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Resumo

No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da
Universidade do Porto, o meu estágio foi realizado na Farmácia da Prelada. Este estágio é
a última etapa antes da integração no mundo do trabalho e uma excelente oportunidade para
por em prática todos os conhecimentos científicos adquiridos durante a minha formação.
Neste contexto tive a oportunidade de constatar a importância do farmacêutico no ato da
dispensa de medicamentos e também, de verificar que muitas das vezes é o primeiro
profissional de saúde a quem as pessoas recorrem e confiam.
O presente relatório encontra-se dividido em duas partes.
Na primeira parte são descritas as atividades exercidas ao longo do estágio, desde os
aspetos legais ao contato com os utentes. Descreve também a minha participação na
organização e gestão da farmácia com tarefas como receção, conferência e entrada de
encomendas, armazenamento e controlo de validades do stock.
Na segunda parte estão descritos os trabalhos realizados ao longo do tempo. O primeiro
sobre a Diabetes Mellitus, uma doença crónica que afeta muitos dos utentes com quem
interagi. O segundo trabalho retrata a psoríase, um problema muito comum que pode afetar
as atividades do dia-a-dia.
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Introdução
A atividade farmacêutica é uma profissão de elevada importância e responsabilidade
social.
O farmacêutico é um elemento chave e indispensável na qualidade de vida dos utentes,
trabalhando em conjunto com os outros profissionais de saúde na promoção da saúde a
nível nacional. O farmacêutico presta cada vez mais serviços à população, e sendo este
o especialista do medicamento, tem a capacidade de aconselhar e esclarecer o utente,
desde interações medicamentosas e reações adversas à escolha do medicamento mais
adequado.
Neste relatório estão descritas as diversas áreas de farmácia comunitária em que
participei, assim como os trabalhos realizados neste âmbito.
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Parte 1
1.

1.1

Farmácia da Prelada: Organização funcional e espaço físico

Enquadramento e espaço físico

A Farmácia da Prelada (FP) está situada na Rua Central de Francos, nº 316, na cidade do
Porto, mais concretamente na freguesia de Ramalde.
Localiza-se perto do Bairro de Francos e Ramalde, havendo um grande número de utentes
habituais, na sua maioria idosos com doenças crónicas acerca dos quais a farmácia tem
um

conhecimento

particularizado

em

relação

ao

perfil

clínico

e

terapêutico,

disponibilizando-lhes um acompanhamento farmacêutico e monotorização completos.
Nas proximidades encontra-se o Hospital da Prelada, o Centro de Saúde do Carvalhido e
uma Clínica de Medicina Dentária, o que permite um fácil e rápido acesso aos
medicamentos prescritos nas respetivas consultas.

1.2

Recursos humanos

Os recursos humanos constituem uma das principais bases para o sucesso e bom
funcionamento da farmácia comunitária.
A FP é constituída por uma equipa de 6 colaboradores. De acordo com a legislação imposta
pelo Decreto-Lei (DL) n.º 171/2012, de 1 de agosto, está estabelecido como mínimo a
existência de 2 farmacêuticos, sendo um deles a Diretora Técnica (DT) [1].
Assim, e cumprindo a legislação, o quadro farmacêutico é formada pela DT (Dra. Paula
Correia), e dois farmacêuticos adjuntos (Dra. Nicole Cassidy e Dr. Tiago Santos). O quadro
não farmacêutico é constituído pelos Técnicos de Farmácia, Holden Carvalho e Sónia
Gomes, e por Patrícia Santos, responsável por gestão de stocks e validades, encomendas
e devoluções e correção do receituário.
Adicionalmente, de 15 em 15 dias, às quartas-feiras, a FP apresenta um serviço de nutrição
mediante marcação prévia.

1.3

Horário de funcionamento

De segunda a sexta-feira, o horário de funcionamento é das 9h até às 20h. Sábados,
domingos e feriados a farmácia encontra-se aberta das 9h até às 13h. Excecionalmente,
consoante o Serviço Permanente, a farmácia mantem-se em funcionamento desde a hora
de abertura desse dia até a hora de encerramento do dia seguinte.
Ao longo do meu estágio, por iniciativa própria, realizei 2 horários diferentes. Das 9 às 17h
e das 13 às 20h.
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1.4

Espaço físico da farmácia

A FP obedece a um conjunto de disposições descritas na lei que preveem as caraterísticas
físicas de uma farmácia.

1.4.1 Exterior da farmácia
Consoante as Boas Práticas da Farmácia, o aspeto exterior da FP é facilmente visível e
identificável, com aspeto característico e profissional.
Situa-se no rés-do-chão de um edifício habitacional, possui a inscrição “Farmácia da
Prelada” e uma cruz verde que está devidamente iluminada durante as noites de Serviço
Permanente (Anexo 1).
A farmácia apresenta montras apelativas e regularmente renovadas, onde se expõe
produtos sazonais, promoções e/ou novidades com rotatividade conforme as principais
tendências. Na porta existe ainda uma campainha que alerta os colaboradores da entrada
de utentes de modo a evitar o tempo de espera por parte destes [2].
Por último, junto à entrada encontra-se uma caixa de multibanco, cuja manutenção e
abastecimento de dinheiro é realizado no interior da farmácia.

1.4.2 Interior da farmácia
As farmácias devem dispor de instalações adequadas ao desempenho da sua atividade,
garantindo a qualidade, segurança, conservação e preparação dos medicamentos.
Segundo o DL 109/2014, de 10 de julho, todas as farmácias devem dispor no mínimo das
seguintes divisões: sala de atendimento ao público, gabinete de atendimento
personalizado, laboratório, armazém e instalações sanitárias [3].
A FP é constituída por uma área de atendimento ao público (Anexo 2), um gabinete do
utente, um local de receção de encomendas, um armazém, uma casa de banho para
funcionários e um piso superior, onde se encontra o escritório e um segundo armazém para
grandes volumes ou quando o armazém do piso inferior se encontra lotado.
A área de atendimento tem 4 balcões de atendimento, cada um devidamente informatizado,
com leitores óticos de código de barras e um terminal de multibanco. Sobre os balcões
encontram-se alguns folhetos informativos de distribuição gratuita, avisos sobre
funcionamento da farmácia e/ou campanhas em vigor. Imediatamente atrás dos postos de
atendimento há alguns expositores com produtos de higiene dentária, medicamentos não
sujeitos a receita médica (MNSRM) e produtos veterinários. Também atrás destes postos,
em gavetas, estão produtos com grande rotatividade como emplastros, gazes, pensos,
tampões para os ouvidos e termómetros armazenados sob categorias. Na zona exterior
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aos balcões encontram-se lineares laterais com produtos de dermocosmética e nutrição
infantil.
Na zona de atendimento existe um local próprio para determinação de parâmetros
bioquímicos (glicémia, colesterol e triglicerídeos), bem como uma máquina para medição
da altura, peso, índice de massa corporal (IMC) e pressão arterial (PA).
Por fim, e de forma a providenciar um maior conforto, a área de atendimento tem 2 cadeiras
para os utentes que aguardam a sua vez ou queiram descansar antes de medir a PA. É de
referir que numa fase inicial do estágio, de modo a me preparar para o atendimento ao
público, concedi algum tempo à observação de todos os produtos e suas finalidades.
O gabinete de atendimento personalizado é um espaço que visa garantir a privacidade e
confidencialidade dos utentes sempre que estes o desejarem. É maioritariamente utilizada
para administração de vacinas e injetáveis que não se encontrem no Plano Nacional de
Vacinação, sendo também utilizada nas consultas de nutrição referidas anteriormente e em
aconselhamento farmacêutico que necessite de um atendimento mais personalizado.
O local de receção de encomendas está equipado com dois postos computorizados e
respetivo leitor de código de barras, duas impressoras e uma impressora de etiquetas. É
neste local que se efetua a receção, verificação e devolução de todas as encomendas, e
ainda onde se arquiva todos os documentos relacionados com a gestão das mesmas. Em
armários próprios estão armazenados os excedentes dos injetáveis, das gotas orais,
nasais, oftálmicas e auriculares e das formas farmacêuticas semissólidas (pomadas, géis
e cremes). Sendo esta zona a que se encontra mais próxima do local de atendimento, de
modo a rentabilizar o espaço e o tempo na dispensa dos produtos farmacêuticos é onde
ocorre o armazenamento de grande parte do stock segundo a sua forma farmacêutica:
-Medicamentos orais sólidos encontram-se em gavetas deslizantes divididos em
medicamentos de marca ou Medicamentos Genéricos (MG).
-Xaropes, ampolas bebíveis, semissólidos, granulados e gotas orais, nasais,
oftálmicas e auriculares encontram-se em gavetas deslizantes separadas entre si,
identificáveis com um símbolo e uma cor atribuída à sua forma farmacêutica.
-Injetáveis e supositórios em armários.
-Chás e Infusões localizados em estantes.
Dentro de cada grupo encontram-se organizados por ordem alfabética do nome comercial
ou da Denominação Comum Internacional (DCI) no caso dos MG, dosagem e quantidade.
No armazém encontram-se os alimentos lácteos, champôs, produtos dermocosméticos e
o frigorífico para os medicamentos que necessitam ser refrigerados (2 a 8ºC), assim como
os restantes excedentes dos medicamentos.
Os excedentes são também separados consoante a sua forma farmacêutica (xaropes,
granulados, etc.) e organizados por ordem alfabética comercial ou da DCI. Os
4

medicamentos orais sólidos são separados em 2 armários distintos. Num primeiro armário
são armazenados medicamentos de nome comercial ou de genéricos de laboratórios
menos trabalhados pela farmácia. Num segundo armário armazena-se MG mais
trabalhados pela farmácia e de maior interesse económico (Aurobindo®, Generis®, Sandoz®
e ToLife®).
Os psicotrópicos e estupefacientes, com exceção dos psicotrópicos benzodiazepínicos,
são armazenados num sítio não identificado, de modo, a que só os funcionários da farmácia
saibam da sua localização.

1.5

Biblioteca e fontes de informação

Segundo a legislação é exigida a presença da Farmacopeia Portuguesa e do Prontuário
Terapêutico, cuja a FP dispõe juntamente com outras bibliografias como Formulário
Galénico Português (FGP) [4]. Além disso, a farmácia possui acesso a internet,
possibilitando o acesso a inúmeras fontes de informação, tais como, o site da Autoridade
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P. (INFARMED) e o Centro de Informação
do Medicamento da Ordem dos Farmacêuticos.
Durante o meu estágio consultei vários resumos das caraterísticas dos medicamentos
(RCM) e o site de INFARMED para esclarecer dúvidas que surgiram com o exercer do
cargo de farmacêutico. Similarmente tive a oportunidade de consultar o FGP para
preparação de um manipulado.

2.
2.1

Gestão e administração da farmácia
Sistema informático

Atualmente a informatização é algo indispensável para uma boa gestão e racionalização
da atividade farmacêutica.
Na FP, o sistema informático adotado é o Spharm® da empresa SoftReis, que se encarrega
da instalação e manutenção do sistema, atualizando-o constantemente.
É uma ferramenta bastante útil e intuitiva, que permite efetuar uma variedade de processos
como atendimento ao público, gestão de stocks, gestão de validades, realização e receção
de encomendas, bem como, gestão de utentes, o que permite um acompanhamento dos
mesmos através dos registos de dispensa de medicamentos, entre outras potencialidades.
A nível de atendimento, o Spharm® apresenta, com grande utilidade, alertas de interações
entre os medicamentos prestes a ser vendidos, acesso rápido ao RCM dos mesmos e uma
segunda janela de “double-check” na dispensa de medicamentos com prescrição médica,
de modo a reduzir o número de erros.
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Cada funcionário da FP possui um código de acesso permitindo uma maior rastreabilidade
das atividades diárias.
Apesar do meu prévio conhecimento do sistema Spharm®, os primeiros dias do estágio
corresponderam a um período de reaprendizagem e aprofundamento do conhecimento das
competências do software.

2.2

Gestão de stock

Uma eficaz gestão do stock e o seu correto aprovisionamento são um ótimo ponto de início
para o bom funcionamento de uma farmácia, quer a nível financeiro quer a nível de
satisfação dos utentes.
Perante as amplas alterações que o setor farmacêutico sofreu recentemente, a correta
gestão de stock é um ponto fulcral na viabilidade económica da farmácia. Assim, é
necessária uma gestão racional do stock, tendo em atenção vários fatores envolvidos como
consumo médio e rotatividade dos produtos, previsão de falhas, condições de pagamento,
margem de lucro, descontos comerciais, bónus, número de entregas, entre outros.
O sistema Spharm® tem a excelente funcionalidade de permitir a verificação da entrada e
saída de produtos e análise da evolução de vendas.

2.3

Encomendas

2.3.1 Fornecedores
A FP tem como primeira linha de distribuidores a Cooprofar® e a Alliance Healthcare®.
Pontualmente são também efetuadas encomendas a Empifarma® e OCP®.
A escolha do fornecedor varia não só com os fatores referidos anteriormente, como com a
disponibilidade do produto em stock e horário de entrega.
A FP também atua diretamente com os laboratórios ou os seus representantes (delegados
de informação médica), efetuando encomendas de grandes volumes que proporcionam
melhores condições financeiras.

2.3.2 Realização de encomendas
A FP realiza 4 aquisições diárias de produtos, através do modem, aos fornecedores
referidos anteriormente, mediante a disponibilidade e interesse económico. Estas
encomendas diárias resultam de propostas geradas automaticamente pelo sistema
Spharm®, de acordo com os produtos vendidos desde a última encomenda, tendo como
base o stock mínimo e máximo. A proposta de encomenda que o sistema fornece tem que
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ser aprovada e, se necessário, alterada, sendo também importante prosseguir a verificação
do fornecedor a utilizar e suas respetivas bonificações.
As encomendas diretas aos laboratórios e/ou representantes efetuam-se por email,
telefone ou pessoalmente com o delegado, sendo realizadas quando se pretende adquirir
um grande volume de produtos ou quando existe rutura de stocks por parte dos
armazenistas ou para produtos sazonais.
Maioritariamente, as encomendas referidas anteriormente são suficientes para satisfazer
as necessidades da farmácia e seus utentes. No entanto, por vezes, surgem pedidos de
produtos que não existem no stock da farmácia por não terem rotatividade. Nestes casos,
a FP prossegue a realização de encomendas instantâneas via gadget (Cooprofar® e
Alliance Healthcare®) ou via telefónica (Cooprofar®, Alliance Healthcare® e Empifarma®).
No meu estágio, acompanhei várias vezes a elaboração e aprovação de encomendas
diárias e diretas. Pessoalmente, realizei inúmeras encomendas instantâneas, de modo a
satisfazer as necessidades dos utentes, durante o atendimento ao público.

2.3.3 Receção de encomendas
A receção e conferência de encomendas compreendem um conjunto de operações que
garantem que aquilo que é entregue à farmácia corresponde, de facto, ao que foi
encomendado. Todas as encomendas são acompanhadas de uma fatura em duplicado
(Anexo 3), com a identificação do fornecedor e do destinatário, o número da fatura, a data,
os produtos encomendados (nome, forma farmacêutica e dosagem) com o Código
Nacional Português (CNP) respetivo, a quantidade pedida e enviada (dependendo do
fornecedor), o preço de venda à farmácia (PVF), o imposto de valor acrescentado (IVA)
relativo a cada produto, o preço de venda ao público (PVP) e possíveis bonificações. No
caso de psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas, adicionalmente, os produtos
vêm acompanhados da requisição (Anexo 4), cujo original fica arquivado na farmácia e o
seu duplicado é devolvido ao fornecedor devidamente carimbado, datado e assinado pela
DT.
Na FP, o primeiro passo na receção é a confirmação de que a encomenda e respetivas
faturas são respetivamente dirigidas a esta farmácia, algo que ao longo do estágio reparei
que por vezes não acontecia, havendo faturas e produtos pertencentes a outras farmácias.
A fatura original é o documento utilizado em todo o processo de confirmação de receção
e, posteriormente arquivado para controlo da contabilidade. O duplicado é imediatamente
arquivado num local próprio, excetuando os duplicados de encomendas diretas aos
laboratórios, cujo duplicado e original são arquivados simultaneamente. No caso de
existirem medicamentos que necessitem acondicionados no frio estes devem ser
guardados no frigorífico o mais rapidamente possível.
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As encomendas realizadas via modem estão disponíveis no sistema Spharm®, para seu
acesso, utiliza-se o menu de receção de encomendas, escolhe-se o distribuidor e de
seguida, e após verificação e confirmação da mesma, seleciona-se “Importar Encomenda”.
Prossegue-se a leitura ótica dos CNP dos produtos, tendo sempre em atenção vários
fatores como validade, margem de comercialização, se a quantidade faturada corresponde
à quantidade enviada, se os produtos estão em condições adequadas, isto é, se as
embalagens não estão danificadas, se os produtos que necessitam de refrigeração foram
bem acondicionados durante o transporte e se os PVP apresentados na fatura
correspondem ao PVP marcado no produto. No caso de MNSRM, produtos veterinários,
dermocosméticos e outros que não detêm nenhum PVP inscrito na embalagem, a margem
é definida pela farmácia e o PVP é marcado na embalagem através de etiquetas. O PVP
destes produtos resulta da aplicação da margem sobre o PVF, estando sujeito ao IVA
respetivo.
Para finalizar a receção confirma-se o valor total da fatura, insere-se no sistema informático
o número da fatura e a data da encomenda.
As encomendas instantâneas e diretas (Anexo 5), não se encontram registadas no sistema,
sendo que a entrada dos produtos realiza-se chamando-os individualmente.
A conferência e receção de encomendas foi a primeira tarefa que realizei autonomamente
durante a primeira semana. Este período foi essencial para conhecer os produtos
existentes na farmácia, os seus nomes comerciais, conhecer as apresentações dos
medicamentos e aprender a localizar qualquer produto dentro da farmácia. Sempre que
possível realizei esta atividade.

2.3.4 Armazenamento de medicamentos
Depois de rececionados os produtos, procede-se à sua arrumação. Os medicamentos e
produtos de saúde são arrumados, tendo em conta as suas condições de conservação
(luminosidade, temperatura, humidade relativa e ventilação) e o espaço disponível na
farmácia. Na FP, os produtos são arrumados segundo a regra First-Expire, First-Out, ou
seja, organizam-se de modo a que os que têm um prazo de validade (PV) mais curto sejam
os primeiros a ser vendidos. Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) são
armazenados fora do alcance dos utentes sendo os MNSRM colocados em zonas de fácil
visualização para o utente.
Diariamente, é necessário repor e armazenar devidamente os produtos. Esta foi uma tarefa
que realizei ao longo de todo o meu estágio. Por vezes, com a existência de novos produtos
ou aquisição de genéricos diferentes é necessário criar lugar para os mesmos, quer nas
gavetas, quer noutros locais de armazenamento, pelo que otimizei o espaço de modo a
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organizar ou colocar todos os produtos, após aconselhamento com os outros elementos
da farmácia.

2.3.5 Devoluções
Por vezes, pode ser necessário fazer devolução de produtos que não foram encomendados
ou foram encomendados por engano, produtos danificados no transporte, produtos com
PV a expirar ou até produtos cuja recolha é solicitada pelo INFARMED.
O sistema Spharm® permite realizar devoluções, para tal, emite uma nota de devolução em
triplicado. O original e o duplicado são devidamente assinados e rubricados pela pessoa
que efetua a devolução e são enviadas ao fornecedor. O triplicado é arquivado na farmácia
até regularização do processo (Anexo 6). Na nota de devolução deve constar as seguintes
informações: identificação da farmácia, número da guia de transporte, código do produto,
quantidade devolvida, motivo da devolução e número da autoridade tributária.
Posteriormente, se o pedido for aceite o fornecedor/laboratório envia uma nota de crédito
(Anexo 7) ou procede à troca do produto. Caso não seja aceite, o produto volta a fazer
parte do stock ou caso não possa ser passível de ser vendido é dado como mercadoria
perdida.

2.4

Controlo de prazos de validade e verificação física de existências

O PV é a data a partir da qual o produto apresenta perdas de substância ativa superiores
a 10-15%, quando mantido em condições de armazenamento pré-definidas.
O controlo de prazos de validade é uma atividade realizada mensalmente na FP, em que
o sistema Spharm® possibilita a impressão de uma lista com todos os produtos cuja
validade expire nos próximos 6 meses (Anexo 8).
Tenta-se efetuar a devolução ao fornecedor/laboratório de todos os produtos com apenas
1 mês de validade. Aos produtos com validade compreendidas entre 2 a 6 meses, são
analisadas a evolução das vendas, de modo a decidir se estes são mantidos em stock ou
se prossegue com a sua devolução.
No caso de produtos abrangidos pelo protocolo da Diabetes Mellitus (DM) e de produtos
de uso veterinário, os processos têm de ser devolvidos com um PV restante de no mínimo
cinco meses.
Durante o meu estágio tive oportunidade acompanhar o controlo dos PV e de proceder à
verificação da existência física de alguns produtos, averiguando a quantidade em stock e
o PV dos mesmos.
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2.5

Gestão da faturação e receituário

As receitas médicas representam uma parte muito significativa da faturação da FP.
Para que esta receba o valor das comparticipações, a farmácia tem até o dia 10 do mês
seguinte que entregar as receitas médicas, para o Centro de Conferência de Faturas da
responsabilidade da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e até dia 6,
também do mês seguinte, as receitas dos diversos acordos para a Associação de
Farmácias de Portugal (AFP), de modo a serem conferidas e posteriormente ser pago à
farmácia o valor das comparticipações.

2.5.1 Processamento, conferência e faturação do receituário
A dispensa de medicamentos com receita médica há que ocorrer com bastante prudência
e atenção para aviar exatamente os medicamentos prescritos.
Na FP a conferência de receituário é feita quatro vezes por dia, de manhã, ao fim da manhã,
ao início da tarde e ao fim da tarde. Esta conferência deve passar pela verificação dos
parâmetros inscritos na receita e no seu verso durante o aviamento e tem como objetivo
detetar eventuais erros de dispensa que possam prejudicar os utentes, quer na saúde, quer
economicamente. Estes erros podem ser de variados tipos como validade expirada da
receita, dispensa de medicamentos com dosagem, quantidade e/ou forma farmacêutica
diferente à prescrita na receita médica, não atualização de preços, entidade de
comparticipação errada ou até erros inerentes à própria prescrição.
Após a dispensa, as receitas médicas são separadas de acordo com o plano de
comparticipação, de um modo sequencial e agrupadas em lotes de 30 receitas com a
respetiva fatura mensal.
No final de cada mês, os lotes são fechados emitindo-se os verbetes de identificação
carimbados e assinados que devem conter o nome e código da farmácia, mês e ano da
respetiva fatura, o tipo sequencial de lote, importância total do lote correspondente ao PVP,
importância total paga pelos utentes e a importância total dos lotes a pagar pelo Estado.
Sobre o conjunto dos lotes é emitido mensalmente, a relação-resumo dos lotes que contém
os seguintes elementos: nome e código da farmácia, mês e ano da respetiva fatura, dados
informativos discriminados por lotes e transcritos dos respetivos verbetes de identificação
[5,6].

2.5.2 Devolução de receituário
Por vezes as receitas podem não ser consideradas válidas pelas respetivas entidades por
erro de aviamento, alterações dos preços em vigor dos produtos ou PV da receita expirado,
falta de assinatura do utente, farmacêutico ou médico.
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As receitas médicas devolvidas que não se encontravam em conformidade podem ser
corrigidas no prazo de 60 dias e ser novamente enviadas à ACSS, que posteriormente
envia uma nota de crédito em nome da farmácia, caso aceite.

3.

Dispensa de medicamentos e produtos de saúde

Além da prestação de cuidados de saúde, a dispensa de medicamentos e de outros
produtos de saúde é a atividade principal da Farmácia de oficina. A dispensa engloba, não
só o ato de entrega dos medicamentos, como também a transmissão por parte do
farmacêutico ao utente de toda a informação oral e escrita necessária ao uso correto dos
medicamentos, adequando a linguagem e transmitindo confiança na informação fornecida.
Esta dispensa é um processo de grande responsabilidade e rigor que vai desde a validação
da prescrição médica ao aconselhamento sobre a posologia, interações terapêuticas,
cuidados especiais e duração de tratamento.
Os medicamentos para o uso humano são classificados consoante o seu perfil de
segurança e indicação terapêutica em MSRM e MNSRM.
No segundo mês de estágio iniciei a observação de atendimentos ao público, sendo que
foi nesse período que me foi explicado o método de funcionamento do sistema informático
ligado ao atendimento ao público, assim como os procedimentos para finalizar a venda.
Nesse mesmo mês, iniciei o atendimento ao público sempre com supervisão dos
profissionais da farmácia, evoluindo de forma gradual até me sentir confortável em
trabalhar de forma independente, contando, quando necessário, com a ajuda dos colegas
mais próximos. É no balcão da farmácia, perante os utentes, que se adquire a autonomia,
experiência e muitas outras competências. Inicialmente senti-me ligeiramente apreensivo
com medo de errar nesta tarefa de extrema responsabilidade, mas ao longo do tempo fuime integrando nesta realidade e com a prática fui perdendo qualquer receio que
inicialmente existia. Tive o cuidado de fazer atendimentos com uma linguagem simples,
clara e objetiva, evitando juízos de valor.

3.1

Medicamentos sujeitos a receita médica

Os MSRM são aqueles em que para serem dispensados necessitam de uma prescrição
médica, efetuada por quem tem autorização para prescrever. Segundo o artigo 114º do DL
n.º 176/2006, de 30 de agosto, estão sujeitos a receita médica os medicamentos que
preencham uma das seguintes condições:


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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Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados
com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se
destinam;



Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou
reações adversas seja indispensável aprofundar;



Destinem-se a ser administrados por via parentérica [7].

3.1.1 Prescrição médica
Para que ocorra a dispensa de MSRM, a receita médica deve ser analisada e validada. De
acordo com a legislação imposta pelo DL n.º 128/2013, de 5 de setembro, a prescrição
deverá ser efetuada via eletrónica e inclui obrigatoriamente a DCI da substância ativa, a
forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia. Nas situações em que o
medicamento não seja comparticipado pelo estado, em que não exista MG ou quando
apresentada uma justificação técnica com as respetivas menções, o médico pode incluir
na prescrição uma denominação comercial, por marca ou indicação do nome do titular da
AIM. São exceções a constar nas receitas:
a) Medicação com margem ou índice terapêutico estreito.
b) Intolerância ou reação adversa prévia.
c) Continuidade de tratamento superior a 28 dias.
A que referir que no caso da exceção a) e b) o farmacêutico só pode dispensar o
medicamento apresentado na receita médica, enquanto que na opção c) o utente pode
usufruir de exercer o seu direito de optar por um medicamento do mesmo Grupo
Homogéneo (GH), ou seja, com a mesma DCI, forma farmacêutica, dosagem e tamanho
de embalagem similares ao prescrito desde que sejam medicamentos com preço igual ou
inferior ao prescrito [8].
A prescrição eletrónica tem como objetivo aumentar a segurança de todo o processo de
dispensa de medicamentos como também facilitar a comunicação entre os vários
profissionais de saúde.
As receitas eletrónicas materializadas podem ter validade de 30 dias consecutivos após a
sua prescrição (Anexo 9) ou podem ser renováveis (Anexo 10), sendo emitidas até 3 vias,
tendo validade de 6 meses e destinando-se a tratamentos de longa duração e produtos de
autocontrolo da DM [9].
Em casos de falência informática, inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição ao
domicílio ou outros casos em que há prescrição de até 40 receitas por mês, a receita
eletrónica pode ser substituída por receita manual (Anexo 11) [9].
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Por cada receita médica só podem ser prescritos até 4 medicamentos, com um número
máximo de duas embalagens por medicamento. No caso de medicamentos em dose
unitária, podem ser prescritos até 4 embalagens iguais por receita [9].
O utente pode usufruir do direito de lhe serem dispensadas um número inferior de
embalagens às prescritas.
Em casos, em que não esteja mencionado a dosagem ou dimensão da embalagem, deve
ser dispensada a embalagem comparticipada de menor dosagem ou dimensão
respetivamente.
De forma a validar a receita eletrónica, o farmacêutico deve confirmar além das regras de
prescrição referidas anteriormente os seguintes elementos: número da receita,
identificação do prescritor, dados do utente (definindo o regime de comparticipação),
identificação do medicamento, posologia e duração do tratamento, comparticipação
especial (se aplicável, o despacho especial), número de embalagens, data de prescrição e
assinatura do prescritor. No caso das receitas manuais, acresce a identificação do local de
prescrição e a indicação da exceção que justifica o uso da receita manual. Outros
pormenores a observar são a presença de rasuras, diferentes caligrafias ou tipos de
caneta, número de embalagens que deve constar em número cardinal e por extenso, deve
conter o carimbo ou inscrição manual caso se trate de um consultório e/ou médico particular
e ainda a vinheta identificativa do médico prescrito [9].
Durante o início do meu atendimento ao público, e primeiro real contato com as receitas,
surgiram-me algumas dúvidas relativas aos organismos de comparticipação e aos
elementos de presença obrigatória numa receita para que esta fosse válida. Dúvidas as
quais foram esclarecidas com pesquisa de informação nos devidos locais, esclarecimento
por parte dos colegas e por prática diária.

3.1.2 Cedência de medicamentos
Após validação da receita, o farmacêutico procede à dispensa propriamente dita, devendo
verificar a quem esta se destina, confirmando a sintomatologia, existência de
contraindicações ou efeitos adversos relevantes, assim como preocupações especiais na
toma da medicação. É importante também perceber se o utente vai iniciar a terapêutica ou
se está a dar continuidade a um tratamento. Em ambos os casos, cabe ao farmacêutico
confirmar se o utente está familiarizado com o esquema terapêutico, explicando e
fornecendo toda a informação necessária para a utilização correta e racional do
medicamento. A informação a transmitir pode passar pelo simples ato de escrever a
posologia na caixa do produto.
Durante a dispensa dos medicamentos, procedia sempre à introdução do Código Nacional
Prescrição Eletrónica Médica (CNPEM) no sistema informático Spharm®, o que me
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permitiam ter acesso a todos os medicamentos que fazem parte do mesmo GH e
confirmação do stock dos mesmo na farmácia. Após a introdução do CNPEM, e na
ausência de exceção a) e b) questionava o utente sobre a preferência entre medicamento
de marca ou genérico, e em caso de genérico se tinha algum laboratório de eleição (a
utentes habituais tinha-se como prática ir diretamente a página de cliente verificar quais os
laboratórios que era comum dispensar, confirmando sempre com o utente se era sua opção
continuar com o mesmo laboratório). Posteriormente a recolha de medicamentos e
inserção dos mesmos no sistema, confirmava novamente todos os CNPEM e introduzia o
regime de comparticipação a aplicar, tendo o cuidado de verificar a existência de
comparticipações especiais abrangidas por DL ou Portarias que emprega uma
comparticipação especial para medicamentos específicos para determinadas patologias.
De seguida, procedia com a leitura do número da receita e inserção, caso aplicável, da
exceção.
Por fim, era impresso no verso da receita o documento de faturação, onde consta a
identificação da farmácia, o código do operador que realizou a venda, o preço total de cada
medicamento e o preço de referência, caso exista, o valor da comparticipação do Estado,
data da dispensa e a declaração do utente, devendo estas ser assinadas por quem levanta
a medicação, como forma de confirmação que os medicamentos foram dispensados
(Anexo 12). No verso do canto inferior esquerdo da receita médica rubricava o meu nome
e prosseguia com a entrega da guia de tratamento (Anexo 13) e fatura ao utente.

3.1.3 Regimes de comparticipação de medicamentos
A atual legislação prevê a possibilidade de comparticipação de medicamentos através de
um regime geral ou de um regime especial.
O regime especial abrange os utentes cujo rendimento anual total não excede 14 vezes a
retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato ou 14 vezes o indexante
de apoios sociais em vigor, enquanto o regime geral abrange os restantes utentes do
Sistema Nacional de Saúde (SNS) [10].
O Decreto-Lei n.º 118/92, de 25 de junho, determina o regime de comparticipação do SNS
no preço dos medicamentos. A comparticipação é feita sobre o PVP e é diferente mediante
o escalão a que pertence o medicamento, que, por sua vez, depende do grupo terapêutico
do fármaco [10].
Como já referido anteriormente, alguns medicamentos, usados em determinadas
patologias como Doença de Alzheimer, Artrite Reumatoide e Psoríase tem comparticipação
especial (variável como a patologia, mas que pode atingir os 100%). Para assegurar o
cumprimento do regime especial, o médico prescritor deve mencionar na receita o diploma
correspondente, que só pode ser usado pelo médico da especialidade [10].
14

Nos produtos destinados ao autocontrolo da DM (agulhas, seringas, lancetas e tiras-teste)
existe um protocolo específico de comparticipação. O protocolo da diabetes comparticipa
em 85% do PVP as tiras-teste e em 100% do PVP as agulhas, seringas e lancetas [11].
Os PVP dos medicamentos manipulados são calculados pela farmácia e podem conter
uma comparticipação de 30%, de acordo com o DL nº106-A/2010, consoante se encontre
na lista a aprovar anualmente [12].
Além destas, existem diversas entidades responsáveis pela comparticipação dos
medicamentos independentes do SNS. Exemplo disso é o SAMS (Serviço de Assistência
Médico Social) e CGD (Caixa Geral de Depósitos).
Nestes casos, para além do procedimento habitual, o utente deve comprovar o seu
benefício através da apresentação do cartão de beneficiário, que deve ser fotocopiado,
assim como a receita, para que, no fecho da faturação possa ser enviado ao respetivo
organismo de complementaridade.
Durante o estágio, fui contatando com os diferentes subsistemas de saúde, assim como
com os códigos que lhes estão atribuídos.

3.1.4 Medicamentos genéricos e sistema de preços de referência
O DL n.º 176/2006, de 30 de agosto, estabelece como genérico, o medicamento com a
mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma
farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido
demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados. O mesmo DL estipula que o
MG deve ser identificado pelo seu nome, seguido da dosagem, da forma farmacêutica e
da sigla "MG", que devem constar do seu acondicionamento secundário [13].
O sistema de preços de referência foi introduzido pelo Estado Português e está legislado
pelo DL nº270/2002, de 2 de dezembro. A comparticipação do Estado tem como base um
sistema de preços de referência, que é aplicado a todos os medicamentos comparticipados
que são divididos consoante o seu GH. Para cada GH existe um preço de referência que
é definido tendo em conta a média dos cinco medicamentos mais baratos do respetivo
grupo. Este valor é subtraído ao PVP do medicamento a ser dispensado. Trimestralmente
são revistos os preços dos medicamentos, podendo levar a alteração na sua
comparticipação [14].
Ao longo do meu estágio, enquanto ao balcão, presenciei a existência de muitas dúvidas
por parte dos utentes quantos aos genéricos, as quais tentei sempre esclarecer com
linguagem apropriada. Entre as dúvidas, as mais comuns eram: “Qual a diferença entre o
MG e o de marca?” e “Qual a razão de haver uma diferença tão considerável de preço se
tem o mesmo efeito?”.
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3.1.5 Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes
Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes (MPE) quando utilizados corretamente
e de acordo com prescrição médica, tem inúmeros benefícios na saúde do utente, no
entanto, apresentam alguns riscos, podendo induzir tolerância, e até dependência, quer
física quer psíquica bem como os riscos de sobredosagem (overdose).
Por essas razões, mas também pelo facto de estarem associados ao tráfico e consumo por
toxicodependentes, estão sujeitos a normas especiais de prescrição impostas pelo DL n.º
15/93, de 22 de janeiro (alterado pela Lei n.º 22/2014, de 28 de abril) [15-17].
Assim sendo, no ato de dispensa, o sistema informático propõe que sejam recolhidos um
conjunto de dados: número da receita, número e nome do médico prescritor, nome e
morada do doente, nome, idade, morada e nº e data de emissão do bilhete de
identidade/cartão de cidadão do adquirente. Todos estes dados são impressos no verso
da receita médica. Depois de terminada a venda, no caso de ser uma receita manual, são
impressos dois registos de saída destes medicamentos, um é enviado para o INFARMED,
enquanto que o outro é arquivado na farmácia pelo um período mínimo de 3 anos. Nas
receitas eletrónicas, o envio-o da informação da venda é realizado automaticamente, sendo
impresso um único documento para arquivação na farmácia [15-17]. Mensalmente, é
enviado para o INFARMED o mapa de entrada e saídas destes medicamentos.
No decurso do estágio tive a chance de efetuar por várias vezes a dispensa de MPE.

3.1.6 Manipulados
A Portaria nº 594/2004, de 2 de junho, define como medicamento manipulado qualquer
fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de
um farmacêutico” [18].
No caso de o medicamento manipulado ser preparado segundo as indicações
compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário trata-se de um preparado oficinal.
Quando a fórmula qualiquantitativa vem inscrita na receita médica com a indicação
“manipulado”

ou

a

sigla

“F.S.A”

(fac

secundum

artem”

ou

“Faça

segundo

a arte”) trata-se de uma fórmula magistral [18].
A FP produz apenas um leque restrito de medicamentos manipulados, dos quais eu tive a
oportunidade de realizar por duas vezes a fórmula magistral refente a “Pomada de enxofre
a 5%”.

3.1.7 Venda suspensa
Por vezes, existem certas situações em que o utente por diversos motivos não conseguiu
obter receita médica para a sua doença crónica, como por exemplo, a DM e hipertensão.
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Nestes casos, e após confirmação nos registos de uma venda prévia com receita médica,
a FP permite a realização de venda suspensa aos clientes habituais, de modo a que estes
não tenham necessidade de interromper o seu tratamento. Nestas condições, o utente
compromete-se a posteriormente trazer a respetiva receita médica a farmácia.
A venda suspensa pode também ser utilizada no caso de o utente não querer que o
farmacêutico lhe dispense, naquele momento, todos os medicamentos prescritos na
receita.

3.2

Medicamentos não sujeitos a receita médica

Os MNSRM são todos os medicamentos que não preencham qualquer uma das condições
que definam os MSRM. Estes têm como objetivo tratar ou atenuar problemas de saúde de
menor gravidade que não justifiquem uma deslocação ao médico [8].
A farmácia é por muitas vezes o primeiro local que os utentes procuram na resolução dos
seus problemas, pela confiança nos conhecimentos e experiência do farmacêutico como
profissional de saúde, assim como pela facilidade de acesso e rápido atendimento.
Assim sendo, o farmacêutico tem um papel muito importante, devendo exercer a sua
função com plena consciência das suas ações, podendo dispensar MNSRM, bem como
indicar medidas não farmacológicas ao utente. Cabe também ao farmacêutico identificar
casos de maior gravidade, que necessitem de intervenção médica.

3.2.1 Indicação terapêutica
O farmacêutico antes de efetuar a indicação terapêutica e dispensar qualquer MNSRM,
deve questionar o utente, conseguindo a maior quantidade possível de informação, de
modo a otimizar os seus conselhos.
A indicação terapêutica foi a tarefa mais desafiante que realizei ao longo do estágio. Ao
atender os utentes procurava saber todos os sintomas e sinais, problemas de saúde
relevantes, medicação habitual e, se fosse o caso, que outras medicações o utente já havia
tentando para resolver o respetivo problema. Após adquirir a informação necessária,
selecionava o medicamento mais apropriado as circunstâncias, informando o utente da
posologia, duração do tratamento, tal como outras medidas não farmacológicas. Em certas
situações, alertava o utente de que, se após determinado tempo não ocorresse melhorias,
seria necessária observação de um médico.
As ocorrências mais habituais com que me deparei foram casos de febre, tosse, dor de
garganta e rouquidão, constipação e gripe, rinorreia e congestão nasal, diarreia e
obstipação, herpes labial e afeções oftálmicas.
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3.2.2 Automedicação
A automedicação é a instauração de um tratamento medicamentoso por iniciativa própria
do doente, sem recorrer a qualquer profissional de saúde, sendo da responsabilidade do
mesmo a escolha do medicamento a utilizar [19].
O farmacêutico tem a responsabilidade de nestas situações avaliar as necessidades do
utente, orientando-o, ou não, para a utilização do medicamento, podendo sugerir outros
mais próprios. Cabe também ao farmacêutico fornecer toda informação adequada ao
utente para que a automedicação deste seja realizada segundo o uso racional do
medicamento [19].
Durante o estágio, observei vários casos de automedicação incorreta, tais como pedidos
de antibióticos para o tratamento da gripe, constipação e dor de garganta. Nestas
situações, tentava alertar o utente para os riscos de resistências associados ao uso
continuado

de

antibióticos,

sugerindo

outras

medidas

farmacológicas

e

não

farmacológicas. Reparei também no uso desmedido de algumas classes de medicamentos
como descongestionantes nasais com anti-histamínicos e laxantes. Nestes casos tentava
esclarecer os utentes que o uso destes medicamentos deve ser limitado e proponha outras
alternativas para resolver o problema.

4.

Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos

De acordo com o DL nº 115/2009, de 18 de maio, produto cosmético é qualquer substância
ou preparação destinada a ser colocada em contacto com as diversas partes superficiais
do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e
órgãos genitais externos, dentes e mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou
principalmente, os limpar, perfumar, modificar o aspeto, proteger, manter em bom estado
ou de corrigir os odores corporais” [20].
A crescente preocupação com os cuidados da pele e beleza por parte da população, tem
promovido um progressivo aumento na procura de estes tipos de produtos. Como resposta,
as farmácias têm vindo a apostar cada vez mais neste tipo de produtos.
Na FP, existe uma grande variedade de gamas de produtos de dermofarmácia, cosmética
e higiene, sendo que a maior parte está exposta em lineares na área de atendimento. De
modo a realizar um aconselhamento mais direcionado ao utente, o farmacêutico deve
conhecer as principais diferenças e semelhanças entre os produtos das diferentes marcas.
Durante o meu estágio tive oportunidade de verificar que, dentro destes produtos, os mais
solicitados são: hidratantes faciais e corporais, produtos antirrugas, champôs e produtos
para higiene dentária e bucal.
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5.

Nutrição específica

O DL nº 74/2010, de 21 de junho, define géneros alimentícios destinados a uma
alimentação especial os géneros alimentícios que, devido à sua composição especial ou a
processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo
corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e comercializados com a
indicação de que correspondem a esse objetivo [21].
Esta alimentação destina-se a satisfazer as necessidades nutricionais de pessoas cujo
processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontre perturbado, pessoas em
condições fisiológicas especiais e latentes ou crianças de pouca idade saudáveis [21].
Na FP, os produtos mais solicitados são os destinados a alimentação infantil,
nomeadamente farinhas variadas, com ou sem glúten, e leites, sendo a Nutriben® e
Nutricia® as marcas com maior número de vendas.

6.

Suplementação alimentar

Os suplementos alimentares são preparações destinadas a complementar o regime
alimentar normal. Existe uma variada gama de produtos para diferentes fins, como
aumento do desempenho físico, suplementação vitamínica, aumento da concentração e
memória, fortalecimento das articulações, entre outros.
Na dispensa de suplementos alimentares, o farmacêutico deve efetuar uma avaliação
crítica das necessidades do utente, de forma a melhor a aconselhar o melhor suplemento
para a sua situação.
Durante o meu estágio, os suplementos que mais dispensei foram os indicados para
aumento da concentração, memória, e desempenho físico.

7.

Produtos e medicamentos de uso veterinário

De acordo com o DL nº 184/97, de 26 de julho, medicamento veterinário é todo o
medicamento destinado aos animais para o tratamento e prevenção das doenças e dos
seus sintomas [22].
A FP contém um setor dedicado a medicamentos de uso veterinário. Sendo esta farmácia
situada numa zona urbana, os medicamentos de uso veterinário de maior procura são, em
especial, os antiparasitários externos e internos dirigidos a animais de estimação, como
cães e gatos. Nestes é necessário questionar o utente sobre o peso do animal.

8.

Dispositivos médicos

Os dispositivos médicos são importantes instrumentos de saúde que incluem um vasto
conjunto de produtos, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado

19

por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser
apoiada por esses meios [23].
No meu período de estágio, os dispositivos médicos que tiveram maior procura foram
compressas esterilizadas, artigos de penso, ligaduras, adesivos, seringas com e sem
agulha, material ortopédico, testes de gravidez e termómetros.

9.

Farmacovigilância

A farmacovigilância é a atividade de saúde pública, que tem como fim a monotorização da
segurança e avaliação de problemas relacionados com reações adversas a medicamentos
(RAM), que não foram observados durante o período de ensaios [24].
Sempre que surjam RAM, estas devem ser reportadas ao Sistema Nacional de
Farmacovigilância para que sejam sujeitas a avaliação cientifica, tratamento e
processamento, no sentido de serem implementadas medidas de segurança adequadas
de forma a minimizar os riscos associados a utilização dos medicamentos [24].
A farmacovigilância é uma responsabilidade partilhada por todos os profissionais de saúde,
bem como do utente.
Durante o meu estágio não observei ou reportei qualquer RAM.

10.

Outros serviços prestados pela farmácia

O papel da farmácia não passa só pelo aconselhamento e dispensa de produtos de saúde,
como também pela promoção da saúde, prevenção da doença, educação e informação do
doente. Neste sentindo, a FP disponibiliza vários serviços no sentido de promover a saúde
e o bem-estar dos utentes da comunidade onde se encontra inserida.

10.1 Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos
A determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos é um serviço indispensável para
monotorização e diagnósticos de determinadas patologias.
A realização de procedimentos neste âmbito, acontece quando solicitado por parte do
utente ou o farmacêutico achar conveniente a sua execução. É necessário previamente
um diálogo com o utente no sentido de confirmar se este se encontra nas condições
necessárias à sua realização.

10.1.1 Pressão arterial
A hipertensão arterial é atualmente uma das patologias que mais afeta os portugueses. No
entanto, presume-se que só cerca de 50% destes estejam diagnosticados. Sendo a
hipertensão arterial um dos principais fatores de risco para o aparecimento de doenças
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cardiovasculares, a monotorização deste parâmetro apresenta um relevo extremamente
importante [25].
Na FP, a determinação da PA é um processo bastante comum, realizado várias vezes ao
dia. Este processo ocorre com recurso a um aparelho automático, que mede a pressão
arterial e a pulsação por minuto da pessoa no pulso esquerdo.
Durante o meu estágio, os utentes requisitaram-me várias vezes a determinação da PA.
Quando tal acontecia, dialogava com o utente para perceber se este necessitava de
descansar primeiro, de modo a normalizar a sua pulsação e respiração. Imediatamente
antes à medição, ajudava o utente a introduzir de forma correta o pulso no aparelho
automático, informando que durante a medição não podia se mexer ou falar.
Após o resultado, informava o utente não só do valor, mas também do significado prático
do mesmo. Por fim, discursava com o utente tentando perceber se este era hipertenso, se
era habitual monitorizar a PA, se consumiu café ou algum outro estimulante ou se realizava
algum tipo de medicação com o objetivo de realizar um aconselhamento mais
personalizado.

10.1.2 Glicémia
A determinação da glicémia é essencial para controlo e diagnóstico da DM, assim como
casos de hipoglicémia. Para efetuar uma avaliação correta e com valores reprodutíveis é
necessário que o utente se encontre num regime de jejum de pelo menos 8 horas. Se não
for o caso, avaliação do resultado deverá ter em conta esta situação.
De modo a garantir a segurança quer do farmacêutico quer do utente, durante o processo
deverá utilizar-se luvas lancetas esterilizadas, algodão e um produto desinfetante.
O primeiro passo da determinação da glicémia é verificar se as tiras são adequadas ao
aparelho de medição. Após o aparelho estar pronto, desinfeta-se o dedo (normalmente
com álcool etílico a 70%), utiliza-se uma lanceta descartável para picar, sendo utilizado
sangue capilar para a determinação. No final, a lanceta, bem como, as tiras são rejeitadas
em contentor próprio para posteriormente serem encaminhados para inceneração.
Ao longo do estágio procedi a medição da glicémia por várias vezes, sendo que os
principais utentes deste serviço eram diabéticos diagnosticados que queriam efetuar a
monotorização da glucose no sangue. Tive também um caso específico de uma jovem de
20 e poucos anos, que obteve um valor elevado de glicémia em jejum (228 mg/dl). Após
diálogo com esta, percebi-me que a utente vinha a sofrer de sintomas caraterísticos da
diabetes a alguns dias, como polidipsia e poliúria. Após questionar a utente sobre historial
familiar, esta confirmou ter parentes diagnosticados com DM tipo 1. Como tal, recomendei
dirigir-se o mais brevemente possível ao médico.
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Durante o mês de março, efetuou-se um rastreio à glicémia. Neste rastreio efetuei panfletos
(Anexo 14) para distribuir aos vários utentes e um convite com um pequeno texto referente
à DM que foi colocado na página de facebook da farmácia (Anexo 15).

10.1.3 Triglicerídeos e colesterol total
A dislipidemia é um dos fatores de risco mais importante da aterosclerose e é a principal
causa de morte nos países desenvolvidos, incluindo Portugal. Como tal, a monotorização
do perfil lipídico no sangue é muito importante para detetar e evitar a evolução de certas
patologias.
Na FP, a medição destes parâmetros não é tão habitual quanto a determinação da glicemia
no sangue, no entanto, tive a oportunidade de realizar este controlo por várias vezes ao
longo do estágio.
Antes de realizar a medição dos triglicerídeos, perguntava sempre ao utente se este se
encontrava em jejum, de preferência 12 horas, sendo este um parâmetro que varia
significativamente com a ingestão de alimentos.

10.1.4 Peso, altura, índice de massa corporal e percentagem de gordura
corporal
O aparelho automático que realiza a medição da PA, tem como outras funcionalidades a
medição do peso, altura, IMC e percentagem de gordura corporal. É especialmente
importante nos últimos dois explicar ao utente o seu significado prático.

10.2 Dispensador semanal de medicamentos
A FP disponibiliza o serviço de preparação de dispositivos de dispensação semanal de
medicamentos. É um serviço personalizado que tem como público alvo doentes
polimedicados com um grau de autonomia em relação à toma de medicamentos reduzido
ou limitado. A medicação semanal do utente é separada em quatro tomas diárias:
“Pequeno-almoço”, “Almoço”, “Jantar” e “Deitar”, cada um com um compartimento
individualizado e selado e devidamente ilustrado para utentes analfabetos.
Durante o meu estágio voluntariei-me para a realização deste serviço.

10.3 VALORMED
A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade da gestão
dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso [26].
Com o intuito de promover a sensibilização dos utentes para as boas práticas ambientais,
a FP procede a recolha de medicamentos fora de prazo ou medicamentos que o utente já
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não utiliza, assim como embalagens vazias. Estes são colocados em contentores do
VALORMED, que quando completo é selado, pesado e preenchida a documentação
necessária, em que o original é transportado junto com o contentor e o duplicado se
mantém na farmácia [26].

10.4 Consultas de nutrição
Como referido anteriormente, a FP dispõe de consultas de nutrição sendo este serviço
disponibilizado mediante marcação prévia, e realizado por um profissional credenciado e
habilitado a exercer a função.

10.5 Administração de injetáveis
A Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro, incluí a administração de vacinas não
incluídas no Plano Nacional de Vacinação, como um dos serviços farmacêuticos de
promoção da saúde e do bem-estar dos utentes que as farmácias podem realizar [27].
Os injetáveis podem ser administrados por farmacêuticos que possuam na sua formação
o curso de administração de injetáveis e do curso de suporte básico de vida.
Na FP, existem vários colaboradores legalmente capazes de prestar este serviço.
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Parte 2
Caso de estudo 1- Diabete Mellitus
1.

Objetivos

O número de doentes em Portugal diagnosticados com DM tendo vindo a aumentar ao
longo dos anos [28].
Durante o meu estágio, enquanto ao balcão, foram inúmeros os atendimentos que efetuei
a utentes que sofriam desta doença crónica, sendo que em alguns destes casos, tive a
oportunidade de realizar e acompanhar a monotorização dos níveis de glicémia, seguindo
a evolução clínica e respetivo controlo da patologia. Foi durante este acompanhamento,
que me foi possível observar que a maioria destes utentes não possui informação suficiente
sobre a sua condição, não conseguindo afirmar que tipo de DM lhe foi diagnosticado, que
sintomas a estar alerta, que medidas não farmacológicas pode realizar ou que
complicações podem surgir da evolução desta patologia.
Foi neste âmbito que, juntamente com a DT, decidi realizar o caso de estudo sobre a DM.
Ao longo deste trabalho é abordado os diferentes tipos de DM, a fisiopatologia, os sintomas
mais habituais, o diagnóstico, o tratamento farmacológico e não farmacológico, assim como
as complicações que podem surgir da diabetes.
De modo a educar os utentes da farmácia, tentei fazer-lhes chegar esta informação através
de elaboração de um panfleto informativo, realizando simultaneamente um rastreio à
glicemia.

2.

Introdução

A DM, ou simplesmente diabetes, é um conjunto de doenças crónicas caracterizadas pelo
aumento dos níveis de glucose no sangue, resultante da inabilidade do organismo em
produzir ou utilizar devidamente a insulina.
A hiperglicemia está diretamente associada a um aumento do risco de desenvolvimento de
diversas patologias como nefropatia, neuropatia ou acidente vascular cerebral (AVC), com
diminuição da qualidade e esperança de vida do doente [29].
O número de doentes diabéticos tem vindo a aumentar ao longo dos últimos,
especialmente nos países desenvolvidos, em consequência da transição dos hábitos
alimentares e do aumento de estilo de vida sedentária [30]. Em 2014, a prevalência da
diabetes em adultos (maiores de 18 anos de idade) era de 9%, estimando-se que em 2030
seja uma das principais causas de morte a nível mundial [31,32].
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3.

Fisiologia: produção de insulina e sua ação na homeostasia da

glucose
Os Ilhéus de Langerhans são um conjunto especial de células no pâncreas, constituídas
por:


Células α, produtoras de glicagina.



Células β, produtoras de insulina.



Células δ, produtoras de somatostatina.



Células PP, produtoras do polipeptídeo pancreático [33].

A insulina e a glicagina são hormonas antagonistas, tendo uma secreção recíproca
(aumento da secreção da insulina corresponde a diminuição da secreção de glicagina e
vice-versa), e são as principais responsáveis pelo controlo de influxo e efluxo de nutrientes
após as refeições [34].
A síntese de insulina nas células β, começa pela produção de uma préprohormona de
elevado peso molecular, a préproinsulina, cuja clivagem dá origem a próinsulina. A
próinsulina é constituída por 3 diferentes porções: a cadeia A e a cadeia B ligadas entre si
pelo peptídio-C. Durante a fase de maturação de vesículas secretórias, a próinsulina é
convertida em insulina por protéases específicas, em que ocorre clivagem e libertação do
peptídeo-C e união das cadeias A e B por ligações de dissulfureto [34-36].
O transporte de glucose para dentro das células é realizado por um conjunto específico de
transportadores designados por GLUT. O GLUT1, expresso em vários tipos de tecidos, é
responsável pelo uptake basal de glucose, sendo este processo não dependente de
insulina [34].
Quando existe um excesso de glucose no sangue, ocorre uptake pelo transportador GLUT2
existente nas células β. No interior das células β, a glucocinase procede a fosforilação da
glucose em glucose-6-fosfato (funcionando como o sensor da glucose). A glicólise e o
metabolismo mitocondrial geram adenosina trifosfato (ATP), aumentando a razão
ATP/Adenosina Difosfato (ADP), o que leva ao fecho dos canais de potássio, resultando
na despolarização da membrana plasmática. Como consequência, os canais de cálcio
dependentes de voltagem abrem-se ocorrendo um influxo de cálcio que ativa a libertação
de insulina por exocitose [34,37].
A insulina tem como alvo um recetor composto por duas cadeias α e duas cadeias β,
contendo um domínio intrínseco de tirosina cinase. A ligação da insulina às subunidades α
leva a ativação desse domínio intrínseco, provocando uma cascata de ativações e
alterações de mensageiros intracelulares, que resulta na fusão do GLUT4 com a
membrana celular. O GLUT4 permite a captura de glucose para o interior das células do
tecido adiposo e do músculo esquelético, diminuindo as concentrações de glicémia para
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valores normais. Quando os níveis de insulina descem, todo este processo é revertido,
sendo o GLUT4 removido por endocitose e armazenando em vesiculas intracelulares para
posterior uso [34,37].
A secreção de insulina também pode ser estimulada pelas incretinas (peptídeo semelhante
à glicagina-1 (GLP-1) e peptídeo inibidor gástrico (GIP)). As incretinas são hormonas
produzias pelas células enteroendócrinas minutos após a refeição [33].

4.

Tipos de Diabetes

A primeira classificação da diabetes amplamente aceite surgiu em 1980. Um comitê de
especialistas propôs 2 grandes classes de diabetes, designadamente a DM insulinadependente ou tipo 1 e DM não insulina-dependente ou tipo 2. Outros tipos de diabetes
como diabetes gestacional foram também incluídos [38].
Atualmente a classificação da DM, não é realizada segundo a necessidade da utilização
de insulina no tratamento, mas sim segundo a etiologia da doença e das circunstâncias
presentes na altura do diagnóstico [39,40].

4.1

Diabetes Mellitus tipo 1

A DM tipo 1 representa aproximadamente 10% de todos os casos de diabetes. Apesar de
poder afetar pessoas de todas as idades, a maioria dos indivíduos é diagnosticado entre
os 4 e os 5 anos ou durante a adolescência e inicio da idade adulta [41].
Carateriza-se como uma doença crónica autoimune em que há destruição seletiva das
células β. Após a deterioração natural das células β, os seus antigénios podem ser
capturados pelas células dendríticas, que na presença de citocinas pro-inflamatórias
libertadas em situações de stress (como ativação anormal de neutrófilos por parte dos
restos celulares das células β), podem ser utilizados para ativar os linfóticos CD4. Os
linfócitos CD4 podem prosseguir com a destruição das células β por produção de citocinas
e espécies reativas de oxigénio, como podem produzir anticorpos específicos para se
ligarem à superfície das células β, para posterior destruição pelos linfócitos CD8 [41].
A cetoacidose é a principal manifestação dos diabéticos tipo 1. Na ausência de insulina,
existe um aumento do catabolismo lipídico resultante da metabolização dos ácidos gordos
de cadeia longa em corpos cetónicos como acetona, ácido aceto-acético e ácido bhidroxibutírico. Devido ao pH sanguíneo, estes compostos são ionizados originando um
afluxo de iões de hidrogénio e uma acidose, que na ausência de tratamento pode levar a
coma cetoacidótico e morte. [42]
Por adição, na ausência de insulina, as funções das células α estão comprometidas,
verificando-se uma libertação excessiva de glicagina, acentuado a hiperglicemia existente
e os respetivos efeitos metabólicos.
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A genética e o historial familiar de diabetes tipo 1 são os principais fatores de risco desta
condição, sendo que só muito raramente é causada por anomalias causadas em único
gene. A DM tipo 1 é habitualmente associada a outras condições autoimunes, tais como a
doença de Addison e a doença celíaca [41,43].

4.2

Diabetes Mellitus tipo 2

DM tipo 2 é a forma predominante da diabetes, representando cerca de 90% de todos os
casos da diabetes [41].
É uma doença heterogénea que surge da combinação de fatores quer genéticos, quer
ambientais, que resulta em alterações das funções normais das células β e/ou da
sensibilidade dos tecidos à insulina. Os principais fatores de risco ambientais são o
sedentarismo, a obesidade, o stress, a pressão arterial alta e idade superior a 45 anos [44].
A maioria dos diabéticos tipo 2 são obesos, no entanto, inicialmente não se suspeitava da
relação entre a diabetes e a gordura. Hoje em dia, conhece-se as propriedades endócrinas
do tecido adiposo, assim como a sua capacidade de libertar moléculas que interferem com
o metabolismo da glucose e insulina, ganhando especial relevo na prevenção da diabetes
a luta contra a obesidade [44].
A hiperglicemia resultante da diabetes tipo 2 normalmente não necessita de administração
de insulina para evitar casos de cetoacidose, sendo controlada na maioria dos casos com
hipoglicemiantes orais [45].

4.3

Diabetes Mellitus Gestacional

A diabetes Mellitus gestacional (DMG) é definida como uma intolerância à glucose que
aparece ou é reconhecida pela primeira vez durante a gravidez, e termina após o parto
[46].
Os fatores de risco incluem idade superior a 25 anos, história familiar de diabetes, IMC
superior a 25 e desenvolvimento de DMG numa gravidez anterior [46].
A DMG está associada a consequências como parto prematuro, morbilidade pós-natal do
bebé, macrossomia fetal, pré-eclampsia, infeções urinárias na grávida, assim como risco
aumentado de desenvolver DM tipo 2 [46].
De modo a evitar estas complicações é necessário diagnosticar a DMG o mais
precocemente possível, e desta forma, em Portugal o rastreio à DMG tem caráter
obrigatório [47].
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4.4

Outros tipos de Diabetes Mellitus

O aparecimento da diabetes não se restringe unicamente às causas já mencionadas,
existindo uma variedade de razões para o desenvolvimento da patologia.

Defeitos genéticos da ação da insulina
Apesar de raras, podem ocorrer mutações nos genes que codificam a insulina ou nos
próprios recetores. Quando tal acontece, a insulina perde a capacidade de ser ligar ao seu
recetor, deixando de exercer o seu efeito [39,40].
Defeitos genéticos das células β
Existem várias formas de diabetes que resultam de defeitos monogénicos das células β.
Estes tipos de diabetes caracterizam-se maioritariamente por defeitos na secreção de
insulina, como resultado de mutações na glucocinase, fatores de transcrição ou DNA
mitocondrial [39,40].
Patologias do sistema endócrino
Existem várias hormonas com efeitos contrários à insulina, como o cortisol e a epinefrina.
O excesso destas hormonas em determinadas patologias endócrinas (como síndrome de
Cushing) pode levar ao desenvolvimento de diabetes [39,40].
Infeções
Alguns vírus estão associados com a destruição das células β, como o Rubella virus e
Coxsackie B vírus [39,40].
Doenças do pâncreas exócrino
Qualquer processo que envolva dano pancreático pode resultar em diabetes por destruição
das células β. Condições como a fibrose cística e hemocromatose estão associadas ao
aparecimento de diabetes [39,40].
Químicos e fármacos
Em indivíduos predispostos à diabetes, certas substâncias como glucocorticoides
sintéticos e ácido nicotínico podem afetar a resistência à insulina ou a sua secreção [39,40].

5.

Sintomas

Os sintomas da diabetes resultam de complicações agudas causadas pela hiperglicemia.
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Quando os níveis de glucose no sangue estão muito superiores ao normal, a filtração
glomerular de glucose é maior que a capacidade de reabsorção do tubo renal, havendo
eliminação de glucose na urina (glicosúria) [48].
A presença de glucose na urina provoca um aumento da pressão osmótica, e como
consequência, o rim inibe a reabsorção de água, aumentando o volume de urina produzida
(poliúria). De forma a compensar pela excessiva perda de fluidos, ás células perdem água
por osmose. Isto causa desidratação destas células, o que resulta na sensação de sede
(polidipsia) [48].
A fatiga e perda de peso são outros sintomas habituais da diabetes. A glucose, em casos
normais, é uma das principais fontes de energia utilizada pelas células. Mas como
explicado anteriormente, a captura de glucose para o interior das células é um processo
que está debilitado ou inexistente nos diabéticos. Como tal, as células procedem a outras
formas de obter energia como a digestão de proteínas e metabolização de ácidos gordos
de cadeias longas [49].
A hipertensão e a diabetes são duas doenças, que normalmente estão associadas. Ambas
partilham muitos dos fatores de risco, assim como, alguns do mecanismo da fisiopatologia
como inflamação e stress oxidativo [50].
A hiperglicemia também origina acumulação de líquido nos vasos sanguíneos existentes
nos olhos, com formação de um edema que provoca a característica visão turva dos
diabéticos [51].

6.

Diagnóstico

Segundo a Norma 002/2011 da Direção Geral de Saúde, o diagnóstico da diabetes é
realizado com base nos seguintes valores e parâmetros para o plasma venoso:


Glicémia em jejum igual ou superior a 126 mg/dl. Ou



Glicémia ocasional igual ou superior a 200 mg/dl juntamente com sintomas clássicos
da diabetes. Ou



Glicémia igual ou superior a 200 mg/dl às 2 horas, na prova de tolerância à glucose oral
(PTGO) com 75g de glucose. Ou



Hemoglobina glicada A1c igual ou superior a 6,5% [52].

Em pessoas assintomáticas, um único valor anormal de glicémia em jejum ou de
hemoglobina glicada A1c não é suficiente para o diagnóstico da diabetes. Nestes casos,
deve-se voltar a realizar o teste passado uma a duas semanas, de forma a confirmar os
valores anteriores [52].
No diagnóstico da diabetes aconselha-se utilizar só um dos parâmetros acima referidos.
Em eventuais casos, de análise simultânea de hemoglobina glicada A1c e glicémia em
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jejum, se os valores forem discordantes, deve-se prosseguir com a repetição da análise do
parâmetro com o valor anormal [52].

A Norma 002/2011 da Direção Geral de Saúde prevê também os valores e parâmetros
para o diagnóstico de categorias de risco de desenvolvimento de diabetes como a anomalia
da glicémia em jejum (glicémia em jejum igual ou superior a 110 mg/dl e inferior a 126
mg/dl) e tolerância diminuída à glucose (glicémia às 2 horas igual ou superior a 140 mg/dl
e inferior a 200 mg/dl na PTGO) [52].

Como referido anteriormente, o rastreio a DMG é obrigatório.
Na primeira consulta da gravidez, analisa-se a glicémia em jejum em sangue venoso,
confirmando a DMG se o valor for igual ou superior 92 mg/dl e inferior a 126 mg/dl. Caso
não se confirme nenhum tipo de diabetes com este exame, ou seja, o valor de glicémia em
jejum encontrava-se inferior a 92 mg/dl, às 24-28 semanas de gestação deverá realizar-se
a PTGO com 75g de glucose. É critério para diagnóstico de DMG, caso de confirme algum
dos seguintes valores:
I.

Às 0 horas, glicémia igual ou superior a 92 mg/dl.

II.

À 1 hora, glicémia igual ou superior a 180 mg/dl.

III.

Às 2 horas, glicémia igual ou superior a 153 mg/dl [52].

7.

Complicações da diabetes

A diabetes está associada a um variado conjunto de complicações que reduzem a
qualidade de vida do doente, podendo mesmo levar a morte.
Em situações de hiperglicemia, células como os neurónios e células de Schwann dos
nervos periféricos, as células endoteliais dos capilares da retina e as células mesangiais
do glomérulo renal não conseguem reduzir eficientemente a captura de glucose [53].
Atualmente, conhecem-se 4 mecanismos pelos quais o aumento da glucose intracelular
resulta em stress oxidativo e ativação de processos inflamatórios:
a) No interior das células, parte do excesso de glucose vai ser convertido a sorbitol pela
aldose redutase, sendo este depois oxidado a frutose. Durante este processo há
consumo do NADPH (fosfato de dinucleótido de nicotinamida e adenina), um cofator
necessário na regeneração da glutationa na forma reduzida (antioxidante).
b) A hiperglicemia intracelular provoca um aumento da síntese de diacilglicerol, um cofator
importante na ativação da proteína cinase-C. A ativação da proteína cinase-C vai levar
a alterações da expressão genética normal, com aumento de mediadores proinflamatorios, anormalidades no fluxo sanguíneo e produção de espécies reativas de
oxigénio.
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c) O aumento de glucose, significa um aumento da glicólise. Um dos passos iniciais da
glicólise é a conversão da glucose-6-fosfato em frutose-6-fosfato. Uma minoria desta
frutose-6-fosfato pode ser desviada do resto do ciclo glicolítico, sofrendo várias reações
até se obter a uridina difosfato N-acetilglucosamina, responsável por alterações
patológicas na expressão genética
d) A hiperglicemia aumenta a produção de produtos finais de glicosilação avançada. Estes
têm a capacidade de modificar as proteínas quer intracelulares, quer extracelulares,
aumentando a produção de citocinas inflamatórias [53].
Estes mecanismos resultam na lesão das células acima mencionadas, bem como de vasos
sanguíneos e são a razão das complicações associadas à diabetes.
Retinopatia diabética
A retinopatia diabética é uma das principais causas de cegueira em adultos.
O desenvolvimento desta condição pode começar anos antes do diagnóstico da diabetes.
Apesar de só num número reduzido de diabéticos, a patologia progredir para a perda de
visão, quase todos os diabéticos tipo 1 e a maioria dos diabéticos tipo 2 apresenta alguma
evidência da patologia 20 anos após o diagnóstico da diabetes [54,55].
Problemas cardiovasculares
O risco de doenças cardiovasculares como aterosclerose e o AVC é superior nos
diabéticos, sendo a principal causa de mortalidade [55].
Um doente com DM tipo 2 tem o mesmo risco de sofrer um enfarte agudo do miocárdio
como alguém não diabético com um prévio enfarte [56].
Nefropatia diabética
Inicialmente, manifesta-se pela presença de pequenas quantidades de albumina na urina
(microalbuminúria), que na ausência de tratamento progride para albuminúria e
consequentemente para nefropatia [54].
Estima-se que 7% dos pacientes com diabetes tipo 2, no momento em que são
diagnosticados já apresentam microalbuminúria [54].
A nefropatia diabética é uma das principais causas de insuficiência renal.

Neuropatia diabética
O risco de desenvolver neuropática diabética é proporcional a magnitude e duração da
hiperglicemia, sendo que alguns indivíduos apresentam uma predisposição genética para
o desenvolvimento desta condição [55].
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A neuropatia é responsável pela dor, formigueiro e perda de sensibilidade das nos
diabéticos, sendo uma das principais causas de amputação de extremidades dos membros
inferiores [55].

8.
8.1

Tratamento
Tratamento farmacológico

A escolha do tratamento farmacológico depende do tipo de diabetes diagnosticado.
As opções do tratamento podem ser divididas em secretagogos, sensibilizadores da
insulina, inibidores da -glucosidade, inibidores da dipeptidil peptidase-4, análogos da
GLP-1, inibidores da SGLT-2, insulina e análogos da insulina [57,58].
Secretagogos
Secretagogos estimulam a secreção de insulina por parte do pâncreas, podendo ser
usadas em certos tipos de DM tipo 2. Exemplo de secretagogos são as sulfonilureias e as
meglitinidas [57,58].
As sulfonilureias atuam por bloqueio dos canais de potássio das células β, com
consequente despolarização da célula, aumento do cálcio intracelular e exocitose da
insulina. Tem como possíveis efeitos adversos aumento do peso e hipoglicemia [57,58].
As meglitinidas têm um mecanismo de ação semelhante as sulfonilureias, no entanto, a
sua ação é mais rápida e os seus efeitos têm uma duração menor. Estas são preferíveis
quando o indivíduo tem refeições a horas inconstantes [57,58].
Sensibilizadores da insulina
Os sensibilizadores da insulina são as biguanidas e as glitazonas, ambas usadas na DM
tipo 2.
As biguanidas atuam inibindo a gluconeogenese hepática e aumentando a sensibilidade
dos tecidos à insulina. Tem como possíveis efeitos adversos desconforto gastrointestinal e
perda de peso (pelo que é uma vantagem nos obesos). Podem ser utilizadas com outros
hipoglicemiantes orais [57,58].
As glitazonas são agonistas dos recetores ativados por proliferador de peroxissoma 
(PPAR), aumentado a sensibilidade do músculo e do tecido adiposo à insulina. Efeitos
adversos incluem aumento do peso e retenção de fluídos, podendo resultar em edemas e
até mesmo em insuficiência cardíaca. Podem ser usados em associação com biguanidas
e sulfonilureias [57,58].
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Inibidores da -glucosidade
Como o próprio nome indica, estes fármacos inibem a -glucosidade, diminuindo a
absorção de hidratos de carbono no intestino. São normalmente utilizados para diminuir a
hiperglicemia pós-prandial. Desconforto gastrointestinal como flatulência, diarreia e azia
são os efeitos adversos mais comuns [57,58].
Inibidores da dipeptidil peptidase-4
A dipeptidil peptidase-4 é uma proteína que rapidamente degrada as incretinas, impedindo
que estas estimulem a secreção de insulina. Estes inibidores atuam principalmente nos
níveis de glicémia pós-prandiais. Tem como possível efeito adverso a enxaqueca e como
benefícios não provocar alteração de peso nem hipoglicemia [57,58].
Análogos do peptídeo semelhante à glicagina-1
Existem análogos sintéticos à GLP-1 utilizados para diminuir os níveis de glucose após as
refeições. A forma de administração é por injeção subcutânea, sendo os efeitos adversos
mais habituais as náuseas. Estes fármacos têm também como desvantagem o fato de
aumentarem o risco de pancreatite [57,58].

Inibidores da proteína transporte de glucose-sódio-2
A proteína de transporte de glucose-sódio ou SGLT-2, existente no tubo proximal do rim,
tem como principal função a reabsorção da glucose filtrada na urina. A inibição desta
proteína, aumenta a eliminação de glucose na urina, reduzindo os níveis de hiperglicemia.
Os efeitos adversos mais comuns são infeções do trato urinário, apresentando como
vantagens perda de peso e redução da pressão arterial [57,58].
Insulina e análogos da insulina
O tratamento com insulina e análogos de insulina é utilizado em diabéticos tipo 1, assim
como em diabéticos tipo 2 cujo tratamento não é passível de ser controlado com os
hipoglicemiantes orais já descritos.
A insulina usada em tratamento pode ser de origem humana, bovina ou porcina. A insulina
humana é produzida por tecnologia de DNA (ácido desoxirribonucleico) recombinante,
apresentando menores efeitos secundários que as insulinas de origem animal [59].
Os análogos da insulina resultam de modificações da insulina por substituição de alguns
aminoácidos. Deste modo, é possível alterar a farmacocinética da hormona, controlando a
sua libertação e o seu tempo de ação no organismo [60].
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Tantas as insulinas, como os seus análogos, são classificadas consoante a sua
farmacocinética em:


Ação curta- os seus efeitos iniciam-se 15 minutos após administração, prolongando-se
durante 2 a 4 horas.



Ação normal- os seus efeitos iniciam-se 30 minutos após administração, prolongandose durante 3 a 6 horas.



Ação intermédia- atinge a corrente sanguínea 2 a 4 horas após administração,
exercendo a sua ação durante 12 a 18 horas.



Ação prolongada- demora várias horas até exercer o seu efeito, mantendo os níveis de
glucose constantes por um período de 24 horas [61].

8.2

Tratamento não farmacológico

As medidas não farmacológicas têm mais em vista a prevenção da diabetes ou das
complicações a que esta está associada. No entanto, também devem ser utilizados nos
diabéticos como complementaridade do tratamento farmacológico.
Estas medidas incluem alterações no estilo de vida, com uma melhor alimentação (redução
de açucares), aumento da atividade física e corte de atividades de risco como tabagismo
e consumo de álcool.
De forma a prevenir complicações sérias, há um conjunto de recomendações que devem
realizadas por indivíduos com diabetes já instalada, como monitorizar regularmente o nível
de glucose no sangue, monitorizar a pressão arterial e efetuar exames oftalmológicos pelo
menos uma vez por ano [62]. Sendo o risco de amputação dos membros inferiores superior
nos diabéticos, é também importante alertar os doentes para este fato, aconselhando um
conjunto de medidas que estes podem praticar como:


Lavar os pés diariamente.



Manter a pele hidratada.



Verificar todos os dias os pés para a presença de cortes, bolhas ou inflamação.



Utilizar meias e sapatos apropriados.



Manter os pés protegidos do frio e do calor.



Manter a circulação sanguínea nos pés, com elevação ou movimento dos mesmos [63].

9.

Conclusão

Sendo a diabetes uma doença em crescimento, o farmacêutico tem cada vez mais contato
com a condição, tendo os seus conhecimentos e os seus aconselhamentos cada vez mais
importância na ajuda aos utentes.
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Neste sentido, a realização deste trabalho foi uma mais valia para o meu desenvolvimento
profissional, permitindo consolidar bastante conhecimento sobre a diabetes, com vista a
servir a população.
O rastreio à diabetes, que eu realizei entre o dia 7 e 11 de março, foi bem recebido pelos
utentes da farmácia, contando com aproximadamente 50 pessoas, sendo que tive a
oportunidade de resolver várias dúvidas que estas tinham.
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Caso de estudo 2 – Psoríase
1.

Objetivos

Ao longo do meu período de estágio, foi-me possível observar que vários utentes utilizam
a farmácia como primeiro posto de ajuda no diagnóstico de afeções dermatológicas, e
respetivo tratamento. Assim sendo, o farmacêutico deve possuir um vasto conhecimento
sobre a pele, bem como, os sintomas e caraterísticas das condições que mais
frequentemente a afeta, de forma a efetuar um aconselhamento adequado que pode incluir
dirigir a pessoa a um dermatologista.
Com o objetivo de enriquecer o meu conhecimento sobre afeções da pele e melhorar a
minha capacidade de aconselhamento farmacêutico, decidi realizar este trabalho sobre
psoríase, uma doença com a qual me deparei durante o estágio.

2.

Introdução

A psoríase é uma condição inflamatória da pele que afeta 2 a 3% da população mundial. É
caracterizada como uma doença de origem autoimune, com surtos de um conjunto variado
de sintomas de intensidade variável, alternados com fases de remissão. Na maioria dos
casos, surge pela primeira vez entre os 15 e os 25 anos de idade, afetando de forma
semelhante ambos os sexos [64].
Apesar de não existir cura, existem vários tratamentos com o fim de melhorar a
sintomatologia da doença.

3.

Pele

Para melhor perceber a psoríase, é necessário conhecer as funções e a composição da
pele.
A pele é o maior órgão do ser humano, sendo em média responsável por 16% do peso do
individuo. É um órgão que se encontra em constante regeneração e é responsável por um
grupo vital de tarefas como:


Regulação da temperatura através da libertação de água (suor) pelas glândulas
sudoríparas e constrição/dilatação dos vasos sanguíneos.



Proteção do corpo, funcionando como uma barreira mecânica e física contra raios
solares nocivos, desidratação e microrganismos.



Excreção de resíduos celulares como ureia, ácido úrico e amónia.



Síntese de Vitamina D3.



Sensação à pressão, à temperatura e a dor através dos recetores sensoriais.
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Imunidade, funcionando em conjunto com o sistema imunitário na destruição de
microrganismos [65].

A pele pode ser dividida em 3 diferentes camadas: epiderme, derme e hipoderme.
Epiderme
A epiderme é a camada mais externa da pele e a mais fina, sendo que a sua espessura
varia entre 0,04 milímetros nas pálpebras e 0,16 milímetros nas palmas da mão e plantas
dos pés. As principais células são os queratinócitos (que contêm a queratina que fornece
a resistência e a dureza à pele). A epiderme pode ser divida em 5 camadas diferentes,
sendo que na camada mais interna encontram-se os melanócitos (produtores de melanina).
Nesta camada mais interna há uma constante produção de novos queratinócitos, forçando
as células mais antigas a migrar para as camadas superiores, chegando eventualmente à
superfície onde são degastadas [66,67].

Derme
A derme é a camada mais espessa da pele, variando entre 0,3 milímetros nas pálpebras e
3 milímetros nas costas. Na derme, existem fibroblastos que sintetizam colagénio, fibras
elásticas e outras moléculas estruturais. O colagénio, responsável pelo suporte estrutural,
e as fibras elásticas, responsáveis pela a elasticidade da pele, são os principais
constituintes desta camada [66,68].
Também na derme, encontram-se vasos sanguíneos para irrigação e nutrição das células
da pele, terminações nervosas responsáveis pelas sensações mencionadas anteriormente,
glândulas sudoríparas que excretam suor, folículos pilosos que produzem os pêlos,
glândulas sebáceas que segregam gordura e um conjunto de células responsáveis pelas
propriedades imunitárias da pele como linfócitos, eosinófilos, monócitos e células de
Langerhans [66,68]

Hipoderme
A hipoderme é a camada mais interna da pele e é constituída maioritariamente por
adipócitos. Tem como função proteger o corpo do calor e do frio, assim como de eventuais
traumas [68].

4.

Fisiopatologia

Ainda não se conhece bem o mecanismo pelo qual a psoríase se desenvolve.
A predisposição genética é a causa que tem vindo a ser cada vez mais realçada, sendo
que pelo menos um terço dos indivíduos com psoríase tem histórico familiar da doença.
Atualmente conhecem-se mais de 20 fatores de riscos de origem genética. A maioria
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destes genes pertencem ao complexo principal de histocompatibilidade da classe I,
localizados no cromossoma 6 [69].
Existem vários estudos que demonstram uma forte correlação entre a psoríase e fatores
externos como stress, lesão da pele e infeções. Julga-se que estas fatores podem ser
responsáveis pela ativação da predisposição genética. Também há evidência que a
psoríase pode ser ativada por determinadas medicações como bloqueadores-, lítio e
antimaláricos, assim como outras condições que comprometam o sistema imunitário. Foi
também demonstrado que fatores como obesidade, consumo excessivo de álcool e
tabagismo podem agravar a severidade da psoríase e dificultar o seu tratamento [70].
Na psoríase há um crescimento e reprodução anormal das células da epiderme, em que
todo o processo de maturação das células e migração para a superfície é encurtado
drasticamente de 28 dias para 6, resultando na sua acumulação à superfície provocando
as lesões típicas da psoríase. Não se sabe se todo este processo, resulta de desordens
provocadas por fatores autoimunes ou se, inicialmente, há defeitos na epiderme e nos
queratinócitos e a resposta imune exagerada acontece posteriormente [70].
Uma das teorias aceites, sugere que as células com antigénios à superfície como as células
de Langerhans, migrem da pele para os nódulos linfáticos, interagindo com os linfócitos T.
Isto resulta na ativação dos linfócitos T com libertação de citocinas, com resposta
inflamatória e aumento da proliferação celular [70].

5.

Tipos de Psoríase

A classificação da psoríase é baseada nas características morfológicas da pele, podendo
ser necessário efetuar uma biópsia ou testes sanguíneos e urinários para descartar outras
patologias [70].
A classificação da severidade da psoríase é realizada segundo a área de corpo afetada
em leve (menos de 3% do corpo), moderada (3 a 10% do corpo) e grave (mais de 10% do
corpo). Outros fatores a ter em consideração são a intensidade da atividade da patologia,
a resposta terapêutica a prévios tratamentos e os efeitos da doença no doente [70].
Consoante as manifestações clínicas a psoríase pode ser distinguida em 6 classes
diferentes: em placa, gutata, inversa, ungueal, pustulosa e eritrodérmica. O mesmo
indivíduo pode ser afetado por mais que um tipo de psoríase, sendo possível estas
surgirem simultaneamente ou alternadas entre si.
Psoríase em placa
É a forma mais usual de psoríase, representando 90% de todos os casos. Pode surgir em
todo o corpo, mas é mais usual nos cotovelos, joelhos, couro cabeludo e parte inferior das
costas. Apresenta-se como pequenas manchas que vão crescendo gradualmente
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transformando-se em placas secas e grossas. Estas placas têm uma cor esbranquiçada
com aspeto escamoso, e quando são arranhadas resultam em pequenos pontos de
sangramento conhecidos como pontos de Auspitz [71,72].
Psoríase gutata
Compreende 2% todos os casos de psoríase. Manifesta-se como pequenas manchas em
forma de gotas, afetando principalmente o tronco, a cabeça e os membros superiores. Este
tipo de psoríase está associado a casos de faringite e amigdalites, podendo evoluir para a
forma crónica de psoríase em placa [71,72].

Psoríase inversa
A psoríase inversa surge como umas placas avermelhadas sem escamação. As áreas da
pele com dobras, como as axilas, glúteos e seios, são as mais afetadas. Este tipo de
psoríase é especialmente comum em obesos [71,72].

Psoríase ungueal
Corresponde à psoríase que lesa a unha. O sintoma mais comum é o aparecimento de
pequenas depressões na unha. Em determinados casos, pode ocorrer onicólise
(deslocação da unha da sua cama, por perca de contato com a sua ligação lateral e/ou
distal), sendo também habitual a unha aumentar de espessura e adquirir uma cor
amarelada [71,72].
Psoríase pustulosa
É uma forma rara de psoríase que está normalmente associada à paragem abruta da
utilização de corticosteroides. As zonas da pele mais afetadas são as mãos e os pés. A
pele fica inflamada, com cor vermelha e cheia de bolhas com pus (não contagiosas, uma
vez que são estéreis) [71,72].
Psoríase eritrodérmica
É a psoríase mais rara e mais perigosa, afetando toda ou quase toda a pele do corpo,
comprometendo as suas funções. Esta condição pode surgir da evolução gradual da
psoríase em placa (20% dos casos) ou do uso de determinados medicamentos como
corticosteroides [71,72].
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Artrite psoriática
É importante também referir a artrite psoriática. Cerca de 10% de todos os casos de
psoríase são acompanhados de inflamação das articulações, não existindo relação entre
a gravidade da psoríase com o risco de desenvolver artrite [72].
Ainda não se sabe muito se esta doença é única ou uma variação da psoríase, no entanto,
existem várias evidências que ambas resultam dos mesmos problemas imunes [72].

6.

Tratamento

Existem uma variedade de terapias disponíveis para combater a sintomatologia associada
à psoríase, e o seu afeto na qualidade de vida do doente. Os tratamentos tópicos e
sistémicos, assim como a fototerapia são os mais habitualmente usados. No entanto,
também se pode recorrer a tratamentos naturais. A escolha do tratamento mais adequado
ao paciente, baseia-se numa avaliação de um conjunto de fatores como intensidade da
patologia, grau do corpo afetado, evolução da resposta à terapêutica, bem como existência
de outras condições ou medicação que possam interferir com o tratamento [70,73].
Tratamentos tópicos
Os tratamentos tópicos são a primeira linha de tratamento em casos de psoríase leve e
moderada. A falta de aderência pelos pacientes é a maior razão de insucesso destes
tratamentos [69,73].
Os corticosteroides tópicos, como a betametasona, são normalmente a primeira escolha.
Estes atuam por inibição da produção de vários mediadores inflamatórios como
interleucinas e prostaglandinas. A taquifilaxia é o problema mais comum dos
corticosteroides, pelo que se recomenda a sua combinação com outros tratamentos tópicos
ou com fototerapia [69].
Os análogos da vitamina D, como calcitriol, calcipotriol e tacalcitol, também são bastante
eficazes, podendo ser usados em monoterapia ou em combinação com corticosteroides.
Estes atuam por diminuição da produção de interleucina-8, o que resulta na inibição da
proliferação e diferenciação dos queratinócitos. Os efeitos adversos mais comuns são
hipercalcemia e irritação da pele [69,73].
Outros agentes tópicos que também podem ser utilizados no tratamento da psoríase são
os inibidores de calcineurina, os retinoides (análogos da vitamina A), o alcatrão de carvão
e o ditronol [69,70,73].
O ditranol atua nos recetores das interleucinas existentes nos queratinócitos, diminuindo
os seus efeitos. Uma das desvantagens é o fato de manchar a pele com uma cor
acastanhada, pelo que muitos doentes preferem outras opções.
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O carvão de alcatrão reduz a divisão celular dos queratinócitos por supressão do DNA.
Devido ao seu cheiro e capacidade de manchar as roupas, normalmente não é muito
utilizado. No entanto, tem se vindo a preparar novas formulações que combatem estas
desvantagens [69,70].
Os análogos da vitamina A, como o tazaroteno, inibem a hiperproliferação e diferenciação
das células da epiderme. Podem ser usados quer em monoterapia, quer em combinação
com outros agentes tópicos ou fototerapia. O maior problema que lhes é associado é a
irritação da pele [69,70].
Os inibidores de calcineurina, como o tacrolimus, tem atividade imunossupressora. A
inibição da calcineurina impossibilita a tradução dos linfócitos T e transcrição da
interleucina-2, reduzindo a resposta imune. A utilização deste tipo de fármacos não deve
ser acompanhada de exposição solar ou fototerapia. Os efeitos adversos mais comuns são
a sensação de queimadura e prurido [69].
Tratamentos sistémicos
Os tratamentos sistémicos englobam comprimidos e injetáveis. As opções desta terapia
incluem fármacos imunomodulores e imunossupressores como o metotrexato, a
ciclosporina e agentes biológicos (etanercept e infliximab, por exemplo). O metotrexato tem
como desvantagem poder causar hepatotoxicidade, assim como efeitos adversos
gastrointestinais. A ciclosporina é especialmente útil na psoríase eritrodérmica, visto ter um
efeito de ação rápido. A nefrotoxicidade e a hipertensão são alguns dos possíveis efeitos
adversos deste fármaco. Os agentes biológicos são moléculas que apresentam como
vantagens evitar o desenvolvimento de patologias associadas ao uso de outros agentes
sistémicos e tópicos no tratamento da psoríase. No entanto, o seu elevado preço, a falta
de estudos do uso a longo prazo, e a sua disponibilidade unicamente como forma injetável
são, por vezes, motivos de escolha de outras opções [69,70,83].
Os retinoides sistémicos, devido a sua capacidade de imunomodulação e efeitos na
proliferação, também são utilizados na psoríase [73].
O tratamento sistémico é normalmente utilizado em casos mais severos de psoríase,
particularmente quando a área do corpo afetada é superior a 10% [73].
Fototerapia
A fototerapia com radiação ultravioleta é um tratamento simples e fácil, e geralmente com
bons resultados. Pode ser dividida em ultravioleta B e ultravioleta A com psolareno.
Existem duas variantes da ultravioleta B, a de banda larga (290 a 320 nanómetros de
comprimento de onda) e a de banda estreita (310 a 312 nanómetros de comprimento de
onda). Atualmente a segunda é a mais popular, sendo utilizada quer como agente único,
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quer na combinação com agentes tópicos ou sistémicos, sendo relativamente segunda e
eficaz [70,73].
A ultravioleta A com psolareno, ou PUVA como é mais conhecida, é uma fotoquimioterapia
que utiliza uma substancia química fotossensível, o psolareno (é administrado previamente
ao tratamento, ou por via oral, ou por via tópica), e a radiação ultravioleta A (320 a 400
nanómetros de comprimento de onda) [70,73].
Não se conhece muito bem o mecanismo ação da radiação ultravioleta, mas pensa-se que
atue, quer na inibição da rápida proliferação das células da epiderme, quer nos mediadores
inflamatórios [73].

Tratamentos naturais
Os tratamentos naturais são uma grande promessa para o tratamento da psoríase,
especialmente nos países em desenvolvimento, onde outros tipos de tratamento podem
não estar disponíveis.
Existe uma enorme variedade estrutural de compostos encontrados em certas plantas, e
alguns destes apresentam propriedades imunossupressoras e anti-inflamatórias devido a
sua capacidade de interferir com mediadores imune-inflamatórios como o oxido nítrico e
acido araquidónico [70].
Atualmente espécies como a Curcuma longa, Mahonia aquifolium e Zingiber officinalis são
usadas no tratamento da psoríase [70].
Outros tratamentos e medidas não farmacológicas
Além dos tratamentos anteriores, os doentes podem utilizar outros produtos, como
emolientes, para hidratar e amaciar a pele. Estes existem em várias formas farmacêuticas
como cremes, loções e até mesmo em óleos de banho. Devido ao seu curto efeito de ação,
é necessária a sua aplicação várias vezes ao dia [74].
A dieta também é extremamente importante. Deve-se recomendar alimentos como
verduras e peixe, assim como beber muita àgua. Por contraste, alimentos mais ácidos,
picantes e gordurosos estão associados ao agravamento da psoríase [70].

7.

Conclusão

A realização deste trabalho permitiu-me adquirir bastante conhecimento sobre a psoríase,
uma patologia que afeta várias pessoas no mundo. Este conhecimento é vital no
atendimento ao público, ajudando-me a mais facilmente reconhecer ou despistar esta
condição de outras como acne e dermatite, sendo uma mais valia para a minha formação
pessoal.
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Com vista a informar os utentes sobre esta doença, e combater o estigma que existe,
realizei um panfleto informativo para distribuição na farmácia (anexo 16).
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A. Introdução
Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) constituem uma estrutura importante, nos
cuidados de saúde em meio hospitalar, onde a principal preocupação é assegurar o bemestar do doente.
Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são regulamentados pelo Decreto-Lei nº44 204
de 2 de Fevereiro de 1962 que os define como:
“Conjuntos de atividades exercidas em organismos hospitalares, ou serviços a eles
ligados para colaborar nas funções de assistência que pertencem a esses organismos e
serviços e promover a ação de investigação científica e de ensino que lhe couber”,
constituindo assim uma estrutura importante dos cuidados de saúde dispensados em
meio hospitalar [1].
A Farmácia Hospitalar é uma área multidisciplinar onde o Farmacêutico se torna um
elemento-chave da equipa de saúde e onde tem oportunidade de integrar vários setores
e exercer várias funções. É o profissional responsável pela aquisição, validação e
distribuição dos medicamentos a doentes internados e em regime de ambulatório visando
sempre a eficácia terapêutica e os custos associados. Pode ainda desenvolver atividades
ligadas à produção de medicamentos manipulados, integrar comissões técnicas do
hospital e assegurar, sempre que necessário, o apoio clínico aos diversos serviços.
O estágio em Farmácia Hospitalar constitui um contacto inicial com o mundo do
trabalho, assim como com a realidade profissional do Farmacêutico a nível Hospitalar,
sucedendo-se a cinco anos de intensiva formação teórica. Estes conhecimentos
antecedentes são indispensáveis, proporcionando as ferramentas essenciais à resolução
de problemas práticos a este nível.
O presente relatório de estágio, que decorreu de Setembro a Outubro de 2015 no
Hospital de Magalhães Lemos, EPE, tem como objetivo a descrição dos conceitos
teóricos necessários à compreensão dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares, sendo de
evidenciar que não foram referidos determinados conceitos, como por exemplo, a
preparação de citotóxicos, uma vez que certas atividades não são realizadas neste
hospital. No final de cada tópico encontra-se a descrição das atividades efetuadas pelos
estagiários.
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1. Organização e gestão dos Serviços Farmacêuticos
1.1.

Hospital de Magalhães Lemos, EPE
O nome atribuído a este Hospital constitui uma homenagem a um dos mais

prestigiados médicos psiquiatras portugueses, o Prof. Doutor António Magalhães de
Sousa Lemos [2].
É o Hospital Psiquiátrico público de referência da Região de Saúde do Norte e foi
oficialmente inaugurado em Outubro de 1962, mas só em Janeiro de 1970 foram
internados os primeiros doentes [2].
O Hospital tem por missão a prestação de cuidados de saúde especializados de
psiquiatria e de saúde mental à população adulta da área geodemográfica que lhe está
atribuída, inscrita nos centros de saúde e extensões dos conselhos de Matosinhos, Porto,
Póvoa e Vila do Conde [2].
Apostando na plena integração social dos indivíduos com problemas mentais,
desenvolve atividades de ligação com os Centros de Saúde e Hospitais Gerais, bem
como de articulação com as estruturas de Segurança Social, entidades públicas e
privadas, com as Autarquias da área assistencial e com os Centros de Emprego [2].
O Hospital tem participação ativa na formação de técnicos das diferentes áreas
profissionais e de diferentes graus de formação, tendo protocolos com diversos
estabelecimentos de Ensino Superior [2].

1.2.

Gestão de recursos humanos e económicos

Os recursos humanos são a base de uma gestão de qualidade, dotados em meios
humanos adequados quer em número quer em qualidade. A equipa de profissionais de
saúde dos serviços farmacêuticos (SF) do Hospital de Magalhães Lemos, EPE (HML) é
constituída por três Farmacêuticos, três Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT) e
uma Administrativa [3].
A gestão dos Serviços Farmacêuticos visa gerir os recursos humanos e materiais de
forma a prestar cuidados farmacêuticos ótimos a todos os doentes assegurando a
máxima qualidade e respeitando a melhor relação custo-benefício [3].

1.3.

Gestão de qualidade
A qualidade na área de saúde pode ser definida como o conjunto de propriedades

e qualidades de um serviço de saúde, que confere a aptidão para satisfazer
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adequadamente as necessidades implícitas e explícitas dos doentes. A qualidade não é
mais do que fazer as coisas certas, na altura certa, para as pessoas certas e à primeira
vez, ou seja, as normas e procedimentos, nas diferentes áreas funcionais de atuação dos
serviços farmacêuticos, constituindo o suporte de um sistema de qualidade, na medida
em que estes procedimentos podem ser transformados em critérios e padrões
internacionalmente aceites, tornando-se assim um instrumento que poderá ser aferido por
qualquer dos sistemas de gestão da qualidade, sendo enunciados mais adiante. Um
sistema de Garantia da Qualidade tem como base, a existência de procedimentos
padronizados. Os procedimentos devem ser escritos, documentados e regularmente
revistos e atualizados, para todas as atividades desenvolvidas pelos serviços
farmacêuticos. De salientar, o papel relevante da segurança e proteção do pessoal,
medicamentos, instalações e equipamentos, ou seja, a gestão do erro e de outros riscos.
Para uma correta gestão do risco, torna-se imprescindível implementar planos de
segurança para proteger, a qualquer altura e em qualquer circunstância, as estruturas
físicas e o pessoal afeto ao serviço farmacêutico [4].

1.3.1. Acreditação e Certificação de Hospitais
Os sistemas de Gestão da Qualidade, a partir de critérios e padrões definidos,
promovem a validação dos procedimentos, impulsionam as diferentes fases do ciclo da
qualidade desenvolvendo a melhoria contínua da qualidade, com objetivos e
metodologias diferentes. Existem vários sistemas de Gestão da Qualidade, como sejam,
o modelo de certificação de processos e serviços (ISO 9002/2000), os modelos de
acreditação do Health Quality System (King´s Fund) e da Joint Comission International, o
modelo canadense, o prémio de excelência da European Foundation for Quality
Management (EFQM), o prémio Demming, Baldridge, entre outros [4].
O Hospital de Magalhães Lemos, EPE obteve a acreditação pelo The Health Quality
Service por deliberação do Accreditation Awards Panel de 30 de Janeiro de 2008, por um
período de três anos, tendo em Abril de 2011 obtido a reacreditação e certificação [5].
A acreditação consiste no reconhecimento formal por parte de uma entidade internacional
prestigiada, externa e independente das competências, capacidade e das práticas
desenvolvidas, pelo que a manutenção dos padrões de qualidade a todos os níveis da
prestação dos cuidados, tem constituído um grande desafio e responsabilidade que
envolve todos os profissionais e constitui uma das principais prioridades estratégicas do
hospital [2].
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Uma vez alcançada a acreditação, o hospital procedeu à reorganização das
estruturas de gestão e apoio da qualidade no sentido de garantir a sua sustentabilidade,
com eficiência e melhor adequação dos recursos afetos. Neste sentido existe um
Gabinete de Gestão da Qualidade, que depende directamente do Conselho de
Administração, ao qual compete a gestão integrada do sistema da qualidade e de
acreditação bem como a coordenação global do processo de melhoria continua [2].

i) Atividades desenvolvidas pelos estagiários:
-Contato com a dinâmica de funcionamento dos Serviços Farmacêuticos.
-Participação na sessão de integração de estagiários no Hospital de Magalhães Lemos:
esclarecimento sobre as políticas e os serviços do hospital.
-Participação na atividade de gestão de qualidade:


Auditoria ao stock do gás medicinal “oxigénio”: prazo de validade, condições e
segurança de armazenamento

-Conhecimento da legislação importante relacionada com a gestão de recursos humanos
e a gestão dos Serviços Farmacêuticos.
-Redação de um modelo de notificação de defeitos de qualidade de medicamentos e
utilização do mesmo em requisito de devolução, com respetiva notificação ao fornecedor
(Anexo I, II e III).
-Visita à residência apoiada em Costa Cabral.

2. Gestão,

seleção,

aquisição

e

armazenamento

de

produtos

farmacêuticos
2.1.

Gestão de existências
A gestão dos produtos farmacêuticos é um processo crucial para garantir o bom

funcionamento dos SF e uma boa prestação de cuidados aos utentes. Esta gestão passa
pela seleção, aquisição e armazenagem, distribuição pelos diferentes serviços clínicos
culminando na sua administração ao doente [6].
A seleção dos produtos existentes num hospital é baseada no Formulário
Hospitalar Nacional do Medicamento (FHNM) e nos capítulos já aprovados do Formulário
Nacional do Medicamento (FNM) que fornece as orientações necessárias quanto aos
produtos que são necessários de forma a assegurarmos o bom funcionamento do
hospital [6].
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A gestão de stocks nos SF tem como principal objetivo assegurar a
disponibilidade dos produtos para dispensa aos diferentes serviços quando estes são
solicitados, mas tendo em conta o seu custo na tentativa de manter um equilíbrio entre as
necessidades dos serviços clínicos e a correta gestão do orçamento disponível, de forma
a tentar que os custos com o imobilizado sejam mínimos [6].
O controlo de stocks é feito com recurso a um sistema informático. Um exemplo
de um sistema utilizado para efetuar esse controlo passa pela fixação de um stock
máximo e um stock mínimo para cada produto e ainda um ponto de encomenda a partir
do qual deve ser efetuada a requisição do produto. Para além disso é de salientar a
importância da existência de um stock de segurança por forma a acautelar situações de
eventuais faltas por parte do fornecedor [6].

2.2.

Sistemas e critérios de aquisição
Os SF exercem um papel vital na racionalização da terapêutica, sendo essencial o

recurso a ferramentas e normas de racionalização da terapêutica medicamentosa que
permitam ao farmacêutico hospitalar participar na seleção de medicamentos por forma a
assegurar, ao doente, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos de melhor
qualidade e ao menor custo possível [6].
Assim, a eleição de medicamentos deve ter por base as necessidades
terapêuticas dos doentes do hospital e o FHNM para os capítulos ainda em vigor, o qual
procura orientar a escolha de medicamentos perante uma vasta e comercialmente
agressiva oferta. No entanto, este formulário pode sofrer adendas por parte da Comissão
de Farmácia e Terapêutica, de acordo com as necessidades do hospital em particular,
sendo que também esta deverá estar permanentemente disponível para consulta por
parte dos profissionais de saúde [4,7].
Os procedimentos para aquisição de medicamentos a nível hospitalar são os seguintes:
- Concursos públicos realizados pela Administração Central do Sistema de Saúde,
IP (ACSS), a qual disponibiliza um catálogo de aprovisionamentos a partir do qual são
adquiridos os medicamentos ao fornecedor com uma proposta economicamente mais
favorável. Este é um processo que permite uma maior transparência dos procedimentos,
uma vez que o caderno de encargos bem como outras informações relevantes, estão
disponíveis para consulta, sendo o contrato adjudicado à melhor proposta [8].
- Concurso por ajuste direto, no qual a entidade adjudicante contacta diretamente
uma ou várias entidades para apresentarem uma proposta. Este tipo de procedimento é
normalmente é utilizado em casos de produtos exclusivos, tentando desta forma a
obtenção de condições mais vantajosas através da negociação direta [9].
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O Diretor dos Serviços Farmacêuticos, ou em quem ele delegue, será o
responsável pela aquisição dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos
médicos, sendo que esta deve ser suportada pelo Sistema de Gestão dos Serviços
Farmacêuticos. Na aquisição devem ser registados os seguintes dados mínimos: data e
número do pedido, descrição do fornecedor, enumeração e identificação dos produtos,
assim como respetivas quantidades [4].

2.3.

Receção e conferência de produtos adquiridos
As encomendas devem vir acompanhadas de guia de transporte e/ou fatura e a

maior parte destas são rececionadas por um TDT. Na receção dos medicamentos,
dispositivos médicos e outros produtos farmacêuticos, previamente requeridos, deve ser
registada a data da entrega e o nome de quem rececionou a encomenda. Imediatamente,
deve ser efetuada uma conferência qualitativa (verificação da integridade da embalagem,
prazo de validade, registo do lote…) e quantitativa da encomenda [2].
Para alguns medicamentos, como é o caso dos hemoderivados ou psicotrópicos,
também é necessário conferir alguma documentação, nomeadamente boletins de análise
e certificados de aprovação emitidos pela Autoridade Nacional do Medicamento e
Produtos de Saúde (INFARMED), esta atividade é da responsabilidade do farmacêutico,
sendo estes posteriormente arquivados juntamente com a respetiva fatura [2].

2.4.

Armazenamento dos produtos/prazos de validade

O armazenamento de medicamentos e de outros produtos farmacêuticos deve ser feito
de forma a garantir as condições necessárias de espaço, luz, temperatura (< 25º C),
humidade (< 60%) e segurança dos mesmos [10].
Os medicamentos devem ser acondicionados em gavetas ou prateleiras, nunca em
contacto com o chão, de forma a permitir a circulação de ar entre eles. Devem estar
devidamente identificados e arrumados por ordem alfabética da Designação Comum
Internacional (DCI) ou de classificação do FHNM. Para além disso, o seu armazenamento
deve ser feito de acordo com o princípio “first-in, first-out”, ou seja, de acordo o prazo de
validade, de modo a que os de menor prazo sejam os primeiros a sair, prevenindo assim
a caducidade dos prazos de validade dos medicamentos em stock. Os prazos de
validade devem ainda estar sujeitos a um controlo informático de modo a permitir a sua
rastreabilidade [4,11].
Relativamente aos medicamentos que necessitam de condições especiais de
conservação, estes são armazenados de acordo com a especificidade: os medicamentos
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que necessitam de refrigeração devem ser armazenados em câmara frigorífica a
temperaturas entre 2º e 8º C, devendo estar implementado um sistema de controlo e
registo

diário

da

temperatura,

incluindo

sistemas

de

alarme

automático;

os

estupefacientes e psicotrópicos devem ser alocados em local reservado de acesso
restrito; os injetáveis de grande volume, devem estar armazenados em espaço próprio,
adequado a grandes volumes e condições para circulação de porta “palletes”; os
citotóxicos, cujo armazenamento deve ser feito em local seguro e com existência de um
kit de emergência em local visível e os inflamáveis devem estar armazenados num
espaço com detetor de fumos, sistema de ventilação e chuveiro de deflagração
automática de acordo com a legislação vigente [4,11].

2.5.

Empréstimos

Devido a diversas situações, os SF podem entrar em rutura de stock de determinados
produtos, pelo que nessas situações recorre a pedido de empréstimo a outros hospitais.
Este processo permite a resolução temporária do problema sem prejuízo da
terapêutica dos doentes.

ii) Atividades desenvolvidas pelos estagiários:
-Instrução teórica sobre gestão de existências:


Lei de Pareto (análise ABC),



Gestão por ponto de encomenda.



Introdução ao sistema “kambam”. (Fig. 1)

Fig. 1 – “kambam”: permite identificar o ponto em que deve ser efetuada a encomenda.
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- Receção de encomendas e posterior armazenamento (Anexo IV).
- Gestão de prazos de validade:


Verificação da listagem de medicamentos cujo prazo de validade expirou
(Setembro de 2015).



Verificação do stock de um medicamento cujo prazo de validade expira em
Dezembro 2015.



Verificação e recolha de medicamentos cujo prazo de validade acaba no final
de Setembro de 2015.

-

Esclarecimento

E

observação

dos

procedimentos

sobre

aquisição

de

medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos farmacêuticos: concursos, notas
de encomenda, guias de encomenda e observação dos procedimentos (Anexo V).

3. Sistemas de distribuição de medicamentos
A dispensa e distribuição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos
utilizados no hospital é a atividade dos SF com maior foco e na qual os farmacêuticos
tem um papel mais ativo em conjunto com a produção de medicamentos. Estas
atividades compreendem uma série de etapas que se iniciam com a prescrição médica e
culminam na receção dos produtos nos respetivos serviços clínicos. O farmacêutico tem
um papel importante neste circuito, garantindo a correta prescrição de acordo com as
Normas de Orientação Clínica e as indicações terapêuticas dos produtos.
A distribuição de medicamentos é orientada por metodologias e circuitos próprios que
certificam a disponibilização ao doente da medicação adequada, na quantidade correta e
com qualidade. Para além disso, procura garantir o cumprimento da prescrição médica
proposta, racionalizar a terapêutica e diminuir os erros, bem como gerir os custos a ela
associados [4,11].
Os medicamentos devem ser distribuídos de acordo com o perfil farmacoterapêutico
do doente, cuja elaboração é da responsabilidade do farmacêutico, e que resulta da
revisão da prescrição médica atendendo a possíveis interações medicamentosas,
posologias inadequadas, duplicação de terapêuticas, entre outras [4,11].

3.1.

Sistema de Distribuição Tradicional

Na via tradicional, a distribuição não é realizada por doente, mas sim por serviço,
sendo que o farmacêutico não tem acesso às prescrições antes da medicação ser
administrada, estando por isso limitado ao acesso informático e em papel dos pedidos de
reposição de stock, ocorrendo somente uma validação posterior desta mesma lista, o que
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constitui a principal limitação deste sistema de distribuição. Existem três variantes deste
sistema:

3.1.1. Sistema de Reposição de Stocks Nivelados
Neste tipo de distribuição, os serviços clínicos possuem um stock de
medicamentos fixo e controlado, stock esse definido mediante um estudo de consumos
médios do serviço em questão e acordado entre o farmacêutico, diretor do serviço e o
enfermeiro-chefe,

sendo

estes

stocks

repostos

semanalmente.

Neste

caso

o

farmacêutico consegue de alguma forma contribuir para a contenção dos gastos, no
entanto a nível do ato farmacêutico no que toca a prevenção de erros de medicação,
prevenção de interações a ação está limitada uma vez que os pedidos de reposição são
feitos somente após a administração da medicação [12].

3.1.2. Sistema de Requisição Individualizada
Este tipo de distribuição é utilizado nos serviços clínicos cujas características não
permitam uma distribuição individual por dose unitária, e para medicamentos sujeitos a
controlo especial. Neste tipo de sistema, a requisição tem de conter a identificação do
doente, o número do processo, designação do medicamento por DCI, dosagem e
posologia e deve sempre que possível ser acompanhada pela prescrição médica [13].

3.1.3 Distribuição em Armazéns Avançados
Os armazéns avançados (AA) são considerados uma vertente do sistema de
reposição de stocks nivelados sendo geridos pelos SF e possuem um stock mínimo e
máximo preestabelecido para cada artigo. Ao contrário dos outros sistemas de
distribuição tradicional estes armazéns permitem um maior controlo em “tempo real” do
stock existente em cada serviço que usufrui deste tipo de distribuição. Sempre que um
produto é retirado para posterior administração, é efetuado um consumo ao doente, que
nos possibilita o acesso a todo o percurso do medicamento.
De forma a evitar-se possíveis ruturas, é gerado diariamente pelo GHAF uma lista
dos serviços que apresentam valores abaixo do stock mínimo definido, para posterior
reposição, cuja preparação é da responsabilidade do TDT. A reposição dos stocks aos
níveis máximos é efetuada em dias específicos acordados com os diversos serviços.

3.2.

Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (SDIDDU)
O SDIDDU consiste na distribuição diária de medicamentos, em dose individual
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unitária, para um período máximo de 24 horas. Se os SF não funcionarem de forma
contínua, isto é, 24 horas como é desejável, aos fins de semana terão de ser distribuídos
medicamentos para 48 ou 72 horas. [4].
A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDUU) engloba a validação
farmacêutica da prescrição eletrónica ou em papel, revelando-se num sistema de
distribuição seguro e eficaz. Esta distribuição surgiu da necessidade de aumentar a
segurança no circuito do medicamento, o que produziu o efeito secundário desejável de
efetuar consumos ao doente, de melhorar a gestão, entre outros. Assim, é realizada uma
distribuição diária de medicamentos em dose individual unitária para um período de 24
horas, o que permite diminuir os riscos de interações e racionalizar melhor a terapêutica
do doente, uma vez que há um melhor conhecimento do seu perfil farmacoterapêutico.
São-lhe também atribuídas vantagens como a redução dos desperdícios e a
rentabilização do tempo disponível dos enfermeiros destinado aos doentes [9].
Caso este sistema de distribuição não seja aplicável, deve aplicar-se o que melhor
garanta a segurança e eficácia do circuito de distribuição [4,11].

3.3.

Distribuição a doentes em regime de ambulatório
A Farmácia de Ambulatório é a face mais visível da Farmácia Hospitalar ao

utente. Esta vertente resulta da necessidade de prestar cuidados farmacêuticos aos
doentes que precisam de um controlo, apoio e vigilância mais próximos devido ao tipo de
medicação que lhes foi prescrita, de forma a assegurar a farmacovigilância e adesão à
terapêutica.
A distribuição a doentes em regime de ambulatório permite não só a redução dos
custos associados ao internamento, mas também a redução dos riscos que um
internamento acarreta para o doente, nomeadamente risco de infeção. Para além disso,
permite ao doente continuar a terapêutica no seu ambiente familiar [4].
Na dispensa da medicação deve ser também entregue ao doente um folheto com
a informação necessária à correta utilização do medicamento e explicada a importância
do cumprimento do regime posológico [4].

3.4.

Distribuição de medicamentos sujeitos a legislação especial
São exemplos de medicamentos sujeitos a legislação especial, devido às suas

características particulares, os estupefacientes e psicotrópicos, os hemoderivados e os
medicamentos ainda em fase de ensaio clínico.
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Os estupefacientes e psicotrópicos, devido à possibilidade de utilização ilícita,
devem ser armazenados em local restrito [4,11].
Pelo fato do Farmacêutico Hospitalar ser responsável pela distribuição e controlo
dos medicamentos em ensaio no hospital, este deve fazer parte das comissões de ética
[4,11].

3.5.

Anti-Infeciosos
Os anti-infeciosos estão sujeitos a um controlo mais rigoroso, apesar de não se

regerem por uma legislação especial, com o intuito de promover um uso racional destes
fármacos, não só pelo que os anti-infeciosos representam em termos económicos no
orçamento hospitalar, mas principalmente pelos resultados para a saúde pública,
diminuindo significativamente o desenvolvimento de estirpes microbianas resistentes.
O farmacêutico tem, assim, a responsabilidade em programas de controlo da
infeção, contribuindo deste modo para identificar e reduzir os riscos de infeção e
resistências.
Os anti-infeciosos são abrangidos por uma distribuição individualizada, que leva a
uma aproximação ao doente por parte do farmacêutico. De uma maneira geral, os
antibióticos devem ser suspensos ao fim do sétimo dia completo de tratamento [13];[14].

3.6.

Medicamentos sujeitos a justificação clínica

Os medicamentos de justificação são todos aqueles que necessitam de uma justificação
clínica fundamentada em impresso próprio (manual ou informático) como é o caso de:
Medicamentos que embora façam parte do FHNM estão sinalizados com a letra
(J) (chamada de atenção para fármacos de prescrição limitada) – a justificação é
autorizada pelo Diretor do SF, por um farmacêutico com delegação de funções ou pela
Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) do hospital, dependendo dos medicamentos
envolvidos
Todos os Medicamentos que a CFT defina, na sua política, como sendo de
autorização caso a caso, de acordo com o protocolo clínico.
iii) Atividades desenvolvidas pelos estagiários:
- Observação do circuito de estupefacientes e psicotrópicos: aquisição, registo
armazenamento e distribuição.
-Preparação da reposição de um stock nivelado: módulo do Serviço de Intervenção
Intensiva.
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-Preparação do stock nivelado para a Consulta Externa e stock de urgência de um
serviço: injetáveis de grande volume, medicação multidose e medicação urgente.
- Separação de medicamentos para reposição do stock de urgência de alguns serviços.
-Distribuição individual diária em dose unitária: rotulagem, divisão dos blisters,
armazenamento dos medicamentos e preparação de módulos.
-Preparação de stock respeitando a cadeia do frio.
-Participação em três auditorias internas nos serviços clínicos (Anexo VI, VII e VIII):


Stock de medicamentos.



Condições de armazenamento dos medicamentos.



Verificação da monitorização e registo da temperatura do frigorífico e estado do
saco de emergência.

-Visualização da revertência, débito e reposição do stock no sistema informático
hospitalar – Gestão Hospitalar de Aprovisionamento e Farmácia (GHAF).

4. Produção e controlo de medicamentos
As preparações que se fazem atualmente na Farmácia Hospitalar podem ser
divididas em estéreis (por exemplo alguns citotóxicos) e não estéreis (por exemplo
reembalagem em doses unitárias sólidas) [4].
A farmacotecnia é o setor dos SF onde é efetuada a preparação de formulações de
medicamentos necessários ao hospital e que não se encontram disponíveis no mercado.
Esta área permite a adaptação da medicação às necessidades específicas de
determinados doentes, uma maior qualidade e segurança e uma gestão mais racional de
recursos devido á redução significativa do desperdício [10].
Para que esse objetivo seja alcançado é necessário haver uma estrutura
adequada e um sistema de procedimentos que assegure um Sistema de Qualidade na
Preparação de Formulações Farmacêuticas. Assim, a área destinada a este processo de
produção e controlo terá de ter em conta o tipo e o nível de exigência das preparações
farmacêuticas e o local onde essa preparação será feita [4].

4.1.

Conceito integrado de garantia de qualidade

O controlo analítico deve ser feito sobre as matérias-primas, o material de
embalagem e de fecho e nos medicamentos e produtos de saúde, depois da sua
preparação, de acordo com as monografias e exigências da Farmacopeia Portuguesa ou
Europeia, tendo em conta, também, o tipo de preparação farmacêutica a que se destina.
Esse controlo analítico deve ser efetuado sobre uma amostra representativa do lote,
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retirada ao acaso, em duplicado e que deverá ser guardada até ao produto ser
consumido na sua totalidade, ou até ser devolvido ao fornecedor. Depois do controlo
analítico, deverá ser emitido um boletim de análise, por escrito, que o identifique, inclua
os ensaios efetuados e os respetivos resultados, assim como a informação final relativa à
sua aceitação ou não [4,11].

4.2.

Reembalagem de medicamentos
De forma a colmatar falhas que existem ao nível das apresentações farmacêuticas

e para responder às necessidades do sistema DIDDU, o HML deparou-se com a
necessidade de reembalagem e rotulagem dos medicamentos. Assim para satisfazer
essas mesmas necessidades, existe uma Unidade de Reembalagem, localizada numa
área individual junto à Unidade DIDDU. Nesta unidade são reembaladas formas
farmacêuticas sólidas.
A reembalagem e rotulagem de medicamentos em dose unitária deve ser
executada de maneira a assegurar a segurança e qualidade do medicamento. Esta área
dos serviços farmacêuticos, quando corretamente equipada, consegue cumprir os seus
objetivos principais, que são:


Permitir aos Serviços Farmacêuticos disporem do medicamento, na dose
prescrita, de forma individualizada, permitindo reduzir o tempo de enfermagem
dedicado à preparação da medicação a administrar, reduzir os riscos de
contaminação do medicamento, reduzir os erros de administração e uma
maior economia;



Garantir a identificação do medicamento reembalado (nome genérico, dose,
lote, prazo de validade);



Proteger o medicamento reembalado dos agentes ambientais;



Assegurar que o medicamento reembalado pode ser utilizado com segurança,
rapidez e comodidade [4].

A reembalagem das formas de dosagem não estéreis em embalagens múltiplas
para armazenamento e utilização futura, devem ser acompanhadas de documentação
semelhante à descrita anteriormente. No caso de comprimidos ou cápsulas embaladas
pelo produtor original, em folha de alumínio ou blister não necessitam de ser
reembalados, uma vez que a embalagem original não é violada, o que não acontece com
os frascos multidose. Devem existir procedimentos escritos para evitar misturas e
contaminação cruzada de produtos e materiais. Deve ainda ser sempre preenchida uma
ficha de registo da reembalagem com informações sobre as matérias-primas e sobre o
produto final, que deve incluir:
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O nome genérico e composição do produto;



A quantidade por embalagem;



Os requisitos do rótulo com uma amostra e outros rótulos auxiliares;



O tipo de embalagem e o fecho;



As instruções de trabalho adequadas;



O número de embalagens a embalar;



O espaço suficiente no impresso para registo dos detalhes de registo do lote;



A ficha de registo de reembalagem deve ser revista regularmente [6].

A reembalagem também se impõe no caso de ser prescrita uma dosagem não
disponibilizada pela indústria farmacêutica, sendo que neste caso se procede ao
fracionamento dos comprimidos. No entanto, este tipo de procedimentos deve ser evitado
pois levanta diversos problemas de estabilidade. Devem primeiramente ser consideradas
outras alternativas [11].
iv) Atividades desenvolvidas pelos estagiários:
-Contato com aspetos relacionados com a reembalagem de medicamentos: questões de
segurança, procedimentos, elaboração de relatórios e sistema “double check” (verificação
obrigatória por um farmacêutico do serviço dos dados anteriormente introduzidos por o
técnico de farmácia, como substância ativa, dosagem, lote e validade.
-Realização prática de todos os atos associados ao processo de reembalagem (Anexo
IX).

5. Informação sobre medicamentos
A crescente investigação, complexidade e número de novos medicamentos
associada à competitividade da indústria farmacêutica e à variedade de fontes de
informação disponíveis, dificultam a seleção de informação adequada [16].
O farmacêutico, como especialista do medicamento, é frequentemente solicitado para
o esclarecimento de dúvidas inerentes aos medicamentos quer por comissões técnicas,
quer por profissionais de saúde ou utentes. Desde modo, o farmacêutico deve manter-se
cientificamente atualizado e bibliograficamente suportado com o intuito de prestar uma
informação segura e racional [16].
Devido a esta crescente complexidade e número de novos medicamentos, deve ser
criado um Centro de Informação de Medicamentos (CIM), ou pelo menos um Serviço de
Informação de Medicamentos (SIM), nos serviços farmacêuticos hospitalares, que
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compilam e tratam a informação científica sobre medicamentos e a transmitem a outros
profissionais de saúde [4].
A informação dada pode ser ativa ou passiva. A informação passiva consta de
respostas a questões colocadas pelos profissionais de saúde ou doentes, sendo a
informação ativa realizada por iniciativa do farmacêutico do SIM ou CIM, tal como
realização de seminários, elaboração de folhetos informativos, entre outros. A
colaboração com as comissões especializadas do hospital é uma das tarefas
fundamentais do CIM, devendo haver um manual de procedimentos [4].

5.1.

Farmácia Clínica
A farmácia clínica é um conceito que transforma a farmácia hospitalar de

fabricante e distribuidor de medicamentos, para uma intervenção farmacêutica baseada
no doente e na melhor forma de lhe dispensar os cuidados farmacêuticos com os
menores riscos possíveis. Para esse efeito é aconselhável o farmacêutico hospitalar fazer
parte da equipa clínica, acompanhando diretamente o doente nos serviços, prestando
assim apoio contínuo aos médicos e enfermeiros desse serviço [4].
É relevante salientar a existência de estudos que evidenciam que a morbilidade e
mortalidade atribuída diretamente a medicamentos diminuem drasticamente com a
existência de farmacêuticos clínicos nos serviços [17].
No HML este conceito é colocado em prática, através da elaboração do perfil
farmacoterapêutico do doente e das sugestões que são apresentadas ao médico em
relação ao perfil, nomeadamente: proposta de alteração da medicação prescrita para um
homologo quando os medicamentos prescritos não fazem parte do formulário hospitalar,
ou sugestão da suspensão da terapêutica com antibióticos por períodos de tempo
superiores ao recomendado.

5.2.

Farmacovigilância
Os ensaios clínicos avaliam a eficácia e segurança dos medicamentos, detetando

as reações adversas mais frequentes, contudo também possui as suas limitações, pelo
que foi necessário a implementação de métodos que identificassem precocemente
reações adversas raras, graves ou até mesmo fatais na pós-comercialização. Assim,
surgiu o Sistema Nacional de Farmacovigilância constituído por todos os profissionais de
saúde que têm a obrigação de reportar qualquer reação adversa grave ou inesperada ao
medicamento. Deste modo, o Sistema Nacional de Farmacovigilância está responsável
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pela monitorização da segurança dos medicamentos através da deteção, avaliação e
prevenção das reações adversas a medicamentos [10].
O Sistema Nacional de Farmacovigilância foi implementado em Portugal em 1992,
é regulamentado pelo DL nº242/2002 de 5 de novembro e a entidade responsável pela
sua coordenação é o INFARMED [10].
A Farmacovigilância é uma função da farmácia hospitalar cada vez mais
desenvolvida e fundamental para uma boa utilização do medicamento [2]. O papel do
farmacêutico não se limita à responsabilidade de dispensar o medicamento na dose e
condições corretas, acompanhado de informação para uma adequada utilização, mas
também contribuir para a deteção de quaisquer reações adversas que possam surgir da
sua utilização [11].
A contribuição para a prevenção e deteção das reações adversas pode começar:


Pelo despiste de fatores que possam favorecer o aparecimento destes efeitos,
como sejam: prescrição de doses inadequadas às necessidades do doente,
automedicação, prolongamento excessivo de determinadas terapêuticas,
duplicidade de fármacos com atividade farmacológica similar, caraterísticas de
doentes que possam influenciar a resposta aos medicamentos (idade, alergias,
estado da função renal e hepática);



Sensibilização do médico prescritor e outros profissionais de saúde para a
monitorização de reações adversas e sua notificação, especialmente quando as
caraterísticas farmacológicas dos medicamentos e o perfil dos doentes assim o
exijam [11].

5.3.

Farmacocinética clínica: monitorização dos fármacos na prática clínica
A farmacocinética clínica é um ramo da farmácia hospitalar cujo objetivo

primordial é uma correta administração de fármacos resultante da medição de níveis
séricos desse fármaco, o que se traduz por um controlo terapêutico individualizado. A
monitorização de concentrações farmacológicas séricas permite à equipa clínica
administrar a dose certa necessária de um determinado fármaco sem o perigo de
sobredosagem ou subdosagem. Este perigo tem grande relevância no caso de
medicamentos de margem terapêutica estreita ou com variabilidade do comportamento
cinético [4].
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5.4.

Participação do farmacêutico em ensaios clínicos
De acordo com a Lei n.º 21/2014 de 16 de abril, é definido como ensaio clínico

“qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a verificar os
efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais
medicamentos experimentais, ou a 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” [18].
Para além das atividades previstas, decursivas da sua integração nas comissões
de ética, o farmacêutico deve certificar uma correta distribuição e controlo de amostras, a
qual deverá ser integrada no sistema de distribuição de medicamentos existente, assim
como informação e acompanhamento do ensaio clínico [11].
A receção da medicação de ensaios clínicos é da responsabilidade do
farmacêutico, que deverá conferir a identificação do medicamento, a integridade das
embalagens, verificar se a quantidade especificada na guia de remessa é igual à
quantidade recebida, conferir lote e prazo de validade, condições de transporte e o
certificado de libertação de lote. Para além disso, o farmacêutico deve assegurar que a
utilização do medicamento em estudo se realiza de acordo com o protocolo estabelecido
[19].

5.5.

“Comissões técnicas” existentes no hospital e suas atividades
As comissões técnicas são órgãos consultivos indispensáveis para que a

utilização de medicamentos se faça de uma forma racional, clinicamente apropriada,
segura e economicamente sustentável. No Hospital de Magalhães Lemos os
farmacêuticos dos SF participam ativamente nas seguintes comissões técnicas:
Comissão de Farmácia e Terapêutica, a Comissão de Ética para a Saúde e a GPCIRA
[20-23].

5.5.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica
A CFT é constituída no máximo por seis membros, sendo metade médicos e
metade farmacêuticos. É presidida pelo diretor clínico do hospital ou por um dos seus
adjuntos, sendo os restantes médicos nomeados pelo diretor do hospital e os
farmacêuticos pelo diretor dos serviços farmacêuticos, de entre os médicos e
farmacêuticos do quadro do hospital. A CFT possui as seguintes competências:
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Atuar como órgão de ligação entre os serviços de ação médica e os serviços
farmacêuticos;



Elaborar adendas privativas de aditamento ou exclusão ao FHNM;



Emitir pareceres e relatórios, acerca de todos os medicamentos a incluir ou a
excluir no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos, que serão enviados
trimestralmente ao INFARMED;



Velar pelo cumprimento do Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos e
suas adendas;



Pronunciar-se sobre a correção da terapêutica prescrita aos doentes, quando
solicitado pelo seu presidente e sem quebra das normas deontológicas;



Apreciar com cada serviço hospitalar os custos da terapêutica que periodicamente
lhe são submetidas, após emissão de parecer obrigatório pelo diretor dos serviços
farmacêuticos do hospital;



Elaborar, observando parecer de custos, a emitir pelo diretor dos serviços
farmacêuticos, a lista de medicamentos de urgência que devem existir nos
serviços de ação médica;



Propor o que tiver por conveniente dentro das matérias da sua competência [21].

5.5.2. Comissão de Ética para a Saúde
A explosão do conhecimento ao nível das ciências base da biologia e o
aparecimento, nos últimos 25 anos, de fármacos ou técnicas terapêuticas com real
capacidade para alterar o curso da doença fizeram com que os profissionais de saúde
tivessem responsabilidades acrescidas e suscitaram questões substancialmente novas,
que levaram ao surgimento de uma nova disciplina, a bioética. No contexto do Serviço
Nacional de Saúde, importa dinamizar a reflexão sobre os problemas éticos, a qual se
tem consubstanciado, entre outras formas, na criação de comissões de ética.
As comissões de ética para a saúde, adiante designadas por CES, funcionam nas
instituições e serviços de saúde públicos e unidades privadas de saúde. Às CES cabe
zelar pela observância de padrões de ética no exercício das ciências médicas, por forma
a proteger e garantir a dignidade e integridade humanas, procedendo à análise e reflexão
sobre temas da prática médica que envolvam questões de ética.
As CES têm uma composição multidisciplinar e são constituídas por sete
membros, designados de entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos, juristas, teólogos,
psicólogos, sociólogos ou profissionais de outras áreas das ciências sociais e humanas
[23].
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5.5.3. Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos
Antimicrobianos (PPCIRA)
Existindo evidência que Portugal é um dos países da União Europeia com uma das
maiores taxas de infeção associadas a cuidados de saúde, surgiu o PPCIRA.
Na composição do grupo coordenador regional do PPCIRA deve constar:
-Elementos com experiência na área de prevenção e uso de antimicrobianos.
-Coordenação por um médico com dedicação de, pelo menos, 12 horas semanais a esta
função, devendo o total de horas dedicado pelos elementos do grupo ser superior a 40
horas semanais.
-Deve ser apoiado cientificamente por especialistas nas áreas de saúde pública,
epidemiologia, farmácia, saúde ocupacional e saúde ambiental.
-Um dos membros deve integrar a comissão de farmácia e terapêutica da respetiva
administração regional de saúde.
Ao PPCIRA compete supervisionar as práticas locais de prevenção e controlo de infeção
e do uso de antimicrobianos, bem como o comprimento dos respetivos programas de
vigilância e sua notificação, mantendo o fluxo de informação entre serviços e instituições.
Compete também ao PCCIRA promover e corrigir as práticas de uso de antibióticos, bem
como rever e validar as prescrições de, pelo menos, carbapenemes e fluoroquinolonas,
nas primeiras 96 horas de terapêutica. O PPCIRA deverá ter como interlocutores
privilegiados o diretor de serviço e o enfermeiro chefe de cada serviço, podendo as ações
de ordem prática ser dinamizadas por um médico e um enfermeiro de cada serviço, que
funcionem como eles do processo. Por fim as suas atividades deverão integrar no plano e
relatório anual de atividades da respetiva comissão de qualidade e segurança [24].
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v) Atividades desenvolvidas pelos estagiários:
Os estagiários desenvolveram várias atividades no âmbito da informação sobre
medicamentos e Farmácia Clínica.
Informação sobre medicamentos
-Revisão e consequente elaboração de tabela com fontes bibliográficas, centros de
informação de medicamentos e respetivos contatos: CEDIME (ANF), CIMI (INFARMED),
C.I.M. (Ordem dos Farmacêuticos), entre outros (Anexo X).
-Contacto com diversas fontes bibliográficas: revista da Ordem dos Farmacêuticos,
Manual de Interações Alimentos-Medicamentos, Boletim do CIM, revista European
Journal of Hospital Pharmacy, e revista Farmacêutico News, Formulário Hospitalar
Nacional de Medicamentos, Manual de Gases Medicinais e Manual de Material de Penso
com Ação Terapêutica, entre outras.
Farmácia Clínica
- Elaboração do perfil farmacoterapêutico de doentes e validação de prescrições médicas
tendo em atenção os seguintes parâmetros: aspetos farmacêuticos e farmacológicos;
eventual duplicação terapêutica; possíveis interações medicamentosas clinicamente
significativas; contra-indicações; duração da terapêutica.
-Observação de sessões de eletroconvulsivoterapia, explicação acerca do procedimento
e tomada de conhecimento sobre a importância da reconciliação de medicamentos
previamente ao procedimento.
-Elaboração de uma tabela com o objetivo de verificar sobredosagens de antipsicóticos
em polifarmácia (Anexo XI)
-Análise de caso clínico, com base bibliográfica, de possíveis interações entre
canabinóides e o antipsicótico paliperidona injetável.
- Contacto com a problemática de compatibilidades em injetáveis e fontes bibliográficas
como: Lawrence A. Trissel, Pocket Guide to Injectable Drugs, Companion to Handbook
on Injectable Drugs.
-Elaboração de um modelo de justificação para utilização de palmitato de paliperidona
(Anexo XII).
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B. Conclusão
As experiências vivenciadas durante estes dois meses de estágio mostraram-nos
a importância do SF no suporte da terapêutica medicamentosa e no circuito do
medicamento de qualquer hospital. Deu-nos, também, a oportunidade de integrar uma
equipa multidisciplinar, mostrando o papel, nem sempre visível, mas insubstituível, do
Farmacêutico Hospitalar.
Este estágio proporcionou-nos a consolidação e interiorização de conhecimentos
científicos e técnicos, mas também o sentido de rigor e responsabilidade exigidos na
execução das diferentes tarefas atribuídas ao SF. Visto que a nossa formação académica
como Farmacêuticos abrange várias valências numa perspetiva muito generalizada, um
aprofundamento nesta área de Farmacêutico Hospitalar vem colmatar esta falha de
formação.
Percebemos que o farmacêutico hospitalar realiza o exercício da sua profissão na
plenitude das suas competências, dado que é interveniente em várias áreas: gestão,
dispensa e distribuição de medicamentos e de produtos farmacêuticos, farmacologia,
farmacotecnia, garantia de qualidade, farmacovigilância e política de utilização dos
medicamentos.
O estágio ultrapassou as nossas expectativas, reforçando as várias componentes
da nossa formação como futuros farmacêuticos.
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