega de emitir as notas de
encomenda com base na lista comum e que realiza as receções a nível informático. A aquisição corresponde à
inserção dos códigos/nomes dos medicamentos e quantidades pretendidas, que variam conforme o produto, a nível
informático na lista comum. É nesta lista que se introduzem artigos de encomenda automática, partilhada pelo
APF e pelo Serviço de Aprovisionamento, sendo preenchida tendo em conta os Kanbans. Estes correspondem a
cartões, cuja cor varia consoante o produto e setor em causa e onde está inserido o ponto de encomenda, quantidade
a ser pedida, código de barras, designação e localização do produto no respetivo armazém (Anexo 6). Os Kanbans
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são recolhidos nos diversos serviços quando é atingido o ponto de encomenda (quantidade de produto que quando
atingida indica a necessidade de realização de encomenda), sendo colocados em caixa com a identificação
“Kanbans a encomendar”. Posteriormente, é emitida pelo aprovisionamento a nota de encomenda. É utilizado o
sistema operativo GHAF (Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia). Neste sistema o APF corresponde ao
armazém 1001, sendo todas as notas de encomenda realizadas neste armazém. Devido à falta de espaço nas
instalações da UFA (Unidade de Farmácia de Ambulatório), existe uma fração do armazém 1001 que se destina
ao armazenamento de parte do stock dos medicamentos pertencentes ao ambulatório (Anexo 7). No entanto,
quando há transferência de medicamentos desta fração do armazém 1001 para o ambulatório em termos físicos,
não se realiza a transferência no sistema, uma vez que informaticamente todo o stock já pertence ao armazém 1003
(correspondente à UFA). Existe ainda o armazém 1004 que pertence à UFO e o 1006 que corresponde à Produção.
Aquando da receção, responsabilidade dos TSDT e AOP, verifica-se o número e aspeto dos volumes, realiza-se a
validação de destinatário, separam-se os documentos, nomeadamente as guias de remessas e faturas e é anexada à
nota de encomenda a respetiva guia de remessa ou a fatura (Anexo 8). Sempre que possível, organizam-se as
embalagens em grupos de 10 caixas. Realiza-se a conferência do produto em si, se é o pretendido (nome, forma
farmacêutica, dose), verifica-se se a quantidade recebida corresponde à nota de encomenda, assim como o lote e o
PV (Prazo de Validade). No caso de não existir lote ou PV, introduz-se manualmente na nota de encomenda. Uma
vez estando tudo conforme, carimba-se e assina-se a fatura ou guia de remessa, coloca-se o número mecanográfico,
a data e remete-se o documento para o Serviço de Aprovisionamento. Caso não exista nota de encomenda física,
procede-se à validação através do sistema informático. Terminado este processo, os produtos farmacêuticos
colocam-se no carro de arrumação com o respetivo Kanban [12]. No que concerne à arrumação, poder-se-ão
utilizar as listas das prateleiras organizadas por ordem alfabética ou a localização dos produtos inserida nos
Kanbans (Anexo 9). O mesmo se aplica aos produtos de frio colocados nas estantes na câmara frigorífica equipada
com sistema de controlo e registo da temperatura (Anexo 10) e aos estupefacientes e psicotrópicos que se
encontram sob a responsabilidade do Farmacêutico, sendo armazenados em sala fechada, própria para o efeito e
com acesso restrito (Anexo 11). Dever-se-á verificar o PV do produto já existente e, se este for igual, arruma-se o
produto sem uma organização específica. Caso o PV seja diferente, arruma-se o produto com o PV mais curto à
direita do restante (método FEFO – First Expired First Out). Seguidamente, coloca-se o Kanban na quantidade do
produto correspondente ao ponto de encomenda. [12] Para o aviamento dos produtos utiliza-se também a
metodologia FEFO, retirando-se a medicação primeiro da direita para a esquerda e seguidamente da frente para
trás, não passando para a coluna seguinte sem ter retirado o total do produto da coluna mais à direita. Desta forma,
são sempre retirados em primeiro lugar os produtos com o PV mais próximo de expirar. [13] Quanto à reposição
(distribuição da medicação) aos Serviços Clínicos do Hospital, coloca-se a caixa vazia do Supermercado de
Medicação na estante para reposição da Farmácia. Os AOP da Farmácia recolhem diariamente estas caixas até as
11h da manhã, em contentor apropriado, não havendo recolhas aos sábados, domingos e feriados. O contentor com
as caixas vazias é arrumado nos SF em local apropriado para futura dispensa de medicação. A dispensa de
medicação é realizada pelo TSDT até às 10h30 min do dia seguinte. Os medicamentos são devidamente
acondicionados para posterior entrega no Serviço Clínico respetivo. Esta recolha e reposição de caixas deve ser
feita

diariamente,

independentemente

de

haver

caixas

por

reabastecer

ou

não.

[14]

Os

estupefacientes/psicotrópicos e derivados de plasma destinados a reposição de stock nos Serviços de Cuidados
Intensivos e blocos são requeridos através de um impresso próprio no APF (Anexos 12 e 13). Aqui faz-se também
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o pedido e débito das epoetinas com impressos próprios, registo e encomenda das enzimas, gestão, registo e
aviamento dos empréstimos concedidos a outros hospitais, pagamento dos empréstimos obtidos, procede-se à
atualização e transferências dos stocks, monitorização dos stocks reais e do stock informático e comunica-se com
o Serviço de Aprovisionamento. Quando se trata de requisições de estupefacientes/psicotrópicos e derivados de
plasma destinados a doentes de internamento (requisições individualizadas) estas já são validadas e preparadas na
DIDDU (Distribuição Individual Diária em Dose Unitária e Distribuição Clássica). No APF também se realiza a
triagem das devoluções de medicamentos, sendo que os medicamentos fora do PV são descartados e
posteriormente incinerados e os medicamentos usados no hospital e dentro do prazo são enviados para a dose
unitária para reembalagem e reidentificação. As Circulares Informativas de questões de farmacovigilância são
também enviadas para o APF de forma a serem tomadas as devidas medidas, caso necessário. Foi-nos possível
presenciar a chegada de uma Circular Informativa emitida pelo INFARMED - Autoridade Nacional do
Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. para a recolha voluntária de um lote de um medicamento. No mesmo dia
em que estas são recebidos, os lotes terão que ser verificados e, caso correspondam, os medicamentos em causa
são colocados em quarentena, para posterior recolha. [15] É também no APF que se faz a gestão dos medicamentos
que possuem AUE (Autorização de Utilização Excecional). Os medicamentos AUE são aqueles que, segundo o
disposto no artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, não são comercializados em Portugal e por
isso é necessária uma autorização especial emitida pelo INFARMED [16]. Esta autorização é específica para a
marca comercial e para o distribuidor e só permite a encomenda de uma determinada quantidade por ano. Só após
a obtenção desta autorização é que estes medicamentos podem ser inseridos na lista comum [17]. A recente
Circular Informativa N.º 174/CD/100.20.200, de 17 de dezembro de 2018, dirigida a Hospitais e Clínicas veio
alterar a validade informando que, a partir de 1 de janeiro de 2019, a AUE concedida passa a vigorar pelo período
de 3 anos (em vez de 1 ano). A validade da AUE ou da respetiva adenda termina a 31 de dezembro do triénio,
independentemente da data da sua submissão tendo como objetivo agilizar e simplificar procedimentos [18].

2.1 Experiência no Armazém de Produtos Farmacêuticos
Durante a nossa passagem pelo APF, foi possível acompanharmos todo o percurso do medicamento, desde
a receção até à distribuição. Auxiliamos na introdução dos produtos na lista comum tendo em conta os Kanbans,
realizamos a contagem do stock real e stock informático para efeitos de gestão, procedemos ao preenchimento dos
requisitos dos hemoderivados com o respetivo CAUL (Certificado de Autorização de Utilização de Lote), dos
estupefacientes/psicotrópicos e das epoetinas e subsequente aviamento para doentes de hemodiálise. Conferimos
os medicamentos a serem distribuídos pelos diversos Serviços Clínicos para reposição de stocks e de pagamentos
de empréstimos obtidos comparando com a listagem impressa. Realizamos também a triagem dos medicamentos
devolvidos e organizamos por ordem alfabética da DCI (Denominação Comum Internacional) o stock da UFA que
está presente no APF.

3. Distribuição de medicamentos
A distribuição de medicamentos “é a atividade dos serviços farmacêuticos com mais visibilidade e
onde mais vezes se estabelece o contacto destes serviços com os serviços clínicos do hospital” [4]. No CHUP a
distribuição engloba os doentes internados (através da Distribuição Clássica e da DIDDU) e os doentes em regime
de ambulatório (através da UFA).
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3.1. Distribuição em regime de ambulatório
3.1.1. Unidade de Farmácia de Ambulatório
Segundo a classificação vigente no Estatuto do Medicamento existem, dentro dos medicamentos sujeitos
a receita médica, várias categorias, nas quais se incluem os medicamentos sujeitos a receita médica restrita, constituídos maioritariamente pelos medicamentos de uso restrito hospitalar [19]. Esta condicionante é justificada pela
necessidade “de haver um maior controlo e vigilância em determinadas terapêuticas, em consequência de efeitos
secundários graves, necessidade de assegurar a adesão dos doentes à terapêutica e também pelo facto da comparticipação de certos medicamentos só ser a 100% se forem dispensados pelos Serviços Farmacêuticos Hospitalares”.
Adicionalmente, a dispensa de medicação de uso restrito hospitalar em regime de ambulatório permite redução de
custos e riscos relacionados com o internamento garantindo, simultaneamente, a manutenção da terapêutica instituída [4]. Deste modo, a missão da UFA é assegurar a correta distribuição de medicamentos e produtos de saúde
aos doentes visados, garantindo sempre as quantidades corretas, a sua qualidade e os prazos de validade adequados.
[20]. Simultaneamente deve ser feita a promoção da adesão e efetividade da terapêutica, identificando e resolvendo
Problemas Relacionados com os Medicamentos (PRM), Resultados Negativos associados aos Medicamentos
(RNM) e Medicamentos Potencialmente Inapropriados (PIM) [4].

3.1.2. Organização estrutural e gestão do atendimento na Unidade de Farmácia de
Ambulatório
A UFA do CHUP é constituída por três grandes zonas. Uma sala de espera, onde os utentes aguardam o
atendimento mediante um sistema informatizado de senhas eletrónicas (Anexo 14). Apresenta-se de seguida a zona
de atendimento, que é constituída por três balcões principais devidamente identificados e uma sala adicional para
atendimentos que necessitem de maior privacidade ou para períodos de maior afluência (Anexo 15). Por fim, existe
uma zona de armazém onde se encontram os medicamentos. Estes estão armazenados em gavetas e organizados
por patologia e, dentro desta, por ordem alfabética da DCI (Anexo 16). No entanto, caso sejam medicamentos que
necessitem de conservação a frio podem ser encontrados nos três frigoríficos existentes (Anexo 16).
Adicionalmente, existem ainda armários para nutrição, anti-infeciosos e consumíveis (por exemplo malas térmicas
e contentores para depósito de agulhas), bem como um armário para arquivação de documentação (Anexo 16). De
notar que, apesar deste armazenamento, o stock maioritário da UFA encontra-se, por razões logísticas, no APF.
Como tal, o pedido de reposição dos medicamentos na UFA é feito maioritariamente por um sistema de Kanbans.
O horário de funcionamento deste serviço farmacêutico é das 9h às 17h, de segunda a sexta feira, com exceção
das quintas-feiras em que inicia o atendimento apenas às 9h30 min.

3.1.3. Validação e Monitorização da Prescrição Médica
Para que a medicação possa ser dispensada em regime de ambulatório é necessário existir uma prescrição
médica. As prescrições médicas devem reunir um conjunto de condições de acordo com diplomas legais e autorizações da Direção Clínica, do Conselho de Administração da Comissão de Farmácia e Terapêutica e da Comissão
de Ética para a Saúde. Assim, é necessário que as prescrições sejam validadas garantindo-se que: são prescrições
eletrónicas com modelo adequado para a UFA; apresentam a identificação do doente; a medicação está prescrita
segundo DCI; por cada medicamento há indicação da dose, forma farmacêutica, posologia e via de administração;
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a especialidade médica que emitiu a prescrição está identificada; o prescritor está devidamente identificado e a sua
assinatura presente; a data da próxima consulta está presente e correta e, por fim, garantindo-se que o diploma
legal a que a prescrição obedece está devidamente identificado [21]. Apesar da regra geral ser a prescrição eletrónica, ainda existem três situações em a mesma é feita de forma manual: nos casos da Gastroenterologia, da Nutrição
e dos Hemoderivados (Anexos 13 e 17). De qualquer das formas é necessário que as prescrições em papel contenham a identificação do médico prescritor e do número de certificação de registo da Direção Geral de Saúde. No
caso dos hemoderivados acrescenta-se, ainda, o número de lote e CAUL [22-23].

3.1.4. Dispensa de medicamentos
A dispensa de medicação de uso restrito hospitalar em regime de ambulatório é a atividade base da UFA.
A medicação dispensada inclui a listada no FNM, a abrangida em diplomas legais vigentes no Diário da República
ou a especificamente autorizada pelo Conselho de Administração do CHUP e pela CFT. Os primeiros têm comparticipação total pelo Estado Português, nos segundos, medicamentos com deliberações específicas, os custos
ficam da responsabilidade total do CHUP. Deste modo, várias patologias e situações clínicas ficam abrangidas, tal
como consta na imagem em anexo (Anexo 18). A dispensa é feita a utentes do CHUP, com a exceção de utentes
seguidos por médicos privados que apresentem diagnóstico de patologias específicas, como Artrite Reumatóide,
Espondilite Anquilosante, Artrite Psoriática, Artrite Idiopática Juvenil Poliarticular e Psoríase em placas [24-25].
Quando se trata de uma primeira dispensa para aquele utente deve ser fornecido um documento com considerações
gerais sobre o correto uso dos medicamentos (Anexo 19) e um termo de responsabilidade (Anexo 20), no qual o
utente se compromete com a manutenção dos medicamentos assim que estes são dispensados e em que nomeia,
caso seja necessário, outras pessoas que possam vir levantar a sua medicação. Adicionalmente, e também no caso
de ser apenas uma nova terapêutica e não um novo doente, toda a informação sobre aquele(s) novo(s) medicamento(s) deve ser prestada (de forma oral e escrita) bem como todas as dúvidas do utente prontamente esclarecidas.
Quando aplicado, o Farmacêutico deve também ceder consumíveis, nomeadamente acessórios necessários à administração e uso dos fármacos, tais como seringas e contentores de risco biológico, ou acessórios necessários ao
transporte dos fármacos, tais como sacos isotérmicos e bolsas térmicas. Estes últimos apenas devem ser cedidos
uma vez ao utente, promovendo a sua reutilização. A quantidade de medicação dispensada obedece a regras e
critérios. De maneira geral, tenta fornecer-se ao utente a medicação necessária até à próxima consulta, evitando
nova deslocação aos SF antes dessa data. No entanto, aspetos como o local de residência, diagnóstico/situação
clínica e custo dos fármacos também são tidos em consideração. Para além disso, é também importante saber gerir
o stock existente tentando garantir o tratamento a todos os doentes. Se, segundo estes critérios, a medicação não
for toda cedida o utente leva um documento intitulado de “Pendente” para poder ir buscar, quando necessária, a
medicação em falta. Por fim, acrescentar apenas que a dispensa deve ser sempre feita com uma atitude clínica
crítica tentando perceber se os medicamentos são bem utilizados, se há dúvidas por parte dos utentes, se a terapêutica está a ser efetiva e se há adesão. Quando tal não acontece deve haver comunicação com o médico, deixandolhe, por exemplo, a ressalva de que o utente “parece não cumpridor” [26].
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3.1.5. Devolução de medicamentos
Por vezes, os utentes, por falecimento de familiar ou alteração da terapêutica, devolvem a medicação aos
Serviços Farmacêuticos. Quando isso acontece a mesma é colocada em zona apropriada, denominada de “Devolução de Medicamentos”, para posteriormente se poder proceder à sua análise. Deve ser verificada a manutenção
da integridade física, o PV e os lotes dos medicamentos e blisters isolados. Nestes, também é conveniente verificar
a identificação por DCI. Medicamentos (sólidos ou líquidos) em frascos abertos devem ser rejeitados, bem como
medicação que acarrete conservação em frio, pois não se pode garantir que tal critério tenha sido sempre cumprido.
A medicação a rejeitar é colocada em contentores vermelhos para ser eliminada como resíduo hospitalar e a medicação conforme é direcionada para doação a instituições, como os “Médicos do Mundo” [27].

3.1.6. Venda de medicamentos
A venda de medicamentos na UFA pode, segundo o Decreto-Lei nº206/2000, ser feita quando há rutura
de stock de um dado medicamento nas farmácias comunitárias [28]. Quando tal acontece o utente deve apresentar
pelo menos três carimbos de farmácias distintas que confirmem a rutura em causa. Adicionalmente, quando o
Serviço de Urgência advoga necessidade imediata de obtenção de medicamentos a venda dos mesmos também
pode ser realizada. Em qualquer um dos casos o pagamento não é feito na UFA, mas sim nos Serviços Financeiros
do Hospital [29].

3.1.7. Experiência na Unidade de Farmácia de Ambulatório
A semana passada na UFA mostrou-se extremamente enriquecedora tanto do ponto de vista científico
como humano. Em termos científicos ficamos com a ideia de quais as patologias (e fármacos associados) que
carecem dos serviços da UFA. Verificamos, por exemplo, que doentes transplantados e pós transplantados são
muito frequentes neste serviço, que a fibrose quística exige, regra geral, muita medicação e que apesar de não ser
em quantidade massiva, patologias víricas como o HIV ou a Hepatite C ainda estão bastante presentes na nossa
sociedade. Como muitas das patologias abrangidas carecem de medicação injetável tivemos contacto com os critérios da sua manutenção e garantia de estabilidade. Denotamos ainda a utilização de fármacos de tecnologia recombinante, como o adalimumab. Igualmente interessante foi ver a dinâmica da comunicação farmacêutico/médico, dois profissionais de saúde que mostraram procurar ajuda mútua em prol do bem do utente, quer por contacto
telefónico quer presencial. Por fim, ficamos a conhecer os procedimentos técnicos e o sistema informático utilizado
para a dispensa, sendo ele o GHAF (sistema informático base nos SF do CHUP). Primeiro apenas visualizando e
depois atendendo alguns utentes, sempre sob supervisão de um Farmacêutico. Tivemos, ainda, contacto com os
três tipos de prescrição em papel e auxiliamos no processo de análise dos medicamentos devolvidos o que permitiu
ter ainda mais contato com o tipo de medicamentos dispensados. Em termos humanos foi possível apercebermonos dos contextos socioculturais subjacentes aos diferentes tipos de utentes e do quão necessário é o Farmacêutico
ter uma vertente humana, mostrando uma atitude de respeito e compreensão para com o utente.

3.2. Distribuição individual diária em dose unitária
3.2.1. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária
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A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária consiste na validação, preparação e dispensa da medicação, por doente internado e por dia. A DIDDU surge com o intuito de aumentar a segurança dos medicamentos,
tentando evitar interações medicamentosas, dosagens inadequadas e integrando a farmacoterapia do doente com a
sua situação clínica. Simultaneamente permite uma melhor gestão de custos e permite que os enfermeiros tenham
como foco principal o doente e não a gestão da medicação [4]. No CHUP, a DIDDU assegura a distribuição da
medicação a todos os doentes em regime de internamento, por um período de 24h, à exceção dos fins de semanas
em que a mesma é assegurada por um período de 48h.

3.2.2. Validação da prescrição médica
Antes da preparação e dispensa da medicação aos doentes internados, o Farmacêutico tem como responsabilidade validar as prescrições médicas. A maioria das prescrições (exceto estupefacientes, hemoderivados e material
de penso) é feita eletronicamente, via GHAF. Assim, todos os dias, os farmacêuticos analisam criticamente as
novas prescrições ou as alterações às prescrições já existentes, o que permite detetar e resolver PRM, maximizando
a segurança e eficácia da terapêutica. Para que a prescrição possa ser validada é ainda necessário que a mesma
contenha a data e hora em que foi submetida, o Serviço Clínico em que foi feita, a identificação do doente, a
medicação prescrita por DCI e tem que estar presente a indicação da posologia, via de administração e forma
farmacêutica. Para melhor enquadramento da terapêutica na realidade do paciente, dados como idade, peso, Índice
de Massa Corporal e alterações de funções fisiológicas, tais como alterações na função renal e/ou hepática, devem
também estar presentes. O Farmacêutico deve começar a validação pelas prescrições urgentes, identificadas a
vermelho no sistema informático, e ir validando as restantes ao longo do dia de trabalho. Simultaneamente, deve
analisar e responder às solicitações do “Portal Interno”, portal informático que permite comunicação mais rápida
e efetiva entre as enfermarias e os farmacêuticos. A intervenção farmacêutica passa pelo contacto direto/telefónico
com o médico ou com o preenchimento do campo “Observações farmacêuticas”, campo este a que o médico tem
acesso e ao qual deve responder, aceitando ou rejeitando a sugestão farmacêutica [30-31]. Contudo, por razões
logísticas, certos serviços têm um stock fixo com medicação de uso frequente. Assim, nestes casos, apesar de
existir prescrição, apenas se valida, prepara e dispensa a medicação que não faça parte desse stock interno. De
forma similar, a insulinoterapia não é, de todo, validada na DIDDU, pela necessidade da presença de insulinas nos
stocks dos serviços e pela elevada frequência de alterações posológicas que sofrem. O mesmo se aplica aos serviços
que têm acesso ao equipamento Pyxis® Medstation®, equipamento semiautomático de dispensa da medicação,
que permite manter um stock fixo no serviço, a gestão descentralizada da terapêutica medicamentosa e a redução
dos erros associados à sua preparação [32]. Atualmente, o Pyxis® encontra-se no Bloco Central e na Unidade de
Cuidados Intensivos. Após a validação estar completa, e tendo em consideração horários pré-estabelecidos, são
emitidas listas de preparação da medicação e ordens de preparação dos carros. Contudo, ao longo do dia, as prescrições podem sofrer alterações, principalmente aquando da visita médica aos serviços. As mesmas devem igualmente ser validadas. Se tal acontecer, antes dos carros terem sido levados pelos AOP para os respetivos serviços
clínicos, são emitidas listas de preparação com revertências. Se tal ocorrer após o envio dos carros são emitidas
listas de preparação sem revertências, geralmente acompanhadas pela impressão de etiquetas com a identificação
da medicação, do doente e do serviço. Deste modo, os TSDT preparam esta medicação e colocam-na em envelopes
fechados nas caixas de stock SUC (Anexo 21) para que possa ser transportada pelos mensageiros para os serviços
respetivos [33].
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3.2.3. Preparação e dispensa da medicação
Os TSDT são os responsáveis pela preparação da medicação em unidose, segundo as listas emitidas pelos
farmacêuticos. Esta preparação pode ser feita de forma semiautomática, recorrendo ao equipamento Pharmapick
(Anexo 22). Este equipamento, atualmente apenas presente a nível nacional no CHUP, é um dos mais inovadores
dispensadores automáticos de medicação. Permite fazê-lo de forma rápida, segura e flexível. Este equipamento
tem a capacidade de armazenar vários medicamentos, a condições de temperatura variáveis e definidas segundo
as necessidades dos medicamentos em uso. É um “cofre robótico” apenas acessível a utilizadores autorizados e
tem a capacidade de dispensar o medicamento correto requisitado (o facto de só abrir uma gaveta e nunca várias
gavetas de medicamentos distintos em simultâneo diminui consideravelmente os erros de preparação). A segurança
está ainda aumentada pela rastreabilidade que é feita, após abertura das gavetas e retirada dos fármacos, pela
passagem do código de barras e pelo software próprio do sistema [34.35]. No entanto, o Pharmapick não armazena
toda a medicação, pelo que uma parte considerável desta tem que ser preparada manualmente nas células de
aviamento (Anexo 23). Após preparação, a medicação é colocada nos carros (Anexo 24). Estes estão divididos em
malas, correspondentes a determinado Serviço Clínico, subdivididas em gavetas (denominadas de “cassetes”),
cada uma correspondente a um doente. Assim, cada cassete está identificada com o nome do doente, com o número
do seu processo, com o Serviço Clínico em que se encontra e com o número da sua cama de internamento. Por
volta das 15h, os carros são levados para os locais respetivos, pelos AOP. De referir que os medicamentos de frio
(colocados em malas térmicas) apenas são preparados imediatamente antes do horário de saída dos carros para
diminuir riscos associados à sua conservação. Durante o processo de preparação da medicação os TSDT podem
intervir, fazendo registo da sua sugestão por impresso de “Intervenção Técnica” a ser analisada pelo Farmacêutico,
ou contactando diretamente com este para uma resolução mais rápida da questão em causa. Tais intervenções são
mais um elemento que acrescenta garantia à segurança e efetividade da terapêutica [36].

3.2.4. Validação e dispensa de medicamentos especiais
Respeitando a legislação em vigor, certos fármacos ainda carecem de prescrição manual, segundo
impressos próprios. Tal acontece pela necessidade de garantir maior controlo e uso mais racional de medicamentos
com características especiais.

3.2.4.1. Estupefacientes
Os estupefacientes são fármacos de elevado risco, quer pelo potencial de habituação, quer pelo facto de
serem fármacos com janela terapêutica estreita. No CHUP, estes fármacos encontram-se armazenados numa sala
do APF de acesso restrito a farmacêuticos (Anexo 11). Deste modo, e de acordo com o Decreto-Lei nº15/93, de
22 de janeiro, a preparação e envio dos estupefacientes não cabe aos TSDT, mas sim aos farmacêuticos [37]. O
médico de um dado serviço preenche qual a quantidade de estupefacientes que foi utilizada, por determinado
doente, em anexo próprio da Imprensa Nacional - Casa da Moeda, denominado Anexo X (Anexo 12) e remete este
impresso para a DIDDU. Aqui, os farmacêuticos preenchem os restantes campos do impresso, estipulam a
quantidade de estupefaciente a ser enviada para reposição no Serviço e fazem o seu débito no centro de custos do
GHAF. Posteriormente, preparam a medicação em caixas fechadas, por Serviço. Ao longo do dia os mensageiros
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vão passando e levando as caixas. No entanto, se a medicação for urgente poderá ir juntamente com os carros ou
os AOP dos Serviços que requisitaram os estupefacientes podem dirigir-se diretamente aos SF para os transportar.
O duplicado do impresso deve depois ser guardado nos serviços respetivos e o impresso original nos SF [36].

3.2.4.2. Hemoderivados
Os hemoderivados são também fármacos associados a riscos acrescidos. Assim, são igualmente sujeitos
a prescrição por impresso da Imprensa Nacional - Casa da Moeda, neste caso denominado de Anexo XIX (Anexo
13). Para que a medicação seja dispensada todos os campos do impresso devem ser convenientemente preenchidos.
O Serviço Clínico prescritor é responsável pelo envio das etiquetas com o nome do doente (e número de processo)
a colocar em cada hemoderivado. Segundo o Despacho Conjunto nº1051/2000, dos Ministérios da Defesa Nacional
e da Saúde, os hemoderivados só poderão ser dispensados por farmacêuticos [38]. Estes devem preencher o quadro
C do impresso, identificar o lote de cada hemoderivado e verificar o PV e o CAUL do hemoderivado. Por questões
de segurança e rastreabilidade, uma das vias do impresso tem que ser armazenada nos SF durante 50 anos,
permitindo, caso ocorra algum problema associado a dado hemoderivado, a identificação dos doentes. A outra via
é direcionada para o Serviço que requisitou o fármaco.

3.2.4.3. Material de penso
O material de penso é prescrito através do Anexo XXXIX (Anexo 25). Posteriormente, este impresso irá
ser validado por um farmacêutico da DIDDU, bem como dispensado e debitado no processo do doente. Após
validação pelo Farmacêutico, a prescrição é válida por 8 dias. Para executar a validação, o Farmacêutico deve ter
conhecimentos técnicos sobre o material de penso existente. Adicionalmente, no CHUP, os farmacêuticos têm ao
seu dispor tabelas e informações que auxiliam no processo de validação.

3.2.4.4. Antídotos
Os antídotos podem ser prescritos eletronicamente via GHAF. Contudo, ainda é válida a prescrição
através de impresso, o Anexo XXXVII (Anexo 26). Quando é feita através deste impresso, a prescrição é feita
geralmente para reposição de stock fixo existente no Serviço de Urgência. Assim, este deve conter identificação
do doente, qual o antídoto que foi utilizado e a razão da sua administração. Caso haja uma prescrição via GHAF a
dispensa do antídoto deve ser feita o mais célere possível dado o tempo decorrido até à intervenção terapêutica
condicionar largamente os resultados adversos resultantes da intoxicação.

3.2.5. Experiência na Distribuição Individual Diária em Dose Unitária
Durante a semana passada na DIDDU tivemos oportunidade de observar a validação de prescrições
médicas. Ao longo dessas observações, os farmacêuticos foram-nos explicando o processo informático inerente às
validações, bem como qual a base das várias intervenções que iam efetuando. Por exemplo, tivemos oportunidade
de ver o Farmacêutico alertar o médico sobre doses e/ou formas farmacêuticas não adequadas para aquele doente
em particular. Bastante enriquecedor foi, também, ver a comunicação entre os farmacêuticos (quem valida) e os
TSDT (quem prepara). Deste modo, podemos fomentar ainda mais a perceção da importância da intercomunicação
entre os diversos profissionais de saúde. Tivemos oportunidade de ver os vários impressos e de analisar a capa
onde estão arquivados os impressos relativos aos antídotos. Como nos foi dito, em várias unidades curriculares ao
longo do curso, constatamos que as intoxicações medicamentosas mais frequentes são com benzodiazepinas
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(flumazenil como antídoto frequente) e com opióides (naloxona como antídoto frequente). Em termos práticos
tivemos a oportunidade de fazer o débito dos estupefacientes no centro de custo, bem como de organizar a
medicação requisitada em caixas identificadas com o Serviço respetivo. Todo este processo era sujeito a
verificação por parte de um Farmacêutico. Esta experiência, além de nos dar oportunidade de contactar com este
tipo de fármacos, permitiu-nos ter a noção de quais os estupefacientes mais utilizados, notando-se claro destaque
a nível das ampolas injetáveis de morfina e de fentanilo.

3.3 Distribuição clássica
A Distribuição Clássica consiste no fornecimento de medicamentos e outros produtos de saúde, em
quantidades e com prazos pré-estabelecidos, a vários serviços clínicos do hospital, blocos e consultas, farmácias
satélites do CMIN e do HJU e ao armazém da UFO e da UFA. Os pedidos de reposição podem ser feitos
eletronicamente ou via manual [39].

4. Farmacotecnia
O setor da farmacotecnia dos SF do CHUP engloba a produção de preparações estéreis, Nutrição Parentérica (NP), não estéreis e Citotóxicos (CTX), revelando-se a sua atividade crucial, uma vez que permite colmatar
algumas necessidades em nichos de mercado específicos que surgem, por exemplo, por inexistência da dose ou da
forma farmacêutica mais indicada para determinado caso particular. Assim, permite a produção de preparações
mais individualizadas e dirigidas a um doente, contemplando-se ainda como uma mais valia deste setor a minimização de custos que decorre, por exemplo, da realização de fragmentações. Para que seja garantida a segurança e
eficácia das preparações produzidas, é requerido o cumprimento das Boas Práticas de Fabrico e, consequentemente, que os equipamentos e os espaços satisfaçam as exigências necessárias quer à garantia da qualidade das
preparações, quer da segurança dos operadores.

4.1. Produção de medicamentos estéreis
A produção de medicamentos estéreis requer condições de assepsia, nomeadamente com a sua preparação
em salas limpas, de forma a assegurar a sua qualidade. Neste sentido, as instalações desta unidade são constituídas
teoricamente por uma sala negra, que corresponde a uma zona de apoio, seguida de uma sala cinzenta, destinada
à higienização e fardamento do pessoal (colocação de protetor de calçado, touca, máscara, bata cirúrgica impermeável e luvas cirúrgicas estéreis, sem látex e não empoadas) e, por fim, uma sala branca, onde se produzem as
preparações estéreis e que possui atmosfera de pressão positiva, de modo a minimizar a ocorrência de contaminações provenientes do exterior. Esta última sala possui ainda uma janela com duas portas, designada por transfer,
que permite a comunicação com o exterior (entrada e saída de material), um sistema de ar condicionado e filtrado
e uma Câmara de Fluxo Laminar vertical (CFLv). É importante realçar que o acesso à sala cinzenta exige que já
se tenha vestido um fato de bloco, constituído por túnica e calças, e calçado socos de borracha [40]. A produção
de estéreis no CHUP engloba o fabrico de colírios, preparações intravítreas, fracionamento de medicamentos,
bolsas de NP (produção ou aditivação), medicamentos de Ensaios Clínicos, entre outros. Os pedidos de produção
de estéreis devem chegar até às 13 horas dos dias úteis. Será necessário contacto telefónico quando o pedido for
realizado após esse horário, mas ainda durante o período de funcionamento da Unidade de Produção (UP). Todos
os pedidos assim efetuados serão satisfeitos no próprio dia, no entanto sem garantia de disponibilização no horário
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de transporte habitual. Já quando os pedidos são efetuados fora do período de funcionamento da UP, são apenas
satisfeitos no dia útil seguinte [41]. No que concerne ao transporte e armazenamento das preparações, estas devem
ser devidamente identificadas e sinalizadas, nomeadamente para as preparações em que se verifica a exigência de
“Conservar em frigorífico, entre 2 a 8 ºC”. São posteriormente colocadas em local próprio e distribuídas ao setor
que efetuou a requisição. As preparações intravítreas têm a particularidade de terem que ser obrigatoriamente
acompanhadas por uma Guia de Transporte (Anexo 27) [42].

4.1.1. Produção de medicamentos estéreis propriamente ditos
Apresenta-se como objetivo desta atividade “preparar e disponibilizar os produtos solicitados pelos clientes, ao menor custo, nas características e prazos acordados com o cliente, assegurando o rigoroso cumprimento
da regulamentação e das Boas Práticas de Fabrico”. A produção de preparações estéreis realiza-se quando há
necessidade de reposição de stock, pedidos de clientes externos, prescrições médicas ou solicitações de ensaios
clínicos, sendo depois de produzidos encaminhados de acordo com o seu destino [43]. São aceites pedidos de
preparação de estéreis até às 13 horas do respetivo dia, que chegam via sistema informático ou manual. Após
validação das prescrições pelo Farmacêutico, são introduzidos os dados no sistema informático que gera automaticamente a Ordem de Preparação (OP) e os rótulos, sendo que a informação contida nestes documentos deve ser
confirmada pelo Farmacêutico e duplamente verificada por um elemento da equipa de trabalho. A OP (Anexo 28)
é um documento que contém informações essenciais, como a formulação do medicamento a preparar, as matériasprimas (MP) necessárias e a técnica de execução [44]. À preparação é, ainda, atribuído um lote de produção, que
consiste num código alfanumérico que permite a identificação individual de cada produto. Esta atribuição é da
responsabilidade do Farmacêutico e obedece a determinadas regras [45] (Anexo 29). A sessão de produção iniciase com a higienização e fardamento dos farmacêuticos e do TSDT na sala cinzenta, garantindo a proteção da
qualidade das preparações e do ambiente da sala branca. A limpeza do exterior da CFLv e da sala branca é da
responsabilidade do AOP. Por outro lado, a limpeza do interior da CFLv é da competência do TSDT, que o limpa
diariamente no início e final de cada sessão com álcool a 70º e semanalmente é sujeito a uma desinfeção com
solução de hipoclorito de sódio a 0,5%. O registo das atividades referidas é feito em impresso próprio pelo TSDT
[46]. A OP passa, através do transfer, para o interior da sala branca e orienta a produção das preparações estéreis
através da informação nela contida. Todo o material que entra na CFLv é pulverizado com álcool 70º e a abertura
das embalagens tem que ser realizada dentro da câmara. Após produção de uma preparação estéril, compete ao
Farmacêutico Supervisor fazer a verificação do produto acabado através dos seguintes ensaios e especificidades:
organolético I (incolor a amarelo transparente), organolético II (ausência de partículas em suspensão), organolético
III (ausência de ar) e controlo gravimétrico (peso da preparação deverá situar-se dentro dos limites - ± 5%). O
registo dos resultados é feito na respetiva OP e caso se verifique alguma não conformidade é executada uma nova
preparação [47]. Terminada a produção de um determinado lote de uma preparação, são reunidas todas as unidades
desse mesmo lote com os respetivos rótulos, sendo que, de seguida, o TSDT ou o TSS procede à rotulagem e
embalamento das preparações na embalagem secundária [48]. No final, cabe ao Farmacêutico Responsável conferir e validar sempre todo o trabalho realizado. Para concluir todo o processo, as OP, devidamente assinadas pelo
Farmacêutico Supervisor, são arquivadas cronologicamente em pastas, no gabinete correspondente aos Produtos
Estéreis. O mesmo acontece quando se trata das bolsas de NP. Quando há uma nova formulação de um produto
estéril, cabe ao Gestor do Processo (GP) ou, na ausência do mesmo, ao TSS destacado para a unidade, confirmar
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se esta efetivamente nunca foi realizada e, se tal se verificar, fazer pesquisa bibliográfica e analisar a experiência
de outros hospitais relativamente à preparação referida. Todo este processo fica registado no impresso “Registo da
conceção, verificação e validação de novas formulações”. O GP deve também acompanhar com maior proximidade
os eventuais efeitos da administração da nova formulação no doente [49].

4.1.2. Produção de bolsas de Nutrição Parentérica
No CHUP, a produção de bolsas de NP faz-se segundo prescrição (Anexo 30), que pode ser proveniente
do CMIN, mais concretamente dos Serviços de Cuidados Intensivos Pediátricos, da Pediatria ou da Neonatologia,
do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) ou ainda de doentes de ambulatório que fazem NP em casa.
Importante realçar que as prescrições de NP não seguem o sistema GHAF, sendo utilizado um programa informático interno. Ao Farmacêutico compete validar as prescrições recebidas, verificando os dados do doente, da unidade e médico prescritor, da composição qualitativa e quantitativa da solução I (macro e micronutrientes) e II
(lípidos e vitaminas lipossolúveis) e ainda, os valores relativos à osmolaridade e à relação Ca/P. De seguida, procede-se à impressão e validação da OP e respetivos rótulos. Tal como nas preparações estéreis propriamente ditas,
também aqui a OP contém informações essenciais, como a formulação do medicamento que vai ser preparado, as
MP necessárias à sua produção e os volumes [50]. À preparação é ainda atribuído um lote de produção de acordo
com algumas regras (Anexo 31). O lote é atribuído automaticamente no processo de prescrição caso esta tenha
origem no CHUP [51]. As bolsas de NP são preparadas em CFLv na sala branca, após produção de todas as
preparações estéreis e limpeza da câmara. O processo inicia-se com a montagem do sistema de enchimento dos
macronutrientes da solução I, que inclui uma bomba de enchimento automático, permitindo, assim, a medição
rápida e rigorosa destes nutrientes. Já a medição e introdução na bolsa dos micronutrientes da solução I é feita de
forma manual com recurso a seringas luer-look. No que concerne à solução II (lípidos e vitaminas lipossolúveis),
as medições são todas efetuadas manualmente, sendo esta solução preparada em seringa opaca (volumes inferiores
a 50 mL) ou em bolsa de NP (volume superior a 50 mL). No final, as preparações são imediatamente rotuladas
com o rótulo interno e sujeitas a verificação por parte do Farmacêutico Supervisor, através da aplicação dos ensaios
organoléticos I, II e III e do controlo gravimétrico. Se tudo estiver em conformidade, o produto acabado é protegido
da luz com papel de alumínio ou outro material fotoprotetor, rotulado com o rótulo externo e acondicionada em
manga termosselada. De notar que, nos casos em que a solução II é preparada na seringa, esta não necessita de
proteção com papel de alumínio, uma vez que é constituída por material opaco. Duas preparações que se destinem
ao mesmo doente (bolsa/seringa ou bolsa/bolsa) são embaladas na mesma embalagem secundária [52]. O controlo
microbiológico das bolsas é efetuado através da análise à 1ª bolsa de cada sessão de trabalho e à última bolsa do
dia. Quando há resultado não conforme é enviado um documento com o respetivo resultado, que é arquivado,
competindo ao farmacêutico gerir estas constatações como “Não Conformidades” [53].

4.2. Não estéreis
Os pedidos de produção de preparações não estéreis podem ser provenientes do GHAF ou através do
sistema de Kanbans, quando se trata de um produto que existe nos armazéns dos SF. É dada prioridade aos pedidos
que têm origem no ambulatório, uma vez que muitos dos doentes percorrem grandes distâncias para obter os seus
medicamentos. Em termos quantitativos, grande parte dos manipulados da produção de não estéreis é feita para a
pediatria (CMIN). Realizam-se muitas diluições de produtos existentes no mercado, mas sem dose pediátrica ou
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produzem-se manipulados não fornecidos pela indústria farmacêutica por questões de inexistência de lucro associado. As preparações não estéreis são produzidas numa sala preparada para o efeito, que contém todo o material
e MP necessárias, sendo ainda equipada com uma hotte (Anexos 32 e 33). Os pedidos de produção são validados
pelo Farmacêutico, que tem também a função de emitir e imprimir a OP e os rótulos (Anexos 34 e 35), entregandoos em seguida ao TSDT que é o responsável pela produção efetiva das preparações. No rótulo estão expressas
informações cruciais, como a identificação da preparação, data em que foi preparada, a validade, o lote, instruções
especiais de utilização, a via de administração, as condições de conservação, a composição qualitativa e quantitativa do produto, o local de preparação e a indicação da Farmacêutica Diretora-Técnica. Por sua vez, a OP contém,
além de um exemplar do rótulo, informação adicional sobre os materiais e MP necessárias para a preparação, bem
como a técnica de preparação que deve ser executado pelo TSDT e os ensaios de verificação a realizar no final
com o produto acabado. Uma vez terminada a preparação, o produto é rotulado e embalado em mangas (embalagem secundária) (Anexo 36). Também nesta fase, em termos informáticos, no GHAF, se procede à composição
do produto acabado, que consiste em “transformar” as MP gastas, debitando-as, no produto final que dá assim
entrada no sistema. As MP são também debitadas manualmente em impresso próprio (Anexo 37), que é preenchido
aquando da receção das mesmas. Quando rececionadas, as MP fazem-se ainda acompanhar por um Certificado de
Análise (Anexo 38), que é alvo de verificação por parte do TSDT que confirma informações como a identificação
da matéria-prima, o PV, o lote e se está conforme com os requisitos especificados numa farmacopeia de referência.
À semelhança do que acontece com as preparações estéreis, as OP, devidamente assinadas pelo Farmacêutico
Supervisor, são arquivadas cronologicamente em pastas colocadas no armário de arquivo presente na sala de preparação dos não estéreis [54-55].

4.3. Experiência na Farmacotecnia (estéreis e não estéreis)
No que diz respeito à produção de preparações estéreis e NP, foi possível observarmos o processo de
validação das prescrições e emissão da OP e dos rótulos, bem como, e já dentro da sala limpa, a preparação efetiva
dos produtos. Assistimos a fracionamentos (hidroxocobalamina, bevacizumab, etc), preparação de colírios fortificados e de bolsas de NP para o CMIN, CHTS e doentes em regime de ambulatório. Auxiliamos, com supervisão,
na etapa de acondicionamento das bolsas de NP. Por sua vez, no período decorrido na produção de não estéreis,
pudemos observar a receção de MP com verificação do Certificado de Análise e preenchimento do “Registo de
Movimento de M.P./S.A./Preparações intermédias”. Foi-nos permitido preparar vários produtos não estéreis
(Anexo 39), a sua rotulagem e embalamento, sob supervisão do TSDT, bem como assistir aos procedimentos
informáticos aliados a esta atividade (débito das MP, a entrada do produto acabado, a satisfação das encomendas
e transferências entre armazéns). Tudo isto possibilitou um contacto mais direto e real com o que é o quotidiano
da UP, onde pudemos testemunhar a intercomunicação existente entre os diferentes profissionais de saúde e o
volume de trabalho existente.

5. Produção de citotóxicos
A produção de CTX, apesar de integrar a farmacotecnia, efetua-se em local diferente e é parte constituinte
de uma das unidades individuais dos SF, a Unidade de Farmácia Oncológica (UFO). Esta corresponde à unidade
dos SF onde se validam as prescrições médicas e se preparam os citotóxicos, tendo como missão assegurar a
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preparação e dispensa destes fármacos ao menor custo e nas características e prazos acordados com o cliente,
sempre num ambiente de segurança para o pessoal envolvido.

5.1. Localização da Unidade de Farmácia Oncológica
A UFO é a única unidade dos SF fisicamente distante das demais. Encontra-se dentro do Hospital de Dia,
no Edifício Luís de Carvalho. O Hospital de Dia é parte integrante do HSA, sendo um local onde se concentram
os meios técnicos e humanos qualificados para fornecer cuidados de saúde de forma programada em regime de
ambulatório, por um período não superior a 12 horas, evitando os custos e riscos acrescidos de um internamento
[56]. Os tratamentos quimioterápicos são os mais frequentes no Hospital de Dia. Assim, para favorecer a dinâmica
e comunicação entre os vários profissionais de saúde (enfermeiros, médicos, TSDT e farmacêuticos), para redução
dos riscos associados ao transporte dos citotóxicos, para melhor gestão dos desperdícios e redução de custos, tornase conveniente a inclusão da UFO no Hospital de Dia. Adicionalmente, esta centralização minimiza os riscos da
exposição ocupacional pessoal e ambiental a CTX [57].

5.2. Espaço físico e organização da Unidade de Farmácia Oncológica
Fisicamente, a UFO é constituída por uma sala que funciona como vestiário, um gabinete com um posto
de trabalho (secretária com computador) onde se realizam atividades que não necessitam imperiosamente de estar
perto dos fármacos, onde se guardam os arquivos e onde está o material científico de apoio e por mais quatro
zonas, a zona negra, a zona cinzenta, a antecâmara e a zona branca. A zona negra (Anexo 40) contém dois postos
de trabalho para dois farmacêuticos e espaço de armazenamento dos citotóxicos. Estes são armazenados segundo
a disposição FEFO e por ordem alfabética da DCI. Os fármacos que necessitem de conservação em frio estão
dispostos em dois frigoríficos. Existe ainda um terceiro frigorífico para os CTX de conservação em frio, mas que
não necessitem de manipulação prévia (Anexo 41). Perto do posto de trabalho dos farmacêuticos está um outro
armário com fármacos, soluções de diluição (fundamentalmente soluções de glicose ou de cloreto de sódio 0.9%)
e material mais utilizado, de modo a facilitar o acesso aos mesmos. A reposição dos fármacos é feita utilizando
Kanbans e fazendo encomenda, no GHAF, ao armazém 1001. A zona cinzenta destina-se ao fardamento dos TSDT
que vão entrar na sala branca para manipulação dos CTX. Aqui os técnicos lavam e desinfetam as mãos, colocam
a touca, a máscara P2 ou P3 e os protetores dos sapatos. Na antecâmara veste-se uma bata com alto poder de
retenção de partículas, desinfetam-se novamente as mãos e coloca-se o primeiro par de luvas. O segundo par de
luvas (de alta proteção) só é colocado já no interior da zona branca [58]. A zona branca é a zona destinada à
preparação dos citotóxicos. Estes fármacos devem ser preparados em condições que lhes confiram assepsia e
simultaneamente garantam a segurança dos manipuladores. Deste modo, esta zona está equipada com uma CFLv
(Classe IIB), dois filtros HEPA e é sujeita a ambiente controlado com pressão negativa para evitar a concentração
de partículas de CTX e sua saída para o exterior. O diferencial de pressão da sala limpa é controlado pelo sistema
VIGIE, software integrado de monitorização de pressão nas salas limpas [59]. A comunicação física entre a zona
branca e a negra é feita por um transfer e a comunicação verbal por sistema de intercomunicação. Relativamente
ao número de partículas, teoricamente a sala negra teria classificação ISO8, a sala cinzenta ISO7, a antecâmara
ISO5 e a sala branca também ISO5, contudo, atualmente, a sala de preparação dos citotóxicos apenas apresenta
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classificação ISO7. O controlo das partículas é feito duas vezes por ano. Desde a zona cinzenta, passando pela
antecâmara e chegando à sala branca vai havendo um gradiente de pressões [60].

5.3. Pessoal integrante da Unidade de Farmácia Oncológica e respetiva formação e funções
Diariamente, o pessoal integrante da UFO deverá ser constituído por dois farmacêuticos e dois TSDT.
Adicionalmente, deverão também estar ao serviço AOP da área da oncologia. Todos estes profissionais de saúde
necessitam de formação prévia. No caso dos farmacêuticos, há uma formação intensiva de 160h, no caso dos
técnicos uma formação de 80h e no caso dos AOP uma formação de 7h. O Farmacêutico tem como funções
elaborar a lista de doentes sujeitos a tratamento no dia seguinte, validar as prescrições médicas, registar os lotes
dos CTX utilizados, emitir as ordens de preparação, fazer dupla verificação dos produtos após manipulação,
dispensar os CTX, bem como a pré-medicação (como por exemplo o antiemético ondansetrom), fazer o débito e a
dispensa dos hemoderivados para o Hospital de Dia (sob prescrição em anexo próprio) e gerir as devoluções.
Quando um medicamento é devolvido, o Farmacêutico deve avaliá-lo (tendo em conta condições de conservação
e estabilidade física, química e microbiológica) decidindo reaproveitá-lo ou rejeitá-lo. Aos TSDT compete a
manipulação dos CTX, a receção dos medicamentos verificando a sua integridade e se o transporte foi bem
efetuado, a conferência dos medicamentos recebidos (se correspondem às guias de transferência), auxiliar no
armazenamento dos medicamentos e limpar a CFLv no início e no final de cada sessão. No final de cada sessão,
faz-se também controlo microbiológico das superfícies e das luvas dos manipuladores. Por sua vez, os TSDT do
APF, no início de cada mês, fazem uma lista dos medicamentos da UFO com PV que expira daí a três meses. Se
forem produtos de alta rotatividade são mantidos na UFO, caso contrário voltam para o armazém 1001 para serem
devolvidos [61-62]. Os AOP transportam os medicamentos até às enfermeiras, auxiliam no armazenamento dos
medicamentos, fazem limpeza, recolhem o lixo dos contentores tipo IV (resíduos citotóxicos) para posterior
incineração e prestam variados tipos de apoio aos farmacêuticos consoante as necessidades da UFO [63-64]. É
importante que todos os profissionais envolvidos saibam o que fazer caso haja acidente/derrame de algum CTX.
Nestes casos deve recorrer-se ao kit de derramamento (Anexo 42) que contém o material básico necessário para
proteção pessoal e para limpeza do local, bem como um poster com o símbolo biohazard para alertar sobre o
sucedido a todos os profissionais que por ali passem. Este kit encontra-se em local bem visível na sala branca e
deve sempre ser substituído após utilização [65].

5.4. Validação da prescrição médica, emissão das ordens de preparação e preparação de
citotóxicos
Quando um doente chega ao Hospital de Dia para fazer quimioterapia o primeiro passo consiste em fazer
análises sanguíneas. Face ao resultado das mesmas, se o doente estiver em condições adequadas, emite-se luz
verde no sistema GHAF. Só a partir deste momento é que o Farmacêutico deve iniciar a validação. O GHAF
permite ainda ver a ordem de chegada dos doentes para que o Farmacêutico possa fazer melhor gestão das
validações. No CdM do GHAF encontra-se a prescrição do doente bem como, à semelhança do que acontecia na
DIDDU e na UFA, toda a sua situação clínica. De notar que existem também prescrições de CTX para
internamento, como por exemplo para Hematologia, Medicina A ou CMIN. A prescrição está igualmente no CdM
do GHAF e a produção ocorre da mesma forma. A única diferença é que neste caso os citotóxicos preparados têm
que ser transportados, pelos AOP, para o respetivo serviço. A prioridade da ordem de preparação é dada aos
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doentes do Hospital de Dia, já que os mesmos têm que se deslocar ao Hospital especificamente para receber o
tratamento em causa. É muito importante que o Farmacêutico confira a adequação das doses tendo em consideração
a superfície corporal, peso ou área sob a curva (AUC), e possíveis ajustes face a alterações hepáticas e/ou renais
ou casos de mielossupressão. Assim, o Farmacêutico vai validar e monitorizar a prescrição médica de forma
sistemática, garantindo o cumprimento das normas e protocolos aprovados pelo CHUP (baseados em
recomendações internacionais) e promovendo a segurança e eficácia da terapêutica quimioterápica instituída.
Deverá proceder-se da mesma forma quando as prescrições são manuais (prescrições verdes se relativas a doentes
internados e prescrições cor de rosa se relativas a doentes do Hospital de Dia) [66]. Posteriormente, o Farmacêutico
define a técnica (podendo ser necessário realizar cálculos, tal como no caso das bombas perfusoras) e imprime
dois rótulos, um externo, para identificação, e um interno (Anexo 43). O interno funciona como OP e contém toda
a informação necessária para que os técnicos procedam à sua manipulação, como por exemplo, os volumes a retirar
ou qual o tipo de conector a usar (por exemplo conector taxol que filtra partículas para evitar que vão para a
corrente sanguínea do doente – filtro 0,2 µm). De seguida, o Farmacêutico prepara os tabuleiros, por CTX e por
doente, com o fármaco descartonado, a respetiva solução de diluição e os rótulos (Anexo 44). Através do transfer
passa o tabuleiro para a sala branca, onde os técnicos, seguindo a OP, manipulam o CTX, sempre em condições
asséticas e na CFLv. Um dos técnicos prepara o medicamento e o outro faz a dupla verificação, o controlo de
imagem via GHAF, o controlo gravimétrico (sendo que para a maioria dos CTX é aceitável um desvio até ± 5%
em relação ao referido no rótulo) e procede ao acondicionamento das preparações em manga termosselada e com
proteção da luz, sempre que necessário. Terminados todos estes passos, o tabuleiro é novamente colocado no
transfer [67]. O Farmacêutico recolhe o tabuleiro, faz-se uma dupla verificação do manipulado e coloca a
medicação na caixa destinada às camas ou aos cadeirões, consoante a localização do doente no Hospital de Dia. É
realizado ainda o débito dos medicamentos, material e outros produtos utilizados havendo débito 0 quando, por
exemplo, um fármaco sobra de outro paciente e é reutilizado, sendo que isto apenas acontece com produtos abertos
no decorrer desse mesmo dia. Os AOP vão recolhendo o conteúdo das caixas e entregam as preparações às
enfermeiras responsáveis. Antes de realizar este transporte, os AOP têm que assinar, em folhas de registo feitas no
dia anterior, indicando o medicamento que transporta e o doente a que este se destina. No sistema GHAF fica
registada a hora da emissão da OP, da saída do produto da câmara, do envio da medicação e da sua receção por
parte das enfermeiras. No caso dos medicamentos destinados à administração intratecal (como é o caso do
metotrexato), de forma a evitar erros que coloquem em risco o doente, são tomadas precauções especiais, estando
todo o seu circuito devidamente assinalado. Assim, a embalagem dos medicamentos, o tabuleiro e a caixa de
transporte estão identificadas com uma etiqueta verde com a inscrição “administração intratecal” [61].

5.5. Experiência na Unidade de Farmácia Oncológica
Durante a semana em que estivemos na UFO, pudemos observar o processo relativo às validações de
protocolos quimioterápicos e à manipulação dos CTX, constatando a importância da exatidão dos cálculos do
Farmacêutico e da responsabilidade de elaborar uma OP. Constatamos, ainda, o papel crucial dos técnicos
manipuladores dos CTX e dos AOP, sem os quais o funcionamento da UFO seria impraticável. Mais uma vez, foi
notória a intercomunição entre farmacêuticos/enfermeiros/médicos sempre em prol do utente. Auxiliamos os
farmacêuticos na preparação dos tabuleiros, na verificação dos produtos pós manipulação e no débito e dispensa
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dos hemoderivados. Tivemos a oportunidade de entrar na câmara e observar a manipulação dos CTX e auxiliamos
os técnicos no armazenamento das encomendas.

6. Investigação e Desenvolvimento
6.1. Ensaios clínicos
Nos SF do CHUP, o local destinado aos Ensaios Clínicos é denominado de Unidade de Ensaios Clínicos
(UEC). Esta cumpre as Boas Práticas Clínicas e é composta por duas salas contíguas: Sala de Armazenamento dos
Medicamentos Experimentais (ME) e Gabinete de Trabalho (Anexo 45). A primeira é uma sala de acesso restrito,
de temperatura e humidade controladas e monitorizadas, de modo a que reúna as condições necessárias ao armazenamento dos medicamentos utilizados nos ensaios. Estes encontram-se acondicionados em armários de acesso
restrito (Anexo 46), onde são também armazenados os medicamentos devolvidos pelos doentes e/ou não utilizados.
No caso de ser necessário a sua conservação entre os 2ºC e os 8 ºC, os medicamentos encontram-se no frigorífico,
também com temperatura monitorizada e acesso restrito (Anexo 47). Quanto ao Gabinete de Trabalho, é o local
onde são realizadas as reuniões e onde é arquivada toda a documentação relativa aos Ensaios Clínicos (EC) a
decorrer e aos já encerrados, igualmente em armários de acesso restrito [68]. Os EC são parte integrante dos processos de introdução de um novo medicamento no mercado e de autorização de uma nova indicação terapêutica
para um medicamento já comercializado. Segundo a Lei n.º 21/2014, um ensaio clínico é “ qualquer investigação
conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos
farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos indesejáveis de um ou
mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um
ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia” [69]. Estes são divididos
em 4 fases: Fase I, em que se procede a uma avaliação inicial da segurança e tolerabilidade em indivíduos saudáveis, Fase II, em que se avalia a eficácia terapêutica e o perfil de segurança a curto prazo e se determina a dose e
o regime terapêutico num grupo reduzido de doentes, Fase III, onde se pretende demonstrar o benefício terapêutico,
a eficácia e a segurança num grupo mais alargado de doentes e Fase IV, que ocorre já após a introdução do medicamento no mercado e em que se pretende otimizar o uso do medicamento e avaliar interações medicamentosas e
efeitos adversos adicionais [70]. Deste processo fazem parte vários intervenientes, que cooperam entre si, entre
os quais se destacam o auditor, as entidades reguladoras [INFARMED, Comissão de Ética para a Investigação
Clínica (CEIC), Comissões de Ética para a Saúde (CES), Comissão de Ética Competente (CEC)], o centro de
estudo clínico, o investigador, o monitor, o participante, o promotor e o farmacêutico hospitalar [68-69]. (Anexo
48) O promotor é o responsável pelo pedido de autorização de realização do estudo ao INFARMED e à CEIC.
Após a aprovação por estas entidades, inicia-se a intervenção dos Serviços Farmacêuticos hospitalares, ao nível
dos Ensaios Clínicos. Na UEC existe uma base de dados, em formato Excel, onde se registam todos os ensaios
clínicos aprovados no CHUP e informação relevante relativa a estes, de forma a facilitar o seu seguimento e controlo. Este processo começa com a visita de iniciação, que consiste numa reunião com toda a equipa envolvida no
ensaio, em que é feita a apresentação do protocolo e onde ficam definidos os seguintes pontos: data de entrega das
amostras para o ensaio, procedimentos relativos à prescrição, dispensa e preparação da medicação de ensaio, procedimentos relativos aos registos de dispensa e devolução da medicação, procedimentos de devolução da medicação devolvida pelos doentes e/ou não usada (incluindo a que tem prazo de validade expirado) e procedimentos de
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articulação interna entre os vários elementos da equipa de investigação. Após esta reunião é elaborado um Procedimento Normalizado de Trabalho pelo farmacêutico da UEC, que contém informação sobre como proceder nas
fases de receção, conservação, dispensa, manipulação, registos e devolução das amostras [71] (Anexo 49). Ao
longo do ensaio clínico são realizadas visitas de monitorização, que têm como objetivo assegurar que este está a
decorrer conforme o estipulado e que são da responsabilidade do monitor [68-69].

6.1.1. Circuito do Medicamento Experimental
A receção, o armazenamento, a preparação, a dispensa, a recolha, a devolução ou destruição e o controlo
do ME ocorre nos serviços farmacêuticos hospitalares e, por isso, é o Farmacêutico da UEC o responsável pela
gestão do circuito destes medicamentos. Para cada ME, deve ser elaborado um documento (Anexo 50) que contém
todos os elementos relativos às diversas etapas deste circuito [72]. O circuito do ME inicia com o fornecimento
deste pelo promotor, seguindo-se a receção no APF pelo Farmacêutico da UEC, que deve proceder à verificação
de alguns parâmetros, entre os quais se destacam o número de unidades recebidas, o prazo de validade e o número
de lote. Alguns ME, nomeadamente os que devem ser acondicionados a temperaturas entre os 2ºC e os 8ºC, vêm
acompanhados de um Data Logger, dispositivo que regista a temperatura durante o transporte, e que deve ser
também verificado aquando da receção. Caso se verifique algum desvio de temperatura, este deve ser reportado
ao promotor e a medicação será colocada em quarentena. O promotor é notificado da receção da medicação através
de um software previamente estabelecido e é também feito o registo no dossiê do Ensaio Clínico [68]. Depois de
confirmada a receção, a medicação é acondicionada, por estudo e número de kit, segundo as especificações de
conservação do ME, na Sala de Armazenamento dos ME. Caso ocorram desvios de temperatura neste local, devem
também ser reportados ao promotor, no prazo de 24 horas após a sua deteção, e a medicação é colocada em quarentena [68]. A dispensa do ME apenas pode ser feita pelo Farmacêutico, segundo a prescrição do médico da
equipa de investigação, através de um impresso próprio (Anexo 51), que deve ser validado, preenchido e assinado
pelo Farmacêutico e posteriormente arquivado no dossiê do Ensaio Clínico. A dispensa pode ser feita diretamente
ao doente participante no ensaio ou ao coordenador deste. No caso de se tratar de uma dispensa de início de
tratamento e sempre que solicitado, é transmitida ao doente, aos seus familiares ou à equipa de enfermagem toda
a informação necessária para a administração e conservação correta do ME, de forma verbal e escrita (através de
folheto informativo) [73]. Caso seja necessário proceder a uma preparação do ME antes da sua administração, é
da responsabilidade do Farmacêutico elaborar a OP e proceder à manipulação do ME. As embalagens vazias e a
medicação não utilizada são devolvidas aos SF, sendo responsabilidade do Farmacêutico a sua contabilização e
registo no dossiê do estudo. Posteriormente, é feita a devolução ao promotor, que procede à destruição dos ME,
sendo que esta também pode ser feita no CHUP, quando previamente definido no Procedimento Normalizado de
Trabalho [68]. Após conclusão do EC, a documentação relativa a este deve permanecer arquivada nos 5 anos
seguintes, segundo o que se encontra definido no Decreto-Lei nº 102/2007. No entanto, grande parte dos promotores solicita que este arquivo se prolongue por um período de 15 anos a partir do término do EC [68].

6.2. Experiência na Unidade de Investigação e Desenvolvimento
Na semana passada na UEC tivemos a oportunidade de contactar com o circuito dos medicamentos experimentais, observando e auxiliando a Farmacêutica Responsável na receção, armazenamento, dispensa e devoluções dos mesmos. Foi-nos dada a possibilidade de assistir a visitas de monitorização e a uma visita de início com
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realização subsequente do Protocolo Normalizado de Trabalho. Elaboramos ainda uma ficha de informação ao
doente, sendo todas estas tarefas devidamente supervisionadas pela Farmacêutica Responsável.

7. Cuidados Farmacêuticos
Esta unidade visa a promoção de um “conjunto de atitudes, comportamentos, compromissos, inquietudes,
valores éticos, funções, conhecimentos, responsabilidades e aptidões na prestação da farmacoterapia, com o objetivo de atingir resultados terapêuticos concretos em saúde e na qualidade de vida do doente” [74]. Entre as atividades incluídas na definição de Cuidados Farmacêuticos, aplica-se nos SF do CHUP a análise de tratamentos
farmacológicos, cujo objetivo é a deteção de possíveis interações medicamentosas, seguida de comunicação das
mesmas aos clínicos. São também sugeridas formas de atuação, de modo a resolver as interações observadas [75].
É também realizada a identificação e resolução de PRM através da avaliação sistemática do processo de uso dos
medicamentos, diminuindo assim a ocorrência de RNM evitáveis. Esta deteção é feita de acordo com alguns parâmetros (Anexo 52) [76]. A vertente da educação para a saúde não é descurada, havendo o desenvolvimento de
material de apoio e educação cujo foco são os doentes e o aumento da sua compreensão sobre a doença e terapêutica associada [77]. Esta última medida, bem como a realização de estudos e emissão de pareceres técnicos sobre
a utilização de um medicamento, constituem formas de promoção do uso racional do mesmo [78]. Ainda no âmbito
dos Cuidados Farmacêuticos nos SF do CHUP, são dadas respostas aos pedidos de informação sobre medicamentos solicitados por profissionais de saúde. Por fim, o Farmacêutico pode ainda propor e implementar Programas
de Monitorização da Prescrição de Medicamentos aprovados pela Direção dos SF do CHUP. Todas as intervenções
farmacêuticas supracitadas devem ser alvo de registo e pretendem, de uma forma transversal, a deteção, prevenção
e resolução de PRM e/ou RNM, a melhoria das condições de saúde do doente e a diminuição dos custos associados
à terapêutica. Durante o nosso percurso nos SF do CHUP não foi possível, no entanto, contactar diretamente com
esta unidade, uma vez que, atualmente, a mesmo não se encontra a funcionar isoladamente. Não obstante, foi
possível, durante o tempo passado nas várias unidades, observar a filosofia dos Cuidados Farmacêuticos sempre
subjacente à atitude clínica dos profissionais de saúde, TSDT e TSS.

8. Conclusão
Terminado este nosso percurso de mês e meio do Estágio Profissionalizante nos SF do CHUP e, após nos
ter sido dada a oportunidade de passar pelos diversos setores, ficamos com uma visão mais alargada e elucidativa
de toda a dinâmica do seu funcionamento e organização. Conseguimos observar de perto todo o circuito do medicamento, tudo o que este implica e toda a equipa multidisciplinar interveniente, intercolaboração e comunicação
necessária para que ocorra o seu normal funcionamento. Foi-nos possível acompanhar o quotidiano do farmacêutico hospitalar, intervir em algumas tarefas e explorar as diversas áreas, fornecendo-nos assim uma melhor compreensão da intervenção e importância do Farmacêutico hospitalar, assim como da grande responsabilidade que
este cargo acarreta e qual o seu impacto a nível da saúde do doente e da sociedade. Este profissional de saúde zela
sempre pela otimização dos resultados da farmacoterapia através do uso racional do medicamento, minimizando
assim o aparecimento de efeitos adversos. Finalizamos este estágio com um balanço muito positivo desta experiência, a qual contribuiu para consolidar alguns dos conhecimentos adquiridos no nosso percurso académico assim
como adquirir novos. Estes serão, certamente, uma forte ferramenta na nossa formação base enquanto profissionais
de saúde.
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[55] Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. - Instrução de trabalho IT.SFAR.GER.085/1Seleção e Controlo de Matérias Primas.
[56]

Centro

Hospitalar

do

Porto:

Hospital

de

Dia.

Disponível

em

https://www.chporto.pt/ver.php?cod=0A&und=jd [acedido em 5 de fevereiro de 2019]
[57] Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. - Instrução de Trabalho IT.SFAR.GER.029/2 –
Validação e monitorização da Prescrição de Citotóxicos para preparação em câmara de biossegurança.
[58] Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. - Instrução de Trabalho IT.SFAR.GER.080/3 –
Fardamento e Equipamento de Proteção Individual a utilizar na Manipulação de Citotóxicos.
[59] Serviços Farmacêuticos. Instrução de Trabalho IT.SFAR.GER.126/1–Controlo do diferencial de pressão nas
salas limpas.
[60] Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. - Instrução de Trabalho IT.SFAR.GER.027/4 –
Manipulação de Citotóxicos.
[61] Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. - Instrução de Trabalho IT.SFAR.GER.026/1–
Gestão do armazém avançado da Unidade de Farmácia Oncológica.
[62] Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. - Instrução de Trabalho IT.SFAR.GER.025/1–
Gestão das devoluções do cliente.
[63] Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. - Instrução de Trabalho IT.SFAR.GER.074/1 –
Limpeza da Câmara de fluxo laminar vertical e da Sala branca)
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[64] Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. - Instrução de Trabalho IT.SFAR.GER.028/1–
Regras de Transporte de Citotóxicos
[65] Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. - Instrução de Trabalho IT.SFAR.GER.034/3–
Derramamento/Acidente com Citotóxicos.
[66] Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. - Instrução de Trabalho IT.SFAR.GER.029/2–
Validação e Monitorização da Prescrição de Citotóxicos para preparação em CFLv.
[67] Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. - Instrução de Trabalho IT.SFAR.GER.027/2–
Manipulação de Citotóxicos.
[68] Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. – Manual dos Serviços Farmacêuticos
MA.SFAR.GER.003/3–Ensaios Clínicos.
[69] Lei n.º 21/2014, de 16 de abril - Lei da Investigação Clínica.
[70]

Roche:

Fases

dos

Ensaios

Clínicos.

Disponível

em

https://www.roche.pt/corporate/index.cfm/farmaceutica/ensaios-clinicos-profissionais-de-saude/fases-dosensaios-clinicos/ [acedido a 10/02/2019]
[71] Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. – Matriz de processo IM.SFAR.GER.051/2Procedimento Interno.
[72] Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. – Matriz de processo IM.SFAR.GER.226/1Circuito do medicamento experimental e declaração da direção do SFAR.
[73] Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. – Matriz de processo IM.SFAR.GER.004/4Prescrição de medicamentos de Ensaio Clínico.
[74] Declaração de Tóquio, segunda reunião da OMS sobre o papel do farmacêutico, 1993.
[75] Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. – Instrução de trabalho IT.SFAR.GER.030/1Identificação e notificação de interações entre medicamentos.
[76] Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. – Instrução de trabalho IT.SFAR.GER.031/1Identificação e resolução de PRMs.
[77] Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. – Instrução de trabalho IT.SFAR.GER.050/1Educação para a saúde.
[78] Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. – Instrução de trabalho IT.SFAR.GER.044/2Estudo da utilização de medicamentos.
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Anexos

Anexo 1 - Constituição da equipa dos SF do CHUP.
Diretor

Administrador hospitalar

Patrocínia Rocha

Márcio Reis

Responsáveis

Farmacêuticos

Técnicos

Ass.
Operacionais

Armazém Produtos Farmacêuticos – Piedade Vicente
Distribuição:
Ambulatório – Paulina Aguiar
Clássica – Piedade Vicente
Dose Individual Diária – Teresa Cunha
/ Branca Teixeira
Farmácia Oncológica – Cristina Soares
Farmacotecnia – Alexandra Magalhães /
Anabela Caldeira / Bárbara Santos
Investigação e Desenvolvimento – Ana
Cristina Matos
Gestão da Qualidade – Ângela Ventura
Gestão de Risco – Ana Cristina Matos
Gestão do Circuito do Medicamento
(CdM) – Gustavo Dias

Assessor Superior
Jorge Brochado

Técnica
Coordenadora
Maria dos Anjos Sá

Encarregada
de Setor
Maria Emília
Silva

Assessor
Alexandra Magalhães
Alice Girão Osório
Piedade Vicente
Assistente Principal
Alexandra Quintas
Anabela Caldeira
Ângela Ventura
Cristina Soares

Assistente
Ana Cristina Matos
Ana Teresa Oliveira
Bárbara Santos
Branca Teixeira
Gustavo Dias
Helena Pinheiro
José Pedro Liberal
Luísa Alvares
Marlene Almeida
Marta Pereira
Paulina Aguiar
Sofia Fontes
Teresa Cunha

Especialista
Vítor Padeiro
Principal
Teresa Coelho
1ª Classe
Alexandra Meireles
Anabela Serafim
Cecília Campos
Francisco Abreu
Hélder Nunes
Helena Carvalho
Isabel Pinho
Luísa Alves
Sandra Pinho
Sandra Pinto
2ª Classe
Alexandrina Duarte
Ana Luísa Silva
Carla Isabela Maia
Cláudia Oliveira
Crisália Barbosa
Gonçalo Pereira
Joana Sousa
Luís Magalhães
Márcia Correia
Marta Moreira
Mota
Nuno Silva
Rosa Gonçalves
Susana Silva
Tânia Matos

Auxiliar de
Ação Médica
Amélia Paixão
António Salta
Carlos Jorge Almeida
Horácio Gonçalves
Hugo Miguel
Correia Madalena
José Joaquim
Martins
José Xavier
Luís Camões
Margarida Rosa
Ribeiro
Maria Assunção
Borges
Paula Araújo
Paulo Moreira
Ricardo Caldas
Ricardo Carvalho
Tiago Carvalho

Ass.
Técnicos

Ana Barros
Maria Céu
Pinto
Sérgio
Granja
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Anexo 2 - Circuito do medicamento.

Anexo 3 - Certificado de acreditação do CHUP pelo CHKS.
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Anexo 4 - Certificação pela norma ISO 9001 dos SF dos CHUP.

Anexo 5 - Distribuição semanal dos estagiários pelos diferentes setores.
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Anexo 6 - Exemplos de Kanbans.

Anexo 7 - Stock do ambulatório armazenado no APF.
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Anexo 8 - Zona de receção do APF.

Anexo 9 - Organização geral do APF.
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Anexo 10 - Câmara frigorífica do APF.

Anexo 11 - Sala de armazenamento de estupefacientes e psicotrópicos.

Anexo 12 - Exemplo de impresso de requisição de estupefacientes e psicotrópicos.
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Anexo 13 - Exemplo de impresso de requisição de hemoderivados.

Anexo 14 - Sala de espera da UFA.
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Anexo 15 - Zona de atendimento da UFA.
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Anexo 16 - Zonas de armazenamento de medicamentos e documentos da UFA.
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Anexo 17 - Impresso de prescrição manual para doentes em regime de ambulatório.

Anexo 18 - Medicamentos sujeitos a dispensa na UFA e respetivas patologias e legislação aplicável.
Patologia Especial
Acromegalia
Antiepilético e
Anticonvulsivante

Legislação Aplicável

Medicamentos

Despacho n.º 3837/2005, de 27/01
Rectificação n.º 652/2005, de 06/04
Circular Informativa n.º 10//93 de 22/03/1993
da DGS

Octreótido, Lanreótido,
Pegvisomant

Medicamentos
com autorização
diversa

Etossuximida
Adalimumab,
Anacinra,
Certolizumab pegol,
Etanercept, Golimumab,
Infliximab,
Secucinumab
(Psoríase),
Ustecinumab

Artrite Idiopática
Juvenil Poliarticular,
Artrite Psoriática,
Artrite Reumatóide,
Espondilite
Anquilosante, Psoríase
em placas

Portaria n.º 48/2016,
22 de Março
Portaria n.º 198/2016,
20 de Julho

Deficiência da
Hormona de
Crescimento na
Criança, Síndrome de
Turner, Perturbações
do Crescimento,
Síndrome de Praderwilli e Terapêutica de
substituição em adultos

Despacho n.º 12 455/2010, de 22/07

Somatropina

Doença de Crohn (DC)
Colite Ulcerosa (CU)

Despacho n.º 9 767/2014, de 21 de Julho

Adalimumab (DC+CU),
Infliximab (DC+CU),
Golimumab (CU)

Esclerose Lateral
Amiotrófica (ELA)

Despacho n.º 8 599/2009, de 19 de Março,
alterado pelo Despacho n.º 14 094/2012, de
16/10

Riluzol

Mecassermina
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Esclerose Múltipla
(EM)

Despacho n.º 1 1728/2004, de 17 de Maio,
alterado pelos Despachos n.º 5775/2005, de
18/02, n.º 10303/2009, de 13/04, n.º
12456/2010, de 22/07, n.º 13654/2012, de 12/10
e n.º 7468/2015, de 07/07

Acetato de glatirâmero, Interferão
beta-1a, Interferão beta-1b,
Peginterferão beta-1a

Ciclofosfamida,
Fampridina,
Fingolimod,
Fumarato de
dimetilo,
Metilprednisolona
Mitoxantrona,
Natalizumab,
Teriflunamida

Todos os medicamentos necessários
ao tratamento
Boceprevir, Dasabuvir,
Ledipasvir+Sofusbuvir,
Ombitasvir+Paritaprevir+Ritonavir,
Peginterferão alfa 2-a, Peginterferão
alfa 2-b, Ribavirina, Sofosbuvir

Fibrose Quística

Despacho n.º 24/89, de 2 de Fevereiro

HCV

Portaria n.º 158/200ª de 17 de Maio, alterado
pela Portaria n.º 114-A/2015, de 17/02, Portaria
n.º 216-A/2015, de 14/04 e pela Portaria n.º
146-B/2016, de 12 de Maio

Hiperfenilalaninemia(H
FA) em doentes com
Fenilcetonúria(PKU) e
em doentes com
deficiências em
Tetrahidrobiopterina(B
H4)

Despacho n.º 1261/2014, de 14 de Janeiro

Sapropterina

HIV

Despacho n.º 6716/2012
Despacho n.º 13447-B/2015

Todos os anti retrovíricos

Atovaquona

IRC e Transplantados
Renais

Despacho n.º 3/91, de 08/02, alterado pelo
Despacho n.º 11619/2003, de 22/05 Despacho
n.º 14916/2004, de 02/07
Rectificação n.º 1858/2004, de 07/09 Despacho
n.º 25909/2006, de 30/11
Despacho nº 10053/2007

Aparelho Cardiovascular-Antihipertensores: Depressores da
atividade adrenérgica, Bloqueadores
alfa, Bloqueadores beta (Seletivos
cardíacos, Não seletivos cardíacos,
bloqueadores beta e alfa), Agonistas
alfa 2 centrais, Bloqueadores da
entrada de cálcio, Inibidores da
enzima de conversão da angiotensina.
Sangue-antianémicos: Ácido fólico,
Sulfato Ferroso
Aparelhos digestivo-antiácidos:
Hidróxido de alumínio; Fosfato de
alumínio gel.
Hormonas-Corticosteroides:
Prednisolona.
Nutrição-Vitaminas e sais minerais.
Aparelho locomotor-Medicamentos
que atuam no osso e no metabolismo
do cálcio: Complexo B, Carbonato de
cálcio, Carbonato de lantânio,
Calcitriol, Alfacalcidol, Paricalcitol.
Corretivos de volêmia e das
alterações eletrolíticas: resina
permutora de catiões-fase cálcica,
Sevelamer.

Acetato de cálcio,
Cinacalcet,
Minoxidil, Val
ganciclovir

IRC (medicamentos
contendo ferro para
administração
endovenosa e
epoetinas)

Despacho n.º 10/96, de 16/05
Despacho n.º 9 825/98, 13/05 , alterado pelo
Despacho n.º 6 370/2002, de 07/03 Despacho
n.º 22569/2008, de 22/08
Despacho n.º 29 793/2008, de 11/11 Despacho
n.º 5 821/2011, de 4 de Abril

Ferro endovenoso, Darbopoetina alfa,
Epoetina alfa, Epoetina beta,
Epoetina teta, Epoetina zeta,
Metoxipolietilenoglicol-epoetina beta

Polineuropatia
amiloidótica familiar (
PAF-TTR)

Despacho n.º 4 521/2001, de 31 de Janeiro

Todos os medicamentos necessários
ao tratamento dos doentes registados

Tafamidis (Centro
de referência)
Fludrocortisona
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no Centro de Estudos de
Paramiloidose
Portadores de
Paraplegias Espásticas
Familiares e de Ataxias
Cerebelosas
Hereditárias

Profilaxia Rejeição
Aguda do Transplante
Hepático

Profilaxia Rejeição
Aguda do Transplante
Renal

Oncologia

Síndroma de LennoxGastaut
Tuberculose

Despacho n.º 19 972/99, de 20 de Setembro

Despacho n.º 6 818/2004, de 10/03, alterado
pelo Despacho n.º 3 069/2005, de 24/01
Despacho n.º 15 827/2006, de 23/06 Despacho
n.º 19 964/2008, de 15/07 Despacho n.º 8
598/2009, de 26/03 Despacho n.º 14 122/2009,
de 12/06 Despacho n.º 19 697/2009, de 21/08
Despacho n.º 5 727 /2010, de 23/03 Despacho
n.º 5 823 /2011, de 25/03 Despacho n.º
772/2012, de 12/01 Declaração de retificação n.º
347/2012, de 03/02
Despacho n.º 8 345 /2012, de 12/06
Despacho n.º 6 818/2004, de 10/03, alterado
pelo Despacho n.º 3 069/2005, de 24/01
Despacho n.º 15 827/2006, de 23/06 Despacho
n.º 19 964/2008, de 15/07 Despacho n.º 8
598/2009, de 26/03 Despacho n.º 14 122/2009,
de 12/06 Despacho n.º 19 697/2009, de 21/08
Despacho n.º 5 727 /2010, de 23/03 Despacho
n.º 5 823 /2011, de 25/03 Despacho n.º
772/2012, de 12/01 Declaração de retificação n.º
347/2012, de 03/02
Despacho n.º 8 345 /2012, de 12/06

Antiespásticos, Antidepressivos,
Indutores do sono, Vitaminas

Micofenolato de mofetil,
Tacrolimus

Ácido micofenólico

Micofenolato de mofetil, Everolímus,
Ácido micofenólico, Sirolímus,
Tacrolímus

Portaria n.º 195-D/2015, de 30 de junho

Antineoplásicos e Imunomoduladores

Despacho n.º 13 622/99, de 26 de maio

Felbamato

Portaria n.º 195-D/2015, de 30 de junho

Antituberculosos

Carboximaltose
férrica,
Cianocobalamina,
Eltrombopag,
Epoetina, Folinato
de cálcio,
Nandrolona,
Ondansetrom

Piridoxina

37

Anexo 19 - Documento com considerações gerais sobre o uso correto do medicamento entregue
aos doentes na UFA.
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Anexo 20 - Termo de responsabilidade entregue aos doentes na UFA.

Anexo 21 - Exemplos de caixas de stock SUC utilizadas na DIDDU.
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Anexo 22 - Pharmapick.

Anexo 23 - Exemplos de células de aviamento utilizadas na DIDDU.
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Anexo 24 - Exemplo de carro utilizado na DIDDU.

Anexo 25 - Impresso de requisição de material de penso.
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Anexo 26 - Exemplo de impresso de prescrição manual de antídotos.

Anexo 27 - Guia de Transporte que acompanha as preparações intravítreas.
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Anexo 28 - Ordem de Preparação de Produto Estéril.

Anexo 29 - Designação do lote de produção de Preparações Estéreis.

O lote de produção é constituído por:
•
•
•
•
•

Iniciais de FF: C – colírio; I – injetável (X)
Iniciais de designação da SA: CZ – ceftazidima; VA – vancomicina; FC – fluconazol; M –
morfina; TP – alteplase; CX – cefuroxima; GE – gentamicina (YY)
Concentração do produto – ex: 1,4 = 1,4% (ZZZ)
Nº da sessão de produção: atribuído automaticamente pelo sistema informático
Iniciais do nome e apelido do operador (AA) e do supervisor (BB)
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Anexo 30 - Prescrição de Nutrição Parentérica.
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Anexo 31 - Designação do lote de produção de NP.

Anexo 32 - Sala de produção de preparações não estéreis.
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Anexo 33 - Armários de arrumação do material e matérias-primas da sala de produção de preparações não
estéreis.
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Anexo 34 - Ficha de preparação de uma preparação não estéril.

Anexo 35 - Exemplo de rótulo de uma preparação não estéril.

47

Anexo 36 - Exemplo de manipulado não estéril já com embalagem secundária.

Anexo 37 - Impresso para registo de movimento de Matérias-Primas/ Substâncias Ativas/ Preparações
Intermédias.
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Anexo 38 - Certificado de análise de matéria prima (cloral hidratado).

Anexo 39 - Preparações não estéreis realizadas pelos estagiários (com supervisão).

Manipulado

Carina Ana Inês Paula Ricardina

Colutório de nistatina e lidocaína

X

X

X

Loção de banho de alfazema

X

Pasta de água

X

X

Solução aquosa de ácido acético

X

Solução de citrato de cafeína

X

Solução oral de ácido urodesoxicólico

X
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Solução oral de citrato de sódio

X

Solução oral de morfina

X

Solução oral de nifedipina
Substituto de saliva
Suspensão oral de captopril

X
X

Suspensão oral de fenobarbital

X

Suspensão oral de hidroclorotiazida

X

Suspensão oral de metoprolol

X

Suspensão oral de oseltamivir

X

X

Suspensão oral de sildenafil

X

X

Suspensão oral de trimetoprim

X

X

Veículo metilcelulose com parabenos

X

Anexo 40 - Sala negra da Unidade de Farmácia Oncológica.
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Anexo 41 - Frigoríficos da Unidade de Farmácia Oncológica.
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Anexo 42 - Kit de derramamento de Citotóxicos.

Anexo 43 - Exemplo de rótulo de preparação e disponibilização de medicamentos citotóxicos e confirmação dos cálculos
informáticos.
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Concentração de fluorouracilo: 50 mg/ml
Prescrição: perfusão de 3840 mg de fluorouracilo em 46h
Bomba perfusora: 5 ml/h (Volume total = 250 ml; Volume residual = 8 ml)
Volume de fluorouracilo necessário: 3840 mg / 50 mg/ml = 76,8 ml
Volume total perfundido em 46h pela bomba perfusora de 5 ml/h: 46h x 5 ml/h = 230 ml
Correção do volume total considerando o volume residual: 230 ml + 8 ml = 238 ml
Correção do volume de fluorouracilo necessário para 238 ml: 230 ml ------------ 76,8 ml
238 ml ------------ x
x = 79,4 ml
Volume de solução de diluição necessário: 238 ml - 79,4 ml = 158,6 ml

Anexo 44 - Exemplo de um tabuleiro preparado para entrar na sala branca.
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Anexo 45 - Gabinete de trabalho da UEC.

Anexo 46 - Sala de armazenamento dos Medicamentos Experimentais.
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Anexo 47 - Frigoríficos da Sala de Armazenamento dos Medicamentos Experimentais.

Anexo 48 - Descrição de alguns dos intervenientes dos EC.

Auditor

Profissional designado pelo promotor para
conduzir auditorias aos EC e dotado de
competência
técnica,
experiência
e
independência.

Centro de estudo clínico

Entidade que realiza o EC, dotada de meios
materiais e humanos adequados.

Investigador

Pessoa que exerça profissão reconhecida em
Portugal para o exercício da atividade de
investigação, que se responsabiliza pela
realização do EC no centro de estudo e, caso
55

se aplique, pela equipa de investigação, sendo
neste caso designado investigador principal.

Brochura do investigador

Compilação dos dados clínicos e não clínicos
relativos à intervenção em estudo relevante
para a investigação em seres humanos.

Monitor

Profissional designado pelo promotor para
acompanhar o EC e para o manter
permanentemente informado sobre a sua
evolução.

Participante
Promotor

Pessoa que participa no EC.
Entidade responsável pela conceção,
realização, gestão e financiamento de um EC.

Anexo 49 - Impresso do Procedimento Interno.
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Anexo 50 - Impresso Circuito do Medicamento Experimental e declaração da direção.
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Anexo 51 - Impresso de Prescrição de Medicamentos de Ensaio Clínico.
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Anexo 52 - Fluxograma para apoio à deteção de Problemas Relacionados com o Medicamento.

61

62

