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Resumo
O Mestrado Integrado em Ciências farmacêuticas (MICF) integra a diversidade formativa,
ao nível do ensino superior, característica da Universidade do Porto. O curso visa a formação de
profissionais devidamente habilitados a exercer com excecional competência e responsabilidade as
atividades que integram o conteúdo do Ato Farmacêutico.
Constituído por 10 semestres, o MICF oferece uma vasta formação ao nível das ciências
básicas e das ciências farmacêuticas propriamente ditas, terminando com um semestre dedicado ao
estágio profissionalizante.
O estágio profissionalizante estabelece a ponte necessária à integração dos conhecimentos
teóricos adquiridos ao longo de 5 anos com a prática quotidiana do farmacêutico hospitalar e
comunitário. O estudante é incluído num equipa multidisciplinar que o orienta pelas diversas áreas
da farmácia comunitária, onde reforça conhecimentos técnicos e científicos. É nesta fase que é
percetível o papel determinante que o farmacêutico assume na regulamentação e farmacovigilância
dos medicamentos e ainda a sua importância na prestação de cuidados de saúde essenciais e
exteriores ao ambiente hospitalar.
Este relatório é composto por duas partes: a parte I visa a documentação detalhada das tarefas
realizadas durante o estágio profissionalizante bem como dos conhecimentos adquiridos decorrentes
das mesmas; a parte II contempla três temas desenvolvidos ao longo do estágio, nomeadamente: a
fitoterapia e a importância das ações de marketing em farmácia comunitária; cuidados
dermatológicos especiais de inverno e ainda, psicoterapia: saber aconselhar na farmácia comunitária.
Os temas foram escolhidos com base nas atividades e características da farmácia, mas também tendo
em conta a sua importância atual e necessidade de intervenção comunitária.
O estágio na farmácia Vitália, durante 4 meses, possibilitou-me conhecer eficazmente a
realidade atual do farmacêutico comunitário em Portugal e mais ainda, adquirir inúmeros
conhecimentos científicos e técnicos que serão, sem dúvida, uma mais-valia para a minha vida
profissional futura.
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Parte I
1) A Farmácia Vitália
1.1) Localização geográfica e espaço físico exterior
Segundo o projeto de Amoroso Lopes e Manuel Marques, a farmácia Vitália (FV) foi
construída em 1932 no coração da mui nobre cidade do Porto. Atualmente faz parte do valeroso
património arquitetónico portuense, integrando a fachada granítica do Palácio das Cardosas na bela
e imponente Praça da Liberdade (anexo 1).
De acordo com o regime jurídico das farmácias de oficina1;2;3 a FV apresenta no seu exterior
a designação de farmácia, o nome do diretor técnico, o horário de funcionamento, as escalas de turnos
das farmácias do município e os serviços farmacêuticos passíveis de serem prestados aos utentes. O
espaço exterior dispõe ainda de cinco montras amplas utilizadas para ações promocionais e de
marketing aos produtos não sujeitos a receita médica (MNSRM).

Durante a realização do estágio, tive a oportunidade de contribuir com ideias e trabalhos gráficos
na edificação de novas montras, exemplo disso foi a ação promocional de desconto aos produtos da
marca Dr.Scholl®.

1.2) Direção técnica, horário de funcionamento e enquadramento do perfil dos
utentes
A direção técnica da FV é assegurada, em permanência, pelo Dr. Armindo Cosme e na sua
ausência pela Dra. Paula Nadais. O horário de atendimento ao público está estabelecido entre as
08:30h e as 19:30h todos os dias da semana e entre as 08:30h e as 13:00h ao sábado, ao domingo a
farmácia permanece encerrada. Excecionalmente, a FV está aberta ao público fora do horário
estabelecido, quando cumpre turnos de serviço estipulado pela administração regional de saúde4.
Tendo em conta o seu enquadramento geográfico, a sua história na produção de manipulados
e a variedade de produtos que prontamente apresenta, a FV serve uma grande pluralidade de utentes.
Desde a população mais idosa que criou hábitos e laços com os funcionários mais antigos confiandolhes todo o tipo de questões relacionadas com a saúde e não só, até aos utentes mais esporádicos que
vêm um pouco de todo o país para consultas nos hospitais centrais e posteriormente recorrem à FV
para aviar os seus medicamentos. A visita constante de turistas marca a diferença nesta farmácia,
sendo muito importante a comunicação interlinguística. Adicionalmente, é também evidente a
dispensa de produtos a estudantes, particularmente do ensino superior e a trabalhadores locais que
recorrem à FV com regularidade.

1

Parte I

Relatório de Estágio Profissionalizante

O meu horário de estágio foi acordado com a Dra. Paula Nadais que se mostrou muito flexível e
solidária com o facto de também trabalhar em part-time noutra instituição. Ficou estabelecido o
horário de 7 horas diárias, que propus serem das 09:00h às 16:30h, uma vez que almoçava no
espaço interior da farmácia, o que me permitia limitar o horário de almoço. Sempre que tive
oportunidade fiz algumas horas adicionais pois achei que seria uma mais-valia para a minha
formação. Durante o atendimento ao público pude contactar com toda a variedade de utentes que a
farmácia oferecia, pôr em prática alguns conhecimentos científicos e linguísticos e melhora-los no
contexto da farmácia de oficina. Foi extremamente enriquecedor ver a evolução progressiva dos
doentes habituais que a cada visita depositavam em mim um pouco mais de confiança e estabeleciam
a relação de empatia que o prestador de cuidados de saúde como o farmacêutico deve oferecer aos
seus doentes.

1.3) Recursos Humanos
A propriedade da FV é detida pela Sociedade Comercial Farmacêutica Lda. onde o Dr.
Armindo Cosme e o Dr. Paulo Pinho, ambos farmacêuticos, desempenham um papel ativo e presente
na organização e nos procedimentos inerentes à detenção de uma farmácia.
A FV pode contar ainda com a colaboração de 3 outros farmacêuticos, a Dra. Paula Nadais,
a Dra. Joana Marques e a Dra. Catarina Moutinho.
Não menos importante é a colaboração dos 7 técnicos auxiliares de farmácia: a D. Amélia, a
D. Luísa, a D. Laurinda, o Sr. António, o Sr. Joaquim, o Sr. Joaquim José e o Sr. Sérgio.
Adicionalmente o serviço de secretariado e outras situações burocráticas são resolvidos pela D. Maria
José e a limpeza de todo o espaço da FV é assegurado pela D. Giselda.

Durante a minha presença na FV, a orientação e instrução oferecidas por todos os colaboradores
foram imprescindíveis para o sucesso deste estágio. Sem exceção todos se mostraram extremamente
prestáveis e compreensivos para com a minha situação de estagiária.

1.4) Espaço Físico Interior
Respeitando as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária1;2, a FV dispõe de
instalações adequadas a garantir a segurança, conservação e preparação dos medicamentos assim
como a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal.
Dividida em 3 andares de grande amplitude, a FV apresenta uma organização estratégica de
todas as divisões. No andar inferior encontra-se um armazém de medicamentos éticos de uso
humano, organizados em prateleiras por ordem alfabética de nome comercial, bem como as lancetas
e tiras de sangue usadas na medição da glicemia. Do lado oposto podem-se encontrar armazenados
medicamentos de uso veterinário (MUV), leites em pó usados em puericultura, suplementos
2
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alimentares em pó e ainda plantas para infusões usadas em fitoterapia. Na zona central deste armazém
está posicionado um posto de trabalho com acesso computacional ao programa informático utilizado
na farmácia, onde se fazem a receção e o envio das encomendas, bem como a devolução e a
etiquetagem de alguns produtos. Ainda nesta divisão estão armazenados os medicamentos de frio e
os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. Estes últimos estão colocados separadamente num
cofre de acesso restrito. Adjacente a este armazém pode-se ainda observar 3 divisões de dimensões
variáveis. A primeira, de dimensões mais reduzidas, permite o armazenamento de uma multiplicidade
vastíssima de produtos, como por exemplo: artigos integrados na sexualidade, testes de gravidez,
luvas de latex e vinil, material ortopédico e ainda material de penso e conforto. Numa segunda divisão
de grandes dimensões pode-se usufruir de uma área de apoio à compra de ortóteses e calçado
ortopédico onde este está disposto de forma acessível aos utentes. Por fim, e ainda no piso inferior,
existe uma zona transitória de acesso ao armazém, onde estão armazenadas as meias elásticas e
descanso, meias de compressão, material de conforto para grávida entre outros produtos do foro
ortopédico mais específicos. Esta zona está interligada com uma outra área não fechada, onde os
profissionais da farmácia (PF) guardam os seus objetos pessoais e se preparam para iniciar as tarefas
correspondentes (anexo 2).
Ao nível do andar superior, para além de outras áreas, encontra-se o laboratório de
manipulação farmacêutica. Este obedece às boas práticas de fabrico de manipulados5 e possuiu todos
os equipamentos mínimos obrigatórios6, incluindo o Unguator® um equipamento que permite uma
homogeneização das matérias-primas mais rápida e eficaz (anexo3). No laboratório podem-se
observar as matérias-primas organizadas em prateleiras e os restantes instrumentos utilizados na
manipulação são colocados em armário e gavetas devidamente fechados. Existe ainda uma zona
particular onde estão colocadas as matérias-primas inflamáveis e tóxicas, bem como um frigorífico
onde são armazenados os manipulados que se mantêm estáveis a temperaturas mais baixas. Na
produção de manipulados é muitas vezes importante e essencial recorrer à bibliografia recomendada,
que no caso da FV está inteiramente disponível numa estante inserida na área laboratorial sendo
possível consultar o Formulário Galénico Português, a Farmacopeia Portuguesa (na versão mais
atualizada), o Martindale® entre outros livros de referência. Está também disponível um computador
portátil que possibilita a realização de pesquisas alargadas sobre novos manipulados que possam ser
prescritos, permite a realização das encomendas de matérias-primas aos fornecedores e faz o registo
eletrónico, através de um sofware adaptado, de todos os medicamentos manipulados preparados
(anexo 4).
Ainda ao nível do andar superior é possível observar 2 armazéns adicionais praticamente
independentes entre si, que são utilizados para o armazenamento de medicamentos over the counter
(OTC), medicamentos genéricos, compressas e separadamente os produtos de dermocosmética,
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fraldas e pensos para incontinência, produtos de higiene oral e ainda cuidados essências de pés e
mãos (anexo 5).
Uma das particularidades das instalações da FV é a existência de um pequeno museu onde
estão em exibição instrumentos antigos, slogans, materiais utilizados na manipulação ao longos dos
anos, livros históricos como a primeira Farmacopeia Portuguesa e ainda exemplos de manipulados
únicos e exclusivos que permitiu à FV obter a distinção e o reconhecimento pelos utentes e
instituições de saúde um pouco por todo o país. Neste espaço são realizadas a maioria das reuniões
formais com os responsáveis dos laboratórios detentores dos produtos vendidos na FV, onde se fazem
exposições de novos medicamentos ou formações de artigos já disponíveis na farmácia.
Resta ainda mencionar a existência de um gabinete particular de acesso exclusivo ao diretor
técnico, um espaço transitório de secretariado com dois postos de trabalho, uma área pequena onde
se faz o controlo de segurança e por fim as instalações sanitárias do piso superior (anexo 6).
Finalmente, no piso 0 encontra-se a área de atendimento ao público. É constituída por 7
postos de atendimento individualizados equipados com computador, impressora, leitores óticos de
códigos de barra, leitores do cartão de cidadão (CC) e ainda uma caixa registadora. Todos os postos
garantem a privacidade dos utentes bem como a sua comodidade2. Esta área quitemente acessível ao
utente disponibiliza uma imensa variedade de produtos incluindo dermocosmética, puericultura,
capilares, sexualidade e ainda folhetos informativos e slogans promocionais estrategicamente
colocados para captarem a atenção do utente. Imediatamente atrás dos postos de trabalho, os utentes
têm acesso visual a alguns MNSRM que variam sazonalmente, MUV, medicamentos homeopáticos
(MH), equipamentos de diagnóstico, produtos de higiene oral, cuidados de pés e mãos, suplementos
alimentares e ainda produtos de emagrecimento.
Numa zona anterior à área de atendimento e reservada aos PF, encontram-se dispostos em
gavetas fechadas os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) ordenados alfabeticamente
segundo o nome comercial e separadamente os medicamentos genéricos ordenados segundo a
Denominação Comum Internacional (DCI). Nestas mesmas gavetas posicionam-se intercalados
alfabeticamente MNSRM com elevado poder de venda e por isso é mais fácil a sua acessibilidade
nesta localização. Logicamente, existe também um frigorífico de acesso imediato, rigorosamente
controlado com os produtos que exigem condições de temperatura entre os 2ºC e 8ºC. Em caso de
dúvidas durante o atendimento ao utente é possível consultar o Prontuário Terapêutico mais recente,
assim como os manuais de formação dispensados pelos laboratórios farmacêuticos (anexo7).
Ainda ao nível do piso 0 é encontrado um gabinete privado de cuidados farmacêuticos onde
são efetuados testes bioquímicos de rastreio e ações de primeiros socorros. Aqui é permitido ao
profissional de farmácia um atendimento mais personalizado ao utente e um acompanhamento da
evolução do estado de doença muitas vezes determinante para prevenir situações de emergência
médica (anexo 8).
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Numa zona mais discreta deste andar pode-se descobrir uma pequena área de convívio onde
são efetuadas as refeições diárias dos PF. Acrescenta-se ainda outra instalação sanitária passível de
ser usada por todos os utentes da FV.
É importante referir que todas as instalações dispõem de termómetros próprios que permitem
fazer um controlo metrológico obrigatório diário, garantido assim temperaturas inferiores a 25ºC e a
qualidade e a segurança dos produtos.

Durante o estágio tive a oportunidade de conhecer e trabalhar em todas as áreas da FV. Inicialmente
comecei por conhecer melhor os nomes comerciais e a localização dos produtos em geral, através
da verificação e atualização de prazos de validade do sistema informático. Posteriormente integrei
a equipa do laboratório com o Sr. Sérgio e a Dra. Paula durante aproximadamente 2 semanas
seguindo-se a passagem pelo armazém em que juntamente com o Sr. Joaquim José aprendi os
procedimentos e diretrizes implicados neste setor. A partir de meados do mês de dezembro comecei
a parte mais desafiante do estágio em farmácia de oficina, o atendimento ao público. Tive também
a oportunidade de trabalhar com a D. Maria José e a D. Laurinda nas atividades de secretariado e
controlo de faturação, respetivamente. O cronograma das atividades desenvolvidas pode ser
visualizado na tabela 1.
Tabela 1 - Cronograma das Atividades Desenvolvidas
Atividades

Datas

Controlo de Prazos de Validade

02/11/2015 – 06/11/2015

Laboratório de Manipulados

09/11/2015 – 20/11/2015

Armazenamento, receção e elaboração de encomendas

23/11/2015 – 04/12/2015

Atendimento ao público

07/12/2015 – 29/02/2016

Faturação

25/01/2016 – 29/01/2016

2) O Circuito Do Medicamento Na FV
2.1 O Sistema Informático
Acompanhando a tendência evolutiva da informatização de informações e procedimentos, a
FV dispõe de um programa informático (PI), o Sifarma 2000® implementado pela empresa Glintt® e
aprovado pela Associação Nacional de Farmácias (ANF), que otimiza, facilita e uniformiza todos os
processos inerentes ao circuito do medicamento7;8. Primeiramente, permite a criação de utilizadores
individuais e as respetivas passwords de modo a parametrizar o acesso às diversas funcionalidades
do PI, secundariamente permite rastrear cada utilizador quanto ao número de vendas, ao tipo de
produtos vendidos, à faturação, a alterações nos stocks e devoluções, bem como outros pareceres dos
quais tenham sido responsáveis. O Sifarma 2000® está programado com um menu extremamente
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intuitivo dividido em 6 separadores principais: o atendimento, a gestão de encomendas, a receção de
encomendas, a gestão de lotes por faturar, a gestão de utentes e a gestão de produtos. Estes
separadores dão acesso aos respetivos submenus permitindo ações especializadas e essenciais ao bom
funcionamento da farmácia (anexo 9).

O meu primeiro contacto com o Sifarma 2000® resultou de uma formação oferecida pela ANF
durante o MICF, contudo só na FV tive oportunidade de perceber inteiramente o seu funcionamento
e as vantagens que a sua utilização traz para as farmácias de oficina. Após o estágio, sinto-me
perfeitamente capaz de trabalhar com a globalidades de funções que este SI oferece.

2.2 Elaboração de Encomendas
A aquisição de produtos pela FV é assegurada por distribuidores grossitas e através de
compras diretas aos laboratórios farmacêuticos e cosméticos. Na FV os distribuidores grossistas mais
requisitados são a OCP®, a Alliance Healthcare® e a Cooprofar® tendo em conta a rapidez de entrega
dos produtos, os descontos oferecidos, a eficácia e garantia do serviço de entrega, flexibilidade nas
devoluções e trocas e acima de tudo pela segurança e confiança na qualidade de transporte segundo
as Boas Práticas de Distribuição de medicamentos de uso humano9.
Normalmente são efetuadas 2 encomendas diárias aos distribuidores grossitas, a primeira ao
final da manhã e a segunda ao final do dia. Estas encomendas são desencadeadas automaticamente
pelo SI com base no stock existente em armazém e os limites de stock mínimo e máximo definido
pela farmácia. Posto isto, o responsável pelo armazém deve verificar se lista de produtos gerada está
de acordo com as necessidades da farmácia e pode mesmo alterar quantidades ou eliminar produtos,
enviando posteriormente a seleção feita aos respetivos fornecedores por via eletrónica.
Em situações pontuais, os PF podem fazer encomendas de produtos via telefónica ou
utilizando plataformas eletrónicas de fácil acessibilidade, de forma a dar resposta a pedidos urgentes
dos utentes ou a quebras de stocks espontâneas.
Os MUV são normalmente encomendados a um fornecedor particular, a Agrofauna ®, 2 a 3
vezes por semana via telefónica, consoante a necessidade de restituir stocks ou de encomendar novos
produtos.
As encomendas diretas aos laboratórios farmacêuticos e cosméticos visam uma
personalização e seleção dos produtos mais vendíveis na FV, bem como a obtenção de vantagens
económicas significativas, muitas vezes decorrentes da quantidade de produtos comprados e do
historial de sucesso da venda desses mesmos produtos.

Durante o estágio, tive a oportunidade de validar, alterar e submeter as encomendas eletrónicas no
Sifarma 2000®, assim como efetuar pedidos especiais via telefónica para os diversos fornecedores.
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Pude assistir a reuniões com os responsáveis pelos laboratórios farmacêuticos, onde percebi um
pouco a dinâmica das encomendas particulares e beneficiei ainda da oportunidade de ajudar alguns
colegas a utilizarem as plataformas online de encomenda de produtos.

Uma particularidade usufruída no meu estágio foi o acompanhamento da introdução de uma
nova metodologia de acesso a medicamentos cuja exportação/distribuição intracomunitária é sujeita
a notificação prévia ao Infarmed10. Intitulado “Projeto Via Verde”, este visa garantir o acesso, por
parte de utentes portadores de receita médica, a determinados medicamentos que ocasionalmente
poderiam estar esgotados. Assim é garantido um stock de segurança que a indústria farmacêutica
(titulares de Autorização de Introdução no Mercado (AIM)) armazena nos distribuidores grossistas,
para que o mesmo seja enviado rapidamente para as farmácias, quando estas efetuam uma encomenda
Via Verde, assegurando assim a satisfação das necessidades dos utentes em tempo útil e a
continuidade do tratamento11.

Felizmente tive a oportunidade de juntamente com a Dra. Catarina efetuarmos a primeira
encomenda via verde na FV. Neste caso em concreto tratava-se de um medicamento que estava
esgotado em todos os fornecedores, o Mysoline®, assim sendo utilizando a receita médica efetuamos
a encomenda usando esta metodologia a qual ficou registada no SI com a indicação “via verde”,
confirmando-se a receção deste medicamento 2 dias depois.

2.3 Receção e Aprovisionamento de Encomendas
Na FV a receção das encomendas é feita no armazém do andar inferior, onde existem
condições de alocação das mesmas até ser dada a entrada dos produtos. Normalmente cada
distribuidor grossista faz uma entrega bidiária resultante das encomendas via SI e via telefónica. Os
produtos chegam armazenados em caixas plásticas ou de cartão integralmente celadas,
acompanhadas da guia de remessa e/ou fatura do respetivo distribuidor (original e o duplicado).
Excecionalmente, os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são acompanhados de uma guia
de remessa própria (em duplicata) que permanece armazenada em separado durante 3 anos sendo
enviado o duplicado de novo para o fornecedor, devidamente assinado e carimbado.
Inicialmente faz-se a separação das encomendas dos diversos fornecedores, seguida da
abertura das caixas e verificação do número de produtos enviados versus o número de produtos
encomendados. Os artigos de frio, que vêm armazenados juntamente com estabilizadores de
temperatura, são prioridade no rececionamento pelas razões óbvias de conservação. Na fatura ou guia
de remessa devem vir descriminados as seguintes informações:


Identificação da farmácia (nome, morada, nº de identificação fiscal (NIF) e nº de cliente);



Identificação do fornecedor (nome, morada, NIF, capital social, nº de telefone e fax);
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Nº da fatura, data e hora da encomenda;



Identificação de cada produto (código nacional de produto (CNP), nome comercial ou DCI,
forma farmacêutica, quantidade pedida e enviada, preço de venda à farmácia (PVF), preço
de venda ao publico (PVP) se o produto estiver marcado na cartonagem, Imposto sobre o
Valor Acrescentado (IVA) aplicado a cada produto);



Bónus e descontos, caso existam;



Valor faturado com e sem IVA.
Com o auxílio do SI dá-se início à receção da encomenda, selecionando primeiramente o

distribuidor em questão e posteriormente introduzindo o número da fatura e o valor total faturado
com IVA. Seguidamente, é necessário introduzir os produtos através do leitor ótico ou por introdução
do CNP. Em situações em que o produto é novo na farmácia, é necessário criar a ficha do produto,
introduzindo dados como PVP e o stock mínimo e máximo para estabelecer o ponto de encomenda.
À medida que os produtos são introduzidos na lista de receção é extramente importante verificar as
condições de conservação e alterar informaticamente o prazo de validade (PV) caso não existam
artigos iguais armazenados. Os produtos que não apresentem o Preço Impresso na Cartonagem (PIC)
segundo o Estatuto do Medicamento12;13, são etiquetados com o CNP, o preço e o respetivo IVA. O
PVP dos produtos etiquetados é calculado com base no PVF somando-se o iva e a margem de lucro
estipulada individualmente por cada farmácia.
Antes de se confirmar e finalizar a encomenda deve ser feita uma dupla verificação das
quantidades recebidas, confirmar que os PVPs estabelecidos no SI são iguais ao PIC e ainda verificar
se o valor total faturado após a introdução dos artigos no SI corresponde ao disposto na fatura.
Certificados todos estes parâmetros pode-se então terminar a receção da encomenda.
Caso existam produtos esgotados ou em falta, o Sifarma 2000® permite fazer uma
transferência desses produtos para um outro fornecedor disponível.
Os produtos recebidos decorrentes da encomenda diária são maioritariamente colocados nas
gavetas do piso 0 de modo a restituir os stocks em falta resultantes das vendas diárias.
As encomendas grandes efetuadas aos laboratórios farmacêuticos permitem a restituição dos
stocks nas gavetas e nos frigóricos, bem como a atualização e reposicionamento dos lineares
expositores. Os produtos excedentes são armazenados nos armazéns respetivos permitindo colmatar
as faltas gradualmente.
O aprovisionamento dos produtos na FV segue a metodologia FIFO (First In First Out) para
os produtos de maior rotatividade, isto é, os primeiros artigos a serem entregues são armazenados de
forma a serem vendidos primeiramente. Relativamente aos produtos de mais baixa rotatividade o
princípio baseia-se na metodologia FEFO (First expire First out), ou seja, o artigo com o PV mais
curto é prontamente colocado de forma a ser vendido em primeiro lugar.
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Durante a realização do estágio tive a oportunidade de fazer a receção de inúmeras encomendas,
quer diárias quer encomendas de grandes dimensões dos laboratórios farmacêuticos. Pude perceber
a diferença entre os produtos que já apresentavam o PIC e a forma de cálculo dos artigos de venda
livre. Compreendi que os produtos apresentavam margens de lucro muito diferentes consoante a sua
regulamentação e percebi o interesse de algumas estratégias de compra que permitem ter descontos
e vantagens económicas significativas para a farmácia. Apercebi-me da importância de fazer uma
receção e armazenamento correto dos produtos de forma a manter os stocks corretos e os prazos de
validade atualizados. Contribui diariamente para a restituição das faltas existentes nas gavetas e no
frigorífico de acesso imediato, percebendo perfeitamente quais os produtos de maior e menor
rotatividade. Por fim, foi percetível a importância do armazenamento eficaz e seguro na dinâmica
de vendas da FV.

2.4 Controlo de stocks, prazos de validade e devoluções
A gestão de stocks é fundamental na atividade retalhista uma vez que evita a rutura de
produtos e a consequente falha na venda, assim como permite o controlo das quantidades de produto
a encomendar de modo a obter descontos e bónus relevantes.
O controlo dos stocks é extremamente influenciado por vários fatores que determinam
discrepâncias entre o stock real e o informático, nomeadamente erros de entrada das encomendas,
erros de marcação dos produtos, erros nas vendas, erros de devoluções e quebras. Alguns dos
produtos comercializados na farmácia, medicamentos ou outros produtos de saúde, são muito
sensíveis a ações de marketing, campanhas mediáticas ou prescrições médicas, pelo que é necessário
ter em consideração o reforço de stocks em tempo útil e quantidades adequadas. A rutura de stock de
um produto em campanha, é extremamente prejudicial para a farmácia e para o produto em causa14;15.
Na gestão de stocks da FV é particularmente importante o perfil terapêutico dos utentes
habituais, a média mensal de venda dos produtos e a sazonalidade dos mesmos.
O controlo do PV é feito de forma muito rigorosa na FV, de modo a evitar a dispensa de
produtos em fim de PV ou tendo este sido ultrapassado. Assim sendo, é impressa uma lista, através
do SI, dos produtos com PV a terminar no mês seguinte e posteriormente é distribuída pelos PF tendo
em vista a retirada desses produtos dos locais de armazenamento para que se proceda a devolução
dos mesmos. Após a recolha de todos os artigos, é preenchida uma lista no SI com a atualização do
PV do produto com a validade mais curta. Os produtos recolhidos são então preparados para serem
devolvidos ao fornecedor respetivo.
As devoluções de produtos são efetuadas através do SI preenchendo uma nota de devolução
eletrónica que integra as informações do fornecedor, o motivo da devolução e o nº da fatura em que
veio registado previamente o produto. Para além do motivo da caducidade do produto, outros aspetos
levam à devolução dos artigos: deterioração da embalagem, erros de envio de encomenda e circulares
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informativas de retirada de produtos. Resta ao fornecedor aceitar ou não a devolução com a respetiva
justificação e em casos de indeferimento os produtos são dados como quebra da farmácia.

Durante o meu estágio na FV pude contribuir de forma ativa para o controlo de stocks, na medida
em que estive presente durante a realização do inventário anual que decorreu das 9:00h às 18:30h
do dia 6 de Fevereiro. Durante esta atividade foram contados rigorosamente, com o auxílio de
contadores automáticos, todos os produtos passiveis de venda na farmácia. Aconteceram também
situações em que me apercebia que o stock real de um produto não correspondia ao stock eletrónico,
informando de imediato a Dra. Paula que gere e atualiza esta informação. Tive ainda a oportunidade
de fazer o controlo dos PV e proceder à devolução de variados produtos de acordo com os critérios
mencionados previamente.

3) O Ato Farmacêutico de Dispensa de Medicamentos
Segundo o Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos16 é da responsabilidade do
farmacêutico o ato de preparação, distribuição, dispensa, informação e vigilância dos medicamentos.
Deve zelar minuciosamente para que todas as informações prestadas aos utentes sejam baseadas em
dados científicos comprovados, não omitindo os aspetos relevantes de eficácia e segurança,
procurando deste modo a correta utilização destes produtos e a adesão à terapêutica17. O farmacêutico
integra uma equipa multidisciplinar de prestação de cuidados de saúde, sendo o seu papel de extrema
importância na medida em que é a último profissional a ter contacto com o doente antes do início da
terapêutica.
A classificação dos medicamentos de uso humano, relativamente à sua dispensa, engloba 2
grupos principais: MSRM e MNSRM.

3.1) Medicamentos Sujeitos a Receita Médica
De acordo com a legislação portuguesa12, estão sujeitos a receita médica os medicamentos que
apresentem 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;



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 (injetável).”
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Medicamentos que se enquadrem nestas condições estão apenas disponíveis aos utentes em
farmácias regulamentadas e aprovadas pelo Infarmed e são unicamente dispensados mediante a
apresentação da prescrição médica.
3.1.1) Receita Médica
O modelo de receita médica atualmente em vigor para a prescrição de medicamentos a
comparticipar pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) está disponível eletronicamente, sendo
obrigatória a utilização dos SI de modo a aumentar a segurança no processo de prescrição e dispensa,
facilitar a comunicação entre profissionais de saúde e agilizar processos. A receita médica manual
pode ser prescrita excecionalmente e em situações particulares, nomeadamente18: falência
informática; inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição no domicílio e ainda situações em
que o prescritor não ultrapassa as 40 receitas mensais.
Atualmente estão disponíveis 2 modalidades de prescrição eletrónica: a desmaterializada e a
materializada, com a diferença em que na segunda o doente ainda utiliza a receita impressa em papel
e na primeira a receita está disponível em formato digital na rede e mediante isso, o seu acesso é feito
normalmente através do CC.
Para a receita eletrónica ser considerada devidamente prescrita e aceite pelas entidades
reguladoras de comparticipação deve integrar:


Nº e código de barras da receita em questão;



Local de prescrição;



Identificação do prescritor (nome clínico; especialidade (se aplicável); contacto telefónico e
o nº da cédula profissional;



Identificação do doente (nome completo; nº de utente; regime especial de comparticipação
de medicamentos (se aplicável);



Entidade responsável pelo pagamento ou comparticipação dos medicamentos da receita (ex:
Sistema Nacional de Saúde (SNS))



Tipo de prescrição (RN - prescrição de medicamentos; RE - prescrição de psicotrópicos e
estupefacientes sujeitos a controlo; MM – prescrição de medicamentos manipulados; etc)



Identificação do medicamento (DCI ou nome da substância ativa; forma farmacêutica;
dosagem; apresentação (dimensão da embalagem); CNP);



Posologia;



Nº de embalagens;



Regimes especiais de comparticipação (se aplicável)



Data da prescrição



Assinatura do prescritor

-
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Nos casos previstos pela lei19 é possível fazer a prescrição por nome comercial do
medicamento indicando o CNP representado em dígitos e em código de barras (em vez do CNPEM).
Isto é, situações em que, o medicamento tem uma margem ou índice terapêutico estreito (exceção a),
apresentou uma reação adversa prévia (exceção b) ou tem uma continuidade de tratamento superior
a 28 dias (exceção c).
Relativamente à receita manual, esta apresenta as mesmas informações que a receita
eletrónica com algumas particularidades adicionais. Não pode conter rasuras, caligrafias diferentes e
não pode ser prescrita com canetas diferentes ou a lápis. O número de embalagens prescritas deve
constar em cardinal e por extenso e não é permitida a emissão de mais do que uma via.
Em cada receita médica podem ser prescritos o limite de 4 embalagens por receita, até 4
medicamentos distintos. Por cada medicamento, podem ser prescritas até duas embalagens. Excetuase o caso do medicamento se apresentar sob a forma unitária podendo, nesta situação, serem
prescritas até 4 embalagens iguais, por receita.
O modelo de receita eletrónica inclui duas modalidades tendo em conta a duração do
tratamento: receitas renováveis e não renováveis. A modalidade de receita renovável facilita o acesso
dos doentes aos medicamentos de que necessitam para tratamentos prolongados. É composta por um
original e duas vias autocopiáveis cuja validade é de 6 meses. A receita não renovável, como é o caso
da receita manual, tem uma validade de 30 dias a partir da data da sua emissão.
Posto isto, no momento em que o doente entrega aos PF a receita médica, o primeiro passo
é verificar se esta comtempla todos os campos informativos corretamente preenchidos.
Posteriormente, e no caso de se tratar de uma receita eletrónica, é introduzido no SI o código de
identificação da receita assim como o código de acesso, que por si só já disponibiliza todos os
medicamentos constantes na prescrição ou o grupo homogéneo que possibilita a escolha do
medicamento por parte do utente. No caso de apresentar um regime especial de comparticipação,
este deve ser selecionado no separador ‘planos’ do SI, e estabelece-se assim uma comparticipação
adicional à do SNS. Por fim, e antes de terminado o atendimento, o SI solicita a leitura ótica do CNP
das embalagens a dispensar, confirmando desta forma a seleção de medicamentos feita previamente.
Adicionalmente é impresso nas costas da receita os dados da farmácia, os medicamentos dispensados,
o valor total sem e com comparticipação e uma declaração assinada posteriormente pelo utente,
confirmando que lhe foram dispensados aqueles medicamentos e se este exerceu ou não direito de
opção na sua escolha.
No caso de se tratar de uma receita manual, os medicamentos dispensados devem ser
introduzidos manualmente pelo CNP e posteriormente deve ser selecionado o regime de
comparticipação, incluindo o do SNS. Aqui não é possível uma confirmação dos dados, pois a receita
não se encontra viável informaticamente.
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3.1.2) Medicamentos sujeitos a receita médica especial
Neste grupo estão incluídos os medicamentos com características excecionais e por isso
mesmo são regulamentados por legislação própria:


“Medicamentos que contenham, em dose não dispensada de receita, uma substância
classificada como estupefaciente ou psicotrópico20;



Medicamentos que possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos importantes
de abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais;



Medicamentos que contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se
considere, por precaução, incluída nas situações previstas na alínea anterior”21.
Tendo em conta as características especiais destes medicamentos, as receitas apresentam

uma sigla de identificação própria (RE) e o SI solicita informações adicionais sobre o utente e, caso
se aplique, sobre a pessoa que aviou a receita em questão. Neste caso são impressos dois
comprovativos da dispensa destes medicamentos que são arquivados juntamente com a receita e a
respetiva cópia (anexo 10).
3.1.3) Produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus
A diabetes mellitus é uma doença crónica tendencionalmente crescente na população
portuguesa, e a sua prevalência aumenta muito com a idade, atingindo ambos os sexos. É
caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue resultante de uma produção deficiente ou
ineficaz de insulina. Esta patologia normalmente potencia uma série de complicações tardias, quer a
nível cardiovascular como a nível renal. É possível reduzi-las através de um controlo rigoroso da
hiperglicemia, da hipertensão arterial, da dislipidemia, bem como através de uma vigilância periódica
dos órgãos mais sensíveis22. Com vista a melhorar o prognóstico dos doentes com esta patologia foi
criado o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes (PNPCD) que estabelece uma
comparticipação especial nos produtos utilizados no controlo da doença. Estes produtos podem ser
prescritos em receita renovável e deve ser tido em consideração que tanto na prescrição eletrónica
como na manual, têm de ser prescritos isoladamente. A receita é identificada com designação MDB
e informaticamente assume de imediato o valor de comparticipação estabelecido (anexo 11).
3.1.4) Medicamentos Manipulados
Com vista a colmatar lacunas existentes na indústria farmacêutica no tratamento de situações
clinicas particulares e tendo em consideração o aumento da preferência pela terapia personalizada, a
produção de medicamentos e produtos manipulados continua a ser uma opção valiosa creditada pelos
profissionais de saúde.
Legalmente, define-se medicamento manipulado (MM) como “qualquer fórmula magistral
ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico” 23. A
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diferença entre fórmula magistral e preparado oficinal reside no facto de a primeira ser preparada
segundo uma receita médica que especifica o doente a quem o medicamento se destina, e a segunda
é preparada segundo as indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, destinado
a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos pela farmácia23.
Como mencionado previamente, o laboratório da FV destaca-se pelo elevado número de
produtos manipulados que prepara e pela qualidade e eficácia dos mesmos.
Em situações em que é necessária a preparação de uma fórmula magistral, a prescrição
médica pode apresentar-se na modalidade eletrónica ou manual tendo em consideração que não pode
conter outro tipo de produtos e não se apresenta na modalidade de receita renovável. Assim, durante
o atendimento ao público e a aquando a receção de uma receita de MM, ela deve estar identificada
com a sigla ‘MM’ e após a descrição da formulação farmacêutica deve contemplar a abreviatura
‘f.s.a’, faça segundo a arte, ou similar. Posteriormente, procede-se à preparação da fórmula magistral,
utilizando matérias-primas certificadas e enviadas por fornecedores registados. É preenchida a ficha
de preparação onde consta:


Nome do MM, do doente e do prescritor;



Nº de lote atribuído ao produto em questão;



Composição do medicamento, indicando as matérias-primas e as respetivas quantidades
usadas, bem como os números de lote e o fornecedor;



Descrição do modo de preparação;



Registo dos ensaios de verificação;



Embalagem de acondicionamento;



Preço



Assinatura do produtor e do farmacêutico supervisor
No final da preparação, o MM é identificado com um rótulo integrando:



Identificação da farmácia;



Identificação da fórmula (as matérias-primas utilizadas e as suas quantidades);



Identificação do médico e do utente ao qual se destina o manipulado;



Nº do lote da preparação;



Condições de conservação;



Precauções de manuseamento;



Prazo de validade;



Preço de venda ao público.

Durante a minha passagem pela FV, o laboratório foi o espaço que me despertou maior interesse e
gratificação. Tive a oportunidade de fazer inúmeros manipulados, relembrar conceitos, consultar
bibliografia de interesse, aprender e aperfeiçoar técnicas de manipulação, conhecer novos
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manipulados e a suas indicações clínicas e acima de tudo percebi o papel fundamental e
insubstituível do farmacêutico nesta área da farmácia comunitária.
Durante as semanas que estive no laboratório, fiquei responsável pelo preenchimento das fichas de
preparação (anexo 12) de cada manipulado, que eram posteriormente conferidas pela Dra. Paula.
Contribui ainda para a atualização da tabela de preços (anexo 13), utilizada para fazer o cálculo
final do manipulado e ainda programei a folha de cálculo do Excel®, que estava desajustada, de
forma a ser possível fazer o cálculo automático do PVP, evitando desta forma desperdícios de tempo
e possíveis erros de cálculo manual (anexo 14).
3.1.5) Medicamentos Genéricos
O conceito de Medicamento Genérico (MG) surgiu em meados dos anos 60 com a introdução
de inovações na regulamentação da produção e dos direitos de patente sob os fármacos24. Definemse como medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica, dosagem e indicação
terapêutica que os medicamentos, de marca, usados como referência. Estes, são submetidos a
extensas provas de bioequivalência que lhes permitem obter a AIM12.
A receita médica comtemplando MG apresenta-se prescrita pela DCI seguida da dosagem,
da forma farmacêutica e da sigla "MG", que deve constar no seu acondicionamento secundário.
A vantagem fundamental do uso de MG reside na poupança económica que os utentes
conseguem fazer, uma vez que estes medicamentos apresentam-se significativamente mais baratos
que os medicamentos de marca de referência25.
3.1.6) Regimes de Comparticipação de Medicamentos
A comparticipação de medicamentos é sem dúvida um dos fatores mais relevantes na adesão
à terapêutica e no sucesso do controlo das doenças crónicas.
O regime geral das comparticipações do SNS prevê a aprovação de grupos e subgrupos
farmacoterapêuticos comparticipáveis de acordo com escalões de comparticipação. Existe ainda o
regime especial de comparticipação que está dirigido para patologias específicas e grupos de doentes
particulares.
A comparticipação geral do SNS no preço dos medicamentos é fixada de acordo com os
seguintes escalões26;27:


O escalão A é de 90 % do PVP;



O escalão B é de 69 % do PVP;



O escalão C é de 37 % do PVP;



O escalão D é de 15 % do PVP.
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Relativamente ao regime especial de comparticipação, são comparticipadas em 100% pelo
SNS os medicamentos usados no tratamento da paramiloidose, do lúpus, da hemofilia, das
hemoglobinopatias e ainda o Priadel® usado na psicose maníaco-depressiva.
Adicionalmente, existe a possibilidade de os MSRM serem comparticipados por entidades e
subsistemas de saúde independentes do SNS, como é o caso dos CTT®, dos Serviços de Assistência
Médico-Social (SAMS), do Seguro Medis de Saúde, dos Serviços de Assistência na Doença da
Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública, entre outros. O valor de
comparticipação destas entidades é adicional ao valor oferecido pelo SNS e não em substituição
deste.
Segundo o PNPCD, os produtos de vigilância da diabetes são abrangidos por uma
comparticipação especial do SNS. O valor máximo da comparticipação no custo de aquisição das
tiras de teste corresponde a 85 % do PVP e o valor máximo da comparticipação no custo de aquisição
das agulhas, seringas e lancetas corresponde a 100 % do PVP legislado28.
Os medicamentos manipulados podem ser alvo de comparticipação pelo SNS quando não
existe no mercado de especialidade farmacêutica um medicamento com igual substância ativa na
forma farmacêutica pretendida ou então quando há necessidade de adaptação de dosagens ou formas
farmacêuticas às carências terapêuticas de populações específicas, como é o caso da pediatria ou da
geriatria. Mais ainda, justifica-se a comparticipação do MM quando este vem colmatar uma lacuna
a nível dos medicamentos preparados industrialmente. Deste modo são definidos legalmente os
medicamentos manipulados contemplados nas premissas previamente referidas, sendo aplicada uma
comparticipação de 30% sobre o PVP final, estando sujeita a atualização29.

Uma das maiores dificuldades que senti no estágio foi a integração de todas as informações
implícitas no ato da dispensa da receita médica. Uma vez que durante o MICF não temos
oportunidade de contactar com o SI nem de conhecer a legislação e os procedimentos inerentes aos
MSRM e a receita médica propriamente dita, fui relativamente mais morosa a adquirir autonomia
no atendimento ao utente. Perceber a dinâmica de faturação dos diversos organismos de
comparticipação, bem como a importância da seleção das exceções legais no caso da receita
manual, tornou-se um verdadeiro desafio da minha passagem pela área de atendimento. Felizmente,
tive a oportunidade de contactar com diferentes tipos de prescrição, incluindo as receitas médicas
especiais e as que abrangiam o projeto PNPCD. A implementação da receita eletrónica facilitou
bastante a dispensa dos medicamentos, uma vez que o SI assumia na maioria da situações a
comparticipação e os medicamentos ou grupo homogéneo a dispensar. No final de cada semana de
atendimento ao público, a Dra. Joana confirmava se o aviamento das receitas estava de acordo os
parâmetros corretos e assinava assumindo a responsabilidade da dispensa.
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3.2) Receituário e Faturação
Diariamente, as receitas aviadas por cada funcionário da FV são verificadas e colocadas
separadamente segundo os organismos de comparticipação num arquivo portátil para posteriormente
ser feita a faturação das mesmas.
A faturação e a conferência final do receituário estão a cargo da D. Laurinda, que ao longo
do mês corrige possíveis erros não detetados previamente, evitando deste modo a devolução das
receitas e consequente perda financeira para a farmácia, e organiza em lotes as receitas faturadas por
cada organismo, normalmente lotes máximos de 30 receitas, numeradas de 1 a 30. No final de cada
mês são imitidos os Verbetes de Identificação de cada lote, integrando a identificação da farmácia, o
ano e mês, a entidade e plano de comparticipação, o número total de receitas, o PVP, o preço pago
pelo utente e o preço a pagar pela entidade, sendo depois anexados às receitas correspondentes. Até
ao dia 10 do mês seguinte é emitida a ‘Relação de Resumo de Lotes’ e uma fatura individual para
cada entidade de comparticipação. As receitas relativas ao SNS são enviadas para o Centro de
Conferências de Faturas e os lotes dos restantes organismos são enviados à Associação Nacional de
Farmácias que funciona como a entidade intermediária de pagamento de comparticipações entre os
diferentes sistemas de saúde e a farmácia.
Em situações em que a receita é devolvida é possível efetuar a correção da mesma e enviala novamente no mês seguinte para a instituição correspondente, evitando deste modo perdas
significativas para a farmácia.

No final do mês de Janeiro, tive a oportunidade de acompanhar e ajudar a D. Laurinda na faturação
e conferência do receituário, compreendendo deste modo as etapas e a burocracia inerente a este
procedimento.

3.3) Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica
Entendem-se por MNSRM, aqueles que se destinam ao alívio e tratamento de “queixas de
saúde passageiras e sem gravidade” sendo ministrados de forma responsável e autónoma pelo utente,
o qual pode ou não ser assistido e aconselhado pelos PF30.
Apesar de a utilização de MNSRM ser uma prática integrante e comum das farmácias, é
importante que esteja limitada a situações clínicas bem definidas e deve efetuar-se de acordo com as
especificações estabelecidas para estes medicamentos.
Os motivos pelos quais nos últimos anos se tem verificado um aumento na dispensa destes
medicamentos, residem especialmente no facto de existirem cada vez mais opções de tratamento das
diversas situações clínicas, assim como o acesso à informação por parte dos doentes que muitas vezes
conseguem por si só estabelecer um diagnóstico e evitar recorrer ao médico. Perante este cenário,
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torna-se extremamente importante a intervenção do PF de forma a evitar erros de automedicação que
possam trazer complicações sérias para o utente em questão.
O PF deve iniciar um diálogo com o utente, questionando-o sobre os sintomas e queixas que
o levaram à farmácia, deve observar cuidadosamente possíveis sinais que indiciem o diagnóstico e
ser criterioso quanto à gravidade das apresentações clínicas. Caso não conheça histórico
medicamentoso do doente, deve questioná-lo sobre a medicação atual e possíveis doenças crónicas
de que seja portador. Posto isto, deve aconselhar o MNSRM que melhor resposta possa oferecer à
condição apresentada, tendo em conta a substância ativa, de forma a evitar interações farmacológicas
com outros medicamentos que esteja a tomar, a dose e a forma farmacêutica de acordo com a idade
do utente, uma vez que o medicamento pode não estar indicado em crianças e ainda a frequência de
administração e a duração do tratamento, de modo a promover a adesão à terapêutica.
No momento da dispensa do MNSRM, o PF deve garantir que o utente ficou esclarecido
relativamente à indicação terapêutica do medicamento, à posologia e aos efeitos adversos e
contraindicações. Um aconselhamento correto comtemplará também todas as medidas não
farmacológicas que melhorarão a condição clínica e ajudarão a evitar recidivas.
Caso exista a oportunidade, o PF deve acompanhar o utente nas semanas seguintes ao início
do tratamento, percebendo se este está a ser eficaz e caso contrário, encaminhar o utente ao médico
de modo a ser possível a realização de uma anamnese mais detalhada e um tratamento mais eficaz.

Durante o tempo que estive no atendimento, foram-me proporcionadas várias situações em que tive
que prestar aconselhamento farmacêutico ao utente. Uma vez que realizei o estágio nos meses de
inverno, o MNSRM usados no tratamento de gripes e constipações foram os mais vendidos, incluindo
os antigripais, os anti-inflamatórios, os antipiréticos, os antitússicos e os descongestionantes nasais.
Foi-me percetível várias situações de automedicação incorreta sobretudo ao nível da sobre dosagem
e da duração do tratamento superior à recomendada. Os PF mostraram-se muitas vezes prestáveis,
alertando-me para situações particulares em que era importante fazer perguntas chave aos utentes
e indicando recomendações fundamentais que deviam ser mencionadas aos utentes em caso de
dispensa de determinados MNSRM.

4) Outros Produtos Vendáveis na Farmácia Vitália
As alterações recentes efetuadas na legislação ao abrigo do novo estatuto do medicamento,
originou uma redução dramática na margem de lucro obtida pelas farmácias aquando a venda de um
MSRM ou MNSRM. Tendo isso em consideração, as farmácias tiveram a necessidade de promover
e alargar a venda de outros produtos de interesse público visando a promoção da saúde.
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4.1) Medicamentos de Uso veterinário
Os MUV são todos os medicamentos destinados a serem usados em animais, visando o
tratamento ou prevenção de uma patologia e o aperfeiçoamento da qualidade de vida do animal.
A FV distingue-se pela vasta quantidade de MUV disponíveis, tornando-se um centro de
referência no aconselhamento e venda de cuidados de saúde animal. Em termos de vendas destacamse os antiparasitários internos e externos, as vacinas, os complexos vitamínicos, os anticoncecionais
e os antibióticos. Atualmente os MUV representam uma fatia significativa e importante dos lucros
da FV.

Durante o estágio apercebi-me da enorme falta de formação que o MICF oferece em termos de
conhecimentos sobre MUV. As dificuldades no aconselhamento sobre estes medicamentos foram
ultrapassadas com o estudo progressivo dos mesmos.

4.2) Medicamentos Homeopáticos
A homeopatia é uma forma de terapia alternativa em que o tratamento resulta da diluição e
dinamização da mesma substância que produz o sintoma num indivíduo saudável. As matériasprimas dos MH podem ser de origem vegetal, animal, mineral e ainda compostos químicos. Na FV
podem ser encontrados alguns MH, sendo a maioria deles da marca Boiron®. Estes produtos são
maioritariamente comprados pelos turistas, uma vez que as terapias homeopáticas estão mais
desenvolvidas e creditas em outros países em comparação com Portugal, e também pelo facto de
serem medicamentos relativamente mais caros.

4.3) Produtos de Dermocosmética
Entende-se como produto cosmético “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta
em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme,
sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas
bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu
aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais” 31. Esta área é uma das
grandes apostas da FV, sendo possível encontrar gamas integrais de várias marcas conceituadas:
Bioderma®; Uriage®; ROC®; Vichy®; La Roche-Posay®; Lierac®; Phyto®; Klorane® e ainda
Bexident®; Elgydium®; Kin®; Oral B®; Paradontax®; Sensodyne®…
Ocasionalmente, a FV recebe agentes promotores das marcas que sugerem aos utentes
experimentações gratuitas dos produtos e descontos excecionais proporcionando uma adesão na
compra bastante significativa por parte dos utentes abordados.
Os produtos de dermocosmética são indubitavelmente uma das principais fontes de
rendimento económico para a farmácia daí a importância de mantê-los sob uma gestão de qualidade.
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Dada a imensidão de produtos disponibilizados pelas diversas marcas, foi-me possibilitada a
realização de algumas ações de formação extremamente interessantes e vantajosas, permitindo-me
deste modo prestar um aconselhamento informado e rigoroso sobre estes produtos.

4.4) Produtos de Puericultura
Na secção de produtos de puericultura encontra-se os artigos para bebé como as chupetas,
biberons, tetinas, fraldas, leites e papas e ainda extratores de leite e esterilizadores a vapor. Na FV a
venda destes produtos é pontual e de pouca significância, provavelmente porque a maioria dos
clientes habituais são idosos ou turistas.

4.5) Produtos Diatéticos e de Alimentação Especial
São produtos diatéticos e de alimentação especial, “os produtos alimentares que, devido à
sua composição ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos géneros
alimentícios de consumo corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e são
comercializados com a indicação de que correspondem a esse objetivo”32. O consumo deste produtos
está indicado em pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontra perturbado,
pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais e que, por esse facto, podem retirar
particulares benefícios da ingestão controlada de certas substâncias contidas nos alimentos e ainda
lactentes ou crianças até aos 3 anos de idade em bom estado de saúde32.
Na FV podem ser encontrados alguns dos produtos integrantes desta categoria, contudo as
principais vendas resultam de encomendas especiais destinadas a utentes que regularmente procuram
a farmácia com vista a encontrarem estes produtos.

4.6) Produtos Fitoterapêuticos
Entende-se por produtos fitoterapêuticos ou “medicamentos à base de plantas, qualquer
medicamento que tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas
de plantas, uma ou mais preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de
plantas em associação com uma ou mais preparações à base de plantas”12.
Na FV, estes produtos apresentam-se predominantemente sobre a forma de chã ou tisana,
contudo são também encontradas outras formas farmacêuticas como comprimidos, cápsulas;
extratos, ampolas bebíveis, cremes e pomadas. Os produtos fitoterapêuticos são bastante apreciados
pelos utentes da FV, sobretudo para o tratamento da obstipação, ansiedade e debilidade do sistema
imunitário.
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4.7) Dispositivos Médicos
Dispositivo médico é qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou
artigo utilizado isoladamente ou em combinação, em seres humanos para fins de diagnóstico,
prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, de uma lesão ou de uma deficiência e
ainda para o estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico assim como
para o controlo da conceção33. Os dispositivos são integrados nas classes I, IIa, IIb e III, tendo em
conta a vulnerabilidade do corpo humano e atendendo aos potenciais riscos decorrentes da conceção
técnica e do fabrico33. Na FV estão disponíveis alguns dispositivos médicos essenciais como: meias
elásticas, dispositivos intra-uterinos, preservativos, nebulizadores, seringas e canetas de insulina.

4.8) Ortóteses e Calçado Ortopédico
O calçado ortopédico é normalmente recomendado para correção de alguns problemas de
formação dos pés ou fisiologia diferenciada, problemas de coluna e de formação de cava de pé e mais
ainda para pés de atleta, cansaço nos pés de muito peso, pés chatos, joanetes, dores no calcanhar,
calos, pé diabético, entre outros. Na FV podemos encontrar marcas especializadas nesta área como a
Scholl®, Jade®, Sanmichel®; Softwaves® e Pedag®. As vendas destes artigos são significativamente
mais elevadas quando se fazem ações promocionais sobre os mesmos.

5) Prestação de Cuidados de Saúde
Na zona de atendimento da FV, encontram-se disponíveis aos utentes, uma balança
eletrónica e um esfigmomanómetro automático, permitindo o controlo do índice de massa corporal
e da tensão arterial dos utentes. Normalmente o PF presta auxílio na medição dos parâmetros e
posterior aconselhamento sobre os resultados obtidos.
É também possível avaliar os parâmetros bioquímicos essenciais, como a glicemia, colesterol
total, triglicéridos, ácido úrico e hemoglobina, sendo a sua medição determinante para o controlo e
seguimento farmacológicos.

Durante o estágio foi-me dada a possibilidade de medir os parâmetros bioquímicos e de prestar
aconselhamento farmacêutico com base nos resultados obtidos. Mais ainda, tive a oportunidade de
fazer um seguimento farmacoterapêutico, uma vez que a utente em questão estaria a fazer um
tratamento cosmetológico em que um dos efeitos adversos seria o aumento do colesterol total, nesse
sentido, a utente recorreu regularmente à farmácia para que lhe fosse medido esse parâmetro. De
facto verificou-se que o seu colesterol total aumentou significativamente com o decorrer do
tratamento, ultrapassando os valores de referência (>200mg/dl). Assim sendo, recomendei que esta
consultasse o médico e lhe fornecesse os dados registados até então.
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6) Ações Promocionais e de Marketing
Dada a importância das ações promocionais e de marketing na situação económica atual das
farmácias comunitárias, a FV apresenta de forma constante, campanhas promocionais que incluem
descontos significativos, principalmente nos produtos de dermocosmética incitando as vendas e
promovendo as marcas vendidas exclusivamente em farmácias e parafarmácias.
Adicionalmente e visando a fidelização dos utentes, a FV dispõe de um cartão próprio de
cliente onde são acumulados pontos consoante o valor das compras, que posteriormente podem ser
convertidos em descontos nos MNSRM ou nos produtos de IVA a 23%.
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Parte II
1) Fitoterapia e a Importância das Ações de Marketing em Farmácia
1.1)

Contextualização

A fitoterapia integra-se na área da medicina alternativa e complementar e define-se como
uma terapêutica que usa plantas ou extratos de plantas para fins medicinais34. O uso de plantas como
agentes terapêuticos é aceite culturalmente de forma ubíqua, existindo evidências arqueológicas que
sugerem a sua aplicação desde os tempos pré-históricos35. De facto, estima-se que 25% dos fármacos
utilizados na medicina atual derivem estruturalmente de compostos químicos encontrados em plantas
que eram originalmente usadas em fitoterapia36.
A abordagem racional e científica destes recursos principiou-se no século XIX com a
descoberta das entidades químicas subjacentes aos princípios bioativos, iniciando-se deste modo uma
era altamente produtiva de novos fármacos e compostos líder. Atualmente, as substâncias derivadas
das plantas são ainda uma fonte importante e indispensável na descoberta de novos medicamentos37.
As exigências éticas e sociais do século XX levaram ao desenvolvimento de fármacos
extremamente seguros e eficazes, envolvidos num complexo sistema de autorizações regulamentares,
sendo rigorosamente avaliados em ensaios pré-clínicos e mais importante ainda em ensaios clínicos
altamente credíveis37.
Em oposição aos medicamentos sintéticos que se baseiam apenas num composto químico
em particular, os medicamentos fitoterápicos representam misturas muitíssimo complexas, dando
ênfase à planta como um todo38. A sua produção envolve procedimentos exclusivos como o cultivo
e a colheira da matéria-prima ou a produção e caracterização do extrato. Um importante fator de
diferenciação reside no facto destes produtos apresentarem evidências científicas limitadas que
estabeleçam a sua segurança e eficácia. Com vista a combater a falta de regulamentação dos
medicamentos fitoterapêuticos, nos últimos anos foram implementadas um número considerável de
guidelines e sistemas regulatórios, nomeadamente as “World Heath Organization Guidelines on
Good Agricultural and Collection Practices for Medicinal Plants” e a “Medicines Agency Guideline
on Quality of Herbal Medicinal Products”, contudo ainda se enfrentam atualmente bastantes
problemas relacionados com a padronização da qualidade e da segurança37.
Apesar da medicina racional responder de forma muito competente aos desafios da saúde
atual, aumentando a esperança média de vida das populações para valores nunca antes registados, na
última década tem-se verificado um aumento exponencial do consumo de produtos fitoterapêuticos.
Desde 1990, o uso da fitoterapia pelos países desenvolvidos aumentou 400%, valor que por um lado
descredibiliza a medicina baseada na evidência e por outro, cria a necessidade de inovar e
desenvolver novas metodologias de produção que deem resposta a esta tendência atual37;38.
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São várias as razões que têm motivado as populações desenvolvidas a procurar a fitoterapia
como recurso de tratamento farmacológico, nomeadamente: o desenvolvimento de novas doenças
com complicações severas para as quais ainda não existe tratamento apropriado; a crença de que os
medicamentos fitoterapêuticos não apresentam efeitos adversos ao contrário dos medicamentos
racionais; a ideia pré-estabelecida de que tudo o que é natural é bom; as campanhas ecológicas que
promovem os produtos naturalistas; a assistência médica despersonalizada e pouco humanitária; e
ainda o facto de hoje em dia se verificar nas pessoas uma necessidade de assumirem o controlo sobre
o seu corpo e por conseguinte a sua preferência pela automedicação38;39. Tendo em conta este
panorama, outras questões essenciais têm emergido e preocupado os profissionais de saúde. Uma vez
que os efeitos adversos da medicina alternativa estão grosseiramente reportados e são muitas vezes
desprezados pelos utentes, estes acabam por não informar o seu médico assistente que são
utilizadores desses produtos, podendo aqui instalar-se situações de interação farmacológica entre os
medicamentos prescritos e a automedicação38.
Na realidade, a fitoterapia da atualidade engloba misturas não controladas vendidas em sites
pouco fidedignos à base de publicidade enganosa mas também medicamentos com elevada qualidade
farmacêutica à base de extratos submetidos a sofisticados processos de extração, enriquecimento e
normalização vendidos em farmácias certificadas. Têm sido evidentes os progressos na produção e
conservação destes produtos, designadamente a desidratação das plantas e posterior
acondicionamento em sacos de vácuo e a liofilização garantido deste modo a qualidade por períodos
de tempo mais prolongados e por conseguinte uma eficácia superior do medicamento39.
A indústria farmacêutica tem investindo grandemente na área da fitoterapia, em 2014 o
mercado dos medicamentos fitoterapêuticos representava 100 biliões de dólares do rendimento
global, tendo em conta que 80% da população mundial, em especial dos países em desenvolvimento
utilizam estes produtos como primeira linha de tratamento36. Contudo é imperativo alertar as pessoas
para o facto de que algumas fitoterapias podem não usufruir de efeitos terapêuticos e serem
inclusivamente perigosas38.
Em jeito de conclusão, os utentes que procuram medicamentos fitoterapêuticos enfrentam
um mercado altamente complexo, confuso e não transparente. Dentro dos próximos anos, a base de
evidências de muitos medicamentos à base de plantas é suscetível de aumentar significativamente
com a aplicação de novas tecnologias, possibilitando uma compreensão mais holística de como todos
os componentes de um medicamento fitoterapêutico trabalham em conjunto e atuam nos sistemas
biológicos. Por enquanto, embora as evidências sobre a eficácia ou modo de ação possam ser
limitadas, os farmacêuticos comunitários podem contar com medicamentos à base de plantas
licenciados ou registados que cumpram os níveis de qualidade e segurança que os consumidores
exigem. No entanto, mesmo com estes produtos, há o potencial para interações ainda desconhecido
daí a importância da comunidade farmacêutica garantir que os utentes usam estes produtos em
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segurança e não em detrimento da saúde sendo da sua responsabilidade a farmacovigilância aqui
inerente37;40.

1.2)

Objetivo

Durante o meu estágio na FV tive a oportunidade de realizar duas ações promocionais a
produtos fitoterapêuticos, neste caso em concreto às Tisanas Biológicas da Tilman ®. Esta atividade
despoletou a minha atenção para este tema e tomei como objetivo perceber o grau de sucesso das
campanhas promocionais na farmácia comunitária e apurar o interesse pela fitoterapia demonstrado
pelos utentes.

1.3)

Metodologia

O reconhecimento formal na década de 1980 do marketing como uma atividade adequada
aos prestadores de cuidados de saúde representou um marco importante levando à criação de
orçamentos específicos para marketing e de inúmeros novos empregos na área da saúde41.
O conceito de marketing tem evoluído progressivamente ao longo dos anos. Anteriormente
a 2007 a Associação Americana de Marketing definia o conceito como: “"Marketing é o processo de
planeamento e execução da conceção, preço, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços para
criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais", desde então o conceito atual que se
propõe é ligeiramente mais subjetivo: “Marketing é a atividade, conjunto de instituições, e processos
para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que têm valor para os clientes, parceiros e para a
sociedade em geral”42. Verdadeiramente, para a maioria das pessoas, marketing é simplesmente as
táticas usadas pelas empresas para vender os seus produtos e serviços, no entanto, a essência do
marketing é a criação de satisfação para ambas as partes, quer para o comprador quer para o
vendedor, de modo a estabelecer uma relação a longo prazo de confiança e satisfação42.
A prestação de cuidados de saúde é diferente de outras indústrias em muitos aspetos que têm
implicações para a comercialização. Em situações comuns de marketing, há uma suposição de que
os compradores são movidos principalmente, se não exclusivamente, por motivos económicos. Em
saúde põe-se a questão ética de prestar o melhor serviço possível ao utente, promovendo a sua
qualidade de vida, independentemente do custo do mesmo. Muitos profissionais de saúde mantêmse séticos quanto à aplicação do marketing nos serviços de saúde, pois pode implicar a subjugação
da postura clínica em detrimento de lucros económicos41.
Mais ainda, a existência de um mercado também assume que existe uma situação de
concorrência na qual os vendedores competem por recursos do consumidor e que esta concorrência
determina o preço dos produtos e serviços oferecidos. Na área da saúde, no entanto, não se verifica
esta situação de forma tão linear, o preço dos produtos pode não ser influenciado pelas leis da oferta
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e da procura uma vez que estão estabelecidas normas que regulamentam o PVP de grande parte dos
produtos e serviços41.
Posto isto, os profissionais de marketing estão compreensivelmente interessados na natureza
dos produtos que são vendidos de forma livre pelas organizações de saúde, pois de facto são os únicos
passíveis de serem negociados41. Exemplos desses produtos são os medicamentos over-the-counter,
os fitoterapêuticos, os produtos de dermocosmética, a puericultura, os dispositivos médicos e os
produtos ortopédicos.
Nos centros de prestação de cuidados de saúde as decisões tomadas nos melhores interesses
médicos do doente podem não ser as mais rentáveis para a organização. O facto do utente se
apresentar muitas vezes numa condição de saúde delicada, cria uma ligação emocional com o
profissional de saúde, sendo posto totalmente de parte o fator económico e a rentabilidade que
poderia decorrer do processo de venda do produto ou serviço. Neste sentido muitos profissionais de
saúde (fora do departamento de marketing) são incentivados, se não ordenados, a fazer formação na
área do marketing e das relações públicas. Atualmente, milhares de profissionais estão a ser
convidados a desenvolver planos de marketing para as áreas de saúde em que trabalham, sendo esta
qualidade uma ferramenta de distinção e favorecimento aquando a candidatura a um novo cargo
profissional41;43.
Um dos principais e mais reconhecidos conceitos nos quais se focam os serviços de
marketing são os 4P’s (Product; Place; Price; Promotion): o produto - aquilo que a empresa está a
tentar vender; o lugar – onde o produto está disponível para venda; o preço – o valor do produto e
como pode ser pago e Promoção – onde e como os produtos e serviços são dados a conhecer às
pessoas e as motivam a comprar. Recentemente introduziu-se um quinto P (People) que se refere às
pessoas envolvidas na prestação de serviços e que interagem com o cliente. As habilidades
interpessoais são importantes em qualquer área onde os funcionários interagem com clientes, no
entanto, juntamente com conhecimentos relevantes e sabedoria intelectual, as habilidades
interpessoais tornam-se ainda mais relevantes em áreas como a da saúde42.
As ações promocionais podem ter ou não um carácter monetário. Enquadrados nas
promoções monetárias encontram-se os descontos, os cupões e os rebates. O desconto está no cerne
das promoções monetárias. Define-se como uma redução no preço por um período fixo de tempo e é
uma estratégia central em muitos setores. É usado para criar impacto nos anúncios publicitários da
marca, como um elemento sazonal no ano promocional, para corrigir ou aumentar o desempenho nas
vendas do produto, para responder a uma ameaça concorrente, para incentivar a mudança de marca
e ainda para limpar stocks ou produtos de rotatividade baixa. Atualmente, devido às pequenas
margens de lucro das empresas, este tipo de ação promocional pode ter consequências significativas
no balanço económico anual e a aplicação de um desconto excessivo pode ter implicações negativas
para a perceção da marca e do preço43;44.
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Os cupões fornecem um incentivo adicional ao consumidor para experimentar ou comprar
determinados produtos e são comumente de natureza monetária, embora possam ser usados para
comunicar outras formas de ofertas promocionais. A vantagem adicional na utilização de cupões
reside no facto de ser possível utilizá-los para se enviar outras mensagens de marketing e promover
a marca. Finalmente, no caso dos rebates, o consumidor paga o preço integral do produto com vista
a ser-lhe restituído algum valor no futuro. Normalmente esta metodologia de desconto é mais
utilizada para grandes volumes de compra em que parte do valor pode ser descontado na compra
seguinte, criando-se aqui uma certa fidelização do cliente43;44.
As promoções não monetárias focam-se em valorizar o produto em detrimento de reduzir
preço. As formas principais incluem o BOGOF (buy one get one free), na compra de um produto tem
outro de oferta, brindes, pacotes promocionais, amostras, prémios incorporados e competições. Esta
metodologia pode ser uma boa opção uma vez que, as margens são preservadas e as associações, por
vezes negativas relativas a descontos são evitadas43;44.

Na FV as ações de marketing englobam promoções do foro monetário e não monetário.
Normalmente as marcas fazem descontos em percentagem sobre os produtos comprados ou optam
por oferecer um produto na compra de outro de igual valor ou mais barato. Nestes casos, o valor dos
descontos bem como os produtos oferecidos são restituídos à farmácia pelos laboratórios, não
havendo deste modo prejuízo nas margens de lucro. Adicionalmente, a FV tem um sistema de
desconto à base do rebate. Basicamente, para os clientes habituais da farmácia é criada uma ficha de
cliente numa plataforma informática, onde são guardadas algumas informações e contactos e é
gerado então um cartão cliente vitália, ao qual é atribuído um número identificativo. Durante a
realização das compras na farmácia, o utente deve mostrar esse cartão, para que lhe sejam
acumulados pontos que posteriormente podem ser trocados por descontos em MNSRM e produtos
IVA a 23%.
A campanha de marketing das Tisanas Biológicas da Tilman® baseou-se numa ação
promocional não monetária, em que na compra de duas tisanas a terceira seria oferecida. O objetivo
da campanha foi incentivar o uso de medicamentos fitoterapêuticos no tratamento dos transtornos
sazonais e assim promover a marca e o escoamento dos produtos em questão.
As ações de marketing foram realizadas nos dias 5 de novembro de 2015 e 22 de janeiro de
2016, tendo sido montada uma área de degustação onde se promoveu a marca e as qualidades
diferenciais em relação às tisanas vendidas fora da farmácia e se ofereciam folhetos informativos da
Tilman® (anexo 15). Os utentes foram avisados da promoção através de uma mensagem enviada pelo
sistema informático de contactos promovendo deste modo uma maior adesão à campanha.
Com uma experiência de mais de 50 anos, os laboratórios Tilman® desenvolvem soluções
naturais que apoiam de forma segura e eficaz as preocupações diárias com a saúde. Os produtos
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Tilman® só estão disponíveis em farmácias, onde os profissionais de saúde estão presentes para
aconselhar e orientar a escolha do utente45. É importante compreender que as plantas podem ser
usadas de forma variável, daí o interesse em diferenciar tisana de chã e infusão. Trata-se de um chá,
quando há a infusão de folhas secas da planta Camellia sinensis e de uma infusão quando água
fervente é derramada sobre uma planta, que é então deixada em infusão durante 3 a 10 minutos. Já a
tisana resulta do filtrado que se obtém da fervura da planta durante cerca de 5 a 7 minutos46;47. As
tisanas da Tilman® têm a particularidade de provirem de uma agricultura biológica, isenta de
pesticidas e fertilizantes químicos possuindo uma vasta área de atuação (anexo 16), a gama BIOLYS®
engloba46:


Tisanas de relaxamento (antisstress e de indução do sono);



Tisanas indutoras do conforto articular e muscular;



Tisanas que diminuem os níveis de colesterol;



Tisanas que promovem o trânsito gastrointestinal e uma digestão mais fácil;



Tisanas que ajudam na amamentação, na menopausa e no transtorno das pernas cansadas;



Tisanas que facilitam os programas de emagrecimento e destoxificação;



Tisanas que reforçam o sistema imunitário e atenuam os sintomas das gripes e constipações.

1.4)

Resultados e Conclusão

De uma forma geral os resultados obtidos estão de acordo com o espectável. Observa-se na
tabela 2 que a venda das tisanas é superior durante os meses de outono e inverno, o que é lógico uma
vez que a maioria das tisanas se bebem quentes e por isso é mais agradável a ingestão de bebidas
deste tipo durante os meses em que as temperaturas são mais baixas.
Pode apurar-se que os meses em que se venderam mais produtos foram novembro, janeiro e
fevereiro, indicando que as campanhas promocionais foram um sucesso, atingindo-se os objetivos
propostos. No mês de fevereiro verificou-se efetivamente um taxa de vendas bastante elevada, as
tisanas mais vendidas foram: a de funcho utilizada em casos de gases gastrointestinais; a de funcho
hibisco que contribui para um efeito ventre liso e a de groselha negra que ajuda a manter a
flexibilidade das articulações. Na verdade, esta eficácia nas vendas é o reflexo de uma situação
excecional da venda da tisana à base de funcho e com base no registo anual não se pode inferir quais
as causas que levaram ao pico de dispensa deste produto.
Na ação promocional de novembro foi evidente a venda da tisana à base de Canela e
Equinácea, possivelmente porque era a tisana que se encontrava em degustação que os utentes mais
apreciaram, e uma vez que é utilizada como estimulante das defesas naturais, esta enquadra-se
perfeitamente na necessidade dos utentes de fortalecerem o seu sistema imunitário com o objetivo
de evitarem as gripes e constipações sazonais.
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Tabela 2 - Resultado da venda das Tisanas BIOLYS da Tilman ® - 7372946 – Canela Equinácia; 7372953
– Canela Laranja; 7358770- Erva-Cidreira Menta; 7358432 – Curcuma Alcaçuz; 7360446 – Espinheiro Alvar
Curcuma; 7358762 – Funcho Hibisco; 7344895 – Funcho; 7344903 – Groselha Negra; 7358788 – Lúcia-Lima
Laranja; 7344911 – Lúcia-Lima; 7344929 – Maçã Ruibarbo Sene; 7372961 – Passiflora Erva-Cidreira;
7347864- Tília Laranja Amarga; 7358424 – Tomilho Eucalipto Mel; 7350058 – Urtiga; 7344861 – Chã Verde;
7350041 – Videira Vermelha; 7386607 – Prímula Tanchagem
Tisana BIOLYS® mar-15 abr-15 mai-15 jun-15

jul-15

ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 jan-16 fev-16

Total

7372946

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

1

0

7

7372953

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

7358770

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

7358432

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

7360446

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

4

7358762

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

3

2

9

7344895

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

6

8

7344903

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

4

3

11

7358788

0

0

0

2

0

0

1

1

0

0

0

0

4

7344911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

7344929

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

4

7372961

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

3

7347864

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

7358424

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

3

7350058

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

3

7344861

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

7350041

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

6

0

7

7386607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

Total

4

4

3

2

2

0

1

4

14

4

21

15

74

Já na campanha de janeiro, é de salientar a venda de duas tisanas em particular: a videira
vermelha que diminui a sensação de pernas cansadas e a groselha negra. Este resultado reflete o
público alcançado desta campanha, que foram predominantemente mulheres com uma idade acima
dos 40 anos. Estudos recentes indicam que em países ocidentais como Portugal, 40% das mulheres
e 17% dos homens padecem de doença venosa crónica e estima-se que 70% das mulheres e 56% dos
homens sofram de veias varicosas48.
De uma forma geral as pessoas foram recetivas às informações prestadas durante as
campanhas promocionais. Notou-se particular interesse por parte dos turistas, em especial dos
brasileiros, uma vez que eles são consumidores habituais deste tipo de produtos. A capacidade de
persuasão foi fundamental para o sucesso desta atividade, pois muitas das vezes as pessoas
recusavam imediatamente a abordagem, contudo após a explicação detalhada dos benefícios das
tisanas e das suas particularidades, muitas já se mostravam disponíveis para fazer a degustação e
possivelmente comprarem o produto. O facto de na compra de 2 tisanas, ser oferecida uma terceira
tornou-se um ótimo argumento de venda, aumentando consideravelmente o número de unidades
vendidas.
Concluindo, a ação promocional de tisanas BIOLYS da Tilman® permitiu por um lado,
perceber que as ações de marketing influenciam grandemente o sucesso de venda dos produtos,
criando vantagens económicas consideráveis. Por outro lado possibilitou aos utentes da FV conhecer
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e experimentar um produto fitoterapêutico certificado, sendo-lhes prestada toda a informação útil
sobre o mesmo, desde os efeitos adversos até às possíveis interações farmacológicas que estes
produtos poderiam ter com a terapêutica atual do utente em questão. Os utentes foram alertados para
o facto de a sua utilização não ser totalmente inócua e das restrições inerentes a algumas tisanas em
grávidas e crianças.

2) Cuidados Dermatológicos Especiais de Inverno
2.1)

Contextualização

A pele, sendo o maior órgão do corpo humano, possui várias caraterísticas e funções de
enorme relevância. Esta apresenta uma capacidade protetora excecional em relação ao ambiente
externo, enfrentando diariamente várias agressões por parte de microrganismos, poluentes
ambientais, frio, calor, humidade, sol, vento, neve, etc. Contudo, com o passar dos anos, a pele vai
sofrendo várias alterações que resultam num declínio regular em muitas funções biológicas, definidas
globalmente como o processo de envelhecimento. As propriedades fisiológicas da pele, importantes
na defesa do organismo, ficam deterioradas quando esta se encontra enfraquecida pelo processo de
envelhecimento ou por uma doença intrínseca, estando especialmente vulnerável durante o
inverno49;50. As patologias da pele tais como dermatite atópica, psoríase e xerose senil mostram uma
tendência para exacerbar nesta estação do ano. Vários estudos relatam o aumento da irritabilidade da
pele mesmo em indivíduos saudáveis, sendo importante perceber as causas bem como a
fisiopatologia aqui envolvida para ser possível evitar e tratar esta condição dermatológica51.
A pele seca (xerose cutânea) é a condição dermatológica mais comummente reportada no
inverno sendo predominantemente causada por fatores ambientais como o frio extremo e o banho
muito quente, entre outros fatores stressantes já mencionados. A xerose cutânea está associada a
disfunções estruturais na pele principalmente ao nível do estrato córneo (EC). A função de barreira
do EC é geralmente determinada por três fatores: pelo tamanho dos corneócitos e o número de
camadas de células, pelos componentes da matriz intercelular, que constitui a camada lamelar do EC
e pelos parâmetros relacionados com o perfil hidrolipídico da superfície da pele. Estes fatores variam
ao longo do ano de acordo com as condições ambientais a que são sujeitos. Estudos confirmam que
a função de barreira é menor no inverno em comparação com o verão, uma vez que a inflamação
induzida por ambientes frios pode acelerar o turnover dos corneócitos na pele levando a que estes se
apresentem imaturos nesta altura do ano51;52.
A pele seca caracteriza-se por uma degradação ineficaz dos corneodesmossomas ao nível do
EC e por uma atividade reduzidas das KLK7, enzimas envolvidas na degradação de estruturas coesas
intercelulares do epitélio escamoso cornificado no processo de descamação53. Mais importante ainda,
são as mudanças estruturais e a diminuição dos níveis de ceramidas. A ceramida é o principal
componente lipídico intercelular e, juntamente com o colesterol e os ácidos gordos, formam lamelas
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responsáveis pelas funções de permeabilidade da barreira e de retenção de água da epiderme54. Estas
alterações estruturais promovem elevadas perdas transepidérmicas de água (figura 1) e extremo
desconforto, causando sintomas como tensão, descamação, prurido, irritação e eritema55.

Figura 1 - Esquema ilustrativo do aumento da perda transepidérmica de água e da desorganização do
EC no inverno comparativamente com o verão52

Conclui-se que os dias frios do inverno originam regularmente transtornos dermatológicos
com um impacto significativo na vida do utente tanto do ponto de vista sensorial, como do bem-estar
geral e emocional, afetando significativamente a sua qualidade de vida. A pele seca afeta todos o
utentes no geral, mas é mais evidente nos idosos uma vez que eles já apresentam a estrutura da pele
danificada devido à idade51.
Atualmente, existem numerosos produtos dermocosméticos que ajudam a combater a xerose
cutânea, especialmente produtos de rosto, lábios, pés e mãos que são as partes do corpo mais
suscetíveis a desenvolver este problema. É importante perceber quais os produtos mais adequados
para cada tipo de pele e como devem ser aplicados na rotina diária do utente. É uma das
responsabilidades do farmacêutico prestar aconselhamento sobre a aplicação de produtos emolientes
e hidratantes que contrariem e atenuem esta condição.

2.2)

Objetivo

Ainda no seguimento da importância do marketing para o sucesso das instituições, é costume
da FV oferecer aos seus clientes habituais um presente de Natal de modo a agradecer a sua fidelização
e amizade. Este ano, a Dra. Paula sugeriu a ideia de se oferecer um creme hidratante de mãos
manipulado no laboratório da farmácia. Esta ideia foi fundamentada no facto de durante o inverno a
venda de cremes de mãos ser muito pronunciada para combater os stresses ambientais e ajudar na
hidratação e nesse sentido seria uma mais-valia para os utentes a oferta deste produto. Posto isto,
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para além da colaboração na manipulação, foi-me proposto que desenvolve-se um rótulo para colocar
na embalagem do creme, que de certa forma relembrasse o design dos rótulos antigos colocados nos
manipulados da FV.

2.3)

Metodologia

Os cremes são preparações semi-sólidas cutâneas que apresentam normalmente duas fases:
uma oleosa e uma aquosa. Os cremes com uma fase externa lipófila ou hidrofóbica, intitulam-se
cremes lipófilos, já os que apresentam uma fase externa hidrófila ou lipofóbica intitulam-se
logicamente por cremes hidrófilos56.
Na sua constituição é essencial a presença agentes emulsivos que diminuem a tensão
superficial das partículas permitindo um creme homogéneo e não um produto separado por fases.
Nos cremes lipófilos o agente emulsivo é do tipo água/óleo (A/O) em que a fase aquosa é dispersa
na fase externa oleosa. Por sua vez nos cremes hidrófilos a fase externa é a aquosa e por isso é
utilizado um agente emulsivo óleo/água (O/A)56.
Os cremes podem conter outros excipientes importantes como por exemplo:
antimicrobianos, antioxidantes, estabilizantes, emulsionantes, espessantes e promotores da absorção.
Devem ser acondicionados em recipientes que satisfaçam as condições regulamentadas e que
garantam a qualidade microbiológica do produto56.
O objetivo da formulação de um creme é promover a libertação local ou transdérmica de
substâncias ativas e/ou induzir uma ação protetora, emoliente e hidratante.

O creme formulado na FV é do tipo A/O e apresenta propriedades hidratantes, nutritivas,
emolientes e antioxidantes. A sua composição integra:


Monoestearato de glicerilo - Agente emulsivo não iónico A/O, estabilizante e emoliente



Óleo de uva pepita – Excipiente lipófilo, antioxidante



Acetato de tocoferol – Antioxidante



Glicerina – Excipiente hidrófilo, solvente, humectante e emoliente



Ureia – excipiente secundário, facilita a hidratação do EC



Imidazolidinil ureia – excipiente secundário, conservante



Alantoína – adstringente e queratolítica



Álcool feniletílico e caprililglicólico – Conservantes



Fenoxietanol – antissético



Ciclometicona tetrâmera – Excipiente lipófilo



Água destilada – Fase aquosa



Perfume
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A preparação do creme inicia-se com a pesagem dos constituintes. Posteriormente os
excipientes lipófilos são fundidos juntamente, a uma temperatura entre 60°C a 70°C. De seguida
dissolve-se na água os constituintes hidrossolúveis e promove-se o aquecimento à mesma
temperatura que a componente lipófila. Confirmando-se as temperaturas iguais de ambas as
componentes, a fase aquosa é adicionada à fase oleosa lentamente e com agitação constante até ao
arrefecimento. Por fim adiciona-se o perfume e promove-se a homogeneização.
Para a realização do rótulo foi utilizado o software Adobe Photoshop CS6®, um dos editores
de imagem mais reconhecidos e potentes disponíveis atualmente no mercado.

2.4)

Resultados e Conclusão

Na FV pode encontrar-se uma vasta gama de cuidados dermatológicos especializados,
nomeadamente cuidados de rosto, lábios, pés e mãos. A venda destes produtos é significativamente
mais elevada nas estações do outono e do inverno, dando resposta às necessidades dos utentes se
protegerem e tratarem a pele mais sensível nestas condições ambientais.
De uma forma geral, todos os utentes se mostraram muito agradados com o creme oferecido
durante a campanha de natal, exteriorizando a sua satisfação com a textura, o cheiro e a hidratação
que este oferecia. O facto de o design do creme se associar em tudo aos produtos característicos da
FV promoveu o sentimento de confiança e segurança na autenticidade do produto (figura 2).

Figura 2 - Na imagem da direita é possível ver-se o rótulo que serviu de inspiração ao design do rótulo
do creme de mãos (imagem da esquerda)

De facto, o sucesso do creme oferecido foi tão pronunciado que alguns utentes mostraramse interessados em comprar o produto de forma a poderem usá-lo continuamente. Propôs-se deste
modo a venda do creme de mãos Vitália (CMV) de forma contínua na farmácia correspondendo às
expetativas dos utentes. Uma vez que os cremes de mãos já disponíveis na farmácia apresentavam
um design moderno e contemporâneo, seria interessante alterar-se o rótulo do CMV de forma a fazer
concorrência aos produtos já existentes e cativar os utentes com uma apresentação mais apelativa e
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atual. Mais uma vez, aplicam-se aqui as técnicas de marketing que promovam a venda do produto
trazendo benefícios quer para o utente quer para a farmácia.
Posto isto, tomei a iniciativa de fazer alguns rótulos modelo que se enquadrassem nas
características da FV (anexo 17) para posteriormente ser selecionado um exemplar passível de se
colocar no CMV. Juntamento com o Dr. Paulo e com base nos modelos criados desenvolveu-se um
rótulo contemporâneo e apelativo (figura 3) contemplando todos os requisitos necessários à venda
do mesmo:


Fórmula Farmacêutica;



Nº de lote;



Identificação da farmácia;



Prazo de validade;



Preço de venda ao público.

Figura 3 – Rótulo e Creme de Mãos Vitália disponível para venda aos utentes

Durante o meu período de estágio foi evidente o sucesso de venda do CMV, ultrapassando
as expetativas iniciais e correspondendo largamente às exigências dos utentes. Com base nos
resultados obtidos é possível inferir que por um lado a campanha de marketing de natal para além de
satisfazer os clientes habituais trouxe grandes vantagens económicas, e por outro e mais importante
ainda, foi percetível a preferência e a confiança depositadas pelos utentes nos produtos manipulados
na FV.
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3) Psicoterapia: Saber Aconselhar na Farmácia Comunitária
3.1)

Contextualização

O conceito e a interpretação da psicoterapia tem evoluído significativamente desde os anos
60. Estabeleceu-se desde então uma distância teórica entre a patologia psiquiátrica ligada à biologia
do corpo e a patologia emocional relacionada com a modulação das características psíquicas, físicas
e emocionais57.
Desde a introdução da psicofarmacologia em 1950 resultante dos avanços notáveis na
compreensão dos mecanismos fisiológicos do cérebro e consequentemente das patologias mentais
subjacentes, que a psicoterapia não farmacológica foi ultrapassada dando-se preferência à ‘rapidez’
e eficácia dos psicofármacos no tratamento dos transtornos psicológicos58.
Cerca de 38,2% da população da União Europeia apresenta pelo menos um transtorno
psicológico. Os psicofármacos são o tratamento de eleição na maioria destas situações, sabendo-se
contudo que algumas delas poderiam ser resolvidas com psicoterapia não farmacológica, ou com
psicofármacos como terapia adjuvante. Os transtornos da ansiedade são os mais frequentemente
reportados aos médicos de medicina geral e familiar, que normalmente se limitam a prescrever,
muitas vezes inadequadamente, inibidores específicos da recaptação da serotonina59.
Em Portugal tem-se verificado um aumento progressivo no consumo de psicofármacos,
ultrapassando largamente muitos países da Europa. Entre 2000 e 2012 verificou-se um aumento de
240% no consumo de antidepressivos, de 171% de antipsicóticos e de 6% de ansiolíticos, sedativos
e hipnóticos, sendo este último o grupo terapêutico que apresenta maior dose diária definida de um
fármaco por mil habitantes (DHD)60. Esta tendência parece ter resultado da maior acessibilidade e
de uma utilização mais prolongada destes fármacos, assim como da sua aprovação para novas
indicações terapêuticas. Outro fator que poderá ter sido determinante para esta realidade atual, foi o
alargamento do regime especial de comparticipação aos antipsicóticos e antidepressores prescritos
por qualquer especialidade médica60.
A classe terapêutica dos ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, sendo a mais utilizada pela
população portuguesa, merece especial destaque. Este grupo abrange um diversificado número de
compostos, que podem ser ou não estruturalmente relacionados entre si, mas possuem efeitos clínicos
semelhantes: a redução da ansiedade, sedação e hipnose. O primeiro, refere-se à diminuição dos
níveis de ansiedade, tanto na sua forma psicológica (sentir-se nervoso ou apreensivo) como na sua
forma física (tensão muscular e agitação), exibindo vários níveis de relaxamento. O efeito sedativo
e hipnótico caracteriza-se pela capacidade de indução do sono mais rápida e de uma capacidade de
promover um sono com uma qualidade e duração superior61.
Historicamente, esta classe terapêutica evoluiu no sentido de obter um maior índice
terapêutico, isto é, obter fármacos com maior eficácia e menores efeitos adversos. O álcool é talvez
o mais antigo de todos os compostos sedativos e hipnóticos. Os primeiros sedativos e hipnóticos
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sintéticos surgiram precisamente a partir de análogos do etanol. No entanto, a utilização destes
compostos era perigosa principalmente em casos de overdose provocando uma serie de efeitos
tóxicos graves. Os barbitúricos surgiram clinicamente em 1904 com a introdução do barbital,
fármaco que apresentava elevadas propriedades hipnóticas62. Estes compostos foram os fármacos
mais amplamente prescritos para a ansiedade até à introdução do meprobamato em 1955 e
posteriormente, das benzodiazepinas com o clordiazepóxido em 1957. A capacidade de suprimir as
funções respiratórias e consequentemente causar a morte, pôs em causa o uso dos barbitúricos,
dando-se preferências às benzodiazepinas, que embora sejam depressoras do sistema nervoso central,
muito raramente estão associadas à supressão respiratória fatal61.
As benzodiazepinas (BDZ) pertencem a uma família de compostos estruturalmente
relacionados entre si e que conduzem aos mesmos efeitos clínicos: hipnose, sedação e relaxamento.
Este grupo é definido pela presença de uma estrutura química particular, a 1,4-benzodiazepina (figura
4), caracterizada por um heterociclo bicíclico em que o anel benzeno está fundido ao anel diazepina
contendo dois átomos de azoto63. A introdução de substituintes nas BDZ é muito importante, em
especial na posição 7, a potência destes compostos aumenta significativamente ao adicionar-se
substituintes no anel B e C. As BDZ que contêm um anel triazol fundido ao núcleo diazepina são os
fármacos mais potentes desta classe63.

Figura 4 - Estrutura química das benzodiazepinas 1,4 – benzodiazepina (à esqueda); Anéis A, B e C
tipicamente encontrados nos fármacos benzodiazepínicos (ao centro); BDZ que contém o anel triazol
apresentam ação farmacológica mais potente (à direita) 63

As BDZ são moduladores alostéricos do recetor GABA A (GABA – Ácido gamaaminobutírico, neurotransmissor inibitório amplamente distribuído). Este, apresenta cinco
subunidades de glicoproteínas transmembranares dispostas circularmente em torno de um canal de
cloro (figura 5). As BDZ ligam-se especificamente à complexa membrana do recetor num local
distinto do local de ligação do neurotransmissor GABA. A ligação
das BDZ ao recetor GABA A aumenta a afinidade do
neurotransmissor GABA para o mesmo recetor, o que leva por sua
vez à abertura do canal de iões cloro, resultando na hiperpolarização
neuronal e na redução da excitabilidade das células alvo64. Novos

Figura 5 - Recetor GABA A66
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estudos sugerem que os diferentes níveis de sedação mediados pelas BDZ podem ser resultado da
existência de diferentes subtipos do recetor GABA A65.
Do ponto de vista farmacocinético, as BDZ são geralmente bem absorvidas e ligam-se
eficientemente às proteínas plasmáticas (95%). Dependendo da sua semivida, podem ser
subdivididas em: BDZ de ação curta (<6 horas), de ação intermédia (6-20 horas) e de ação longa (20
horas). De acordo com a sua estrutura química, as BDZ podem ser submetidas a diferentes tipos de
metabolismo incluindo glucuronidação, nitroredução, desmetilação e oxidação66.
De acordo com as guidelines estabelecidas, as indicações terapêuticas para as quais as BDZ
estão autorizadas variam de acordo com o fármaco em questão. De uma forma geral, estas são
prescritas para o tratamento da insónia, da ansiedade e transtorno do pânico, de convulsões, da
mioclonia, dos espasmos músculo-esqueléticos e da abstinência do álcool. Incluem-se também
algumas indicações off-label, como é o caso do tratamento de distúrbios do movimento induzido por
fármacos, da síndrome das pernas inquietas, da agitação psicótica aguda, da agitação terminal, da dor
neuropática, das náuseas e vómitos, do prurido não tratável e ainda do tratamento dos soluços
crónicos67.
Contudo, são inúmeros os estudos que têm demonstrado que as BDZ apresentam uma
variedade de efeitos adversos indesejáveis que podem superar os efeitos benéficos em certas
populações de utentes, o que limita, portanto, a sua utilização na prática clínica64.
O uso a longo prazo de BZD pode induzir perda cognitiva persistente, incluindo amnésia
anterógrada, diminuição da vigilidade e confusão mental68;69; incoordenação motora que aumenta o
risco de quedas70;71, fraturas ósseas72 e acidentes de viação73; reações paradoxais incluindo
sentimentos agressivos, agitação, desinibição e ainda violência, suicídio e violação; teratogénese 66;
tolerância74; dependência física e psíquica e inclusivamente o aumento do índice de mortalidade75.
Em geral, as BDZ devem ser prescritas numa dose tão baixa quanto possível e pelo período
de tempo mais curto de modo a proporcionar alívio adequado do sintoma. Segundo o “The National
Institute for Health and Care Excellence” a duração do tratamento com BDZ não deve ser superior
a 4 semanas incluindo o período de descontinuação76. É difícil estabelecer limites relativamente ao
risco que estes fármacos implicam, mas os compostos com maior potência e semivida mais curta
estão associados a uma maior probabilidade de desenvolver dependência. A menos que haja riscos
claros de surgir um problema mais grave, os utentes devem ser encorajados a descontinuar
gradualmente o uso de BDZ mesmo após o uso a longo prazo. Muitos dos utentes que decidem
permanecer sobre esta terapêutica têm sérias dificuldades na descontinuação, a não ser que recorram
à psicoterapia ou a terapias farmacológicas alternativas64.
Ao longo de aproximadamente 50 anos, as BDZ tornaram-se uma das mais conhecidas e
amplamente prescritas classes de psicofármacos. Na maioria dos casos, a sua utilização não é apoiada
por evidências científicas, sendo principalmente empírica. A relação risco/benefício é positiva
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quando o uso destes fármacos é de curto prazo, mas discutível quando o tratamento é superior à
duração recomendada. A controvérsia sobre os benefícios a curto prazo superarem o possível risco
de dependência nunca foi resolvida. O advento de outros fármacos eficazes no tratamento da
ansiedade e da insónia está a mudar os parâmetros desta controvérsia, uma vez que as BDZ já não se
evidenciam tão indispensáveis quanto se pensava inicialmente. Não só os psiquiatras, mas
primariamente os médicos de medicina geral e familiar, que são os principais prescritores de BDZ,
devem reconhecer estes desenvolvimentos, e evitar a prescrição inadequada destes fármacos66.
Novas abordagens de intervenção para melhorar o uso de BDZ incluindo educação,
auditorias e alertas, devem ser implementadas com o objetivo único de sensibilizar o uso
potencialmente inadequado destes fármacos.

3.2)

Objetivo

Durante o período de atendimento ao balcão, um dos fatores que maior interesse me
despertou foi a quantidade de utentes, de todas as faixas etárias, que se dirigiam a farmácia para
comprar psicofármacos, especialmente benzodiazepinas para o tratamento de insónias. Muitos desses
utentes não traziam sequer prescrição médica porque era uma terapêutica que já faziam há muitos
anos, e achavam que o transtorno de conseguirem uma consulta não justificava a ida ao médico.
Tendo em conta as implicações que o consumo crónico de benzodiazepinas pode ter para a qualidade
de vida dos utentes, e o papel determinante do profissional de farmácia em controlar a dispensa destes
medicamentos, tomei a iniciativa de fazer uma pequena formação interna na farmácia de modo a
alertar todos os profissionais para esta temática tão atual, e sensibilizá-los dando-lhes alternativas
farmacológicas e não farmacológicas que pudessem recomendar aos utentes.

3.3)

Metodologia

Com o intuito de atingir o objetivo proposto preparei uma apresentação em formato
PowerPoint, que incluía uma pequena contextualização sobre os psicofármacos em particular sobre
as BDZ, estatísticas de consumo destes fármacos em Portugal, metodologias de suporte à
descontinuação passiveis de serem aplicadas pelos profissionais de farmácia, medidas não
farmacológicas que possam ser apresentadas aos utentes de modo a evitar ou diminuir o consumo de
BDZ no tratamento da insónia e ainda fármacos de apoio disponíveis atualmente para substituir e
auxiliar este grupo terapêutico (anexo 18). Optei também por fazer um folheto informativo que
contemplasse os assuntos abordados na apresentação, para que fosse entregue aos utentes no
momento da dispensa da BDZ, de forma a alerta-los para os efeitos adversos decorrentes do consumo
a longo prazo destes medicamentos e consciencializa-los da importância da descontinuação e
substituição por outras medidas que não apresentem consequências negativas na qualidade de vida
dos utentes (anexo 19).
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Discussão e Conclusão

Atualmente, Portugal regista os maiores níveis de consumo de benzodiazepinas a nível
europeu. Este facto justifica-se por um lado, devido a uma prescrição inadequada destes
medicamentos em indicações terapêuticas para os quais não estão aconselhados, e por outro à duração
desajustada do tratamento77.
A importância da intervenção do farmacêutico no uso racional de psicofármacos tem sido
muito debatida nos últimos anos. Muitos estudos têm confirmado o papel determinante do
farmacêutico comunitário na redução do consumo e na descontinuação das BDZ78.
O interesse crescente dos farmacêuticos em assumirem um papel mais amplo nos cuidados
primários de saúde levou-os a incluir na sua rotina a prestação de serviços adicionais, tais como
exames bioquímicos, vacinação e programas de promoção de saúde. Contudo a área mais relevante
para a expansão do papel farmacêutico continua a ser a gestão do medicamento, garantindo que os
medicamentos são usados da forma o mais segura, eficaz e rentável possível, de acordo com as boas
práticas farmacêuticas78.
As BDZ ocupando o terceiro lugar entre os "medicamentos potencialmente prescritos de
forma inadequada" poderão servir como um modelo útil para analisar o papel do farmacêutico na
otimização do uso do medicamento. Verdadeiramente, várias intervenções multidisciplinares bemsucedidas para reduzir o uso de BDZ têm sido documentadas e, os farmacêuticos são muitas vezes o
principal motor dessas intervenções. O grande desafio atual é aumentar a disseminação destes
projetos e implementa-los nas farmácias comunitárias. Realizar mudanças ao nível da dispensa mas
também da prescrição de BDZ exige uma cooperação continua entre médicos e farmacêuticos de
forma a criar-se um equipa multidisciplinar dinâmica e eficiente78;79.
A melhor estratégia para o uso racional de BDZ é a prevenção, isto é selecionar-se
criteriosamente os utentes que globalmente preenchem os requisitos para indicação terapêutica com
estes fármacos. A boa prática clínica recomenda a adoção de medidas não farmacológicas, como é o
caso da psicoterapia e das medidas de higiene do sono (Tabela 3), previamente ao uso do
medicamento. Caso o utente não apresente remissão dos sintomas, põe-se a opção de se adicionar
uma BDZ de curta duração de ação, na dose mais pequena por um período de tempo restrito. O
farmacêutico aquando da dispensa do fármaco, deve elucidar convenientemente o utente de todos os
efeitos adversos inerentes à toma, bem como incentiva-lo a consultar o médico assim que terminar o
tratamento. Posto isto, o médico deve avaliar a necessidade de continuação do tratamento e promover
a descontinuação se houver remissão da sintomatologia. O profissional de farmácia deve então
acompanhar o utente no processo de descontinuação, sugerindo-lhe fármacos de apoio em situações
de maior dificuldade ou recaída, evitando-se principalmente a síndrome de privação80.
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Tabela 3 - Medidas de Higiene do Sono80

Fazer

Evitar

Ir para a cama só quanto tiver sono

Atividades stressantes antes de se deitar

Levantar-se todos os dias à mesma hora, incluindo

Refeições abundantes antes de se deitar

aos fins-de-semana
Manter condições ambientais de luz, som e

Sestas durante o dia

temperatura adequadas ao sono
Praticar exercícios de relaxamento antes de se deitar

Ou reduzir o consumo de álcool, hipnóticos ou

Praticar exercício físico moderado no final da tarde

cafeína
Ficar na cama depois de despertar de manhã

Tomar um banho relaxante antes de deitar

Atualmente na farmácia estão disponíveis inúmeros fármacos de apoio (Tabela 4) que
ajudam no controlo da ansiedade e que possuem um efeito sedativo auxiliando nos transtornos do
sono. A sua utilização pode ser uma mais-valia na substituição das BDZ, uma vez que estes
normalmente não apresentam efeitos adversos nem criam habituação.

Tabela 4 - Fármacos de Apoio à Substituição de BDZ
Fármacos de Apoio

Mecanismo de Ação

Exemplos à Venda em Farmácia

Extratos de raiz de
valeriana

Melhoram a qualidade do sono e
diminuem o tempo de latência de indução
do sono81

-Valdispert® 45mg; 125 mg; 450mg
- Livetan® 500mg
- Valdiz® 400mg
- Xonkor® 450mg
- Valeriana Arcocápsulas®

Melatonina

Está envolvida na coordenação do ciclo
do sono; os seus níveis sanguíneos
aumentam normalmente depois de
anoitecer, atingindo o nível máximo a
meio da noite82

Extratos de raiz de
valeriana, Melatonina e
Passiflora
Extratos de raiz de
valeriana, Melatonina,
Passiflora e Lúpulo

-Valdispert Noite®
- Circadin®

Sedativo, regulador do sono e
tranquilizante83

- Angelicalm®
- Passival Sono®

Sedativo, regulador do sono e
tranquilizante

- Sedopax®

Doxilamina

Anti-histamínico dos recetores H1, é
eficaz na redução do tempo de início do
sono assim como no aumento da duração
do mesmo84

Aconitum napellus
Atropa belladonna
Calendula officinalis
Chelidonium majus
Abrus precatorius
Viburnum opulus

Medicamento homeopático usado no
tratamento da ansiedade,
hipersensibilidade emocional e
irritabilidade, perturbações ligeiras do
sono85

- Dormidina®

- Sedatif PC®
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Concluindo, de uma forma geral, todos os profissionais da FV se mostraram sensibilizados
com a formação realizada, e ainda mais motivados para promoverem junto dos utentes as medidas
não farmacológicas e os fármacos de apoio. Os folhetos foram distribuídos por cada PF para serem
entregues aos utentes que estão a fazer tratamento com BDZ de forma prolongada.
Quanto à reação dos utentes aquando a entrega dos folhetos informativos, estas foram na
sua globalidade díspares. Por um lado, recordo a situação em que um utente solicitou uma caixa de
Lendormin® (brotizolam) sem receita médica, ao qual eu explico que não lhe posso dispensar esse
medicamento sem receita e questiono-o quanto à duração do tratamento. Este refere-me que o
medicamento não era para ele e sim para a esposa que já fazia essa terapêutica há cerca de 5 anos,
nesse momento decidi explicar-lhe as consequências de uma toma tão prolongada, oferecendo-lhe o
folheto informativo para ele entregar a esposa. O senhor ficou muito sensibilizado, e até referiu que
a esposa já apresentava alguns dos efeitos adversos mencionados, como a perda de memória e a
descoordenação motora e nesse momento insisti em que consultassem um médico de modo a tentar
iniciar a descontinuação da BDZ, mostrando-me disponível para acompanhar o processo. O utente
ficou extremamente agradecido e prometeu entregar o folheto à esposa e conversar com ela sobre as
alternativas apresentadas. Por outro lado, aconteceram várias situações em que tentei intervir
recusando-me a dar a BDZ sem receita médica, explicando que deveria consultar um médico, pois
não é suposto um tratamento tão prolongado com estes medicamentos. Estes utentes mostraram-se
apreensivos e mencionavam muitas vezes que já faziam o tratamento há tantos anos que não que
iriam parar agora, que nem valia a pena entregar o folheto informativo, pois só se sentiam bem a
fazer esta terapêutica. Nesses casos, enfatizava que atualmente existiam outros fármacos que têm
mostrado resultados significativos no tratamento da insónia, e que não apresentam tantos efeitos
adversos, lembrando que era importante recorrerem ao médico. Infelizmente, alguns utentes
mostraram-se mesmo assim desinteressados em atualizar a sua terapêutica.
Após a abordagem farmacêutica cerca de 18% a 22% dos doentes acabam por abandonar a
terapia com BDZ80. É com base nestes dados que vale a pena continuar a investir-se nas campanhas
de sensibilização e mais ainda encorajar os farmacêuticos e os auxiliares de farmácia a intervirem
nesta questão, relembrando-os da sua importância no controlo da dispensa racional de psicofármacos.

40

Parte II

Relatório de Estágio Profissionalizante

Considerações Finais
A realização do estágio profissionalizante em farmácia comunitária é indubitavelmente uma
das experiências mais gratificantes e enriquecedoras do MICF. Na minha opinião, seriam benéfico
para os estudantes terem mais oportunidades de estágio durante o curso, porque é sem dúvida com a
prática que se consegue consolidar conhecimentos e desenvolver metodologias para se ultrapassar
situações desafiantes como o atendimento ao público.
A oportunidade de estagiar na FV foi incontestavelmente uma mais-valia para a minha
formação, possibilitando-me aprofundar conhecimentos e consolidar muitos outros e proporcionando
um crescimento intelectual e emocional que serão certamente importantes na minha vida futura.
Depois da realização deste estágio, acredito ainda mais no papel fundamental do
farmacêutico na prestação de cuidados de saúde e na farmacovigilância, sendo de extrema
importância combater as tendências atuais de desvalorização da profissão e de decadência
profissional e moral.
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Anexos
1. Espaço Físico Exterior

Figura 6 – Espaço físico exterior da FV

Figura 7 - Localização geográfica da FV
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2. Espaço Físico Interior (piso inferior)

Figura 8 - Armazém de MSRM

Figura 9 - Armazém de Ortóteses e Calçado Ortopédico
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3. Unguator

Figura 10 - Unguator, equipamento essencial ao laboratório de manipulados
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4. Espaço Físico Interior (piso superior) – Laboratório de Manipulados

Figura 11 - Laboratório de Manipulados

Figura 12 - Balança de pesos
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5. Espaço Físico Interior (piso superior) – Armazéns

Figura 13 - Armazém de produtos OTC e medicamentos genéricos

Figura 14 - Armazém de produtos cosméticos e de higiene pessoal
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6. Espaço Físico Interior (piso superior) – Outras áreas

Figura 15 - Museu da FV

Figura 16 - Escritório Administrativo
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7. Espaço Físico Interior (piso 0)

Figura 17 - Zona de atendimento aos utentes

Figura 18 - Esfigmomanómetro automático
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8. Espaço Físico Interior (piso 0) – Gabinete de Cuidados Farmacêuticos

Figura 19 - Gabinete de cuidados farmacêuticos

Figura 20 - Equipamento que permite a realização dos testes bioquímicos
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9. Sifarma 2000®

Figura 21 - PI utilizado na FV – Sifarma 2000®

54

Relatório de Estágio Profissionalizante

10. Receita Médica Especial

Figura 22 - Receita médica especial: estupefacientes e psicotrópicos
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11. Receita Médica Especial – Medicamentos Destinados ao Autocontrolo da
Diabetes Mellitus

Figura 23 - Receita médica especial com a prescrição de produtos destinados ao autocrolo da Diabetes
Mellitus
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12. Ficha de Preparação – Vaselina Salicilada a 10%
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Figura 24 - Ficha de Preparação - Vaselina Salicilada a 10%
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13. Atualização da Tabela de Preços (Medicamentos Manipulados)

Figura 25 - Atualização da tabela de preços usada para o cálculo do PVP dos medicamentos
manipulados. A vermelho encontram-se os preços que foram atualizados de acordo com os valores do
laboratório de origem
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14. Folha de Excel® Usada para o Cálculo Automático do PVP Final de
Medicamentos Manipulados

Figura 26 - Folha de Excel® usada para o cálculo automático do PVP final de medicamentos
manipulados
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15. Campanha Promocional Tisanas BIOLYS da Tilman®

Figura 27 - Folheto Informativo Timan®

Figura 28 - Campanha Promocional Tisanas BIOLYS da Tilman®
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16. Características das Tisanas BIOLYS da Tilman®

Figura 29 - Características das Tisanas BIOLYS da Tilman®
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17. Rótulos Propostos para o Creme de Mãos Vitália

Figura 30 - Rótulos propostos para o CMV
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18. Formação: Psicoterapia – Saber Aconselhar na Farmácia Comunitária
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Figura 31 - Slides da Ação de Formação: Psicoterapia - Saber Aconselhar na Farmácia Comunitária
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19. Folheto Informativo: “Toma Comprimidos para Dormir?”

Figura 32 - Folheto Informativo: "Toma Comprimidos para Dormir?"
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Resumo
O estágio profissionalizante no Centro Hospitalar do Porto (CHP) permitiu-nos uma
visão mais concreta do papel do farmacêutico hospitalar e compreender a importância dos
Serviços Farmacêuticos para os cuidados de saúde prestados aos utentes do Serviço
Nacional de Saúde. Deste modo, será parte integrante deste relatório uma breve descrição
das atividades desenvolvidas ao longo dos dois meses de estágio.
Este documento encontra-se dividido em duas partes: a primeira refere-se à
contextualização dos Serviços Farmacêuticos no meio hospitalar abordando os vários
setores integrantes, bem como um breve relato sobre as atividades aí realizadas.
Por fim, tendo em vista aprofundamento e atualização do conhecimento científico do
Técnico Superior de Saúde, pensamos que o desenvolvimento em paralelo de atividades
integrativas seria mais-valia pessoal e institucional. Nesse sentido, a segunda parte deste
trabalho visa salientar as atividades extra desenvolvidas no decorrer da nossa formação
enquanto farmacêuticas estagiárias do CHP.
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Parte I – Contextualização dos Serviços Farmacêuticos no
Centro Hospitalar do Porto
O Centro Hospitalar do Porto
O Centro Hospitalar do Porto (CHP) constitui uma entidade de referência na prestação
de cuidados de saúde diferenciados, resultando da fusão entre o Hospital Geral de Santo
António (HGSA), E.P.E., com o Hospital Central Especializado de Crianças Maria Pia
(HMP) e a Maternidade Júlio Dinis (MJD), sendo estas duas últimas instituições mais tarde
integradas num único edifício, o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN)[1].
O Decreto-Lei nº 326/2007, de 28 de Setembro criou deste modo uma entidade pública
empresarial dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, que pela sua
associação ao Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto
(ICBAS) adquire o caráter de hospital universitário, que visa a excelência em todas as suas
atividades numa perspetiva global e integrada da saúde [1][2].
Em 2011, com a integração do Hospital Joaquim Urbano (HJU) no CHP quatro velhas
culturas médicas foram amalgamadas numa instituição única virada para o futuro[3].
Atualmente, o CHP comtempla três centros adicionais: o Centro Integrado de Cirurgia
de Ambulatório (CICA - iniciou atividade em 2011), o Centro de Genética Médica Dr. Jacinto
Magalhães (CGMJM - integrado em 2013) e o Centro Biomédico de Simulação (CBS integrado em 2014)[4].

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares
Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) têm como objeto comum o conjunto de
atividades farmacêuticas, exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles
inerentes, intituladas por “atividades de Farmácia Hospitalar”. São o serviço que, nos
hospitais, assegura a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e
segurança dos medicamentos, integra as equipas de cuidados de saúde e promove ações
de investigação científica e de ensino[5].
Os SFH são integrados por departamentos com autonomia técnica e científica, sujeitos
a orientação geral pelos Órgãos de Administração dos Hospitais, perante os quais
respondem pelos resultados da sua atividade[5][6].
A direção dos SFH é obrigatoriamente assegurada por um farmacêutico hospitalar[6].
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2.1 Os Serviços Farmacêuticos no Centro Hospitalar do Porto
Desde maio de 2010 que as instalações dos Serviços Farmacêuticos (SF) do CHP se
localizam no piso 0, ala Norte do Edifício Neoclássico, com a exceção da Unidade de
Farmácia Oncológica (UFO) que se encontra no edifício Dr. Luís de Carvalho[7].
Sob a atual direção da Dra. Patrocínia Rocha, os SF encontram-se enquadrados nos
serviços de suporte à prestação de cuidados (anexo 1) e mantêm atualmente duas
farmácias satélite no HJU e no CMIN[1][7].
Sendo uns dos principais objetivos dos SF do CHP a prestação de cuidados
farmacêuticos de elevada qualidade, foi propósito comum a incorporação de um Sistema
de Gestão da Qualidade onde são descritos os recursos e as metodologias adotadas pela
organização, visando a eficiência, a otimização dos recursos e a satisfação dos utentes[7].
O sucesso desta medida materializou-se quando em março de 2012 os SF foram
certificados pela Norma ISO 9001, tendo a mesma sido renovada recentemente em
fevereiro de 2015[7].
Atualmente os SF do CHP contam com a colaboração de 21 Farmacêuticos (Técnicos
Superiores de Saúde -TSS), 26 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 12
Assistentes Operacionais (AO) e 3 Assistentes Técnicos. Estes dividem-se pelos diversos
setores integrantes dos SF de forma maioritariamente rotativa, contando com um
responsável farmacêutico para cada um dos setores (anexo 2)[8].
Posto isto, compete a estes profissionais de saúde gerir o medicamento, nas vertentes
da utilização clínica e da gestão económica, integrando procedimentos inerentes à seleção,
aquisição ou produção, distribuição e monitorização, de forma a garantir a segurança,
eficácia e eficiência da sua utilização. Cabe-lhes garantir o cumprimento do plano
terapêutico, no que respeita às necessidades em medicamentos, a todos os doentes do
hospital, em regime de internamento e de ambulatório, de acordo com a legislação em
vigor e colaborar nas atividades de investigação e ensino, no âmbito da sua área
específica, designadamente através da colaboração em ensaios clínicos[8].

- Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia - GHAF®
Pela necessidade de dar resposta de forma simples e eficaz à problemática da gestão
de compras e stocks, bem com à integração de toda a informação diária relacionada com
o uso do medicamento, foi implementado no CHP a aplicação informática denominada
Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF). O desenvolvimento da aplicação foi
pensado em exclusivo para a gestão hospitalar e como tal as opções da aplicação seguem
a normal rotina dos utilizadores e a sua utilização é transversal a todos os setores[9].
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O GHAF permite realizar uma gestão integrada de todo o processo de compra, bem
como a constante atualização do inventário registando a transferência entre armazéns,
requisições, débitos em diferentes centros de custo, empréstimos e qualquer outra ação
que vise dar um destino ao medicamento (anexo 3)[9].
Atualmente o GHAF possibilita também a prescrição médica (PM) e a sua validação
nas várias áreas clínicas, considerando-se uma aplicação fundamental de apoio à
preparação de medicamentos não estéreis e estéreis incluindo a nutrição parentérica e os
manipulados citotóxicos.
Deste modo, é com base no módulo do Circuito do Medicamento (CdM) do GHAF que
se torna possível rastrear em qualquer momento a localização atual do medicamento,
desde a PM passando pela validação farmacêutica e pela dispensa do medicamento até à
administração nas enfermarias.

- Comissões Técnicas Hospitalares e Grupos de Trabalho
O papel do farmacêutico hospital no CHP passa também pela sua participação em
comissões técnicas e grupos de trabalho que visam a avaliação do custo, eficácia,
segurança e qualidade dos medicamentos, formas farmacêuticas e dispositivos médicos
utilizados a nível hospitalar.
Atualmente, o CHP pode contar com a colaboração da Comissão de Farmácia e
Terapêutica (CFT) constituída por seis membros, três médicos e três farmacêuticos.
Compete à CFT atuar como órgão consultivo e de ligação entre os serviços de ação médica
e os farmacêuticos[1]. Igualmente importante é a colaboração da Comissão de Ética para a
Saúde (CES), um órgão multidisciplinar de apoio ao conselho de administração, tendo em
vista abranger os aspetos fundamentais dos problemas éticos. Por fim enaltece-se também
o Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos
(PPCIRA) que tem como objetivo geral a redução das taxas de infeção associadas aos
cuidados de saúde, hospitalares e da comunidade, assim como da taxa de microrganismos
com resistência aos antimicrobianos[1].
A participação do farmacêutico hospitalar (FH) em grupos de trabalhos das mais
variadas áreas da prestação de cuidados de saúde é uma mais-valia dos SF do CHP.
Atualmente podemos enumerar 10 grupos de trabalho que contam com a participação da
equipa de farmacêuticos do CHP:


Comissão de Farmacovigilância



Grupo de Toxicologia



Grupo de Prevenção e Tratamento de Feridas



Grupo do Circuito do Medicamento



Consulta de Grupo de Imunologia Clínica e Imunodeficiência
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Grupo de Trabalho para a Monotorização da Prescrição de Medicamentos e
Métodos Complementares De Diagnóstico E Terapêutica.



Gabinete de Qualidade e Segurança (foco nos SF e registos do risco não
clínico)



Grupo de Trabalho de Cuidados Continuados e Paliativos



Grupo de Nutrição Artificial



Grupo da Dor Crónica

Circuito do Medicamento (anexo 4)
3.1) Gestão de Compras e Armazém
O CdM apresenta várias fases, sendo o Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF) o
local de início onde ocorre a seleção, aquisição e armazenamento. Posteriormente, passa
pela distribuição ou produção e termina na dispensa do medicamento ao doente, em
regime de internamento ou ambulatório[10].

Aquisição
A seleção de medicamentos para o hospital tem em conta o Formulário Hospitalar
Nacional de Medicamentos (FHNM), bem como as necessidades terapêuticas dos doentes
do hospital. A CFT é a entidade responsável pela inclusão de medicamentos na adenda ao
FHNM, baseando-se nas necessidades terapêuticas dos doentes, até então não
satisfeitas[10].
Os SF e o Serviço de Aprovisionamento (SA) colaboram na aquisição de
medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, sendo esta tarefa da
responsabilidade do farmacêutico[10].
As requisições para efetuar a aquisição de produtos são desencadeadas pelo sistema
de kanban’s (Anexo 5). O farmacêutico inclui assim na lista comum os medicamentos,
produtos farmacêuticos e dispositivos médicos que são necessários. De uma forma geral,
as encomendas são realizadas diretamente aos fornecedores, no entanto, determinadas
matérias-primas e certos medicamentos de baixa rotatividade são requeridos à Farmácia
Lemos.
A solicitação de empréstimos é outra forma de aquisição de medicamentos e produtos
farmacêuticos. Isto verifica-se quando não existem nos SF ou em qualquer serviço clínico
do hospital[11]. Os SFH procedem também à cedência de empréstimos, quando solicitados
por outra instituição de saúde, sempre que as existências o permitam, ou em situações de
life-saving[12].
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Receção
Os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos são rececionados
em local próprio do armazém, após a sua requisição. Neste local, encontra-se um TDT,
responsável por verificar quantitativa e qualitativamente todos os produtos recebidos,
conferindo também a guia de remessa (Anexo 6) com a nota de encomenda (Anexo 6). É
necessário ainda

priorizar

e dar

especial

atenção a determinados

produtos,

nomeadamente produtos de frio, de modo a constatar que o seu transporte foi devidamente
efetuado[10].
Na receção dos medicamentos é verificado o lote e o prazo de validade, devendo este
ser superior a 6 meses. Quando tal não se verifica a encomenda é aceite apenas com a
garantia de troca por outro produto com prazo de validade mais alargado, caso seja
necessário[13].
Os dispositivos médicos recebidos devem apresentar marcação CE e os respetivos
certificados que os acompanham devem ser arquivados[13].
Os medicamentos hemoderivados ou derivados do plasma humano são conferidos e é
necessário verificar se o respetivo certificado do INFARMED os acompanha, sendo este
digitalizado e arquivado em pasta informática partilhada[13].
As matérias-primas são rececionadas e é analisado o documento que comprova a
qualidade do lote fornecido (boletim de análise) enviado pelo fabricante. O boletim de
análise é então enviado para o responsável pelo setor de produção dos SF[13].
Os Estupefacientes e Psicotrópicos são enviados para o farmacêutico responsável pelo
seu armazenamento[13].
Qualquer não conformidade detetada e para a qual seja necessário devolver o produto
ao fornecedor, implica o preenchimento da nota de devolução (Anexo 7)[13].
Posteriormente à receção, é necessário dar entrada dos produtos, informaticamente,
pelo SA, e estes são encaminhados para o armazenamento, quer no APF ou outro
armazém[10].

Armazenamento
Os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos são conservados em
condições adequadas de luminosidade, temperatura e humidade. A temperatura e
humidade são continuamente monitorizadas por um sistema de controlo e registo
automático[10].
De uma forma geral, os medicamentos encontram-se organizados em corredores por
ordem alfabética, tendo em conta a Denominação Comum Internacional (DCI). O APF está
estruturado de acordo com o tipo de produtos que pretendemos armazenar[13]:
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Produtos termolábeis – armazenados em câmaras frigoríficas com sistema de
controlo e registo de temperatura;



Estupefacientes e psicotrópicos – armazenados em espaço individualizado com
acesso restrito ao farmacêutico;



Produtos de nutrição artificial e material de penso – armazenados em corredor
próprio;



Colírios, pomadas oftálmicas, gotas auriculares, soluções nasais, manipulados,
antídotos e agentes de contraste de raio X – apresentam também corredor
específico para o seu armazenamento;



Produtos de grande volume – armazenados em local específico, fora dos
corredores, devido às suas dimensões;



Soros – encontram-se em armazém próprio;



Antisséticos e desinfetantes – armazenados em sala específica, individualizada
do restante armazém;



Produtos da Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) – por motivos de
carência de espaço deste serviço, alguns dos seus produtos são armazenados
num corredor do APF, reservado para o efeito;



Medicamentos citotóxicos – armazenados diretamente na UFO pelo risco
biológico que apresentam.

O APF respeita o princípio de armazenamento First Expired, First Out (FEFO), sendo
que os medicamentos devem ser sempre retirados da direita para a esquerda, de cima
para baixo e da frente para trás[13].

Gestão de Stocks
O sistema de kanban’s implementado é fundamental para uma boa gestão de stocks.
Neste, encontra-se identificado o ponto de encomenda, bem como a quantidade a
encomendar. Para o cálculo destes dois fatores é necessário aceder ao historial de
consumos de um ano completo, através do GHAF[14].
A elaboração de kanban’s é da responsabilidade do farmacêutico e consoante o tipo
de medicação estes apresentam cores diferentes[15]. Estes cartões são retirados quando
se atinge o ponto de encomenda, indicando a necessidade de efetuar um pedido ao
fornecedor[16].
Em data estipulada, procede-se à realização de um inventário, garantindo um controlo
interno eficaz dos quantitativos físicos existentes. É importante assegurar a minimização
de interrupções no fornecimento de medicamentos e a possibilidade de ocorrência de
erros, aquando da concretização do inventário[17].
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O controlo dos prazos de validade é um aspeto fundamental para uma boa gestão de
stocks. Desta forma, são elaboradas listagens de produtos, cujo prazo de validade já
expirou ou irá terminar nos 3 meses seguintes à data de verificação dos mesmos[18].

Ao longo do nosso estágio, foi possível compreendermos a forma como o APF se
encontra organizado, a localização dos medicamentos e produtos farmacêuticos e como é
feita a gestão de stocks. Presenciámos vários processos de aquisição e empréstimo de
medicamentos, acompanhamos o trajeto dos medicamentos e produtos farmacêuticos
desde a sua aquisição até ao seu armazenamento, contactamos com documentos e
impressos, bem como, com o programa informático GHAF e obtivemos conhecimento dos
diferentes sistemas de reposição de stocks (kanban’s, HLS e stocks nivelados).

3.2) Produção
Os cuidados farmacêuticos têm evoluído no sentido da individualização e
tendencialmente direcionados para cada doente. No entanto, atualmente a Indústria
Farmacêutica ainda não dá resposta a todas as estas necessidades particulares. Desta
forma, tornou-se essencial integrar nos SF uma área de farmacotecnia, na qual são
produzidas preparações estéreis e não estéreis, tanto em doses como em formas
farmacêuticas que não se encontram disponíveis no mercado.

a) Produção de Não Estéreis
Este setor engloba a elaboração de variadas preparações, tais como: pomadas,
soluções, loções, papéis, cremes, pastas e suspensões [19;20;21;22;23;24;25].
Os pedidos de preparações não estéreis são despoletados pelo sistema de kanban’s
ou através do programa informático GHAF. Posteriormente, é da competência do
farmacêutico a elaboração da ordem de preparação bem como do respetivo rótulo[26;27].
A manipulação de medicamentos obedece às Boas Práticas de Fabrico de
Medicamentos Manipulados, sendo cada medicamento executado de acordo com a
respetiva Ordem de Preparação (Anexo 6)[27]. O TDT realiza as preparações de acordo
com as normas de proteção exigidas, no que concerne à utilização de luvas, máscara,
touca e outras medidas que se julguem apropriadas[28]. São registadas na ordem de
preparação as matérias-primas utilizadas, laboratório, lote e data de validade, pelo TDT.
Sempre que necessário os cálculos são também mencionados. É ainda da
responsabilidade deste, registar as matérias-primas consumidas em folha de registo
próprio (Anexo 9) e proceder ao seu débito informaticamente, assim como, inserir no
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sistema a preparação obtida e efetuar a sua transferência para o armazém ao qual se
destina.
Após a execução da preparação procede-se à realização de ensaios de verificação,
que permitem atestar a conformidade da mesma[29].
O farmacêutico é responsável por verificar que todo o procedimento foi realizado de
acordo com a ordem de preparação e validar o produto final.
As matérias-primas encontram-se armazenadas na sala de preparações não estéreis
e é da responsabilidade do TDT verificar as condições dos produtos (estado da
embalagem, prazo de validade e conteúdo do rótulo), aquando da sua receção. Também
os Certificados de Análise (Anexo 10) devem ser validados e arquivados em pasta própria.
Chegado o ponto de encomenda procede-se à sua requisição ao APF, sendo o
farmacêutico responsável pela sua obtenção[30].

Durante o nosso estágio, compreendemos e pusemos em prática as regras básicas de
higiene e inteiramo-nos acerca da localização dos medicamentos e matérias-primas.
Colaboramos na elaboração de ordens de preparação, na preparação de formulações não
estéreis, no registo das matérias-primas utilizadas e no seu débito informaticamente.
Contactamos com documentos e impressos instituídos e acompanhamos a receção de
matérias-primas e dos respetivos Certificados de Análise.

b) Fracionamento e Reembalagem
No mercado, nem sempre se encontra disponível a comercialização de certas
dosagens de medicamentos. Nessas situações, e quando é possível fracionar o
medicamento, de acordo com o que está descrito no Resumo das Características do
Medicamento (RCM), este é enviado para o setor de fracionamento e reembalagem[31].
Os procedimentos adotados no processo de fracionamento são da competência do
farmacêutico e ocorrem de forma a não causar dano na forma farmacêutica e a garantir a
correta libertação do princípio ativo. Para executar esta operação é necessário que esteja
comprovado que a substância ativa não apresente risco físico-químico e/ou biológico[31].
Com o fracionamento e reembalagem é possível obter medicamentos na dose
prescrita, individualizada, de forma a minimizar os riscos de contaminação do
medicamento, os erros de administração e contribuindo para uma maior economia, no que
concerne a uma gestão racional de stocks, controlo de custos e redução de desperdícios[10].
Os medicamentos são sujeitos a ensaios de verificação, sendo o controlo visual
realizado ao longo de todo o procedimento, de modo a garantir a integridade da parte
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fracionada. O controlo do peso é outro ensaio, que se realiza mensalmente pelo TDT, de
modo a atestar a conformidade das preparações realizadas[32].
Durante o embalamento estes medicamentos são devidamente identificados e é-lhes
atribuído um lote de produção e um prazo de validade, de 1 ano ou igual ao do
medicamento de que advém, no caso de este ser inferior a 1 ano[33].
As requisições de fracionamento são efetuadas através de impresso próprio ou através
de kanban[34].

Enquanto estagiárias tivemos a possibilidade de observar a organização e
funcionamento do processo de fracionamento e reembalagem de medicamentos.

c) Produção de Estéreis
A produção de estéreis inclui dois grupos de preparações: as bolsas de nutrição
parentérica e o fracionamento, concentração ou diluição de injetáveis e colírios.
A elaboração das Ordens de Preparação (Anexo 11 e 12) e dos respetivos rótulos é da
responsabilidade do farmacêutico, à semelhança do que se verifica na produção de não
estéreis[35]. Também neste serviço, a requisição de preparações estéreis é feita através de
kanban’s ou via informática pelo programa GHAF.
Para garantir a esterilidade destas preparações, a sua produção é realizada em
ambiente controlado e com recurso a técnica assética, em Câmara de Fluxo Laminar
vertical (CFLv)[36]. De acordo com o grau de esterilidade podemos distinguir três zonas: sala
negra, sala cinzenta e sala branca. Na sala cinzenta são colocados os protetores de
calçado, a touca, a máscara, a bata cirúrgica impermeável, procede-se à lavagem e
desinfeção das mãos e à colocação de luvas cirúrgicas. O operador está assim preparado
para entrar na sala branca (ambiente de maior esterilidade)[37]. A manipulação em CFLv é
essencial para garantir a não contaminação das preparações e a segurança do operador,
dadas as condições de assepsia e de pressão da sala.
Na preparação de bolsas de nutrição parentérica existem dois tipos de soluções: a
Solução I e a Solução II. Na Solução I é adicionada Glucose, Aminoácidos, Oligoelementos
e Vitaminas Hidrossolúveis, já na Solução II adicionam-se Lípidos e Vitaminas
Lipossolúveis[38]. Na execução destas preparações, os macronutrientes são adicionados
diretamente à bolsa. Os micronutrientes são medidos individualmente em seringa luer-lock
com capacidade e escala adequada à precisão da medição e são posteriormente
adicionados à bolsa que já contém os macronutrientes[39].
Após a produção de um determinado lote procede-se à rotulagem das preparações e
ao seu embalamento em embalagem secundária[40]. No caso das bolsas de nutrição
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parentérica, estas são identificadas com um rótulo interno, posteriormente são revestidas
com folha de alumínio, de modo a proteger da luz, e reidentificadas com um rótulo
externo[41].
O farmacêutico assume a responsabilidade de validar o produto final, para o qual são
realizados ensaios de verificação, que incluem, ensaios organoléticos (análise da cor,
partículas em suspensão e ausência de ar) e controlo gravimétrico[42].
No início e no final de cada sessão o interior da CFLv é limpo com álcool a 70º e
semanalmente procede-se à sua desinfeção com solução de hipoclorito de sódio 0,5%[43].
A preparação das bolsas de nutrição parentérica não podem ser produzidas
simultaneamente à preparação de injetáveis ou colírios. Desta forma devem ser realizadas
em sessões diferentes.
De forma a garantir a esterilidade das preparações executadas, é realizada uma análise
microbiológica à primeira bolsa de cada sessão de trabalho e à última do dia. As colheitas
obtidas são enviadas para o Serviço de Microbiologia que determina se a preparação se
encontra ou não conforme[44].

Este estágio possibilitou-nos, ao nível deste serviço, compreender e pôr em prática as
regras básicas de higiene e assepsia, colaborar na elaboração de ordens de preparação e
na preparação de formulações estéreis e contactar com documentos e impressos
instituídos.

d) Unidade de Farmácia Oncológica
Atualmente o Cancro é a principal causa de morbilidade e mortalidade em todo o
Mundo, com aproximadamente 14 milhões de novos casos e 8,2 milhões de mortes.
Perante este cenário, é crucial o papel do farmacêutico na prevenção e no tratamento
precoce desta doença, de forma a melhorar a qualidade e esperança de vida destes
doentes[45].
A UFO localiza-se no edifício Dr. Luís de Carvalho agrupada ao Hospital de Dia. Esta
localização é vantajosa, não só porque é no Hospital de Dia onde se administram os
medicamentos citotóxicos, tal como reduz erros no circuito do mesmo. Além disso, a
centralização dos medicamentos citotóxicos possibilita que a exposição ocupacional,
pessoal e ambiental seja minimizada e que haja redução de custos, devido à gestão dos
desperdícios de fármacos associados aos diferentes doentes com o mesmo fármaco[46].
A equipa da UFO é constituída por dois farmacêuticos e dois TDT.
A Unidade estende-se por três zonas: negra, cinzenta e branca. A primeira zona é um
local não estéril, onde se armazena os citotóxicos (CTX) podendo ser em armários ou
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frigoríficos, tendo em conta as suas especificações de armazenamento, sendo organizados
por ordem alfabética de DCI. Nesta zona, para além de ser onde os TDT se vestem com o
fato de bloco e calçado adequado, encontra-se também um farmacêutico de apoio à zona
branca que, designadamente, receciona e avalia as prescrições médicas, elabora novos
rótulos que acompanharão as ordens de preparação correspondentes, emite novas ordens
de preparação e arquiva todos os documentos relevantes[47].
A zona cinzenta é o local onde se procede à lavagem e desinfeção das mãos,
colocação da proteção dos sapatos, touca, óculos de proteção e bata impermeável e o
primeiro par de luvas de látex estéreis[47];10].
Por fim, a zona branca (sala de manipulação) é uma sala estéril e com pressão
negativa, para que se evite a contaminação do ambiente e do operador por aerossóis, e é
onde se encontra instalada a CFLv, utilizada na produção de CTX com o fim de diminuir a
possibilidade de contaminação microbiana durante a manipulação. É aqui que o TDT
responsável pela manipulação dos CTX coloca o segundo par de luvas, neste caso de
nitrilo, para que haja a máxima proteção das mãos em caso de derrame[47].

- Validação e preparação dos medicamentos Citotóxicos
Os procedimentos efetuados na UFO são apoiados por diferentes programas
informáticos, que se interligam, nomeadamente, SCLINICO, CdM/GHAF e pelo SI_UFO.
Assim, após a chegada do doente ao CHP, a enfermeira responsável dará indicação
da presença do mesmo através do programa SCLINICO. Depois de verificadas as
condições de realização do ciclo de quimioterapia, a enfermeira dará a chamada “luz verde”
através de dois programas SCLINICO e pelo GHAF.
Inicia-se, deste modo, a preparação propriamente dita dos medicamentos CTX com a
validação pelo farmacêutico de uma prescrição médica convenientemente preenchida e
autenticada pelo médico em modelo próprio de prescrição para doentes internados (Anexo
13) e para doentes em ambulatório (Anexo 13)[46]. Todavia, a maioria das prescrições nesta
unidade são em formato digital pela aplicação informática GHAF.
Esta prescrição é realizada de acordo com os Protocolos de Quimioterapia utilizados
no CHP, sendo que a dose prescrita de cada citotóxico seja efetivamente função da
superfície corporal, peso ou área sob a curva (AUC) de cada doente e tendo em conta o
ajuste de dose em caso de toxicidade, insuficiência renal/hepática ou mielossupressão[46].
Ao validar uma prescrição o farmacêutico deve certificar-se precisamente dos dados
antropométricos do doente, da dose, da diluição, do diagnóstico, do protocolo usado, do
tempo de perfusão e por fim, dos intervalos entre os ciclos de quimioterapia. É relevante
que o farmacêutico de apoio analise constantemente as prescrições médicas, garantindo
desta forma, o cumprimento integral das normas aprovadas pela instituição promovendo
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assim, a segurança e eficácia da terapêutica farmacológica estabelecida. Além disso, o
farmacêutico é responsável pela emissão das ordens de preparação e os seus respetivos
rótulos, que contêm o lote e as iniciais de quem preparou e quem validou, e o seu débito
no Centro de Custo[46].
Verifica-se ainda como pertinente, que todos os elementos da equipa da UFO devem
deter treino adequado com formação teórica/ prática, de modo a garantir a qualidade
exigida na produção de CTX[46].
Por outro lado, para que se inicie a preparação do CTX é necessário que o farmacêutico
de apoio coloque no transfer todo material necessário, sendo depois o TDT de apoio
responsável por conferir novamente o mesmo, tendo em atenção a ordem de preparação
e os rótulos que a acompanha, e garanta ainda todo apoio ao TDT operador, não só a nível
de material como a nível de verificação de volumes, de forma a minimizar erros.
Nesta Unidade também se dispensa medicamentos adjuvantes à terapêutica,
nomeadamente antieméticos e hemoderivados.

- Preparação das sessões de Quimioterapia
De forma a estarem disponíveis os medicamentos CTX para os doentes do dia seguinte
é necessário que o segundo farmacêutico, nomeado para o setor, prepare uma lista com
os doentes agendados para respetivo dia. Esta lista é feita com a ajuda do programa
SCLINICO, e onde se exclui os doentes que não realizam sessão de quimioterapia. Os
doentes, com sessão marcada, são então depois organizados consoante a hora da
administração do medicamento no Sistema Informático da Unidade de Farmácia
Oncológica (SI_UFO).
A gestão de stocks na UFO, tal como nos outros sectores realiza-se através de
sistemas de kanban’s.

Nesta Unidade tivemos oportunidade de conhecer as aplicações informáticas SI_UFO
e GHAF, os documentos e impressos instituídos, familiarização da localização dos
medicamentos, colaborar na elaboração de ordens de preparação tal como na preparação
da lista e do material necessário para as sessões do dia posterior, consultar os protocolos
instituídos, contactar com as regras básicas de higiene e assepsia e por fim, observação
da manipulação e reembalamento de medicamentos citotóxicos.

3.3) Distribuição
A distribuição é o denominador comum e a face mais visível da atividade farmacêutica
hospitalar representando um processo fundamental no CdM[48].
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Sendo parte integrante do CdM tem como principais objetivos assegurar a validação
da prescrição, o cumprimento integral do plano terapêutico, a diminuição dos erros
associados à dispensa e administração, um adequado seguimento da terapêutica
farmacológica do doente e o cumprimento dos procedimentos e normas legais relativos a
recursos

humanos,

instalações

e

equipamentos,

processos

organizacionais

e

[48;49]

técnicos

.

Resume-se ao processo que permite assegurar uma utilização segura, eficaz e racional
do medicamento realizado em estreita ligação com os serviços do hospital quer para o
internamento quer para o regime de ambulatório[48].

a) Distribuição Clássica
A Distribuição Clássica de medicamentos no CHP incorpora três circuitos: Circuito A,
Circuito B e Circuito C que englobam as seguintes unidades, Farmácias satélites do CHP
– CMIN, HJU, UFO, Farmácia do Ambulatório e todos os serviços clínico, blocos, consultas
e VMER[50].
Após receber o pedido de reposição de stock, que pode ser em formato eletrónico ou
manual, o farmacêutico responsável pelo APF valida o solicitado e esclarece as dúvidas
que possam surgir, seguidamente é o TDT que procede ao aviamento para o Serviço
Clínico inerente[51].
Este pedido tem em conta o stock previamente definido entre o SF e os Serviços
Clínicos, no que concerne aos medicamentos e quantitativos que irão constituir esse stock
fixo. É importante realçar que poderá haver casos que os SF poderão exigir justificação e
nome do doente em que foi administrado determinado medicamento[51].
A reposição de medicamentos, propriamente dita, pode ser realizada através de três
sistemas, tais como Hospital Logistic System (HLS), Stocks nivelados e Stocks por
Kanban[51].
- A reposição por HLS é a reposição por sistema de troca de caixas vazias por caixas
cheias;
- A reposição de Stocks nivelados é a reposição feita no próprio local, em alguns
serviços, após a contagem das unidades despendidas, como por exemplo o Pyxis® que se
encontra nos cuidados intensivos e nalguns blocos operatórios;
- Por fim a reposição de stocks por Kanban faz-se através de um cartão com
identificação do medicamento/produto, código de barras, quantitativo de reposição e
localização. Este cartão é retirado quando se atinge a quantidade necessária para o pedido
de reposição de stock[51].
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Depois do aviamento e débito no GHAF dos medicamentos, acondiciona-se, os
mesmos, em contentores fechados e identificados com o nome do serviço, em caso de
medicação de frio o seu acondicionamento e transporte é feito em caixas de esferovite com
acumuladores de gelo[51].
A entrega de medicação é da responsabilidade do AO, sendo que esta é sempre
acompanhada por dois impressos, um de débito e outro que corresponde a uma guia de
transporte onde consta a identificação do serviço, a data e hora de fornecimento, o técnico
que dispensou, o nome do auxiliar que faz a entrega, assim como o nome de quem recebe,
no serviço em causa[51].

Nesta Unidade tivemos oportunidade de conhecer a organização e gestão dos stocks,
os documentos, impressos e regras instituídas no APF, familiarização da localização dos
medicamentos, produtos farmacêuticos e reagentes, contacto com a aplicação informática
CdM/GHAF e por fim, conhecimento do sistema HLS e respetivo circuito de distribuição.

b) Distribuição Individual Diária
A Distribuição Individual Diária (DID) caracteriza-se por um sistema de distribuição
individualizado que permite efetuar a dispensa de medicamentos por um período de 24
horas, exceto aos fins de semanas e vésperas de feriados em que a dispensa é calculada
de modo a dar resposta às necessidades do internamento até normal funcionamento da
DID[5].
A DID tem como missão assegurar a distribuição de Medicamentos e Produtos
Farmacêuticos aos utentes, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, garantindo a
preservação das características dos produtos durante todo o processo de distribuição[52].

Este sistema compreende a disponibilização em dose individualizada e em dose
unitária, sendo que a dose individualizada corresponde à quantidade de medicamento que
se encontra numa embalagem individual, devidamente identificada com informações como
a DCI, dosagem, prazo de validade, enquanto a dose unitária corresponde à dose de
medicamento prescrita para um determinado doente, para ser administrada de uma só vez,
a determinada hora[49].
A DID abrange todos os serviços do CHP, com exceção do Serviço de Urgência e do
Bloco Operatório onde a distribuição dos medicamentos é feita por reposição de stocks de
um sistema de controlo de medicamentos armazenados, recorrendo a sistemas
robotizados com acesso limitado, garantindo deste modo a resposta imediata às extensas
necessidades destes serviços[48].
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- Validação e Monitorização da Prescrição Médica
A prescrição da medicação respetiva a cada doente internado pode ser feita em suporte
de papel ou on-line na aplicação CdM do GHAF[5]. Compete ao farmacêutico interpretar e
validar a prescrição, tendo como principal objetivo otimizar os resultados da farmacoterapia
através do uso racional dos medicamentos, maximizando a sua efetividade e reduzindo o
risco de aparecimento de efeitos adversos, ao menor custo possível. Este é um processo
determinante da cadeia terapêutica e deve ser realizado sempre que ocorra uma alteração
ou atualização do perfil farmacoterapêutico do doente[53].
A PM pode assumir vários formatos mediante o tipo de medicamento que se está a
prescrever, contudo os dados mencionados são transversais, incluindo[53]:


Identificação do doente – nome, nº do processo, serviço, nº da cama



Designação do medicamento pela DCI



Forma farmacêutica, dose, frequência, via de administração e duração do
tratamento (quando aplicável)



Data e hora da prescrição



Identificação do prescritor



Idade, peso, altura e diagnóstico – de caráter opcional, promove uma validação
mais correta

É com base em princípios de validação restritos como o FHNM, Adenda e as
Deliberações da CFT, que o farmacêutico valida e assegura o cumprimento das Políticas
de Utilização de Medicamentos (PUM), promovendo a segurança e a eficácia da
terapêutica prescrita, evitando Problemas Relacionados com Medicamentos (PRM) e
Resultados Negativos associados à Medicação (RNM)[53].
Paralelamente, existem exceções à prescrição e validação comuns, como é o caso do
circuito dos Medicamentos Especiais (ME), isto é, medicamentos que necessitam por
questões legais, de procedimentos específicos[54]. Exemplos destas exceções são os
medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, os anti-infeciosos, os hemoderivados, o
material de penso, a nutrição artificial e os antídotos, para os quais existe um impresso
próprio de prescrição (anexo 14). Cada prescrição especial é válida por um determinado
período de tempo variável de acordo com o ME prescrito. No caso específico dos
hemoderivados, estes devem ser acompanhados pelo Certificado de Autorização de
Utilização do Lote (CAUL) de forma a assegurar a rastreabilidade dos lotes administrados
a cada doente.
No caso concreto do Serviço de Cuidados Intensivos, da Unidade de Cuidados
Intensivos Polivalente e da Unidade de Cuidados Intermédios da Urgência apresentam um
modelo de distribuição de medicamentos misto, isto é, as PMs destes serviços são
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avaliadas na sua globalidade, mas apenas são validados os medicamentos que não façam
parte do stock do serviço[53].
Excecionalmente, as insulinas são usualmente validadas mas não dispensadas, uma
vez que são medicamentos de utilização generalizada dos serviços clínicos e sofrem
alterações frequentes na sua posologia, integrando normalmente os protocolos dos
serviços[53].
No decurso da validação da PM o farmacêutico tem a oportunidade de intervir na
farmacoterapia do doente através do preenchimento do campo “Observações da farmácia”
onde pode registar por exemplo possíveis interações e alternativas farmacológicas. Todas
as intervenções farmacêuticas devem ser registadas, impressas e arquivadas[53].

- Aviamento de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos em Dose Unitária
A DID opera num setor próprio dos SF onde dá seguimento à medicação diária de cada
doente internado, tendo em conta os horários de aviamento estipulados ao longo do dia.
Após a validação farmacêutica são emitidas listas de preparação enumerativas
utilizadas pelos TDTs para a organização da medicação em cassetes unidose,
estruturalmente colocadas em carros de transporte, identificadas com o serviço, número
da cama, nome do doente e número do processo (anexo 15)[55]. Após a preparação dos
carros de transporte podem surgir alterações na prescrição médica decorrentes da consulta
realizada nesse intervalo de tempo e por esse motivo antes do aviamento do carro são
emitidas novas listas, contendo apenas as diferenças respetivas de cada doente.
Logo que as cassetes de unidose fiquem prontas para entrega, estas devem ser
fechadas à chave, de forma a garantir a segurança durante o transporte até aos serviços[55].
O aviamento da unidose constitui uma oportunidade para o TDT intervir no CdM
contribuindo com os seus conhecimentos técnicos para diminuir os erros de medicação e
aumentar a segurança[55].
O processo de preparação dos medicamentos a distribuir na DID pode ser totalmente
manual ou com o apoio de diversos equipamentos semiautomáticos. Sempre que possível,
essa preparação deverá ser apoiada com equipamentos semiautomáticos, pois torna-se
assim possível[5]:


Reduzir os erros



Reduzir o tempo destinado a esta tarefa



Melhorar a qualidade do trabalho executado



Racionalizar os diversos stocks nas unidades de distribuição

Atualmente os SF do CHP dispõem de 2 equipamentos fundamentais ao
funcionamento da DID: o Pharmapick® e o Pyxis® (anexo 16), ambos sistemas
semiautomáticos de armários interconectados com as aplicações do hospital e controlados
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por uma unidade de processamento central que gere a distribuição dos medicamentos
dentro do hospital[4].
No sistema de distribuição manual, as células de aviamento, a torre e o supermercado
constituem o stock avançado e organizam-se de acordo com a sua rotatividade,
nomeadamente através do sistema HLS de dupla caixa. A partir dos mapas de consumo é
feita uma análise ABC, classificando assim cada produto em A, B ou C de acordo com o
elevado, médio ou baixo consumo, respetivamente[56].
São classificados como medicamentos de referência A, aqueles que fazem parte de
uma célula de aviamento, de referência B aqueles que fazem parte da torre e de referência
C produtos de baixa rotatividade que normalmente não integram o stock de apoio à DID[57].
Imediatamente antes da entrega da medicação nos serviços clínicos são efetuadas
manualmente atualizações à unidose, decorrentes das alterações farmacoterapêuticas
ocorridas entre o momento de aviamento e o momento de entrega, recorrendo-se assim
ao stock avançado.
Finalmente, as malas com a medicação são enviadas para os respetivos Serviços
Clínicos, através dos AO dos Serviços Farmacêuticos, fazendo-se a troca com as malas
vazias que regressam dos Serviços Clínicos.

Durante a nossa passagem pela DID, tivemos a oportunidade de observar e participar
na validação das prescrições médicas, compreender as exceções e intervir cientificamente
na melhor opção farmacológica para os doentes. Pudemos preparar o aviamento dos
medicamentos que necessitavam de prescrição especial ou outros que faziam parte de
alterações pontuais na prescrição médica. Foi também possível perceber o funcionamento
do Pyxis® bem como toda a dinâmica da preparação das gavetas a transportar para os
serviços.

c) Distribuição em Regime de Ambulatório
Com o crescente desenvolvimento de medicamentos que permitem ao doente iniciar
ou continuar o plano terapêutico fora do ambiente hospitalar, verificou-se o aumento da
importância da cedência de medicamentos a nível da farmácia de ambulatório (UFA)[58].
Esta unidade assegura a dispensa de medicamentos a título gratuito nas farmácias
hospitalares em situações especiais, contribuindo deste modo para a redução dos custos
e dos riscos inerentes a um internamento hospitalar, como é o caso das infeções
nosocomiais. Obriga, no entanto, a estruturas e processos de cedência por farmacêuticos
com formação específica na área, já que muitos destes medicamentos têm uma janela
terapêutica estreita e exigem monitorização de especialistas hospitalares e, por outro lado,
o elevado custo desta medicação requer um controlo apertado[10].
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A dispensa destes medicamentos está sujeita a legislação própria e deliberações das
comissões responsáveis. Com o despacho n.º 13382/2012, de 12 de Outubro de 2012
passou-se a normalizar procedimentos de dispensa e o período de cedência de
medicamentos na farmácia de ambulatório dos diferentes centros hospitalares e
estabeleceu-se a obrigatoriedade da prescrição eletrónica neste âmbito[59].
Neste hospital, a UFA encontra-se separada dos restantes serviços farmacêuticos
sendo constituída por uma sala de espera, três postos de atendimento individualizados e
uma zona de atendimento reservado que permite a confidencialidade do doente, permitindo
troca de informação entre este e o farmacêutico (Anexo 17). A organização é feita em
gavetas distribuídas por patologias e por ordem alfabética, em armários específicos para
grandes volumes e em frigoríficos para a medicação de frio. Em termos de gestão, o
funcionamento mantém as regras dos restantes serviços utilizando-se o sistema Kanban e
a dispensa pelo método FEFO[60].

- Validação e Monitorização da Prescrição Médica de Ambulatório
É da competência do farmacêutico, aquando da dispensa, validar e monitorizar a
prescrição médica, garantindo que se reúnem as condições necessárias para a realização
da mesma, de acordo com diplomas legais, autorizações da direção clínica, do conselho
de administração CFT e CES.
De acordo com a legislação em vigor, a prescrição médica deve ser realizada de forma
eletrónica encontrando-se, no caso do CHP, inserida no CdM do GHAF. Existem, contudo,
casos excecionais onde a prescrição requer formulários próprios, em papel, como é o caso
dos Medicamentos Hemoderivados[61].
No ato de validação deverão ser verificados os seguintes critérios:


Prescrição eletrónica elaborada de acordo com as normas estabelecidas e
modelo apropriado de prescrição médica para a farmácia de ambulatório;



Dados de identificação do doente;



Designação do medicamento pela sua DCI, forma farmacêutica, dose
frequência e via de administração;



Identificação da especialidade médica emissora da prescrição e assinatura
do prescritor;



Indicação da próxima consulta;



Identificação do diploma legal a que obedece a prescrição médica.

A ocorrência de situações identificadas como não conformes deve ser comunicada não
sendo permitido proceder à dispensa dos medicamentos até regularizar a situação. A
validação é um dos momentos onde a atividade farmacêutica tem maior importância, uma
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vez que, podem ser extraídas informações relevantes da prescrição médica, tais como,
detetar interações medicamentosas, duplicações terapêuticas, erros de dose ou frequência
e vias de administração incorretas[62].
É ainda, dever do farmacêutico a cedência de informação detalhada sobre
medicamentos prescritos pela primeira vez, seja de forma verbal ou através de folhetos
informativos, com o objetivo de minimizar problemas terapêuticos, promover um tratamento
eficaz e a adesão terapêutica[62].

- Dispensa de medicamentos na farmácia de ambulatório
A dispensa de medicamentos pela UFA ocorre apenas para medicamentos cuja
dispensa se encontra autorizada por diplomas legais, tendo em conta as restrições
impostas pelo CHP, medicamentos sem diplomas legais que autorizem a sua dispensa,
mas com deliberações específicas autorizadas pelo Conselho de Administração do CHP
ou CFT e medicamentos no âmbito de alta precoce.
A disponibilização de medicamentos deve ter em conta a data da próxima consulta, o
local de residência do doente e o tipo de patologia, devendo também ser tido em conta o
número de dias de tratamento e o stock disponível. A dispensa deve reger-se pelos
seguintes critérios: qualquer medicamento até 3 meses, desde que o montante do seu valor
total seja inferior a 100 euros; para doentes residentes em qualquer área ou até 300 euros
se residirem fora do distrito do Porto; acima destes montantes o medicamento é fornecido
para 1 mês. Nos doentes de transplante renal ou hepático o fornecimento de
imunossupressores pode ser feito até 3 meses. Qualquer exceção a estas situações
necessita de autorização pela direção clinica[63].

- Venda de medicamentos na farmácia de ambulatório
A UFA não tem como objetivo primário a venda de medicamentos, no entanto, em
circunstâncias excecionais em que o acesso normal aos medicamentos possa estar
comprometido, de acordo com o decreto-lei 206/2000, 1 de Setembro, poderá proceder-se
à venda direta ao público nesta unidade, mediante a apresentação da respetiva prescrição
médica que deve apresentar pelo menos três carimbos de farmácias comunitárias que
comprovem a rotura do medicamento[64].

- Devoluções de medicamentos na farmácia de ambulatório
No caso dos medicamentos dispensados em regime de ambulatório deixarem de ser
utilizados pelo doente, a porção remanescente deve ser devolvida à UFA. Todos os
medicamentos devolvidos devem ser colocados em local próprio devidamente
identificados, sendo registado quem os recebeu e em que dia. É responsabilidade do
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farmacêutico a aceitação ou rejeição dos medicamentos devolvidos consoante a origem do
medicamento e o cumprimento das condições de conservação, a integridade física da
embalagem primária e secundária, o prazo de validade, a identificação dos blisters pela
DCI, forma farmacêutica, dosagem, lote e prazo de validade. Devem ainda ser rejeitados
medicamentos de conservação de frio (2-8ºC), dado não se poder garantir que foram
devidamente conservados e medicamentos com apresentação multidose, quando violada
a sua integridade física. Os medicamentos rejeitados deverão ser eliminados de acordo
com o procedimento de eliminação de resíduos hospitalares (grupo IV)[65].

Durante o estágio na Farmácia de Ambulatório foi-nos possível perceber toda a
dinâmica desta Unidade. Pudemos analisar a legislação em vigor e os fármacos abrangidos
pela mesma para patologias específicas, perceber a organização e gestão e proceder a
revertência de medicação devolvida pelos doentes. Tivemos, ainda, contacto com as
regras de prescrição e impressos específicos bem como os procedimentos inerentes à
dispensa da medicação. Tivemos ainda oportunidade de estar no atendimento, validando
a prescrição médica, dispensando medicação e prestando informação verbal e escrita (sob
a forma de folhetos informativos) ao doente.

3.4) Investigação Clínica e Desenvolvimento
A complexidade e os avanços em todas as áreas das Ciências da Saúde levam a que
diariamente sejam criados e testados sistemas para melhorar as condições de saúde,
nomeadamente através de Estudos de Investigação Clínica com medicamentos ou
dispositivos médicos[66].
Os ensaios clínicos, definidos como "qualquer investigação conduzida no ser humano,
destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos
farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos
indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a
distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a
fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia", são legislados pela Lei n.º 21/2014, de
16 de abril, alterada pela Lei n.º 73/2015 de 27 de julho[10]. Esta legislação garante a
harmonização de definições e conceitos relativos às Boas Práticas Clínicas (BPC) e às
responsabilidades do promotor, investigador, participantes, comissões de ética e
INFARMED[67].
- Características dos ensaios clínicos
Os ensaios clínicos podem ser caracterizados tendo em conta diferentes parâmetros,
nomeadamente o tipo de organização ou local onde são realizados (institucionais,
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multicêntricos, nacionais e multinacionais), os objetivos da intervenção (profiláticos,
terapêuticos ou de avaliação de prognóstico), o tipo de programação (prospetivos ou
retrospetivos), a forma de seleção dos participantes (aleatória ou não aleatória), o
conhecimento da intervenção realizada (abertos ou cegos)[66].
Existem quatro fases distintas no desenvolvimento clinico:


Os ensaios clínicos de fase 1 focam-se especialmente na segurança e
tolerabilidade do fármaco, sendo administradas baixas doses do
medicamento experimental (ME) num pequeno número de participantes,
normalmente saudáveis.



Na fase 2, o ensaio clínico foca-se na eficácia do medicamento experimental
no tratamento de uma doença ou condição médica. É também recolhida
informação sobre a segurança do ME, efeitos secundários e potenciais
riscos. Determinam-se, ainda, as dosagens mais eficazes e o método de
administração

mais

apropriado.

Nesta

fase

os

participantes

são

normalmente doentes.


Nos ensaio clínicos de fase 3 testam-se os resultados dos ensaios
anteriores em populações maiores e recolhem-se informações adicionais
acerca da eficácia e segurança do ME.



Os ensaios clínicos de fase 4 são estudos efetuados após obtenção de
autorização de introdução no mercado (AIM), sendo classificados como
estudos de farmacovigilância[68].

- Principais intervenientes de um ensaio clinico
O decorrer de um ensaio clinico pressupõe não só a garantia dos direitos e segurança
dos participantes mas também a viabilidade dos dados recolhidos. Deste modo, é
indispensável a aplicação das BPC por parte de todos os intervenientes do ensaio. Estes
intervenientes incluem o Promotor, responsável pela conceção, realização, gestão ou
financiamento e estabelecer um sistema de segurança e vigilância do ensaio, e que solicita
autoridades reguladoras como a Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC),
que garante a proteção dos direitos, da segurança e do bem-estar dos participantes nos
ensaios clínicos, através da emissão de um parecer ético sobre os protocolos de
investigação que lhe são submetidos, o INFARMED, a Comissão de Ética para a saúde
(CES) a nível do centro de investigação e a Comissão Nacional de Proteção de Dados; o
Investigador; o Monitor, que constitui o principal elo de ligação entre o promotor e a equipa
de investigação; o Farmacêutico responsável pelo ME e o centro de ensaios[67].
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- Unidade de Ensaios Clínicos
A publicação da lei 46/2004, 19 de agosto, obrigou a que nos serviços farmacêuticos
fosse implementado um novo setor de ensaios clínicos com condições logísticas e
organizacionais previstas pelas BPC responsável por toda a gestão dos medicamentos em
ensaio.
Cabe ao farmacêutico hospitalar a responsabilidade da coordenação dos ensaios,
garantindo a gestão do CdM e de assegurar a elaboração e implementação de
procedimentos normalizados de trabalho que permitam cumprimento de BPC através de
um controlo apertado dos medicamentos experimentais. Integra-se na equipa de
investigação enquanto elemento fundamental e intervém continuamente nas distintas fases
de desenvolvimento de um ensaio clinico e nas atividades de investigação, proporcionando
apoio logístico aos investigadores e ao promotor, garantindo a correta utilização dos
medicamentos experimentais e prestando colaboração aos monitores. Cabe-lhe também,
uma responsabilidade de prestação de informação ao doente, no início do tratamento ou
cada vez que lhe seja solicitado[67].
No CHP, os serviços farmacêuticos possuem uma Unidade de Ensaios Clínicos (UEC),
composta por duas salas contiguas devidamente equipadas, de acordo com as condições
estabelecidas: sala de acesso condicionado com temperatura e humidade controladas e
monitorizadas, câmara frigorífica de temperatura monitorizada por sonda e armários de
acesso restrito para medicação que não necessite de cadeia de frio, condições para o
arquivo de dossiers dos ensaios em armários de acesso restrito, onde está arquivada a
documentação dos estudos e dos ensaios já encerrados[67]. A implementação desta
unidade no CHP constituiu um benefício no que diz respeito ao circuito do medicamento
experimental nesta Unidade Hospitalar.

- Ensaio Clínico e Circuito do Medicamento Experimental
O início do processo de desenvolvimento de um ensaio clínico no centro de
investigação ocorre numa fase prévia à aprovação do mesmo, com uma visita de préestudo, onde se avaliam as condições do centro necessárias à realização do estudo. Após
este momento, é necessária a autorização de um novo estudo pela CEIC e INFARMED e
logo que este receba aprovação institucional, o ensaio em questão reúne as condições
para se iniciar no centro de ensaio.
Estando reunidas todas as aprovações, realiza-se uma reunião de início de estudo com
toda a equipa de investigação, tendo por objetivo apresentar o protocolo e os
procedimentos exigidos nesse estudo. Durante esta visita o farmacêutico responsável deve

22

Parte I

Relatório de Estágio Profissionalizante

confirmar e garantir a existência, no respetivo dossier, de toda a documentação necessária
à correta execução do ensaio[67].
De seguida, o farmacêutico elabora, para cada ensaio, um procedimento normalizado
de trabalho que, tendo por base o dossier do estudo, sistematiza o procedimento em cada
uma das fases: receção, conservação, dispensa, manipulação, registos e devolução de
amostras, sendo este um ponto essencial na garantia de qualidade e no cumprimento das
BPC visto que asseguram sucessivamente que todos os procedimentos necessários se
realizam corretamente e de modo sistemático (Anexo 18).
Ao longo do período de realização do estudo, os centros de investigação são
submetidos a visitas de monitorização, a auditorias por parte dos promotores e inspeções
pelas autoridades reguladoras[67].
O circuito do medicamento experimental inicia-se no APF, onde se efetua a receção do
ME, sendo preenchido um impresso, que o acompanha até à UEC e que permite a sua
rastreabilidade (Anexo 19). Na UEC cabe ao farmacêutico responsável proceder à
verificação da medicação rececionada, desde a correta etiquetagem do medicamento, com
a indicação de ME, o número de unidades recebidas, o estado de conservação das
embalagens, o lote e prazo de validade, o envio de certificados de análise, dispositivos de
registo de temperatura, principalmente para medicação de frio, entre outros. O promotor
deve ser imediatamente notificado se ocorrerem desvios de temperatura durante o
transporte e a medicação deve ser colocada de quarentena, até informação em contrário.
Seguidamente deve ser confirmada a receção da medicação conforme indicado no
protocolo (geralmente através do sistema Interactive Voice Response System) e arquivar
os drug shipment receipts e certificados de análise[67].

Na Unidade de Ensaios Clínicos tivemos a oportunidade de conhecer a maioria dos
estudos a decorrer no CHP através da leitura dos respetivos dossiers. Pudemos também
elaborar um protocolo interno relativo a um estudo recente e participar em visitas de préestudo, de iniciação, de monitorização e de encerramento. Contactamos, também com o
circuito do medicamento experimental através da receção, armazenamento, devolução de
medicação e ainda registos de informação de acordo com os requisitos do estudo em
questão.
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Parte II – Atividades desenvolvidas
1) Médicos do Mundo
A Médicos do Mundo é uma organização não-governamental (ONG), que tem como
missão principal garantir os cuidados de saúde às populações mais vulneráveis, tanto em
situações de emergência como na luta à exclusão social, fora e dentro do país. Além disso,
tem como outros objetivos denunciar as violações de direitos humanos e, em particular, as
barreiras ao acesso aos cuidados de saúde, através de atividades e testemunhos,
aumentar o empenho voluntário não só dos médicos como também de outros profissionais
de saúde e, por fim, garantir que outros profissionais qualificados participem nesta causa,
de forma a melhorar as funções desta associação[69].
Em Portugal, a Associação dos Médicos do Mundo foi fundada em 1999 por
médicos que tinham como o ideal “Lutamos contra todas as doenças, até mesmo a
injustiça...”, sendo o ponto fulcral, o direito fundamental de todos os seres humanos de
terem acesso a cuidados de saúde, independente da sua nacionalidade, religião, ideologia,
raça ou possibilidades económicas.
Deste projeto podem beneficiar pessoas sem-abrigo, residentes em bairros sociais
de origem ilegal, toxicodependentes, trabalhadores(as) sexuais, imigrantes mesmo que se
encontram em situação irregular, pessoas idosas e isoladas e por fim, crianças e jovens
em risco.
É importante ressalvar, que esta associação não só combate a doença como também
se esforça para fazer chegar um conceito ampliado de saúde aos desprotegidos, que só é
possível com o bem-estar físico, psíquico e social.
De forma a darmos um modesto contributo a esta grande causa foi-nos proposto
verificar a validade dos medicamentos, devolvidos aos Serviços Farmacêuticos, agrupalos pelos seus respetivos grupos farmacêuticos, bem como proceder à elaboração de uma
lista (Anexo 20) contendo todos os medicamentos que irão ser doados à referida ONG pela
Dra. Teresa Almeida.

2) Folhetos Informativos
Ao longo do nosso estágio fomos passando pelos diversos serviços que compõem a
farmácia hospitalar e foi na distribuição em regime de ambulatório que nos foi proposto a
realização de folhetos informativos.
Dada a elevada afluência de doentes na UFA é, por vezes, complicado para os
farmacêuticos hospitalares prestarem toda a informação que estes necessitam
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relativamente à medicação que lhes é dispensada. Desta forma, o objetivo do trabalho que
nos propuseram foi complementar o serviço prestado pelos farmacêuticos com folhetos
que contenham toda a informação relevante relacionada com aquela medicação desde o
seu uso, dose e modo de administração, precauções especiais a ter, bem como possíveis
interações e efeitos adversos. O intuito deste projeto foi melhorar a adesão dos doentes à
terapêutica e garantir que esta é realizada de forma correta. É ainda indicado nos folhetos
o contacto da UFA e reforçado que em caso de dúvida podem sempre contactar os
farmacêuticos, que estarão ao dispor dos doentes para qualquer esclarecimento.
Os folhetos informativos realizados (Anexo 21) dizem respeito a novos fármacos
introduzidos no mercado, daí a importância acrescida desta informação complementar,
dado que não se tratam de terapêuticas já conhecidas pelos doentes.

3) Casos de Estudo – Validação da Prescrição Médica
Durante a nossa passagem pela DID, foi-nos proposto que fizéssemos uma análise
detalhada de alguns casos clínicos, tendo como objetivo perceber a terapêutica
farmacológica implementada no contexto do diagnóstico estabelecido.

Caso de estudo 1 (anexo 22)
J.L. é um homem de 65 anos, caucasiano, com excesso de peso (índice de massa
corporal (IMC) de 26,12 kg/m2), internado no serviço de medicina B a 08 de setembro de
2015, apresenta parâmetros clínicos normais no que refere à creatinina (1.1 mg/dl) e área
corporal (1.97 m2) e uma clearance da creatinina (71.4 mL/min) ligeiramente diminuída.
Atualmente, a sua farmacoterapia é constituída por:
Furosemida – diurético de ansa potente e de início de ação relativamente rápido,
pertencente ao grupo dos anti-hipertensores;
Digoxina – cardiotónico digitálico, aumenta a contractilidade do miocárdio por ação
direta, usado especialmente na insuficiência cardíaca acompanhada por fibrilhação
auricular;
Bisoprolol – bloqueador seletivo dos recetores adrenérgicos beta-1, usado no
tratamento da hipertensão e da cardiopatia coronária;
Metformina – biguanida com efeitos anti-hiperglicémicos usada no tratamento de
diabetes mellitus tipo 2, especialmente em doentes com excesso de peso;
Prednisolona - corticosteroide com atividade anti-inflamatória;
Ciclofosfamida – demonstrou ter um efeito citostático em muitos tipos de tumores. Os
metabolitos ativos da ciclofosfamida são agentes alquilantes que transferem grupos alquilo
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para o DNA durante o processo de divisão celular, assim impedindo a síntese normal do
DNA;
Mesna – é um agente desintoxicante, e oferece uma prevenção segura dos efeitos
secundários urotóxicos associados com oxazafosforinas, como é o caso da ciclofosfamida;
Ondansetrom – é um antagonista potente e altamente seletivo dos recetores 5-HT3,
usado na prevenção de náuseas e vómitos induzidos pela quimioterapia e pela
radioterapia;
Paracetamol – está indicado no tratamento sintomático de situações clínicas que
requerem um analgésico e/ou um antipirético;
Pantoprazol – é um benzimidazol substituído que inibe a secreção de ácido clorídrico
no estômago por ação específica sobre as bombas de protões das células parietais usado
na prevenção de úlceras gastroduodenais induzidas por medicamentos anti-inflamatórios
não esteroides não seletivos (AINEs), em doentes em risco com necessidade de
tratamento contínuo com anti-inflamatórios não esteroides.

Diagnóstico provável: Com base na farmacoterapia do senhor J.L., é possível inferir
que este é hipertenso controlado com furosemia e bisoprolol, com possível insuficiência
cardíaca tratada com digoxina e diabetes mellitus tipo 2 controlada com metformina como
seria de esperar dado o excesso de peso apresentado pelo doente. O senhor J.L. estará
também diagnosticado com uma neoplasia, não sendo possível especificar qual com as
informações recolhidas, uma vez que se encontra a fazer um anticancerígeno em
associação com um antiemético, sendo a emese um efeito secundário muito comum neste
tipo de tratamento. A administração da prednisolona e do paracetamol poderá ser resultado
da necessidade de controlar alguns sintomas associados ao tratamento oncológico, muitas
vezes incapacitante a vários níveis fisiológicos. Por fim, o pantoprazol será então o protetor
gástrico muitas vezes recomendado em doentes polimedicados, como é o caso, para evitar
a agressão da mucosa gástrica associada a fármacos e ao stress físico e emocional
recorrente do internamento clínico.

Caso de estudo 2 (anexo 23)
A.P. é um homem de 70 anos, internado no serviço de cirurgia 2 a 07 de setembro de
2015 para ser submetido a uma tiroidectomia (remoção parcial ou total da tiroide).
Atualmente, a sua farmacoterapia é constituída por:
Paracetamol – está indicado no tratamento sintomático de situações clínicas que
requerem um analgésico e/ou um antipirético;
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Lorazepam – é uma benzodiazepina incluída no grupo dos ansiolíticos, sedativos e
hipnóticos. Embora o mecanismo de ação das benzodiazepinas não esteja completamente
esclarecido, pensa-se que este seja mediado através do neurotransmissor inibitório ácido
γ -aminobutírico (GABA). Este agente é muitas vezes utilizado em casos insónia devida à
ansiedade;
Captopril – um inibidor competitivo, altamente específico da enzima de conversão da
angiotensina, é utilizado como anti-hipertensor;
Tramadol – analgésico opióide de ação central. É um agonista puro, não seletivo, dos
recetores opióides miu (µ), sigma (δ) e kappa (k), com maior afinidade para os recetores
miu (µ). Está indicado no tratamento da dor moderada a intensa;
Gluconato de cálcio – corretivo da volémia e das alterações eletrolíticas, usado no
tratamento de deficiências de cálcio e da tetania hipocalcémica;
Alfacalcidol – é transformado muito rapidamente em calcitriol, forma ativa da vitamina
D, sendo este o principal metabolito do colecalciferol na manutenção da homeostasia do
cálcio e do fosfato;
Metoclopramida – é uma benzamida substituída da classe dos neurolépticos,
principalmente usada pelas suas propriedades antieméticas;
Levotiroxina sódica – está indicada na terapêutica de substituição no hipotiroidismo
resultante de deficiência hormonal, atrofia primitiva, ausência parcial ou total da tiroide ou
como resultado de intervenção cirúrgica, irradiação ou medicação antitiroideia;
Carbonato de Cálcio – prevenção e tratamento da deficiência em cálcio;
Pantoprazol – é um benzimidazol substituído que inibe a secreção de ácido clorídrico
no estômago por ação específica sobre as bombas de protões das células parietais usado
na prevenção de úlceras gastroduodenais induzidas por medicamentos anti-inflamatórios
não esteroides não seletivos (AINEs), em doentes em risco com necessidade de
tratamento contínuo com anti-inflamatórios não esteroides.

Diagnóstico provável: Na sequência de uma tiroidectomia, uma das complicações
associadas a esta cirurgia é a tetania pós operatória. Esta condição clínica resulta da lesão
da paratiroide durante o procedimento cirúrgico, levando a uma alteração na homeostasia
do cálcio e fósforo. O diagnóstico é muitas vezes feito mesmo antes da aparição dos
espasmos pelos sinais de Chvostek e Trousseau. Com base na farmacoterapia do senhor
A.P., é possível inferir que tanto o gluconato de cálcio como o alfacalcidol e o carbonato de
cálcio têm como objetivo manter a homeostasia do cálcio e prevenir os sintomas descritos.
Como forma de substituir a tão importante função fisiológica das hormonas tiroideias, é
recomendada a toma crónica de levotiroxina sódica, atenuando assim os efeitos adversos
desta condição. Na sequência de uma cirurgia é de esperar que este doente necessite de
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analgésicos para atenuar as dores decorrentes do procedimento, nesse sentido a
administração de paracetamol e tramadol são recomendados, bem como a administração
do lorazepam se o doente se apresentar ansioso e com insónias. Uma vez que, um dos
principais efeitos adversos do tramadol são náuseas e tonturas, é recomendada a toma
concomitante de metoclopramida. É também possível inferir que o doente poderá não ter
uma tensão arterial controlada, devido a toma do captopril. Por fim, o pantoprazol será
então o protetor gástrico muitas vezes recomendado em doentes polimedicados, como é o
caso, para evitar a agressão da mucosa gástrica associada a fármacos e ao stress físico e
emocional recorrente do internamento clínico.

4) Atualização da Tabela Correspondente às Especificações dos
Medicamentos Manipulados (anexo 24)
Um dos objetivos centrais que estabelecemos durante o estágio foi trabalhar no sentido
de que a nossa presença no CHP fosse benéfica para ambas as partes. Deste modo,
tentamos estar alerta para as necessidades dos serviços farmacêuticos e perceber onde
poderíamos intervir.
Na passagem pelo setor da produção, foi-nos possível compreender a importância dos
ensaios de especificação dos manipulados e da sua classificação enquanto conformes,
sendo um desses exemplos, os intervalos de pH das soluções orais estabelecidos pela
literatura. Na unidade de produção de manipulados não estéreis, verificamos a constante
utilização de uma tabela auxiliar onde se encontram especificados esses intervalos de pH
para as soluções produzidas neste setor. No entanto, com a atualização e revisão
constante da bibliografia alguns dos valores presentes na tabela não se encontravam
atualizados, assim, achamos pertinente propor uma revisão bibliográfica e atualização da
tabela com vista a contribuir positivamente para uma maior agilidade na consulta e
segurança nos valores utilizados para considerar que o manipulado produzido está em
conformidade com os parâmetros estabelecidos.
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Anexos
1. Enquadramento dos Serviços Farmacêuticos no Centro
Hospitalar do Porto

Figura 1 - Enquadramento dos SF no CHP[1]
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2. Organização dos Recursos Humanos nos Serviços
Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto

Figura 2 - Organização dos Recursos Humanos dos SF do CHP[8]
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3. Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF)

Figura 3 - Gestão Integrada de Procedimentos do GHAF[9]
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4. Circuito do Medicamento

Figura 4 - Circuito Geral do Medicamento[10]
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5. Sistema de Kanban’s

Figura 5 - Sistema de Kanban’s de cor variável de acordo com a porção do circuito que integram.

Figura 6 - Exemplos de Kanban’s utilizados no armazém
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6. Guia de Remessa e Nota de Encomenda – Receção

Figura 7 - Guia de Remessa

Figura 8 - Nota de Encomenda
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7. Nota de Devolução

Figura 9 - Nota de devolução utilizada em casos de não conformidade
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8. Ordem de Preparação de Medicamentos Não Estéreis

Figura 10 - Exemplo de uma ordem de preparação para medicamentos não estéreis
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9. Registo De Matérias-primas Utilizadas Na Produção De
Medicamentos Não Estéreis

Figura 11 - Registo de movimento de matérias-primas/ substâncias ativas/ preparações intermédias durante a
preparação de um manipulado não estéril
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10.

Certificados de Análise de Matérias-Primas

Figura 12 - Certificação da qualidade das matérias-primas utilizadas na produção de medicamentos não estéreis
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11.

Ordem de Preparação de Medicamentos Estéreis

Figura 13 - Exemplo de uma ordem de preparação de medicamentos estéreis
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12.

Ordem de Preparação de Nutrição Parentérica

Figura 14 - Exemplo de uma ordem de preparação de nutrição parentérica
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13. Modelo Próprio De Prescrição Médica Em Regime De
Ambulatório e Internamento

Figura 15 - Prescrição médica em regime de ambulatório

Figura 16 - Prescrição médica em regime de internamento

44

Relatório de Estágio Profissionalizante

14.

Prescrições Médicas de Medicamentos Especiais

Figura 17 - Prescrição especial de hemoderivados
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Figura 18 - Requisição de material de penso
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Figura 19 - Requisição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos
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Figura 20 - Prescrição de medicação experimental
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15. Organização dos Carros de Transporte dos Medicamentos em
Unidose

Figura 21 - Organização da medicação em cassetes unidose, estruturalmente colocadas em carros de transporte,
identificadas com o serviço, número da cama, nome do doente e número do processo
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16. Equipamentos Automáticos de Distribuição: Pharmapick® e
Pyxis®

Figura 22 – Pharmapick®

Figura 23 - Pyxis®
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17.

Unidade Farmácia Ambulatório

Figura 24 - Postos de atendimento da UFA
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18.

Procedimento normalizado de trabalho – Ensaios Clínicos

Figura 25 – Procedimento normalizado de trabalho – Ensaios Clínicos
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19.

Impresso da Receção da Medicação de Ensaio Clínico

Figura 26 - Impresso de receção da medicação de ensaio clínico que permite a sua rastreabilidade
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20.

Médicos do Mundo – Recolha de Medicamentos

Tabela 1- Porção representativa da tabela organizada dos medicamentos disponibilizados para o programa de apoio
dos Médicos do Mundo
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21.

Folhetos Informativos

Figura 27 - Folheto de esclarecimento ao doente sobre o Ritalmex®
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Figura 28 - Folheto de esclarecimento ao doente sobre o Tecfidera®
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Figura 29 - Folheto de esclarecimento ao doente sobre o Aubagio®
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Figura 30 - Folheto de esclarecimento ao doente sobre o Promixin®
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Figura 31 - Folheto de esclarecimento ao doente sobre o Idelalisib®
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Figura 32 - Folheto de esclarecimento ao doente sobre o Plegridy®
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Figura 33 - Folheto de esclarecimento ao doente sobre o Cloridrato de Ponatinib®
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22.

Caso de estudo 1

Figura 34 - Caso de estudo 1 - Doente JL
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23.

Caso de estudo 2

Figura 35 - Caso de Estudo 2 - Doente AP
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24. Tabela Correspondente às Especificações dos Medicamentos
Manipulados

Tabela 2 - Tabela Correspondente às Especificações dos Medicamentos Manipulados
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