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Parte I
1. Introdução
Hoje em dia, o papel de o Farmacêutico, não é apenas a dispensa do medicamento
mas sim um conjunto de processos clínicos, nomeadamente, farmacovigilância,
revisão da terapêutica do utente, educação no sentido de melhorar a saúde da
comunidade e aconselhamento sobre o uso racional do medicamento. Sem esquecer
que é o profissional de saúde especialista do medicamento, e como tal tem a
responsabilidade de possuir conhecimento sobre contra-indicações, interações
medicamentosas e reconhecer a opção mais adequada para a situação e pessoa em
causa. Foi com grande responsabilidade que encarei esta oportunidade de contactar
com o papel do farmacêutico na área de Farmácia Comunitária. Este estágio foi
desenvolvido com o objetivo de desenvolver competências e técnicas que permitam a
realização de atividades inerentes a esta profissão, e foi realizado no âmbito do
estágio curricular de fim de curso do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas.
O presente relatório retrata o estágio de quatro meses, realizado de Janeiro a Maio de
2015 na Farmácia Tavares da Silva (FTS) em Vilar de Andorinho.
Durante este tempo tive oportunidade de aprender, experienciar, fazer, integrando
conhecimentos e conceitos adquiridos ao longo do curso e que só a prática laboral
consegue oferecer.
2. Apresentação da Farmácia Tavares da Silva
2.1 Localização e horário de funcionamento
A FTS localiza-se na Rua Heróis do Ultramar nº 1800, Vilar de Andorinho em Vila
Nova de Gaia. O horário de funcionamento é todos os dias da semana, incluindo
feriados, das 9h as 24h. Os utentes são principalmente pessoas que moram ou
trabalham na zona, e pertencem aos mais variados grupos etários, sendo na sua
maioria idosos portadores de doenças crónicas, que necessitam da sua medicação
habitual. Existe um grande ambiente de cumplicidade e confiança com os utentes
habituais, permitindo um melhor serviço, mais completo e personalizado. Esta
farmácia encontra-se próximo do Hospital Santos Silva. Durante este estágio fiz
vários horários, nomeadamente, das 9h às 18h/19h, com uma hora de almoço e das
14h às 20h, também tive oportunidade de trabalhar sábados, domingos e feriados.
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2.2 Recursos humanos
Os recursos humanos são uma componente importante na qualidade de serviços de
saúde prestados, sendo essencial o espírito de entreajuda entre os elementos. A
Diretora Técnica (DT) da FTS é a Farmacêutica Idalina Tavares da Silva e os
restantes colaboradores são:
•

6 Farmacêuticos: Ana Tavares da Silva, Luís Tavares da Silva, José Aguiar,
Liliana Diz, Raquel Neves e Sara Monteiro;

•

1 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica: Jorge Artur;

•

1 Auxiliar de Limpeza: Fernanda Azevedo.

Todos os colaboradores da FTS estão devidamente identificados com um cartão que
indica o seu nome e título profissional [1].

2.3 Organização física e espacial
Na Figura 1 é possível observar a organização espacial da FTS, em que as instalações
cumprem todos os requisitos legais.

Figura 1: Organização da FTS.
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Exteriormente permite uma fácil identificação. Encontra-se ao nível da rua, não
constituindo um obstáculo à entrada de pessoas com dificuldades de locomoção.
Possui uma placa identificativa, com a inscrição “Farmácia” e o respectivo nome,
estando acompanhada por uma cruz verde, onde são veiculadas algumas informações,
como serviços prestados, mais nomeadamente, medição da tensão arterial e glucose
entre outros. No exterior existe um postigo de atendimento, utilizado no atendimento
noturno. A porta de acesso, por questões de segurança, é aberta consoante o toque da
campainha no exterior, em que no interior dois interruptores, que estão localizados
um no balcão de atendimento e outro no corredor dos escritórios, abrem a porta de
acesso.
A zona de atendimento possui dois balcões, um deles com um posto de atendimento
e o outro com dois, cada qual equipado com computador, impressora de receitas e
talões, dispositivo de leitura ótica de barras, a caixa registadora é electrónica e
partilhada pelos três postos assim como o terminal multibanco. Dispõe de duas
cadeiras para os utentes poderem descansar enquanto esperam. Esta área da farmácia
serve também para dar a conhecer aos utentes alguns produtos disponíveis na
farmácia, nomeadamente, Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM)
como vitaminas, higiene oral, produtos alimentares, cosmética, produtos rotativos
sazonais e também possui um espaço com produtos de uso veterinário.
A área de recepção de encomendas consiste numa bancada com um computador e
um leitor ótico de barras. O sistema robotizado de armazenamento também se situa
próximo desta área facilitando o armazenamento dos medicamentos. Nesta área existe
uma pequena biblioteca disponível para todo o pessoal da farmácia.
Após a recepção dos medicamentos procede-se ao seu armazenamento, existem três
lugares distintos de armazenamento, o robot, as prateleiras da zona de atendimento e
o frigorífico. A arrumação dos produtos é feita tendo em atenção os prazos de
validade (PV). No armazém são acondicionados os produtos que já não têm espaço no
robot ou nas prateleiras da zona de atendimento, ou produtos específicos, como
fraldas e produtos fitoterapêuticos. No frigorífico acondicionam-se produtos de frio, a
temperatura entre os 2 e 8 °C, enquanto que no armazém e robot a uma temperatura e
humidade relativa inferior a 20°C e 60%, respetivamente, sendo realizado diariamente
um registo da temperatura e humidade relativa.
O laboratório destina-se à preparação de manipulados e preparações extemporâneas
solicitadas
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acondicionamento e as matérias-primas encontram-se armazenados em armários,
sobre os quais se dispõe a bancada de trabalho. Toda a bibliografia necessária à
manipulação encontra-se aqui guardada, assim como um arquivo dos boletins de
análise dos produtos, utilizados na manipulação, e das fichas de preparação dos
manipulados realizados.
Gabinete de atendimento personalizado é onde são prestados os serviços
farmacêuticos e ações de formação para os utentes com o objetivo educação para a
saúde da comunidade.
O escritório destina-se ao desenvolvimento de atividades administrativas e gestão
pela DT, encontrando-se neste local documentação arquivada. Num segundo
escritório, é o sítio onde se efetua a correção do receituário.

2.4 Sistema informático
O sistema informático utilizado na FTS é o Sifarma 2000 (Anexo A), um software
desenvolvido para a gestão diária de uma farmácia, faz a gestão do produto desde a
sua entrada até a saída e de acordo com as suas especificidades, gera stocks mínimos e
máximos e de acordo com as saídas propõe encomendas para aprovação posterior
pelo colaborador responsável. Também faz a gestão dos PV, a etiquetagem de
produtos de venda livre e permite a consulta do stock. É possível através deste sistema
fazer vários tipos de venda de acordo com o cliente e de acordo com o tipo de
organismo a que o cliente pertence. É importante na faturação pois permite a
organização das receitas em lotes, a gestão automática de sequência de lotes e
consulta detalhada da faturação. É possível consultar contra-indicações e interações
medicamentosas, posologia, dos produtos e no fim do dia fornece detalhe das vendas
efetuadas. Desta forma, conclui-se o Sifarma é a base da grande maioria das
operações realizadas nas farmácias, tendo um papel fundamental na sua gestão e
organização.

3. Administração e gestão da Farmácia
Do ponto de vista empresarial, as encomendas são atividades que se revestem de uma
grande sensibilidade na farmácia, exigindo uma certa ponderação e o conhecimento
da realidade social envolvente.
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3.1 Gestão de stocks
Como já foi referido a gestão de stocks é feita através do Sifarma. Este permite-nos
visualizar na “Ficha do produto”, as vendas de cada produto, e assim definir stock
mínimo e máximo para cada um de acordo com o histórico de consumo. A gestão é
feita informaticamente, com atualização automática dos stocks, obedecendo a critérios
gerais, nomeadamente, a importância estratégica e terapêutica, os consumos e
respetivos efeitos de sazonalidade e os custos económicos.

3.1.1 Encomendas
Existem vários tipos de encomendas, encomendas diárias realizadas ao armazenistas,
que têm como objetivo repor o stock dos produtos, suprindo as necessidades da
farmácia a curto, médio e longo prazo, estas são propostas pelo sistema informático e
validadas pelo farmacêutico responsável. Encomendas realizadas diretamente ao
laboratório, quando se pretendem obter produtos com elevada rotação e em maiores
quantidades. Encomendas Instantâneas, que se fazem durante o atendimento na
“Ficha do produto”, aos armazenistas, quando o utente deseja um produto específico
que a farmácia não possui em stock. E por último as encomendas realizadas via
telefónica, aos distribuidores grossistas, quando se pretende obter um produto com
urgência e que, não se encontra no stock na farmácia.
Com base nas particularidades de horários e frequência de cada fornecedor, a FTS
efetua encomendas

a quatro fornecedores diferentes: Alliance Healthcare, OCP,

Plural e Cooprofar, sendo o primeiro o principal fornecedor, que normalmente faz três
entregas por dia, variando tanto este como os restantes fornecedores, consoante as
encomendas realizadas.

3.1.2 Recepção de encomendas
A recepção de encomendas segue um plano de ação, para que se evitem erros durante
o processo. Após a chegada da encomenda à farmácia confirma-se o destinatário, a
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seguir abrem-se as “banheiras” e verifica-se a presença de algum que exija condições
especiais de armazenamento, como por exemplo, os produtos de frio. A estes têm de
ser da prioridade de armazenamento, deixando uma nota informativa.
Seguidamente, é necessário dar entrada da encomenda no Sifarma através do registo
do número da fatura, do seu valor total, depois dá-se entrada dos produtos por leitura
óptica ou digitação do seu ou código nacional do produto (CNP), para que haja
regularização de stocks. Caso o produto não exista no programa, tem de ser criada a
ficha do mesmo. Realiza-se a conferência da integridade do produto, dosagem e
forma farmacêutica, das quantidades recebidas, prazo de validade, Preço de Venda ao
Público (PVP) e Preço de Venda à Farmácia (PVF), se correspondem ao que vem na
fatura. Posteriormente, procede-se à marcação dos preços, caso seja necessário.
Finalizada a recepção o operador verifica se os valores apurados pelo programa e o
total da factura coincidem e regista a operação (Anexo B).
No final de cada mês é feito um resumo com todas as requisições dos psicotrópicos e
os estupefacientes encomendados (Anexo C). Este documento é preenchido, pela DT,
com a data, o seu número de inscrição na Ordem dos Farmacêuticos, carimbado e
rubricando o mesmo. O documento original é arquivado na farmácia, sendo o
duplicado devolvido ao fornecedor.
Caso a encomenda não esteja criada em sistema informático, por exemplo se foi
realizada por via telefónica terá de se criar primeiro antes de dar entrada, indo a
“Gestão Encomendas” , “Manual” onde se regista o fornecedor, o código dos
produtos e respetiva quantidade correspondentes à nota de encomenda.
Esta foi das primeiras atividades que eu desenvolvi na farmácia, o que me permitiu
ficar familiarizada com os diversos produtos.

3.1.3 Marcação de preços
Na farmácia, os produtos éticos, já têm preço estabelecido pelo INFARMED, não
sendo possível alterar o PVP. Os produtos de venda livre não têm preço estabelecido,
assim, é necessário proceder ao cálculo do mesmo, entrando com o PVF, a margem de
comercialização fixada e o Imposto de Valor Acrescentado (IVA) correspondente.
Definido o preço, é necessário marcar o preço no produto, imprimindo uma etiqueta
ou carimbando.
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3.1.4 Armazenamento
Após a recepção das encomendas procede-se ao armazenamentos dos produtos
respeitando condições de temperatura e humidade relativa. Maioritariamente no robot,
ou nas prateleiras na zona de atendimento, e se forem de frio são acondicionados no
frigorífico.
O

robot,

é

um

sistema

de

armazenamento

automático

controlado

computacionalmente, e também com a função de dispensa dos medicamentos.
Primeiro efetua-se a leitura do código de barras por infravermelho, a seguir introduzse o PV e coloca-se no tapete rolante de entrada onde são medidas as dimensões por
ultra-som. A arrumação do medicamento é realizado por um braço robotizado
programado a optimizar o espaço e respeitar a rotatividade dos produtos, ou seja, os
produtos de alta rotatividade estão mais próximos da janela de dispensa do produto. A
dispensa do produto pelo robot é feita de acordo com o principio first in/first out. Este
sistema tem como vantagens a rentabilidade do espaço, controlo dos stocks e PV,
grande rapidez na dispensa de medicamentos e como desvantagens o facto de só ser
efetuada a dispensa de um medicamento de cada vez e a introdução manual do código
de barras e PV.
Esta também foi uma das primeiras atividades realizadas durante o estágio,
particularmente importante o armazenamento nas prateleiras de atendimento, para
interiorizar a localização dos produtos, assim aquando do atendimento ser mais rápida
e eficiente.

3.1.5 Reclamações
Por vezes ao recepcionar as encomendas são verificadas algumas irregularidades,
nomeadamente a falta de produtos, preço de PVP na caixa diferente do apresentado na
fatura. As reclamações aos fornecedores são feitas via telefónica, em que se regista o
número da reclamação, o responsável, o fornecedor , o motivo e o número da fatura
(Anexo D). Posteriormente, será feita a regularização pelo farmacêutico responsável
em conjunto com o colaborador do fornecedor em causa.
Tive oportunidade de efetuar reclamações sempre que dava entrada a uma encomenda
com as irregularidades referenciadas anteriormente.
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3.1.6 Devoluções
Podem ser várias as razões que potenciam as devoluções, nomeadamente, prazo de
validade curto, embalagem danificada, a não correspondência de um produto
recepcionado com a encomenda, quando se recepcionam quantidades superiores às
encomendadas ou quando e enviada uma circular para retirar determinado produto do
mercado. A devolução é tratada informaticamente, com informação do fornecedor,
saída do produto por leitura óptica, ou pelo seu código, preenchendo-se o campo da
quantidade e motivo da devolução. Os produtos são colocados na “banheira” do
fornecedor em causa e são impressas duas vias da Nota de Devolução (Anexo E), nas
quais vêm discriminadas as facturas correspondentes às entradas dos produtos na
farmácia.
A Nota de Devolução é carimbada e rubricada pelo operador, colocando-a junto dos
produtos a que diz respeito. Assim, a devolução fica a aguardar resolução, através da
respostas do laboratório.

4. Dispensa de Medicamentos
A dispensa de medicamentos é a função mais visível de farmácia comunitária e deve
ser encarada com grande responsabilidade pelo farmacêutico a fim de garantir que
transmite a informação necessária e correta acerca do medicamento dispensado ao
utente. Neste momento o farmacêutico deve ser capaz de comunicar com o utente e
delinear uma “história clínica”, que permite com base nos seus conhecimentos e bases
de dados disponíveis, enquadrar a situação do utente e averiguar possíveis interações,
contra-indicações e também aconselhamento do produto mãos adequado à situação.
Caso de não estar descriminada na receita médica, o farmacêutico deve ser capaz de
indicar a posologia de acordo com a informação obtida durante a dispensa. O
farmacêutico tem o dever de promover o uso racional do medicamento e a adesão à
terapêutica, prestando todas as informações relevantes sobre o medicamento e
explicando como este deve ser administrado. Toda a informação oral prestada, deve
ser acompanhada de informação escrita, para que o utente possa dispor de toda a
informação fundamental. A mensagem oral e escrita deve ser clara, simples, a mais
completa possível e adequada ao utente.
Desde o início do estágio que tive oportunidade de desenvolver esta função, sem
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dúvida das minhas preferidas, poder aconselhar, ajudar o utente e fazer a dispensa dos
medicamentos corretos, procurei sempre um acompanhamento profissional ao longo
dos atendimentos, dando especial atenção aos idosos explicando procedimentos,
posologia, entre outros, duas e três vezes com auxiliar de escrita legível. Sempre que
tive dúvidas recorri ao sistema informático ou a colegas de trabalho. Quando
pertinente forneci opções de tratamento não farmacológico e promovi o uso racional
do medicamento.

4.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM)
De acordo com a legislação são MSRM os que direta ou indiretamente constituam um
risco para o utente, caso sejam administrados sem vigilância médica, com frequência
em quantidades consideráveis para fins que diferem daquele a que se destina, caso
contenham substâncias na sua preparação que necessitem de informação aprofundada
sobre as reações adversas, ou que se destinem a ser administrados por via parentérica.
Este tipo de medicamentos só pode ser dispensado em Farmácias, mediante
apresentação de receita médica [2].
Hoje em dia, a prescrição é maioritariamente electrónica como o modelo de receita
médica no país (Anexo F), no entanto ainda se utilizam receitas manuais nas seguintes
situações: falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicilio,
outros motivos até 40 receitas/mês. Aquando da dispensa tem de se verificar se esta
apresenta local da prescrição, identificação do médico prescritor e sua assinatura,
identificação do utente, o seu número de beneficiário e de utente, data da receita para
se verificar se esta se encontra dentro do prazo de validade (30 dias ou 6 meses,
conforme se destinam a tratamentos de curta ou longa duração, respetivamente),
indicação do Sistema Nacional de Saúde (SNS) ou outros subsistemas de saúde. Cada
receita médica pode no máximo prescrever quatro embalagens de medicamentos
distintos, do mesmo pode prescrever até duas embalagens, medicamentos sob a forma
unitária são a exceção pois podem ser prescritos até quatro embalagens iguais. Os
medicamentos devem ser apresentados pela DCI, dosagem e via de administração [3].
No que diz respeito a manipulados, “Produtos do Protocolo da Diabetes”,
psicotrópicos e estupefacientes a prescrição deve ser realizada individualmente em
nova receita. As receitas podem ser prescritas com três vias, caso sejam
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medicamentos para tratamento prolongado (6 meses).
Aquando da prescrição, o médico pode optar por uma exceção entre as exceções
previstas na lei. Durante o atendimento, essas exceções devem ser assinaladas no
Sifarma e a dispensa dos medicamentos deve estar de acordo com a exceção [4]. As
exceções são:
•

Exceção a: medicamento com margem ou índice terapêutico estreito presente
na lista elaborada pelo INFARMED. Aplica-se à levotiroxina sódica,
ciclosporina e tacrólimus.

•

Exceção b: fundada suspeita, intolerância ou reação adversa prévia a um
medicamento com a mesma substância ativa.

•

Exceção c: continuidade de tratamento superior a 28 dias. Neste caso
dispensa-se o medicamento prescrito ou outro de preço igual ou inferior.

As receitas são processadas no sistema informático, em que após a dispensa é
impresso no verso da receita um documento de faturação, onde se verifica o número
da receita, o lote, o organismo que comparticipa, o nome comercial do medicamento,
dosagem, respetiva quantidade, valor total e valor da comparticipação. Caso haja
complementaridade de comparticipação, deve ser realizada uma fotocópia da receita,
com a fotocópia do cartão de beneficiário, no verso da mesma, em que a receita
original é destinada à comparticipação pelo SNS e a cópia destina-se à
comparticipação pela entidade da complementaridade.
É importante referir que aquando da dispensa o utente ou quem for aviar a receita,
deve assina-la no verso como comprovativo que lhe foram dispensados os
medicamentos, e esta é posteriormente assinada, datada e assinada pelo farmacêutico
responsável.
Durante o estágio foram várias as vezes, que utentes pediram a dispensa de
antibióticos e ansiolíticos sem receita médica. Cabe ao farmacêuticos explicar a
importância da existência de uma receita médica para o combate a uma infecção, de
forma a minimizar o problema das resistências bacterianas e do perigo que é o
consumo de ansiolíticos sem vigilância médica, uma vez que os últimos causam
dependência psíquica e física.
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4.1.1 Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes
Estupefacientes e psicotrópicos são fármacos de grande importância para a medicina
uma vez que possuem propriedades ansiolíticas, hipnóticas e sedativas. Desta forma a
sua dispensa requer uma série de procedimentos, a fim de reduzir a possibilidade de
desvios para vendas ilícitas e controlar a sua administração uma vez que criam
dependência física e psíquica. Estes são prescritos em receita informatizada, devendo
esta possuir a identificação de Receita Especial (RE) [3].
No momento em que o operador fecha a venda, o sistema informático abre uma nova
janela onde constam alguns dados de preenchimento obrigatório relativos ao médico
prescritor, ao doente a quem se destina a medicação e à pessoa que adquire a
medicação. Esses dados incluem o nome e a morada do doente, o nome, a idade, a
morada e o número de identificação civil do adquirente bem como a data de emissão.
Assim que se termina definitivamente a venda, são impressos dois recibos que devem
ser agrafados à cópia da receita e guardados.
As receitas originais são enviadas para a entidade comparticipadora e o duplicado é
arquivado na farmácia por um período de três anos[5].

4.1.2 Medicamentos comparticipados
A comparticipação pelo Estado do preço dos medicamentos é fixada segundo escalões
[6]:
• escalão A é de 95 % do PVP dos medicamentos;
• escalão B é de 69 % do PVP dos medicamentos;
• escalão C é de 37 % do PVP dos medicamentos;
• escalão D é de 15 % do PVP dos medicamentos.
No caso de rendimentos inferiores ao Regime Mínimo Nacional, Nestes casos a
receita apresenta um “R”, a comparticipação pelo Estado acresce 5% no escalão A e
15% nos escalões B, C e D. No caso de medicamentos genéricos, a comparticipação
do Estado no preço dos medicamentos é de 100 % para o conjunto dos escalões [7].
Há ainda alguns utentes que beneficiam de comparticipações especiais em função das
patologias de que padecem, devendo nesses casos o médico assinalar na receita o
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despacho que engloba essa patologia (Anexo G) [8].
No caso de utentes diabéticos, segundo “Programa Nacional de Prevenção e Controlo
da Diabetes”, o Estado comparticipa 85% do PVP das tiras-teste e 100% do PVP das
agulhas seringas e lancetas [9,10].
Existem utentes que beneficiam de complementaridade, isto é, uma dupla
comparticipação dividida pelo Estado e outro organismo, nomeadamente, Serviços de
Assistência Médico Social (SAMS), trabalhadores dos correios, Portugal Telecom ou
Energias de Portugal (EDP).
A partir de 2013, os beneficiários da Proteção Social aos Trabalhadores em Funções
Públicas (ADSE), a Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas (ADM),
o Sistema de Assistência na Doença da Polícia de Segurança Pública (SAD PSP) e o
Sistema de Assistência na Doença da Guarda Nacional Republicana (SAD GNR),
passaram a usufruir apenas da comparticipação pelo SNS [11,12].
Uma das grandes dificuldades que encarei durante o estágio foi identificar o
organismo responsável pela complementaridade e o respetivo código no sistema
informático.
4.1.3 Processamento e entrega do receituário

4.1.3.1 Verificação Receituário
A conferência de receituário é realizada ao longo do dia, para que os erros que
possam ser encontrados, sejam corrigidos o mais breve possível. Dependendo do erro,
podem ser corrigidos pelo responsável ou, eventualmente, ser necessário nova
prescrição médica. A primeira conferência da prescrição médica é feita durante o
próprio atendimento. Na FTS a primeira revisão é realizada por duas farmacêuticas e
a segunda é realizada por todos os farmacêuticos pois os lotes são divididos por todos,
de forma a minimizar a probabilidade de erro. Durante a verificação do receituário,
devem ser conferidos determinados aspetos, como o número de receita, nome e
número do utente, identificação do médico prescritor, local de prescrição, data de
prescrição, assinatura do prescritor, organismo de comparticipação, validade da
receita, fármacos prescritos por DCI, dosagem, forma farmacêutica, número de
unidades, exceções, assinatura do paciente no verso da receita, data, carimbo e
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assinatura do farmacêutico.

4.1.3.2 Envio Receituário
No final do mês, fecha-se a faturação, as receitas são organizadas por entidades
comparticipadoras, sendo posteriormente divididas por lotes e agrupadas por ordem
(1-30) dentro do lote a que pertencem. Para cada lote é impresso o Verbete de
Identificação de Lote, que é anexado às receitas a que diz respeito (Anexo H). O
verbete tem a identificação da entidade comparticipadora e da farmácia, refere ainda,
tipo e número de sequência do lote. Estão discriminadas, para cada receita, o número
de embalagens aviadas, o número de beneficiário, o PVP do total dos produtos da
receita, o valor da comparticipação da entidade e o encargo para o utente [13].
Para cada entidade é impresso a Relação Resumo de Lotes (Anexo I) (em
quadruplicado) e a Factura (Anexo J) (em quadruplicado). A Relação Resumo de
Lotes exibe a identificação da farmácia, o seu número de contribuinte, o número e
tipo de lote, o número de receitas e embalagens aviadas que o compõem, assim como
o valor de PVP dos produtos que de si fazem parte, com o valor das comparticipações
e do encargo para os utentes. No final da fatura são exibidos os totais dos valores
acima referidos, assim como o valor a facturar à entidade, acrescido da taxa de IVA,
esta é carimbada e assinada pelo farmacêutico responsável [13].
O original, duplicado e triplicado destes documentos acompanham os lotes de
receitas, quando enviados para a entidade comparticipadora, enquanto que o
quadruplicados são arquivados na farmácia.
O receituário do SNS, é enviado diretamente para o Centro de Conferência de
Facturas, até ao dia 10 do mês seguinte ao que diz respeito, sendo os resultados desta
conferência devolvidos, segundo o acordo pré-estabelecido, a partir do dia 26. E as
receitas dos restantes organismos são enviadas para a Associação Nacional das
Farmácias (ANF). Se existirem receitas em não conformidade serão devolvidas à
farmácia acompanhadas de um documento onde estão indicados os motivos que
levaram à rejeição da receita. Tenta-se corrigir a receita de modo a não constituir
prejuízo para a farmácia [13].
Tive oportunidade de desenvolver esta função durante os vários meses de estágio,
nomeadamente a verificação das receitas, a sua organização e o seu envio.
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4.2 Medicamentos Genéricos
Medicamento Genérico é qualquer “medicamento com a mesma composição
qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja
bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos
de biodisponibilidade apropriados”. Grupo Homogéneo é o “conjunto de
medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias
ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo
menos um medicamento genérico existente no mercado”. A existência de genéricos
garantem ao utente, desta forma, uma alternativa de qualidade e com equivalência
terapêutica a preços mais acessíveis. O preço destes medicamentos é calculado com
base na média dos 5 PVP mais baratos existentes no mercado dentro de cada grupo
homogéneo [14,15,16].
Devido há imensa quantidade de genéricos existentes no mercado, senti por vezes
dificuldade em dispensar o genérico do laboratório pedido pelo utente, o que tornava
a dispensa mais demorada.

4.3 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM)
MNSRM é todo aquele que, obedecendo à definição de medicamento, não cumpre os
requisitos anteriormente referidos. A definição está explícita no Decreto-Lei nº
176/2006, de 30 de Agosto. Estes produtos são dispensados nas farmácias, podendo,
eventualmente, ser dispensados em outros locais, desde que se cumpram as condições
legalmente exigidas para o efeito. É necessário que o farmacêutico tenha um papel
pró-ativo, no sentido de aconselhar, informar, orientar e educar para o uso correto da
medicação.

4.4 Produtos Cosméticos e Higiene Corporal (PCHC)
O Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de Setembro, define o PCHC como “qualquer
substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes
superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar,
unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a
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finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu
aspecto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais” [17].
Como a maioria dos utentes são idosos e não valorizam muito este tipo de produtos,
não se verifica significante saída dos mesmos. No entanto cada vez mais a sociedade
desenvolve preocupação com a sua aparência e estética, e assim tive oportunidade de
em atendimento aconselhar alguns produtos.

4.5 Produtos Dietéticos e para Alimentação Especial
Os Produtos Dietéticos e para Alimentação Especial têm o seu regime jurídico
estabelecido pelo diploma Decreto- Lei no 216/2008, de 11 de Novembro.
Assim, entende-se Produtos para Alimentação Especial como “uma categoria de
géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial, sujeitos a processamento
ou formulação especial, com vista a satisfazer as necessidades nutricionais de
pacientes e para consumo sob supervisão médica, destinando-se à alimentação
exclusiva ou parcial de pacientes com capacidade limitada, diminuída ou alterada para
ingerir, digerir, absorver, metabolizar ou excretar géneros alimentícios correntes ou
alguns dos nutrientes neles contidos ou seus metabólicos, ou cujo estado de saúde
determina necessidades nutricionais particulares que não géneros alimentícios
destinados a uma alimentação especial ou por uma combinação de ambos” [18].
A FTS tem disponível em stock vários tipos de leites e fórmulas para lactentes, leites
de transição, leites infantis ou leites de continuação, farinhas lácteas. Além de
nutrição de lactentes e crianças ainda dispõe de soluções nutricionais específicas com
baixa constituição proteica ou calórica, importantes no tratamento e recuperação dos
utentes com diabetes, disfagia e em idade geriátrica.

4.6 Preparações Extemporâneas:
Existem medicamentos que por possuírem baixa estabilidade, como é o caso dos
antibióticos de suspensão oral, devem ser reconstituídos antes da administração.
Assim, cabe ao farmacêutico a reconstituição destas formulações, aquando do
aviamento da receita, e informar adequadamente o utente a importância de respeitar as
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condições de conservação adequadas.
4.7 Produtos Fitofarmacêuticos
Produto Fitofarmacêutico é “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”. Esta classe de produtos é
regulamentada pelo Decreto-Lei no 176/2006, de 30 de Agosto [6].
Por serem naturais a população em geral considera-os mais seguros, no entanto o
farmacêutico deve alertar para efeitos adversos e possíveis interações medicamentosas
que hajam. Na FTS os produtos mais procurados destinavam-se a problemas de sono,
como as insónias, problemas gastrointestinais, nomeadamente obstipação e também
produtos de emagrecimento.

4.8 Produtos e Medicamentos de uso Veterinário
Medicamento Veterinário é “toda a substância, ou associação de substâncias,
apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em
animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal
com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação
farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções
fisiológicas”. Esta classe de produtos é regulamentada pelo Decreto-Lei no 148/2008,
de 29 de Julho [19]. Nestes dois meses dispensei alguns desparasitantes para animais,
relembrando a sua importância como profilaxia das várias zoonoses existentes.

4.9 Dispositivos Médicos
Segundo o Decreto-Lei no 145/2009, de 17 de Junho, Dispositivo Médico é “qualquer
instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado
isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a
ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja
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necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito
pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos,
imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios,
destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de [20]:
•

Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença;

•

Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou
de uma deficiência;

•

Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico;

•

Controlo da concepção”.

Na FTS, durante o atendimento tive oportunidade de contactar com vários
dispositivos médicos, desde seringas, a testes de gravidez, pés e punhos elásticos,
meias de compressão, preservativos, anéis vaginais.

5. Manipulados
Medicamento Manipulado é definido como “qualquer fórmula magistral ou preparado
oficinal, preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. Os
manipulados são fundamentais em situações em que as opções do mercado não são
adequados para a pessoa em causa, constituindo uma terapêutica personalizada. A
FTS possui o material mínimo obrigatório, que se encontra devidamente identificado
na legislação, para a preparação, acondicionamento e controlo do manipulado [21,22].
O farmacêutico verifica o método de preparação em alguns documentos oficiais
reconhecidos pelo INFARMED, como por exemplo Farmacopeia Portuguesa e
Formulário Galénico Nacional [23].
Mesmo antes do início da preparação, deve ser elaborado o rótulo do produto final e
iniciar-se a elaboração da ficha de produção (Anexo K), esta tem como objectivo
garantir que o manipulado possa ser rastreado, sendo arquivada na farmácia [21]. A
informação que necessita de vigorar neste documento, está devidamente legislada,
sendo que, entre outras, apresenta o lote do manipulado, lote e quantidade de
matérias-primas e material de embalagem utilizados, método de preparação e o
resultado do controlo de qualidade.
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A preparação de medicamentos manipulados deve seguir as boas práticas
descriminadas na portaria nº 594/2004, de 2 de Junho.
O medicamento manipulado depois de corretamente preparado e acondicionado, é
rotulado (Anexo L), com indicação do nome do doente, forma farmacêutica, número
de lote, prazo de validade, condições de conservação, via de administração, posologia,
identificação da farmácia. O rótulo deve conter ainda, recomendações especiais para a
utilização, nomeadamente, “uso externo”, “manter fora do alcance das crianças”,
“agitar antes de usar”.
Na ficha de produção também reporta todos materiais utilizados, nome do prescritor e
utente, posologia e o farmacêutico responsável pela sua execução, por fim regista-se
o cálculo do seu preço. A fórmula genérica utilizada para calcular o preço dos
medicamentos manipulados é [24,25]:
(Valor Honorários + Valor Matérias-Primas + Valor Materiais Embalagem) × 1,3 +
IVA.
A forma como são calculados estes valores está devidamente descrita na legislação
em vigor. O cálculo dos honorários da preparação tem por base um factor (F) cujo
valor é atualizado anualmente, na proporção do crescimento do índice de preços ao
consumidor, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística [26].
Neste dois meses tive oportunidade de preparar dois manipulados de solução alcoólica
saturada de ácido bórico, com a supervisão do meu orientador durante todo o
processo.

6. Parâmetros Bioquímicos
Avaliação de parâmetros bioquímicos, são serviços farmacêuticos desenvolvidos na
farmácia, em que os farmacêuticos investem tempo adicional e conhecimento
especializado no que diz respeito à terapêutica, com o objectivo de prevenir,
identificar e resolver possíveis problemas relacionados com a medicação [27]. Estes
programas desenvolvem-se com o seguimento da terapêutica de doentes crónicos
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através de visitas programadas à farmácia. A maioria destas medições efetuavam-se
no gabinete de atendimento personalizado, local mais privado e onde os utentes e
profissionais de saúde tinham acesso a tabelas de classificação do colesterol,
triglicerídeos, glucose e ácido úrico. Dos parâmetros desenvolvidos a seguir, tive
contacto com a medição da pressão arterial e peso corporal.

6.1 Pressão arterial
Este parâmetro e extremamente importante uma vez que há uma elevada prevalência
nível nacional e também, sendo este um factor de doença cardiovascular [28]. A FTS
possui, na zona de atendimento, uma máquina electrónica que mede a pressão arterial,
no entanto se o utente preferir também se realizam medições manuais. Apesar da
existência deste aparelho na zona de atendimento, em que os utentes podem realizar a
medição de forma independente, normalmente, esta é sempre acompanhada por um
profissional de saúde, que procura aconselhar, esclarecer sobre os valores obtidos
assim como qualquer dúvida que tenham. Esta atenção é extramente importante uma
vez que a população é maioritariamente idosa.

6.2 Peso, Altura e IMC
O excesso de peso é um factor de risco para vária doenças, entre as quais a Diabetes
Mellitus e Doenças Cardiovasculares. Por este motivo, o controlo de peso dentro de
limites considerados normais para estatura do indivíduo revela grande importância
[29].
Na FTS existe uma balança electrónica que mede o peso e a altura do utente,
relacionando estas duas variáveis calculando o Índice de Massa Corporal (IMC),
aparece no talão o intervalo de peso para qual o IMC é considerado normal (≤ 24,9),
tendo em consideração, a idade e sexo do utente. A balança, fornece também a
percentagem de massa gorda. Sempre que um utente demonstra dúvidas quer na
utilização da balança quer na interpretação dos resultados, é-lhe prestado
esclarecimento e dá-se aconselhamento para a perda ou ganho de peso e em casos
mais graves sugere-se a visita ao médico ou nutricionista.
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6.3 Determinação da glicemia
A importância de dosear a glucose no sangue prende-se pelo facto de ser um
importante critério de diagnóstico da doença Diabetes Mellitus. A determinação da
glucose é fundamental para diabéticos verificarem os valores de glicemia para
adaptarem a dose de insulina, assim como para os não insulinodependentes na
monitorização da terapêutica. A determinação deverá realizar-se, preferencialmente,
em jejum (superior a 8 horas), existindo, no entanto, a possibilidade de realizar o teste
2 horas após a ingestão de glucose (pós-prandial). Para estas duas medições os valores
normais são ≤110 mg/dL e ≤140 mg/dL, respetivamente [30].

6.4 Determinação do colesterol e triglicerídeos
A importância de dosear o colesterol total no sangue deve-se à possibilidade de este
se acumular e depositar nas paredes das artérias, formando a aterosclerose. Estes
depósitos podem reduzir significativamente o fluxo sanguíneo, e caso chegue a
interromper a circulação sanguínea pode originar um evento cardiovascular.
Na determinação dos valores de colesterol total considera-se, preferencialmente um
período de 9 a 12 horas de jejum antes da punção, sendo considerados valores
normais se inferiores a ≤190 mg/dL [31].
Os triglicerídeos são o tipo de gordura mais comum no corpo humano, usados para
fornecer energia ao organismo. É um importante factor de risco cardiovascular, é
importante manter valores inferiores a 150 mg/dL [28].

6.5 Determinação do ácido úrico
O ácido úrico forma-se a partir da decomposição de purinas presentes em alguns
alimentos. Este pode-se acumular e depositar nas articulação sob a forma de urato de
sódio, provocando inflamação e dores nas articulações. Em estados avançados pode
originar gota, artrite. Como forma de monitorização da terapêutica é importante a
determinação do ácido úrico, este pode-se realizar através de uma coleta de sangue
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em jejum de 8 horas, sendo o valor normal para mulher 2,4-6,0 mg/dL e para homem
3,4-7,0 mg/dL [32].

7. Valormed
A Valormed Sociedade foi criada pela necessidade de existir um processo de recolha
seguro dos medicamentos, face a especificidade destes, no que diz respeito aos seus
resíduos. Assim, esta empresa resulta de uma parceria entre a Indústria Farmacêutica,
Distribuidores Grossistas e Farmácias. Neste processo estão abrangidos os resíduos
de embalagens e os resíduos de produtos fora de uso, ou seja, que o prazo de validade
tenha vencido ou que já não devem ser consumidos. Estão abrangidos os
medicamentos de uso humano e veterinários e outros produtos equiparados a
medicamentos. Nas farmácias os resíduos abrangidos são colocados nos contentores
próprios da Valormed. Quando completos, são pesados, sendo aposto no local devido,
a identificação da farmácia, nome e código, e o respectivo peso. Os distribuidores
recolhem os contentores, ficando na farmácia um recibo, como prova da recolha [33]. 

8. Consultas de Nutrição
Na FTS realizam-se todas as terças-feiras da parte da tarde consultas de nutrição em
parceria com a EasySlim. Estas são realizadas no gabinete de atendimento
personalizado, em que o nutricionista avalia o utente e, mediante a necessidade,
implementa um plano dietético e aconselha o uso de produtos dietéticos disponíveis
na farmácia.

9. Administração de vacinas
De acordo com Portaria nº 1429/2007 de 2 de Novembro, os profissionais habilitados
passam a poder realizar a administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional
de Vacinação, entre os quais os farmacêuticos [34]. Na FTS a administração de
injetáveis e vacinas não incluídas no plano nacional de vacinação é efetuada por
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pessoal creditado que obteve qualificação para o efeito em formações específicas
organizadas pela ANF. São bastantes os utentes que acedem a este serviço, o que
demonstra o nível de confiança que estas pessoas depositam nesta farmácia.

10. Farmacovigilância
O Sistema Nacional de Farmacovigilância é regulamentado, atualmente pelo DecretoLei nº 242/2002 de 5 de Novembro, sendo o INFARMED a entidade responsável pelo
acompanhamento, coordenação e aplicação deste sistema. Farmacovigilância é a
ciência e atividade relacionadas com a detecção, registo, avaliação, compreensão e
prevenção da reações adversas ou de quaisquer outros problemas relacionados com
medicamentos. Visa a melhoria da qualidade e segurança dos medicamentos em
defesa do utente e da saúde pública. Os farmacêuticos estão integrados neste sistema
uma vez que têm a obrigação de reportar reações adversas ou não esperadas, que
ocorram com o uso dos medicamentos [35].

11. Outras atividades
Durante os 4 meses de estágio na FTS, foi possível participar em ações de formação,
nomeadamente, da ISDIN e Pierre Fabre, com apresentação de novos produtos e
esclarecimentos de duvidas partilhadas por colegas. Foi de grande importância ambas
as formações, pois ajudaram me a realizar um aconselhamento mais completo e sólido
sobre a gama de produtos apresentados.

12. Conclusão
Considerei de extrema importância a participação neste estágio curricular, pois para
além de adquirir novos conhecimentos e solidificar alguns adquiridos ao longo do
curso de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, também cresci como
pessoa, no sentido em que me foi dada uma responsabilidade acrescida inerente ao
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desenvolvimento desta atividade. Tive a possibilidade de contactar com a maior parte
das áreas de farmácia comunitária, como a recepção de encomendas, atendimento,
preparação de manipulados e verificação de receitas. Concluo que o presente estágio
foi de extrema importância para o conhecimento sobre a realidade da atividade
farmacêutica desenvolvida nesta área de Farmácia.
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Parte II
13. Hipertensão arterial
13.1 Contextualização
A hipertensão arterial (HTA) é considerada o fator de risco modificável mais
importante das doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, sendo estas
responsáveis por morbilidade e mortalidade a nível mundial, assim é importante o
conhecimento desta doença para melhor controlo e prevenção [36]. Em 2008, em
Portugal a prevalência de HTA foi cerca de 42% [37] e num estudo realizado na
população do Porto, Portugal, no período 1999-2003 foi de 43,4% nas mulheres e
52,7% nos homens [38]. A HTA, sendo uma doença crónica, necessita de vigilância
continuada no tempo.	
   Muitos utentes que sofrem desta patologia medem a sua tensão
arterial na farmácia a fim de saber se esta está controlada ou não. Devido á
localização da farmácia deparei-me com vários utentes, maioritariamente idosos,
nesta situação e muitas vezes sem conhecimento do significado dos valores obtidos na
medição. Sendo assim, prontifiquei-me a disponibilizar um folheto (Anexo M)
contendo breve e clara informação sobre esta doença: um quadro com intervalo de
valores

da

tensão

arterial

e

sua

respectiva

classificação,

medidas

preventivas/tratamento não farmacológico e algumas premissas para uma correta
medição da tensão arterial. Este panfleto informativo teve como objectivo dar a
conhecer esta patologia, o esclarecimento de dúvidas existentes, mas também a
importância de ter a doença sob controlo. Foram colocados ao lado da máquina de
medir a tensão arterial para chamar atenção do utente que estivesse a realizar o
procedimento e também foram dados pelos farmacêuticos ou técnicos de farmácia que
acompanhavam a medição. O farmacêutico tem um papel fundamental nomeadamente
no aconselhamento perante os resultados obtidos, esclarecimento de dúvidas que
surjam, assim como assegurar o correto uso da máquina. Apesar de ser um tema
bastante recorrente hoje em dia, foi de extrema importância para a farmácia o
desenvolvimento de um projeto neste sentido pois até a altura não tinha nenhum
material de suporte aos utentes com esta patologia.
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13.2 Pressão arterial
A pressão arterial (PA) é a força que o sangue em circulação exerce nas paredes
arteriais e é medida em milímetros de mercúrio (mmHg), é mais elevada quando o
coração bombeia o sangue, designando-se de pressão sistólica e mais baixa quando o
coração relaxa entre batimentos, sendo esta a pressão diastólica [39]. O controlo da
PA depende de mecanismos muito complexos, que inclui a regulação pelo sistema
nervoso, coração, vasos sanguíneos e rins.
13.3 Regulação da pressão arterial
13.3.1 Renal
Os rins são responsáveis pelo controlo da PA através do sistema renina-angiotensinaaldosterona (Figura 2). A ativação deste sistema é importante na regulação da PA,
deste sistema fazem parte a renina, o angiotensinogénio, a angiotensina I, a
angiotensina II e a enzima conversora da angiotensina [40]. A renina é sintetizada nas
células justaglomerulares das arteríolas aferentes renais e cliva o angiotensinogénio
em angiotensina I. É o angiotensinogénio sintetizado no fígado que origina grande
parte da angiotensina circulante. A enzima conversora da angiotensina uma vez
libertada pelo endotélio dos capilares pulmonares hidrolisa a inativa angiotensina I em
angiotensina II biologicamente ativa [41], esta então liga-se aos seus recetores AT1 e
AT2, sendo o primeiro recetor o responsável pela vasoconstrição e libertação da
hormona aldosterona a nível das glândulas supra-renais [42]. A vasoconstrição
provoca o aumento da resistência vascular periférica aumentando a PA. A aldosterona
tem efeito sinérgico, pois quando se liga ao recetor nas células epiteliais do ducto
coletor renal recruta canais de sódio do citosol promovendo assim a reabsorção de
sódio, excreção de potássio e expansão do volume plasmático, culminando no
aumento da PA [43].
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Figura 2: Sistema renina-angiotensina-aldosterona [43].

13.3.2 Neuronal
A PA a curto prazo é regulada por terminações nervosas que são sensíveis à pressão
chamadas de barorrecetores e que enviam sinais para o sistema nervoso central [44].
Estes recetores de alta pressão existem sobretudo no arco aórtico e seios carotídeos
respondendo a elevações da PA através do reflexo barorrecetor que produz
bradicardia mediada pela estimulação sistema parassimpático e pela inibição do
sistema simpático, levando assim à diminuição da frequência cardíaca e vasodilatação
periférica [44].
O sistema nervoso simpático tem um papel importante na regulação da PA pois os
nervos simpáticos libertam noradrenalina e adrenalina, que atuam sobre o músculo
liso dos vasos sanguíneos e células endoteliais, regulando o tónus vascular [45]. A
regulação da contractilidade vascular pelo sistema nervoso simpático é mediada
através da ativação de recetores adrenérgicos, sobretudo os α- e β-adrenérgicos [45].
A ligação da noradrenalina aos receptores α-adrenérgicos pós-sinápticos em células
do músculo liso vascular tem como efeito a vasoconstrição, consequentemente
aumento da resistência vascular periférica e da PA [46]. Enquanto que, ao atingir os
recetores α2-adrenérgicos pré-sinápticos, vai suprimir a sua posterior libertação por
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mecanismo feed-back negativo. Assim, a atenuação da inibição de libertação do
neurotransmissor, mediada por estes receptores, pode conduzir a um estado
hipertensivo [46]. Por outro lado, a ativação de pré-sináptico subtipo β2-adrenérgico
facilita a libertação de noradrenalina dos terminais dos nervos simpáticos e exerce um
feedback positivo na modulação da sua libertação [47].

13.3.3 Factores endoteliais
• Óxido nítrico
O óxido nítrico e sintetizado a partir da arginina pela NO sintetase e é libertado pelas
células endoteliais em resposta ao fluxo sanguíneo e a ativação de receptores [48].
Este tem ação vasodilatadora e influência a contração do miocárdio [49]. O efeito
vasoconstritor de Angiotensina II é aumentada na ausência de NO [50].
• Endotelina 1
Endotelina 1 é um potente vasoconstritor produzido por células endoteliais. A
ativação do seu recetor ETA leva ao aumento da PA através do aumento da retenção
de sódio, aumento da atividade simpática, inotropia positiva do coração, aumento da
libertação de catecolaminas e vasoconstrição sistémica [51]. Vários relatórios
mostram que os níveis de endotelina 1 elevados em pacientes hipertensos [52].

13.3.4 Vasopressina
A vasopressina, também conhecida como hormona anti-diurética é sintetizada no
hipotálamo e tem a capacidade de aumentar a permeabilidade dos canais coletores do
rim de modo a concentrar a urina levando ao seu efeito fisiológico primário de
retenção de água, diminuindo a pressão osmótica dos fluidos corporais. A
vasopressina aumenta a pressão sanguínea ao induzir a vasoconstrição [53].
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13.3.5 Mecanismos vasculares
Embora fatores hormonais e neuronais influenciem ambos os locais centrais e
periféricos para regular a pressão sanguínea arterial, a via final comum para o
controlo da atividade vascular e resistência vascular periférica, está localizada ao
nível da membrana e processos intracelulares da célula do músculo liso vascular [54].
O cálcio possui um papel importante nestes processos pois ativa o aparelho contráctil
no músculo liso entrando na célula durante os períodos de despolarização através dos
canais de cálcio dependentes da voltagem do tipo L [55]. Os canais de potássio
dependentes da voltagem são inibidos com o aumento da concentração intracelular de
cálcio levando a um efeito despolarizante que leva a feed-back positivo pois como
consequência da sua inibição há entrada de iões cálcio [56].

13.4 Hipertensão arterial
A HTA ocorre quando a tensão arterial está aumentada de forma crónica, a sua
definição e classificação, segundo as guidelines da European Society of Hypertension,
está representada na Tabela 1.
Tabela 1. Definição e classificação dos níveis da pressão arterial [57].

	
  

Categoria

Pressão sistólica
(mmHg)

Pressão diastólica
(mmHg)

Óptima

<120

e

< 80

Normal

120-129

e/ou

80-84

Normal alta

130-139

e/ou

85-89

Hipertensão arterial grau I

140-159

e/ou

90-99

Hipertensão arterial grau II

160-179

e/ou

100-109

Hipertensão arterial grau III

≥ 180

e/ou

≥110

Hipertensão sistólica isolada

≥140

e/ou

<90
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Para que o diagnóstico de HTA seja confirmado é necessário que, a pressão arterial
sistólica seja igual ou superior a 140 mmHg e/ou da pressão arterial diastólica igual
ou superior a 90 mmHg, em várias medições e em diferentes ocasiões, sendo avaliada
também em consultório. A medição da PA deve obedecer às seguintes condições:
efetuada em ambiente acolhedor e sem pressa; com o doente sentado e relaxado, pelo
menos, durante 5 minutos; com a bexiga vazia; não ter fumado nem ingerido
estimulantes (café por exemplo) uma hora antes; com o membro superior desnudado e
usando braçadeira de tamanho adequado. Para além da avaliação da PA, também se
realiza a avaliação do risco cardiovascular global. Este depende não apenas dos graus
de HTA, mas também da existência de outros fatores de risco, lesões dos órgãos alvo
e doenças concomitantes [58].

13.4.1 Causas
Em geral, não se consegue detetar uma causa específica da HTA na grande maioria
dos doentes. Quando há não tem causa aparente, designa-se de hipertensão essencial
ou primária. Estudos realizados revelam que em apenas 5% a 10% da população
hipertensa foi identificada causa patológica, hipertensão secundária [59].

13.4.1.1 Hipertensão essencial ou primária
Cerca de 90 a 95% dos casos de HTA não têm uma origem clara, ou seja, desconhecese o motivo que desencadeia a falha global do conjunto de mecanismos reguladores e
que determina a subida crónica dos valores da PA [60]. No entanto, é possível
identificar, através de inúmeros estudos, vários fatores de risco:
• Consumo excessivo de sal. O excesso de sódio eleva a PA por aumento da retenção
de água e consequente aumento do volume do fluido extracelular do organismo e
do débito cardíaco. Há um aumento de resistência vascular periférica através dos
mecanismos de autorregulação [61].
• Excesso de peso corporal. O excesso de peso é um fator predisponente para a
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hipertensão uma vez que estimula o sistema nervoso simpático e a resistência à
insulina. Estima-se que 20% a 30% da prevalência da HTA pode ser explicada pela
presença do excesso de peso [62].
• Idade. Com a idade a probabilidade de desenvolver esta doença aumenta devido a
alterações na musculatura lisa e no tecido conjuntivo dos vasos, como
consequência do processo de envelhecimento [63].
• História familiar. Quem tenha casos de HTA na família tem grande probabilidade
de desenvolver a patologia por hereditariedade genética. Estudos revelam cerca de
30% a 50% de herdabilidade [64].
• Tabagismo. A nicotina presente no cigarro provoca o aumento do trabalho
cardíaco, disfunção do endotélio capilar, libertação de catecolaminas e a hiperreatividade vascular aumentando, consequentemente, a PA [65].
• Consumo excessivo de álcool. A sua elevada ingestão origina a elevação da PA
através da estimulação simpática, aumento do cálcio intracelular do músculo liso e
estimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona [66].
• Dislipidemia. Qualquer tipo de dislipidemia é um fator que contribui para a
elevação da pressão sanguínea uma vez que a gordura acumulada nas paredes das
artérias pode levar à obstrução parcial ou total do fluxo sanguíneo, estando desta
forma inevitavelmente relacionadas [67].
• Diabetes mellitus. Na diabetes tipo 2, a HTA está frequentemente associada à
síndrome metabólica, sendo os hiperinsulinismo/insulino-resistência responsáveis
pelo aumento da reabsorção de sódio, aumento da contractilidade e mesmo
hipertrofia do tecido muscular liso vascular, aumento da resposta simpática e
disfunção endotelial [68].
Estes fatores de risco podem ser divididos em fatores de risco modificáveis como é o
caso do excesso de peso, tabagismo, sedentarismo, elevado consumo de álcool,
diabetes e dislipidemia, e fatores de risco não modificáveis como a idade e história
familiar.
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13.4.1.2 Hipertensão secundária
Hipertensão arterial secundária é uma forma de HTA potencialmente curável, o que
pode beneficiar um grande número de pacientes. Em pacientes com resistente
hipertensão, definida como o aumento da PA, apesar do uso de três anti-hipertensivos,
incluindo um diurético nas dosagens óptimas, a prevalência de formas secundárias é
significativamente maior do que em pacientes com PA controlada. Algumas formas
de hipertensão secundária têm sido mais prevalentes nos últimos anos estão
apresentadas na Tabela 2.
Tabela 2. As causas mais comuns de hipertensão secundária [59].
Causa	
  Secundária	
  
Apneia	
  obstrutiva	
  
do	
  sono	
  
Doença	
  parênquima	
  
renal	
  
Estenose	
  da	
  artéria	
  
renal	
  
Aldosteronismo	
  
primário	
  

História	
  

Manifestações	
  clínicas	
  

Manifestações	
  
Bioquímicas	
  

Ronco,	
  sonolência	
  diurna,	
  
cefaleia	
  matinal,	
  irritabilidade	
  

↑	
  da	
  circunferência	
  do	
  pescoço,	
  
obesidade,	
  edema	
  periférico	
  

Sem	
  especificidade	
  

Edema	
  periférico,	
  palidez,	
  perda	
  
de	
  massa	
  muscular	
  

↑	
  Creatinina,	
  proteinúria,	
  
↓Ca2+	
  ,	
  ↑K+	
  ,	
  ↓	
  PO4	
  

Sopros	
  abdominais,	
  doença	
  
vascular	
  periférica	
  

Aldosteronismo	
  secundário	
  
↓K+	
  ,	
  ↓	
  Na+	
  

Fraqueza	
  muscular	
  

↓K+	
  ,	
  ↑rácio	
  aldosterona-‐
renina	
  

Diabetes,	
  tabagismo,	
  
aterosclerose	
  generalizada,	
  
prévia	
  insuficiência	
  renal,	
  
noctúria	
  
Aterosclerose	
  generalizada,	
  
diabetes,	
  tabagismo,	
  edema	
  
pulmonar	
  e	
  rubor	
  recorrente	
  
Fadiga,	
  obstipação,	
  poliúria,	
  
polidipsia	
  
Hipertiroidismo:	
  palpitações,	
  
perda	
  de	
  peso,	
  ansiedade,	
  
intolerância	
  ao	
  calor;	
  
Hipotiroidismo:	
  ganho	
  de	
  peso,	
  
fadiga,	
  obstipação	
  
Ganho	
  de	
  peso,	
  impotência,	
  
fadiga,	
  alterações	
  psicológicas,	
  
polidipsia	
  e	
  poliúria	
  
cefaleia,	
  palpitações,	
  rubor,	
  
ansiedade	
  

Hipertiroidismo:	
  taquicardia,	
  
Hipertiroidismo:	
  ↓TSH,	
  ↑T4	
  
fibrilação	
  atrial,	
  sopros	
  no	
  
e/ou	
  T3	
  livre;	
  
coração,	
  exoftalmia;	
  
Doença	
  da	
  tiroide	
  
hipotiroidismo:	
  ↑TSH,	
  ↓T4	
  
hipotiroidismo:	
  bradicardia,	
  
livre,	
  ↑	
  colesterol	
  
fraqueza	
  muscular,	
  mixedema	
  
A	
  obesidade,	
  hirsutismo,	
  atrofia	
  da	
  
↑	
  cortisol,	
  ↑	
  glucose,	
  ↑	
  
pele,	
  estrias	
  rubras,	
  fraqueza	
  
Síndrome	
  de	
  Cushing	
  
colesterol,	
  ↓K+	
  
muscular,	
  osteopenia	
  
Hipertensão	
  paroxística,	
  cefaleia,	
  
↑	
  metanefrinas	
  
Feocromocitoma	
  
transpiração,	
  palpitações,	
  palidez	
  
Diferente	
  PA	
  (≥20	
  /	
  10	
  mmHg)	
  
entre	
  membros	
  superiores,	
  
Cefaleia,	
  epistaxe,	
  fraqueza	
  nos	
  
inferiores	
  e/ou	
  entre	
  o	
  braço	
  
membros	
  inferiores	
  ou	
  
Sem	
  especificidade	
  
Coarctação	
  da	
  aorta	
  
direito	
  e	
  esquerdo,	
  ↓	
  das	
  
claudicação	
  
pulsações	
  do	
  fêmur,	
  sopro	
  de	
  
ejeção	
  interescapular	
  
Ca2+, cálcio; K+, potássio; PO4 , fosfato; Na+, sódio; TSH, hormona estimulante da tiroide; T3, triodotironina; T4, tiroxina; ↑, aumento; ↓,
diminuição

Também algumas classes de fármacos são potenciais hipertensores, sendo
recomendado avaliar risco/benefício e adequar doses. Algumas classes são: hormonas
(anticoncepcionais orais, terapia de reposição de estrogénio), antiflamatórios não
esteroides, imunossupressores (glucocorticóides) [69].
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13.4.2 Sintomas e sinais
O sintoma mais específico que se manifesta num indivíduo hipertenso é a cefaleia,
suboccipital, pulsátil, que ocorre nas primeiras horas da manhã e vai desaparecendo, é
dita como característica. Esta patologia também está associada a sonolência, confusão
mental, distúrbio visual, náusea e vômito, epistaxe, zumbidos e fadiga, que são
comuns a varias doenças [70]. No entanto esta patologia pode não apresentar sintomas
durante bastantes anos, é considerada uma doença silenciosa, e a longo prazo causa
danos em vários órgãos alvo.

13.4.3 Consequências
Alguns órgãos podem adaptar-se até determinado nível a valores elevados de pressão
durante períodos longos de tempo, mas a persistência de hipertensão não controlada
pode ter graves consequências, especialmente para o cérebro, coração e rins.
Cérebro
A circulação cerebral está frequentemente comprometida pela HTA. Em casos graves
pode ocorrer o rompimento de um aneurisma, ocasionando um acidente vascular
cerebral com pequenas manifestações clínicas ou uma grande hemorragia
intracerebral, que evolui rapidamente para o coma profundo, levando à hérnia de
tronco cerebral e morte por insuficiência respiratória [70]. Os aneurismas de Charcot
e Bouchard são pequenas dilatações nas arteríolas cerebrais de pacientes hipertensos
[71].
Rim
Na HTA a longo prazo pode levar a falências das varias funções renais. Há
diminuição da produção de eritropoetina, lesão glomerular, proteinúria, perda da
função tubular, incapacidade de concentração urinária e consequente noctúria e urina
de baixa densidade. Até, em último caso, resultar em insuficiência renal [72].
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Retina
Os vasos da retina estão frequentemente comprometidos pela HTA. As lesões vão
desde espasmos arteriolares até a expressiva rarefação de vasos, que tem como
significado, grande vasoconstrição sistêmica, o que é comum. Também se pode
observar edema da papila e a presença de exsudatos e algodonosos [70].
Coração
Pessoas com HTA têm mais probabilidade de desenvolver doenças coronárias com o
tempo, essa pressão pode danificar as artérias, tornando-as mais vulneráveis ao
estreitamento e ao depósito de placas. Isso reduz o fluxo de sangue para o coração,
privando-o de oxigênio. O endurecimento das paredes das artérias também pode levar
à formação de pequenos coágulos de sangue que podem resultar em isquemia e
enfarte agudo do miocárdio. A hipertrofia ventricular esquerda também é outro
problema que surge em hipertensos [73]. A evolução da disfunção ventricular para
insuficiência cardíaca congestiva leva algumas vezes ao desenvolvimento de edema
de membros inferiores, derrame pleural, hepatomegalia e turgência jugular [70].

13.4.4 Tratamento Farmacológico
Podemos classificar os anti-hipertensores, face ao seu principal mecanismo de ação
[74].

13.4.4.1 Diuréticos: promovem a excreção renal de água e eletrólitos causando um
balanço negativo de sódio, o seu uso deverá ser acompanhado da restrição na ingestão
de sódio.
• Tiazidas e análogos: inibem a reabsorção de sódio na porção inicial do túbulo
contornado distal, têm uma potência moderada. Como exemplos temos: altizida,
bendrofluazida, clorotiazida, ciclopentiazida, hidroclorotiazida, clorotadilona e
indapamida.
• Diuréticos da ansa: inibem a reabsorção de sódio no ramo ascendente da ansa de
Henle, são diuréticos potentes. Neste grupo estão incluídos a furosemida, a
bumetanida, o ácido etacrínico e a torasemida.
• Diuréticos poupadores de potássio: incluem a amilorida e o triantereno que
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inibem a excreção de potássio a nível terminal do túbulo contornado distal e no
túbulo colector. Também neste grupo estão integrados os antagonistas da
aldosterona como a espironolactona e a eplerenona.

13.4.4.2 Modificadores do eixo renina-angiotensina
• Inibidores da enzima de conversão da angiotensina: são anti-hipertensores de 1ª
linha capazes de modificarem também certos parâmetros tais como resistência à
insulina e hipertrofia ventricular esquerda. Integrados nesta classe estão:
benazepril, captopril, cilazapril, enalapril, fosinopril, imidapril, lisinopril,
perindopril, ramipril.
• Antagonistas dos receptores da angiotensina: são bloqueadores específicos dos
receptores da angiotensina II e também considerados anti-hipertensores de 1ª linha.
Aqui podemos encontrar: valsartan, candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan,
telmisartan.

13.4.4.3 Bloqueadores da entrada de cálcio: os bloqueadores da entrada do cálcio
continuam a ser considerados anti-hipertensores de primeira linha. É de esperar, com
o uso do verapamilo e do galopamil, a ocorrência de bradicardia. Ao invés, a
nifedipina e outras dihidropiridinas podem provocar taquicardia. Temos então neste
grupo: amlopidina, felodipina, isradipina, lercanidipina, lacidipina, nilvadipina,
nimodipina, nitrendipina, perindopril

13.4.4.4 Depressores da atividade adrenérgica
• Bloqueadores alfa: reservam-se para uso hospitalar em situações graves como o
feocromocitoma, particularmente na preparação pré-operatória e durante o ato
cirúrgico.
• Bloqueadores beta: exibem algumas diferenças nalgumas indicações terapêuticas
específicas, facto este que pode ser devido à diferente seletividade para os
receptores, às características lipofílicas e à atividade simpaticomimética intrínseca
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que vários deles possuem. Este grupo inclui: acebutolol, atenolol, bisoprolol,
metoprolol, nebivolol, propranolol, carvedilol, tertatolol, carvedilol.
A escolha inicial da terapêutica farmacológica anti-hipertensora deve ter em conta: a
idade, implementação de outras medidas não farmacológicas, lesões existentes nos
órgãos-alvo, fatores de risco cardiovascular, doenças clínicas associadas, fatores
económicos [75].

13.4.5 Tratamento não farmacológico
A adopção de um estilo de vida saudável proporciona geralmente uma descida
significativa da PA, que pode ser suficiente para baixar até valores tensionais
normais. Havendo a vantagem de não ser necessário recorrer a medicamentos. É então
de extrema importância mudanças no estilo de vida, que tanto devem ser
complementares á terapia anti-hipertensora como, devem ser medidas preventivas
desta doença.
• Reduzir o consumo de sal [76]: temperar a comida com ervas e outras especiarias,
evitar enlatados, queijo curado, enchidos, salgados de pacote e fast food.
• Alimentação saudável, baseada em frutas, verduras e legumes, cereais integrais,
leguminosas, leite e derivados desnatados, quantidade reduzida de gorduras
saturadas, trans e colesterol.
• Cessação tabágica [65]. Fumadores que cessam o hábito mostram rápida redução
do risco de enfarte do miocárdio e igualam esse risco após cinco anos de
abstinência.
• Reduzir o excesso de peso corporal, manter idealmente o índice de massa corporal
inferior a 24,9 kg/m2 [77].
• Prática de exercício físico, pacientes com HTA devem iniciar programas de
exercícios físicos regulares, desde que tenham realizado avaliação clínica prévia. A
pressão arterial pode ser reduzida com uma atividade física moderadamente
intensa, o que equivale a uma atividade física aeróbica regular de 30 a 60
minutos/dia com frequência de 3 a 6 vezes por semana [78].
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• Ingestão moderada de álcool [79]. Recomenda-se limitar a ingestão de bebida
alcoólica a menos de 30 ml/dia de etanol para homens e a metade dessa quantidade
para mulheres, preferencialmente com as refeições [80].
13.5 Conclusão
Com este folheto informativo consegui passar alguns conhecimentos sobre HTA que
muitos dos utentes da farmácia não tinham e aconselhar melhor aqueles, que muitas
vezes se mostraram frustrados perante valores elevados da PA. Foi também notório
um contentamento por parte dos mesmos quando se aperceberam que se tinha
prestado atenção e solucionado o problema da falta de informação sobre esta
patologia. Estes casos também passaram a ser tratados com maior sensibilidade por
parte da equipa o que resultou numa maior satisfação dos utentes.
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14. Resistência aos antibióticos: um risco para a sociedade

14.1 Contextualização
Vários estudos demonstram relação entre o consumo de classes específicas de
antibióticos e a resistência a essas mesmas classes [81]. O consumo excessivo de
antibióticos levou ao aparecimento de bactérias multirresistentes causadoras de
infeções de tratamento extremamente difícil, podendo levar rapidamente à morte de
doentes hospitalizados [82]. Assim, os antibióticos, que revolucionaram o tratamento
farmacológico das infeções bacterianas, sendo responsáveis pelo aumento da
esperança média de vida, passaram a estar ameaçados. A resistência aos
antimicrobianos é atualmente uma das maiores ameaças á saúde pública [83]. Durante
o meu estágio na farmácia aviei muitas receitas que prescreviam antibióticos, e
apercebi-me do seu grande consumo, talvez por ser uma tendência dos médicos locais
ou porque realmente é uma realidade presente. Perante estes factos resolvi elaborar
um poster (Anexo N) sobre este tema, com o objetivo de consciencializar as pessoas
sobre este problema. O poster foi colocado em todos os balcões de atendimento com o
objetivo de ser lido pelo utente enquanto está a ser atendido. Em Portugal é proibida a
venda de antibióticos sem receita médica, no entanto, verifica-se que as pessoas
recorrem às farmácias para a dispensa de antibióticos sem a recomendação médica.
As farmácias como são um local de assistência á saúde, devem explicar à sociedade a
importância da existência de uma receita médica para o combate a uma infecção. Os
farmacêuticos têm um papel educativo junto da sociedade de forma a minimizar o
problema, assim, tendo em conta que a farmácia não continha nenhum tipo de
informação para expor ao utente esta ameaça, foi enriquecedor o desenvolvimento de
um projeto com esta orientação.

14.2 Visão geral do antibiótico
Em 1928, Alexander Fleming descobriu por engano, ao contaminar com um fungo
placas de Petri semeadas com Staphylococus aureus, aquele que viria a ser o primeiro
antibiótico, denominando-se Penicilina. Representou uma das mais importantes
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descobertas da história médica [84]. Os primeiros antibióticos eram produzidos por
diversas espécies de microrganismos cujo efeito era impedir o desenvolvimento de
outros microrganismos [85]. Com estes novos fármacos a esperança média de vida da
população aumentou cerca de oito anos. Os programas de vacinação e a aplicação de
procedimentos de desinfecção, conjuntamente com os antibióticos, acabariam
supostamente com a ameaça de epidemias [86]. O abuso do consumo de antibióticos
que conduziu à problemática da resistência bacteriana [81], que inicialmente, foi
resolvida com a introdução de novos agentes antibacterianos. Hoje em dia, o
desenvolvimento de novos antibióticos não tem acompanhado o rápido aparecimento
de novas resistências [87]. Também há um impacto económico associado pois, ao ser
prolongado o tempo de infecção, existe uma maior probabilidade de transmissão entre
indivíduos e aumenta o custo dos cuidados de saúde, mua vez que a infecção ao não
responder ao tratamento de primeira linha e será necessário optar por terapias mais
dispendiosas [88].

14.3 Classificação das famílias de antibióticos
A classificação mais comum dos antibióticos baseia-se no seu mecanismo de ação
(Figura 3):
•

Inibição da síntese da parede celular. Nesta família estão integradas as
penicilinas que inibem a síntese da parede celular bacteriana ao interferirem na
síntese do peptidoglicano, sendo este um constituinte crucial da parede celular
[89].

•

Inibição da síntese ou dano da membrana citoplasmática. Polimixinas são
moléculas anfipáticas tensioativas que interagem com a molécula de
polissacarídeo presente na membrana externa, retirando o cálcio e magnésio, a
permeabilidade na membrana modifica-se em contato com o fármaco e a
subsequente entrada de água na célula causa a sua destruição [90].

•

Inibição da síntese proteica nos ribossomas. As tetraciclinas representam esta
família pois têm capacidade de inibir a síntese proteica através da sua ligação
à subunidade 30s, impedindo o acesso do aminoacil-RNA transferência ao
local de ação no complexo RNA mensageiro-ribossoma. Desta forma
impedem a adição de aminoácidos aos péptidos em formação [91].

	
  

38

Carolina Sousa

Relatório de Estágio Farmácia Comunitária 2015

	
  
•

Alterações na síntese dos ácidos nucleicos, como por exemplo as quinolonas,
que inibem a DNA girase e a topoisomerase IV ambas enzimas essenciais à
sobrevivência da bactéria, pois são necessárias para a replicação,
recombinação e reparação do DNA [92];

•

Alterações de metabolismos celulares, como exemplo temos as sulfonamidas
que, sendo análogas do ácido para-aminobenzóico (PABA), fazem com que
este não seja utilizado pelas bactérias para a síntese de ácido fólico [93].

Figura 3: Esquema representativo dos diversos mecanismos de ação dos antibióticos (adaptado) [94].

14.4 Espectro de ação das classes de antibióticos
O espectro de ação dos antibióticos está relacionado com a sua especificidade, visto
que quanto mais largo o espectro maior o número de tipos de bactérias afectados pela
sua ação e menor a sua especificidade. Os antimicrobianos podem atuar de duas
formas, bactericidas, destruindo a população de microrganismos ou bacteriostáticos
impedindo o seu crescimento [85]. Nas Tabelas 3, 4 e 5 estão representados alguns
antibióticos de acordo com o seu mecanismo de ação, já referido anteriormente, e o
seu respetivo espectro de ação.
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Tabela 3. Sumário dos antibióticos inibidores da síntese da parede celular e respetivo espectro de ação [95].

Família

Espectro de ação

Penicilinas

Benzilpenicilina (Penicilina
G) fenoximetilpenicilina
(Penicilina V)

Espiroquetas e cocos (excepto
estafilococos) Gonococo

Aminopenicilinas
(Amoxicilina e Ampicilina)

Haemophilus influenzae e várias
estirpes de Escherichia Coli, Proteus
mirabillis, Salmonella e Shigella

Isoxazolilpenicilinas
(flucloxacilina)

Estafilococos produtores de
penicilinases

(bactericidas)
Os inibidores da βlactamases como o
ácido clavulânico,
tazobactam ou
sulbactam são
utilizados para
ampliar o espectro
das penicilinas na
ação de destruição
dos microrganismos
produtores de βlactamase.

β-Lactâmicos
Inibidores da
síntese da parede
celular

Cefalosporinas
(bactericidas)

Monobactamos
(bactericidas)

Carbapenemes
(bactericidas)

	
  

Penicilinas antipseudomonas:

Carboxipenicilina
s (carbenicilina e
ticarcilina)

Pseudomonas aeruginosa e algumas
estirpes de Proteus

Ureidopenicilinas
(azlocilina,
mezlocilina e
piperacilina)

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella,
Streptococcus, Enterococcus e
anaeróbios.

Amidinopenicilinas
(pivmecilinam)

Bactérias aeróbias gram negativas

1ª Geração (cefalotina,
cefazolina e cefradina)

Cocos gram positivos , muitas estirpes
de Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae e Proteus.

2ª Geração (cefoxitina,
cefotetano, cefmetazol e
cefamandol)

↑eficácia em bactérias gram
negativas, ↓eficácia em bactérias
gram positivas

3ª Geração (Cefditoreno,
cafetamet, cefixima,
cefotaxima e ceftazidima)

Bactérias gram negativas, como
Citrobacter, Enterobacter,
Escherichia coli, Klebsiella, Proteus,
Morganella, Serratia

4ª Geração (cefepima)

Igual à 3ª geração, mas maior
estabilidade na presença de βlactamases

Aztreonam

Bactérias aeróbias gram negativas

Imipenem, meropenem e
ertapenem

Bactérias gram positivas, gram
negativas e anaeróbios
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Tabela 4. Sumário dos antibióticos inibidores da síntese proteica nos ribossomas e respetivo espectro
de ação [95].

Família

Espectro de ação

30S
(ponto de ligação dos
fármacos nos
ribossomas
bacterianos)

Inibição da síntese
proteica nos
ribossomas

Aminoglicosídeos
(bactericidas)
(Estreptomicina,
Gentamicina,
Canamicina e
Amicacina)

Bactérias aeróbias gram
negativas incluindo a
Pseudomonas aeruginosa,
ativa contra Mycobacterium
tuberculosis, Amicacina,
bacitracina

Tetraciclinas
(bacteriostáticos)

Chlamydia, Rickettsia,
Brucella e Borrelia
burgdorferi, Mycoplasma
sp. Mycobacterium leprae

Cloranfenicol
(bacteriostáticos)

Largo espectro incluindo
Salmonella typhi

Macrólidos
(eritromicina,
claritromicina e
azitromicina)

Cocos e bacilos gram
positivos, Haemophilus
influenzae, Legionella
pneumophila, Brucella,
Mycoplasma pneumoniae,
claritromicina e azitromicina
são ainda ativas contra o
Mycobacterium avium

50S
(ponto de ligação dos
fármacos nos
ribossomas
bacterianos)

Tabela 5. Sumário dos antibióticos que atuam em alterações na síntese do ácidos nucleicos e
metabolismo celular e respetivo espectro de ação [95].

Espectro de ação

Família

	
  

Alterações na síntese
dos ácidos nucleicos

Quinolonas
(bactericidas)
(Levofloxacina,
lomefloxacina,
norfloxacina e
ofloxacina)

Bactérias gram positivas e gram negativas
incluindo estafilococos resistentes à meticilina
e Pseudomonas aeruginosa. A ciprofloxacina é
a que apresenta maior atividade contra
Pseudomonas aeruginosa.

Alteração de
metabolismos
celulares

Sulfonamidas
(bacteriostáticas)
(cotrimoxazol,
sulfametoxazol +
trimetoprim)

Pneumocystis jirovecii
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14.5 Consumo de antibióticos em Portugal
A partir de 2010 a avaliação do consumo de antibióticos em ambulatório em Portugal
passou a incluir os medicamentos comparticipados pela ADSE, sistemas de
assistência na doença da GNR e PSP, que entretanto passaram a ser asseguradas pelo
Serviço Nacional de Saúde. Globalmente, é evidente uma tendência ligeiramente
decrescente do consumo desde 2005 (Figura 4) [96].

Figura 4: Consumo de antibacterianos em ambulatório, referindo-se os dados aos medicamentos
comparticipados e dispensados em regime de ambulatório à população abrangida pelo Serviço
Nacional de Saúde (em DHD), Portugal Continental, 2003-2013. DDD, dose diária definida; DHD,
refere o numero de pessoas por cada 1000 habitantes que recebeu este tratamento farmacológico [96].

Atualmente, Portugal ocupa o 9º lugar entre os países com maior consumo de
antimicrobianos na Europa (Figura 5) [96].

	
  

42

Carolina Sousa

Relatório de Estágio Farmácia Comunitária 2015

	
  

Figura 5: Consumo de antibacterianos de uso sistémico na comunidade (em DHD), Europa, 2012; a)
dados globais, incluindo o sector hospitalar; b) dados referentes apenas a reembolsos, isto é, não
incluem o consumo sem prescrição médica e outras formas não comparticipadas; c) dados referem-se à
colocação dos armazenistas nas farmácias; DDD, dose diária definida; DHD, refere o numero de
pessoas por cada 1000 habitantes que recebeu este tratamento farmacológico [96].

Portugal foi o país europeu com maior uso da associação amoxicilina/ácido
clavulânico e encontra-se há vários anos entre os quatro países que mais consomem
quinolonas (Figura 6). Estudos de referência , mostram que existe uma tendência para
sobreutilizar antibióticos, em particular nas infecções do sistema respiratório [82].
Este consumo apresenta também redução, de cerca de 15% entre 2007 e 2013, e
ligeira subida no ano de 2013 (Figura 7) [96].
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Figura 6: Consumo de quinolonas na comunidade (em DHD), Europa, 2012. DHD, refere o numero de
pessoas por cada 1000 habitantes que recebeu este tratamento farmacológico [96].

Figura 7: Consumo de quinolonas em ambulatório no mercado SNS (em DHD), Portugal Continental,
2003-2013. DDD, dose diária definida; DHD, refere o numero de pessoas por cada 1000 habitantes que
recebeu este tratamento farmacológico [96].
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14.6 Mecanismos de resistência bacteriana
Resistência bacteriana significa que os microrganismos que causam infecções estão a
ficar resistentes a estes fármacos, ou seja, os microrganismos conseguem multiplicarse na presença de antibióticos. Os mecanismos de resistência podem ser intrínsecos do
microrganismo ou adquiridos, por transmissão de material genético ou mutação [97].
São vários os tipos mecanismos (Figura 8).

Figura 8: Representação de alguns mecanismos de resistência bacteriana [98].

•

Alteração da proteína alvo

A resistência das bactérias à quinolona deve-se principalmente a mutações nos genes
que codificam para enzimas onde se ligaria o fármaco, neste caso as topoisomerases,
tornando estas bactérias mutantes mais prevalentes por seleção natural na presença de
pressão seletiva [92]. Outro exemplo deste tipo de resistência é referente aos
macrólidos, conferida pelo gene erm que produz metilação de uma adenina do 50S
RNA ribossómico, impedindo a sua ligação [99]. Estudos mostraram que, os
enterococos que se tornaram resistentes à vancomicina, no fim do pentapéptido, onde
esta se liga, em vez de terem D-Alanina-D-Alanina têm D-Alanina-D-láctico [100].
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•

Inativação enzimática

Este é um mecanismo comum para a resistência a antibióticos de origem natural, tais
como os aminoglicosídeos, que são inativos por fosforilação enzimática
(aminoglicosídeo fosfotransferase), acetilação (aminoglicosídeo acetiltransferase) ou
adenilação (aminoglicosídeo adeniltransferase) [101]. Também as β-lactâmicos são
inativados por hidrólise enzimática pelas β-lactamases [84]. Os genes que codificam
para esta enzimas de inativação podem facilmente produzir resistência como
componentes genéticos adicionais em plasmídeos.
•

Aquisição de genes que codificam para proteínas alvo menos susceptíveis

A sequenciação dos genes que codificam para alvos da penicilina, DD-transpeptidase
ou proteínas de ligação à penicilina (PBPs), revelou que a resistência de
Streptococcus pneumoniae teve como origem proteínas provenientes de outros
organismos [102]. Outro exemplo são Staphylococcus aureus resistentes à meticilina,
estas estirpes têm um novo PBP-2A cuja expressão é induzida pela meticilina e outros
β-lactâmicos e o gene que codifica para esta proteína teve origem noutro organismo
diferente de Staphylococcus aureus [103].
•

Diminuição no acesso à proteína alvo

Um do exemplo deste tipo de resistências são as mutações nas sequências que
codificam a porina e que reduzem as taxas de permeação dos β-lactâmicos, ou seja,
reduz a permeabilidade do organismo ao antibiótico [104]. Com este efeito também
temos as bombas de efluxo de fármacos que têm sido conhecidas por desempenhar
um papel predominante na resistência bacteriana [105]. A superfamília resistêncianodulação-divisão de bombas de efluxo é importante em bactérias gram negativas,
são codificadas por genes cromossómicos e pode ser facilmente super-expresso, assim
podem bombear para fora da célula grande parte de antimicrobianos [106]. Como
exemplos deste tipo de bombas temos AcrB da Escherichia Coli e a MexB da
Pseudomonas aeruginosa, estas bombas associam-se, respectivamente, a outras
classes de proteínas, a ToLC (factor de membrana externa) e AcrA (proteína de fusão
de membrana) da E. Coli, e MexA (proteína de fusão de membrana) da P.
Aeruginosa. A associação destas proteínas permite a exportação direta de
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medicamentos para o meio externo e não para o meio intracelular [107].
•

Aquisição e transferência de genes

A resistência bacteriana a vários antimicrobianos é muitas vezes causada pela
acumulação de genes, em que cada um codifica para resistência a um fármaco, no
plasmídeo R. O conjunto de genes resistentes em um único plasmídeo R deve-se a
mecanismos fornecidos por transposões, integrons e elementos ISCR (Insertion
Sequence Common Regions) [102]. Os integrons são importantes na origem das
resistências porque incluem vários genes de resistência numa correta orientação e
fornecem um forte promotor da sua expressão. Também, os genes uma vez
incorporados num integron são marcados de modo a poderem fazer parte de outro
integron mais facilmente. O plasmídeo R é eficientemente transferido de célula para
célula [108].
•

Origem de genes de resistência

Alguns dos genes de resistência vêm de organismos ambientais, especialmente
organismos do solo, que tenham sido expostos a vários antibióticos ao longo do
tempo [109].

14.7 Impacto da resistência bacteriana
A comunidade científica definiu um grupo de bactérias que constitui particular
preocupação em relação a esta problemática , designando-o pelo acrónimo ESKAPE,
que corresponde às iniciais dos microrganismos: Enterococcus resistente à
vancomicina, Staphylococcus aureus resistente à meticilina, Klebsiella produtora de
β-lactamases de espectro alargado, Acinetobacter resistente ao imipeneme,
Pseudomonas resistente ao imipeneme e Enterobacter resistente às cefalosporinas de
3ª geração. Mais tarde, o Clostridium difficile também foi adicionado a este grupo
[96].
Em 2011, a resistência combinada às cefalosporinas de 3ª geração, fluoroquinolonas e
aminoglicosídeos, em Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae foram as mais
predominantes [110].
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Portugal tem apresentado taxas de resistência equivalentes às da maioria dos países
europeus em termos de Klebsiella, Enterobacter e Pseudomonas e taxas mais
elevadas que a média europeia em Staphylococcus aureus (Figura 9) e Enterococcus
[96].

Figura 9: Staphylococcus aureus: percentagem de isolados invasivos resistentes à meticilina (MRSA),
Europa, 2012. DHD, refere o numero de pessoas por cada 1000 habitantes que recebeu este tratamento
farmacológico [96].

14.8 Estratégias de combate à resistência aos antibióticos
A resistência aos antibióticos tornou-se um risco para a sociedade. Várias entidades,
quer nacionais quer internacionais, estão em alerta para este fenómeno, tendo já sido
criadas estratégias para o combate às resistências.
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Foi criado o Programa Nacional de Prevenção das Resistências aos Antimicrobianos,
da responsabilidade da Direcção-Geral da Saúde [111].
A

ordem

dos

farmacêuticos

também

desenvolveu uma campanha “Uso responsável
do medicamento” em que refere a otimização
do uso dos antibióticos (Figura 10) [112].
Para finalizar uma das estratégias de grande
importância é o Programa de Prevenção e
Controlo de Infeções e de Resistência aos

Figura 10: Uso responsável do medicamento [32].

Antimicrobianos (PPCIRA) que se dirige às unidades de saúde. Tem como objetivos:
garantir o uso adequado de antimicrobianos e a prevenção de resistências a
antimicrobianos; garantir o cumprimento dos programas de vigilância epidemiológica
nacionais; garantir a implementação e funcionamento de um programa local de
assistência à prescrição antibiótica, para atuar em profilaxia e terapêutica de forma a
rever a prescrição de antibióticos, como os carbapenemes e fluoroquinolonas, nas
primeiras horas de terapêutica, com o objetivo de anular o uso de antibióticos em
situações que não sejam indicados ou por uso durante um tempo superior ao
necessário [113].

14.9 Conclusão
Com este poster informativo espero ter conseguido sensibilizar alguns utentes para
este risco à saúde pública, de modo a que reflitam e discutam com o médico o
benefício/risco aquando de uma prescrição de antibiótico, e que não se
automediquem, com restos de antimicrobianos que tenham em casa, em situações que
são na maior parte da vezes completamente desnecessárias. O desenvolvimento deste
projeto também ajudou a relembrar, a mim e aos meus colegas de trabalho, alguns
conceitos que foram úteis no aconselhamento durante o atendimento. No geral fiquei
com a percepção, que a maioria das pessoas, que procedia a leitura do poster, ficavam
espantadas e não tinham uma noção clara da gravidade desta realidade que se vive.
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16. Anexos
Anexo A: Sistema informático da FTS, Sifarma.
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Anexo B: Ficha de registo de entrada de encomendas.
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Anexo C: Requisição psicotrópicos e estupefacientes encomendados.
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Anexo D: Ficha de registo de reclamação.
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Anexo E: Exemplo de uma nota de devolução.
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Anexo F: Receita electrónica.
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Anexo G: Patologias com comparticipações especiais, INFARMED.

	
  

63

Carolina Sousa

Relatório de Estágio Farmácia Comunitária 2015

	
  
Anexo H: Verbete de Identificação de Lote.

VERBETE DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE
2015
Maio

Farmácia: FARMACIA TAVARES DA SILVA
Nº Farmácia: 27006

Carimbo da Farmácia

Entidade: CGD
Pl. Comparticipação: R1

Tipo

Nº Lote
97

1

Nº Ordem Emb.
1

1

Data: 25-06-2015

	
  

Caixa Ger Deposit-SNS

Data Lote
03-05-2015

Nº Receitas Nº Emb.
1

1

Receita nº

Nº Membro

1

cx00002873209

PVP
8,17€
PVP
8,17€

Comp. Utente Comp. Organ Comp. Out. Organ
0,00€

5,15€

3,02€

Comp. Utente Comp. Organ. Comp. Out. Organ
0,00€

3,02€

5,15€

Pág.
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Anexo I: Relação Resumo de Lotes.

RELAÇÃO RESUMO DE LOTES
Farmácia: FARMACIA TAVARES DA SILVA
Nº Farmácia: 27006

MES: Maio
ANO: 2015

Entidade: CGD
Pl. Comparticipação: R1
Tipo
97

Data
03-05-2015

Receitas Embalagens

PVP

Comp. Utente

Comp. Organ. Comp. Out. Org.

1

1

1

8,17€

0,00€

5,15€

3,02€

Totais Globais:

1

1

8,17€

0,00€

5,15€

3,02€

Totais de Página:

1

1

8,17€

0,00€

5,15€

3,02€

Data: 25-06-2015
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Pág.

1

65

Carolina Sousa

Relatório de Estágio Farmácia Comunitária 2015

	
  
Anexo J: Fatura.

Original

registo de entrada na a. n. f.
FACTURA NUM.: E004 / 45
Faturação das dispensas de medicamentos no mês 05/2015

Data de Emissão:

31-05-2015

num. inscrição
na a. n. f.
: 27006

FARMACIA TAVARES DA SILVA
RUA HEROIS DO ULTRAMAR, 1800
VILA NOVA DE GAIA

numero de
contribuinte :

4430-432 VILA NOVA DE GAIA

507732960

ENTIDADE: CGD
MORADA:

Av. João XXI, 63 - Piso 2, Apartado 1795
1000-300 LISBOA

CONTRIB:

501135987
Quantidade de
Lotes
Receitas
1
1

Caixa Ger Deposit-SNS
TOTAIS

1

1

P.V.P

Resumo IVA
IVA

Preço de Venda
ao público

6% .........................

Valor a Pagar
pelos Utentes

8,17€

Valor a Pagar
pela Entidade
5,15€
3,02€

8,17€

3,02€

Comp. Utente
8,17€

5,15€

Comp. Organismo

3,02€

5,15€

São: Cinco euros, quinze cêntimos

Correcção a fazer pela entidade.

Carimbo da Farmácia

Nº de Receitas Devolvidas
Valor Facturado

5,15€

Valor Abatido
Valor a Liquidar
Conferente

__/__/__

__/__/__ Conferente

Z5VG-Processado por programa certificado nº 432/AT
Pág.
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Anexo K: Ficha de produção.
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Continuação
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Anexo L: Rótulo de manipulado.

	
  

73

Carolina Sousa

Relatório de Estágio Farmácia Comunitária 2015

	
  
Anexo M: Panfleto “Hipertensão Arterial”.
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Anexo N: Poster “Resistência aos antibióticos: um risco para a sociedade”.
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1. Introdução
No âmbito do estágio curricular de fim de curso do Mestrado Integrado em Ciências
Farmacêuticas, e por opção de escolha experienciei dois meses de estágio em
Farmácia Hospitalar. Sendo este ramo, completamente diferente de Farmácia
Comunitária, seria uma mais valia contactar com o papel de Farmacêutico Hospitalar
(FH). Considero este estágio curricular de extrema importância pois, é uma
oportunidade de pôr em prática muitos dos conhecimentos adquiridos ao longo do
curso, e também adquirir novos conhecimentos.
Farmácia hospitalar é o conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em
organismos hospitalares ou serviços a eles ligados para colaborar nas funções de
assistência que pertencem a esses organismos e serviços, e promover a ação de
investigação científica e de ensino que lhes couber. Estas atividades exercem-se
através de serviços farmacêuticos, constituindo uma estrutura importante dos
cuidados de saúde dispensados em meio hospitalar. Os Serviços Farmacêuticos
Hospitalares constituem departamentos com autonomia técnica, sem prejuízo de
estarem sujeitos à orientação geral dos órgãos da administração, perante os quais
respondem pelos resultados do seu exercício [1]. Estes têm como responsabilidades:
gestão do medicamento; gestão de outros produtos farmacêuticos; implementação e
monitorização da política de medicamentos, definida no Formulário Hospitalar
Nacional de Medicamentos e pela Comissão de Farmácia e Terapêutica; gestão dos
medicamentos experimentais e dos dispositivos utilizados para sua administração,
gestão da segunda maior rubrica do orçamento dos hospitais [2].
O presente relatório refere o estágio realizado dois meses realizado de Maio a Julho
de 2015, na Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E. em Bragança, em que a FH
Cristina Neto é a Diretora Técnica dos Serviços Farmacêuticos (SF).

2. Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E.
A Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E. (ULSNE) foi criada através do
Decreto-Lei nº 67/2011, de 2 de junho de 2012, por integração do Centro Hospitalar
do Nordeste, E.P.E. e do Agrupamento do Centros de Saúde do Alto Trás-os-Montes
Nordeste, sucedendo-lhes em todos os direitos e obrigações e abrangendo a totalidade
do distrito de Bragança. Assim ficou a representar cerca de um terço da Região do
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Norte. Este modelo de organização visa a consolidação de cuidados de saúde
decorrentes da integração de cuidados de saúde a prestar, nomeadamente através da
criação de um processo clinico único, partilhado entre cuidados de saúde primários,
cuidados hospitalares e cuidados continuados. Pressupõe a possibilidade dos médicos
hospitalares se poderem deslocar aos centros de saúde, proporcionando uma maior
acessibilidade aos utentes, acautelando desta forma a desnecessária afluência ao
hospital. Avaliações que têm sido realizadas demonstram que este é um dos modelos
organizacionais mais adequados de prestação de cuidados de saúde à população,
nomeadamente num território com características muito específicas, caracterizado por
uma população envelhecida e dispersa. É uma região eminentemente rural, a nível
demográfico e social é caracterizado por diminuição da população, como
consequência dos fortes processos emigratórios, envelhecimento da população, a
classe etária com mais de 65 anos representa cerca de 25% da população total, taxa de
natalidade inferior à taxa de mortalidade, ou seja, a taxa de crescimento é negativa em
todos os concelhos do distrito [3,4].
A Unidade Hospitalar de Bragança é constituída por três edifícios, um central e dois
secundários. No edifício principal estão localizados os seguintes serviços: Medicina
Intensiva, Imagiologia, Patologia Clínica, Urgência, Consulta Externa, Bloco
Operatório, Cirurgia Homens e Mulheres, Ortopedia, Pediatria, Neonatologia,
Obstetrícia, Urologia, Medicina Mulheres e Especialidades. Num edifício secundário
está localizado o serviço de Medicina Homens, Nefrologia e Psiquiatria. O terceiro
edifício de localização um pouco distante, em relação ao principal, encontra-se a
Unidade de Doentes de Evolução Prolongada.

3. Serviços Farmacêuticos Hospitalares
Os SF asseguram a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, a eficácia e a
segurança dos medicamentos, integram as equipas de cuidados de saúde e promovem
ações de investigação científica e de ensino, assim têm como funções [2]:
•

A seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos
médicos;

•

O aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos
experimentais e os dispositivos utilizados para a sua administração, bem como
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os demais medicamentos já autorizados, eventualmente necessários ou
complementares à realização dos ensaios clínicos;
•

A produção de medicamentos;

•

A análise de matérias primas e produtos acabados;

•

A distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde;

•

A participação em Comissões Técnicas (Farmácia e Terapêutica, Infecção
Hospitalar, Higiene e outras);

•

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

•

A colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos;

•

A participação nos Ensaios Clínicos;

•

A colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e sua preparação;

•

A Informação de Medicamentos;

•

O desenvolvimento de ações de formação.

3.1 Localização, organização e horário de funcionamento
Na Figura 1 é possível visualizar a organização dos SF da ULSNE, estes situam-se no
piso -1 do edifício central do hospital e o horário de funcionamento é das 9h às 18h,
de segunda a sexta-feira e das 10h às 16h ao sábado, e prevenção 24h, assegurada por
um farmacêutico designado previamente em regime rotativo, no caso de algum
Serviço Clínico (SC) necessitar de algum produto farmacêutico que não tenha em
stock. O ambulatório está em funcionamento de segunda a sexta-feira também das 9h
às 18h. A farmácia possui duas entradas uma que tem acesso direto às cargas e
descargas e outra com acesso para o ambulatório.
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Figura 1: Organização dos SF da ULSNE.

3.2 Recursos humanos
Os recursos humanos são uma componente essencial, uma vez que a adoção de meios
humanos adequados pelos SF, quer em número, quer em qualidade, assume especial
importância na reorganização da farmácia, garantindo boa qualidade nos cuidados de
saúde prestados. A direção é responsabilidade da FH Cristina Neto, sendo a equipa
constituída por:
•

4 Farmacêuticos Hospitalares;

•

3 Técnicos Diagnóstico e Terapêutica (TDT);

•

3 Assistentes Operacionais (AO);

•

1 Administrativo.

3.3 Sistema informático
O sistema informático utilizado é o Glintt HS (Anexo A) que permite a gestão de
encomendas, validação da prescrição, distribuição dos medicamentos, consultar stocks
e validades. Este sistema permite a interação dos vários profissionais de saúde e
consequentemente uma grande eficácia nos serviços prestados.
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4. Gestão de produtos farmacêuticos
A gestão dos produtos farmacêuticos é uma importante função dos SF pois asseguram
o bom uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas condições aos doentes do
hospital. A gestão é feita informaticamente, com atualização automática dos stocks,
obedecendo a critérios gerais [5]:
•

Importância estratégica e terapêutica;

•

Consumos e respetivos efeitos de sazonalidade;

•

Custos económicos associados e possível existência de acordos financeiros.

Na figura 2 é possível visualizar o circuito da gestão de produtos farmacêuticos pelos
SF.

Recepção
• Entrega da medicação
aos SF
• Conferência da
encomenda pelo TDT
Seleção e aquisição
• Registo informático da
• Registo diário da
entrada da medicação
medicação que atinge o
ponto de encomenda
• Defenição da quantidade a
ser encomendada
• Criação da nota de
encomenda

Gestao de stocks
• Controlo da
Armazenamento
medicação
• Princípio first in/ first
existente em stock
out
segundo critérios
• Medicação geral
económicos,
ordenada
financeiros e de
alfabéticamente e
importância
diferenciada em grupos terapêutica
• Medicação sujeita a
condições específicas
são armazenadas em
áreas próprias

Figura 2: Fluxograma do circuito da medicação geral nos SF da ULSNE [5].

4.1 Seleção e aquisição
A seleção de medicamentos para o hospital deve ter por base as necessidades
terapêuticas dos doentes do hospital, a melhoria da qualidade de vida dos doentes e
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critérios fármaco-económicos. Diariamente é registada a medicação que atinge o
ponto de encomenda, cabendo ao farmacêutico responsável a definição das
quantidades a serem adquiridas. A aquisição dos produtos farmacêuticos é realizada
através do sistema informático dos SF em que ficam registados a data, número do
pedido, fornecedor, Denominação Comum Internacional (DCI) dos produtos e
respetivas quantidades, tendo sempre em conta os stocks máximos e mínimos
anteriormente definidos. O suporte documental das aquisições é devidamente
arquivado, durante o período exigido pela legislação. A gestão do stock é da
responsabilidade dos FH, visando sobretudo a adequação dos níveis de medicamentos
e outros produtos farmacêuticos às necessidades diárias dos SC.

4.2 Recepção
Os medicamentos, depois de serem requisitados pelos SF, serão entregues e
recepcionados pelos mesmos. A recepção é feita pelo TDT que assina e confere a nota
de entrega. É feita a conferência qualitativa e quantitativa produtos recepcionados,
confirmando se a guia de remessa/factura corresponde à nota de encomenda, verificase também o estado da encomenda face às condições de transporte, para os diferentes
grupos de medicamentos. A recepção de hemoderivados, estupefacientes e
psicotrópicos é da responsabilidade exclusiva do FH. A administrativa faz o registo de
entrada do produto no Glintt e remete a factura para o serviço financeiro. Por último,
procede-se ao envio dos produtos para armazenamento. Dá-se prioridade aos produtos
de frio, inflamáveis, estupefacientes, psicotrópicos e hemoderivados, uma vez que
devem ser armazenados com a maior rapidez possível [5].

4.3 Armazenamento
O armazenamento é feito pelo AO com a supervisão de um TDT ou FH. Os
parâmetros de temperatura e humidade são monitorizados continuamente e registados,
respeitando esses parâmetros no acondicionamento dos fármacos. Os medicamentos
são arrumados em prateleiras no armazém principal, que está a uma temperatura e
humidade inferior a 25°C e 60% respetivamente [6], estando dispostos de acordo com
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a forma farmacêutica, efeito terapêutico, ordem alfabética e devidamente
identificados por uma etiqueta. Os prazos de validade (PV) dos medicamentos são
devidamente verificados e controlados, por via informática para permitir a sua
rastreabilidade. Os medicamentos deverão ser armazenados segundo o PV,
obedecendo ao princípio first in/ first out [7]. Os psicotrópicos e estupefacientes são
armazenados num cofre de metal com código de acesso. Os produtos de frio são
armazenados na câmara frigorífica com temperatura programada entre os 2 e 8°C com
sistema de controlo e registo [6]. Os inflamáveis em sala isolada dotada de porta
corta-fogo. Sempre que as temperaturas das salas de armazenamento não estejam no
limite programado são enviadas mensagens via telefone para os FH e Serviço de
Instalação e Equipamentos, a fim de se resolver rapidamente o problema.

4.4 Verificação do prazo de validade
A verificação dos PV dos medicamentos é realizada por um FH, este recorre a
listagens informáticas para o controlo mensal ativo desses PV. Também é da
responsabilidade do farmacêutico conhecer condições de devolução ao laboratório e
agir em conformidade, de modo a diminuir o índice de inutilizações. Se o fornecedor
aceitar a devolução os medicamentos serão trocados por créditos, se não aceitar estes
serão destruídos. Ao serem inutilizados dá-se baixa dos medicamentos no sistema
informático e são colocados num contentor vermelho que será transportado para a
central de resíduos por uma equipa de recolha, e posteriormente destruídos por
inceneração [7].

5. Farmacotecnia
Atualmente, são poucos os medicamentos que se produzem nos hospitais, assim as
preparações que se fazem destinam-se essencialmente a doentes individuais e
específicos como fórmulas pediátricas, reembalagem de doses unitárias sólidas,
preparações assépticas e preparações estéreis ou citotóxicas individualizadas. Todos
os processos de farmacotecnia desenvolvidos devem ser alvo de registo e posterior
arquivo, para que possa haver uma garantia de rastreabilidade. Preparações de
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nutrição parentérica e o citotóxicos não são preparados nos SF da ULSNE, pois não
há condições para a preparação de manipulados estéreis.

5.1 Preparação de manipulados não estéreis
A preparação de manipulados permite satisfazer necessidades específicas do doente
uma vez que os produtos farmacêuticos comercializados já têm dosagens e
características fixas que nem sempre são as mais adequadas para determinado doente.
Primeiramente a prescrição é realizada pelo médico e validada pelo farmacêutico.
Devem ser seguidas as boas práticas na preparação de manipulados em farmácia
hospitalar, que constam na Portaria nº 594/2004, de 2 de Junho. Todo o
manuseamento de produtos farmacêuticos deve estar de acordo com as normas
escritas, a preparação manipulados requer procedimentos padronizados, neste caso, a
pessoa que prepara obrigatoriamente utiliza bata, luvas, máscara, touca, desinfecta
com álcool a 70° todo o material que irá ser utilizado na preparação assim como a
banca onde irá ser preparado (Anexo B). Os manipulados são preparados pelo TDT
com a supervisão do FH ou pelo próprio. De seguida preenche-se a ficha de
manipulação (Anexo C), acondiciona-se o manipulado em recipiente adequado e
devidamente rotulado e regista-se sequencialmente na ficha de produção de
manipulados (Anexo D) [8].

5.2 Reembalagem e reetiquetagem
A reembalagem e reetiquetagem de medicamentos em unidose deve ser efectuada de
maneira a assegurar a segurança, a qualidade, a identificação e a dose do
medicamento prescrito. A reembalagem permite a dispensa, pelos SF, do
medicamento na dose prescrita de forma individualizada, não sendo necessária a
manipulação para ser administrada aos doentes, reduzindo o tempo da enfermagem
dispensado na preparação da medicação, os riscos de contaminação do medicamento,
erros de administração e permitindo uma maior economia. Este procedimentos é
realizado pelo TDT, que devidamente equipado, com luvas mascara, touca e bata,
assegura o estado de limpeza dos instrumentos a utilizar (Anexo E). É garantida a
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correta identificação do medicamento reembalado, com o DCI, dose, lote e PV
(Anexo F). O medicamento reembalado deve assegurar a sua utilização segura. A
quantidade de medicamentos reembalados deverá ser inferior ao consumo de 6 meses
e o PV do medicamento reembalado tem de ter em conta o prazo de validade inicial
desse medicamento [9].
Quando não é necessário reembalar a medicação, mas não é possível em cada dose
unitária a perfeita visualização do DCI, dosagem, lote e PV realiza-se apenas a
reetiquetagem (Anexo G) da mesma, para que depois possa ser distribuída de forma
individualizada.

6. Sistemas de distribuição de medicamentos
Os SF são responsáveis pela aquisição, distribuição e controlo de todos os
medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos farmacêuticos, utilizados no
hospital e cuidados de saúde primários, quer para doentes em regime de internamento,
quer em regime ambulatório. A distribuição de medicamentos é o dominador mais
comum e a face mais visível da atividade farmacêutica. São implementadas políticas e
procedimentos conducentes à racionalização da terapêutica. É necessário que o
medicamento após ser prescrito pelo médico e validado pelo farmacêutico, chegue ao
doente nas melhores condições, seja o medicamento prescrito, sem erros de dosagens,
via de administração e outros. Também deve ser assegurada a racionalização da
distribuição e dos custos económicos. Podem se distinguir vários tipos de distribuição
como se constata na Figura 3 [10].
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Figura 3: Representação esquemática dos vários sistemas de distribuição nos SF da ULSNE.

6.1 Distribuição clássica de medicamentos
A distribuição clássica de medicamentos tem como objetivo satisfazer a necessidade
dos diferentes SC de acordo com o histórico de consumo e características do SC. FH
em conjunto com enfermeiro-chefe e diretor do serviço definem stocks máximos e
mínimos fixos para cada medicamento. Desta forma este sistema de distribuição é
realizado de acordo com a periodicidade acordada entre SC e SF, ou quando algum
medicamento atinge o stock mínimo ou ruptura. O papel do FH é sempre importante
na racionalização dos stocks, de forma a promover o uso racional dos medicamentos,
evitando perdas por fim do PV, e por ruptura de stock. Na distribuição clássica, por
vezes, também é feita distribuição individualizada, nomeadamente quando um doente
pertencente a um destes serviços necessita de medicação que não consta no stock,
desta forma podemos afirmar que os vários sistemas de distribuição complementamse.
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6.1.1 Reposição de stock por níveis
Neste sistema de distribuição de medicamentos, há a reposição de stocks nivelados,
previamente definidos pelos farmacêuticos, enfermeiro-chefe e diretor do respectivo
SC, conforme as necessidades específicas do serviço, quer ao nível do armário de
recurso quer ao nível dos soros , antissépticos entre outros. A reposição do stock é
feita de acordo com a periodicidade pré-definida, varia com o serviço em questão. O
enfermeiro-chefe efetua o pedido através do sistema informático, sendo este pedido
validado e dispensado pelo FH ou TDT. O AO realiza o seu transporte até ao SC onde
o enfermeiro confere e de seguida armazena os medicamentos. Este sistema assegura
a reposição de soros, injetáveis de grande volume, antissépticos, pensos, insulina de
todos os SC [10]. Neste tipo de distribuição, também se insere a reposição do armário
de recurso do SC. Os fármacos e suas quantidades são previamente acordados entre o
SC e o SF, sempre que é necessário recorrer ao armário de recurso, o enfermeiro
regista numa folha própria, em que consta, o medicamento, a quantidade, o nome do
doente, cama, data e assinatura do enfermeiro que retiro o medicamento. Sempre que
o SC considera necessário envia essa folha para os SF. O TDT repõe os fármacos
constantes na folha do armário de recurso. O AO entrega no SC e o enfermeiro
armazena medicação no armário.

6.1.2 Reposição de stock no Pyxis®
Pyxis® (Anexo H) é um sistema de dispensa de medicamentos semiautomatizado que
suporta a gestão de medicamentos com segurança e eficiência. Consiste num conjunto
de armários, que contém um computador e várias gavetas com diferentes níveis de
segurança controlados eletronicamente, isto é, geridos por um software em
comunicação com as aplicações informáticas existentes. Na farmácia do hospital
existe um computador ligado aos Pyxiss® onde é feito o controlo dos medicamentos
quanto a quantidade e respetivos PV. O FH é responsável pela reposição deste
sistema, de acordo com os níveis de stock definidos previamente acordados pelo
diretor do SC o e FH, tendo em conta o histórico de consumo do SC. A reposição é
planificada de acordo com as necessidades do serviço, ou caso se verifique que um
stock de segurança foi atingido ou mesmo ruptura de um medicamento.
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Este sistema encontra-se implementado na Triagem, sala de observações da Urgência
e Medicina Intensiva.
Aquando da dispensa do medicamento, o enfermeiro retira o medicamento conforme
a prescrição médica, no caso de não ser utilizado deve ser devolvido ao Pyxis® para
integrar o stock informático.
6.1.3 Cuidados de saúde primários
Os SF são responsáveis pela distribuição de produtos farmacêuticos a todos os
Centros de Saúde e Serviços de Urgência Básica pertencentes à ULSNE. O sistema
usado também é por reposição de stocks nivelados definidos pelos SF de acordo com
o consumo de cada Centro de Saúde. A reposição dos stocks é realizada
maioritariamente mensalmente e previamente calendarizada, o FH através do sistema
informático gera o pedido informático, de acordo com o consumo de cada Centro de
Saúde e prepara o pedido. É feita a transferência informática dos medicamentos para
cada Centro de Saúde, por lote e quantidade de cada produto. O transporte é
assegurado pelo motorista do Serviço de Apoio Geral e Transporte, que recolhe a
medicação, realizando o transporte dentro das condições de segurança recomendadas.
Algum pedido extraordinário de medicamento deverá ser requisitado ao SF com a
devida justificação. Desta forma assegura-se a distribuição de cuidados de saúde
primários,

nomeadamente,

vacinação,

material

de

penso,

antissépticos,

anticonceptivos, reagentes, antibióticos entre outros.

6.2 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU)
Este tipo de distribuição foi concebida com o intuito de melhorar aspectos como a
segurança do circuito do medicamento, o conhecimento do perfil farmacoterapêutico
do doente, diminuir risco de interações, racionalizar a terapêutica, reduzir os
desperdícios e proporcionar mais tempo aos enfermeiros para cuidar do doente. Este
sistema esta programado para assegurar a medicação do doente para 24 horas [10]. Na
Figura 4 está representado o circuito de DIDDU.
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Figura 4: Circuito dos medicamentos em DIDDU nos SF da ULSNE.

A prescrição é realizada pelo médico online e validado informaticamente pelo FH
(Anexo A). O FH valida tendo em conta interações medicamentosas, contraindicações, dosagens adequadas para o paciente, analisando todo o seu perfil
farmacoterapêutico. De seguida, o TDT imprime o mapa terapêutico e mapa de
alteração de acordo com o estipulado (Anexo I), cada mapa contêm o nome do
doente, o número da cama e a sua respetiva medicação prescrita. As gavetas das
malas de dose unitárias (Anexo J) são identificadas com o nome do paciente, número
da cama e SC, normalmente uma mala para um determinado SC. Cada gaveta
correspondente a cada doente e tem várias divisões para separar os medicamentos de
acordo com a via de administração. A preparação destas malas é realizada
manualmente pelos TDT para 24 horas, sendo esta uma função de extrema
responsabilidade, pois devem garantir que não há erros de trocas de medicamentos,
dosagens e/ou vias de administração. O FH procede a uma segunda validação das
malas e por fim o AO é responsável pela entrega das malas nos SC, havendo troca da
mala do dia anterior. Os enfermeiros a medicação proveniente do SF. As malas de
dose unitárias do dia anterior são recolhidas, sendo registadas as devoluções, ou seja,
medicamentos que os doentes não tomaram por determinada razão. À sexta-feira as
malas de alguns SC são preparadas para dois dias e ao sábado as malas dos restantes
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serviços também são preparados para dois dias. Os medicamentos com um padrão de
administração diferente (dias alternados) deverão ser calendarizados pelo médico ou
pelo FH no sistema informático. A medicação não administrada ao utente tem que ser
devolvida nas gavetas correspondentes e volta-se a dar entrada do medicamento no
sistema informático, evitando a criação de stocks paralelos.
Não

são

dispensados

com

este

sistema

de

distribuição

estupefacientes,

hemoderivados, medicamentos que o paciente traz de casa que já faziam parte da sua
medicação diária, soros , injetáveis de grande volume, antissépticos e material de
penso.

6.3 Distribuição de medicamentos em regime ambulatório
A distribuição de medicamentos em ambulatório, oferece uma série de vantagens,
como a redução dos custos e riscos inerentes ao internamento, redução de contração
de infeções em meio hospitalar e a continuação do tratamento em ambiente familiar.
Este sistema de distribuição resulta da necessidade, de um maior controlo e vigilância
de certas patologias crónicas, de assegurar adesão dos pacientes à terapêutica e por
último pelo facto da comparticipação completa de determinados medicamentos se
forem dispensados nos SF. Esta vigilância e controlo, são exigidos pelas
características próprias das patologias, pela potencial carga tóxica dos fármacos
utilizados no seu tratamento e também, muitas vezes, pelo seu valor económico [2]. A
distribuição de medicamentos em regime ambulatório é restrita a algumas doenças
crónicas (Anexo K) [11].
A dispensa de medicamentos em ambulatório situa-se nos SF, que é relativamente
perto das consultas externas do hospital, possui uma entrada direta para o exterior e
tem uma pequena sala de espera. O horário de funcionamento é das 9 às 18 horas de
segunda a sexta-feira. O regime ambulatório possui uma área de armazenamento dos
medicamentos, estando estes a temperatura e humidade controlada, distribuídos por
patologia e dispõe de um balcão de atendimento onde se procede a dispensa e
conversação com os doentes. Na primeira visita à farmácia, o utente deve ser
corretamente esclarecido sobre o processo e monitorização da adesão terapêutica,
notificação dos efeitos adversos, consequências do não cumprimento do plano
terapêutico, não comparência às consultas ou ações em caso de perda dos
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medicamentos ou roubo, neste sentido deve comprometer-se com as condições através
de um documento de responsabilização (Anexo L) [12]. É o FH que efetua a dispensa
de medicamentos, e informa de forma clara o modo de

administração, efeitos

adversos, interações medicamentosas, como conservar o medicamento e esclarecer
qualquer dúvida que o paciente tenha sobre a patologia. O ambulatório possui suporte
do sistema informático, que possibilita a consulta o perfil farmacoterapêutico do
utente em que pode ser consultada a os medicamentos dispensados, diagnóstico, os
médicos responsáveis pela prescrição, sendo sempre assegurada a confidencialidade.
São dispensados medicamentos para as seguintes patologias: Hepatite C, Insuficiência
Renal Crónica, Artrite Reumatoide, Esclerose Múltipla, Esclerose Lateral
Amiotrófica, Hepatite B, Oncologia e cedências especiais devidamente autorizadas
pelo Conselho de Administração, cuja prescrição foi efetuada numa consulta no
ULSNE, com a exceção, a patologia artrite reumatoide que é cedida terapêutica por
consulta privada também.
Também são dispensados em regime ambulatório medicamentos de planeamento
familiar e interrupção voluntária da gravidez.
Aquando da dispensa de medicação procede-se a verificação da receita,
nomeadamente, a validade que é muito importante pois caso esteja perto o doente
deve ser relembrado pelo FH que tem de levantar novas receitas para que não haja
interrupção da terapêutica, identificação do médico e utente, subsistema de saúde,
exigências legais e identificação do medicamento. O doente ou a pessoa que vem
levantar a medicação tem de assinar e registar o seu número do documento de
identificação no verso da receita. Depois de se efetuar a dispensa com o devido
aconselhamento por parte do FH, a receita é carimbada, assinada pelo mesmo, registase a data e número da receita no verso da mesma. Também são preenchidos um
conjunto de dados no Glintt (Anexo M), nomeadamente, nome do médico prescritor,
patologia, medicação respetiva quantidade, a fim de dar saída dos medicamentos
informaticamente.
É de salientar que na dispensa de medicamentos biológicos destinados ao tratamento
de Artrite Reumatoide, Espondilose Anquilosante, Artrite Psoriática, Artrite
Idiopática Juvenil Poliarticular e Psoríse em Placas deve ser preenchido ao abrigo do
Despacho nº 18419/2010, de 2 Dezembro um Registo Mínimo mensal (Anexo N)
[13].
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6.4 Circuitos especiais de distribuição
Existem

medicamentos

que

têm

legislação

específica,

nomeadamente,

estupefacientes, psicotrópicos e hemoderivados. Os primeiros a fim de reduzir a
possibilidade de desvios para vendas ilícitas e controlar a sua administração uma vez
que criam dependência física e psíquica. Desta forma a sua dispensa e distribuição
requer uma série de procedimentos. E os hemoderivados por serem derivados do
sangue, são alvo de controlo de qualidade e vigilância apertada pois a sua origem
pode estar inerente a vários perigos.

6.4.1 Estupefaciente e psicotrópicos
Esta classe de medicamentos, pelo facto de constituir um grupo susceptível de ser
utilizado no fabrico de “droga” e, consequentemente, alvo de tráfico, está ao abrigo de
legislação restrita, pelo que a recepção, armazenamento, cedência e controlo destes
medicamentos em meio hospitalar, é da exclusiva responsabilidade do farmacêutico.
O armazenamento desta classe de medicamentos, nos SF, é realizado num cofre [14].
Pelas razões já referidas anteriormente realizam-se procedimentos na sua dispensa,
em conformidade com a legislação vigente no Decreto-Lei nº 15/1993, de 22 de
Janeiro. Cada SC possui um stock previamente definido entre o enfermeiro-chefe, o
diretor do SC e o FH responsável, assim conforme for necessário e prescrito pelo
médico, são utilizados os que existirem em stock e posteriormente é requisitado à
farmácia através do preenchimento de um formulário (Anexo O). Nesta requisição
vem descrita a substância ativa, o nome do doente, do médico prescritor, a dosagem e
a data. O FH depois de receber a requisição enumera-a, assina, regista a data e faz a
dispensa dos fármacos para o SC, repondo assim o stock. Também é registado
sequencialmente numa folha de registo de estupefacientes todas as dispensas
efetuadas (Anexo P). Posteriormente dá-se a saída no sistema informático da dispensa
correspondente à requisição. Estas requisições são arquivadas na farmácia [15]. De
acordo com a Portaria nº 981/1998, de 8 de Junho, para os SF adquirirem este tipo de
medicamento, o farmacêutico tem de preencher a uma requisição (Anexo Q), tendo
esta de ser carimbada e assinada pela entidade requisitante e fornecedora, e arquivada
pelo período legislado na farmácia [16].
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6.4.2 Hemoderivados
Hemoderivados são medicamentos derivados do plasma humano, deste grupo fazem
parte a albumina, factores de coagulação e imunoglobulinas. Constituem um grupo
diferenciado, sujeitos a um controlo apertado, o INFARMED analisa todos os lotes
destes medicamentos e emite para cada um, Certificados de Autorização de Utilização
de Lote (CAUL) (Anexo R), que acompanham os boletins analíticos (Anexo S) que
constatam a sua qualidade. No certificado está descriminado o número do lote, o
número de unidades correspondente ao lote, o nome comercial, a dose, as substâncias
ativas, o prazo de validade, o número de Autorização de Introdução no Mercado
(AIM) e o laboratório que comercializa o medicamento.
A dispensa, administração e registo destes produtos biológicos deve estar em
conformidade com o Despacho nº 1051/2000 de 14 de Setembro. Desta forma, a
dispensa destes medicamentos é feita através de uma requisição própria (Anexo T) em
que o médico preenche os Quadros A e B, enviando-a posteriormente para os SFH,
onde será preenchido o quadro C pelo farmacêutico e dispensado o hemoderivado de
acordo com a requisição. Neste quadro C da requisição é registada a substância ativa,
quantidade, lote, laboratório de origem, o número de certificado do INFARMED, data
da dispensa, assinatura e enumeração da distribuição [17]. A dispensa é registada
sequencialmente numa folha de registo de distribuição de hemoderivados (Anexo U).
Posteriormente dá-se a saída no sistema informático da dispensa correspondente à
requisição. A requisição é arquivada na farmácia e o duplicado é também arquivado
no respetivo SC. Neste tipo de produtos, todas as embalagens dispensadas são
identificadas com o nome do doente e SC, o que permite um maior controlo, quer na
administração, quer em caso de devolução. Os enfermeiros devem registar as
administrações no duplicado, ficando o mesmo arquivado no processo do doente [18].

6.4.3 Medicamentos extra-formulário
O Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) traduz a escolha
seletiva perante uma larga oferta de medicamentos, esta contém medicamentos
necessários a uma terapêutica adequada à generalidade das situações hospitalares.
Este formulário deve ser utilizado pelos médicos prescritores como forma de
orientação terapêutica. Existem medicamentos que não estão inseridos no formulário
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do hospital, assim a sua dispensa requer o preenchimento de uma justificação (Anexo
V) pelo médico prescritor, posterior validação pelos SF e autorização da
administração do hospital. Também necessitam deste tipo de justificação alguns
produtos farmacêuticos devido ao seu preço elevado, necessitando de autorização para
ser dispensada.

7. Qualidade
Cada vez mais se aposta na qualidade da saúde, e esta não é nada mais, do que um
conjunto de propriedades de um serviço de saúde, que confere aptidão para satisfazer
de uma forma adequada as necessidades dos doentes. Com esta orientação, são
criados procedimentos padronizados, escritos, documentados e regularmente revistos
e atualizados para todas as atividades desenvolvidas nos SF [2]. Em todo o processo
descritivo das várias funções dos SF, foi salientada a particularidade de registar os
procedimentos, assim como o seguimento de manuais. Neste sentido para se garantir a
qualidade dos serviços de saúde os SF realizam auditorias aos carros de emergência,
Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), estupefacientes dos SC,
armários de recurso dos SC e à sala de emergência, sendo esta creditada e também
alvo de auditoria pelo Health Quality System (Kingʹ′ s Fund).

7.1 Auditoria aos carros de emergência
Os SF são responsáveis pela auditoria trimestral aos carros de emergência dos
diferentes SC e é efetuada por um FH trimestralmente. O carro de emergência é uma
estrutura móvel ou transportável que contém um conjunto de equipamentos, fármacos
e outros materiais, indispensáveis para a reanimação cardiorrespiratória. Assim, todo
o seu material e organização são extremamente importantes para ser realizada uma
abordagem ao doente com sucesso [19]. Todos os serviços possuem um carro de
emergência. Na auditoria, o farmacêutico juntamente com o enfermeiro responsável,
verificam todos os medicamentos, nomeadamente quantidades e PV de cada fármaco,
sendo registado num formulário próprio (Anexo W). Após a auditoria o carro é
selado, em que o número do selo é registado no formulário. Cada vez que o carro de
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emergência for utilizado regista-se numa folha que existe no carro a data, hora e
assinatura.

7.2 Auditoria à sala de emergência do serviço de Urgência e à VMER
Como já foi referido anteriormente, a sala de emergência do serviço de Urgência da
ULSNE é creditada, sendo alvo de auditoria anual pelo Health Quality System.
Também os SF são responsáveis por realizar uma auditoria à sala de emergência.
Neste sentido o FH responsável define uma data com o enfermeiro-chefe do serviço
de Urgência, e em conjunto verificam todos os fármacos, incluindo os soros, mais
precisamente se as quantidades correspondem às previamente definidas e o seu PV. O
mesmo procedimento se realiza para a VMER.

8. Política de prescrição de antimicrobianos
Tem sido demonstrada uma relação entre o consumo de classes específicas de
antibióticos e a resistência a essas mesmas classes. O consumo excessivo de
antibióticos levou ao aparecimento de bactérias multirresistentes causadoras de
infeções de tratamento extremamente difícil, podendo levar ao agravamento da saúde
de doentes hospitalizados. A resistência aos antimicrobianos é atualmente uma das
maiores ameaças á saúde pública. Neste contexto foi criado pela Direção-Geral da
Saúde o Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos
Antimicrobianos (PPCIRA) [20]. Esta política foi implementada na ULSNE, o
objectivo principal deste novo programa concentra-se na redução da taxa de infeções
associadas aos cuidados de saúde, hospitalares e da comunidade, assim como da taxa
de microrganismos com resistência a antimicrobianos.
Mais especificamente este programa visa uma vigilância contínua da infeção
hospitalar, do consumo de antibióticos e da incidência de microrganismos
multirresistentes, sendo considerado de carácter urgente a redução do consumo
hospitalar e ambulatório de carbapenemes e quinolonas, respetivamente e o número
de bacteremias a Staphylococcus aureus resistente à meticilina.
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9. Farmacovigilância
O Sistema Nacional de Farmacovigilância é regulamentado, atualmente pelo DecretoLei nº 242/2002 de 5 de Novembro, sendo o INFARMED a entidade responsável pelo
acompanhamento, coordenação e aplicação deste sistema [21]. Farmacovigilância é a
ciência e atividade relacionadas com a detecção, registo, avaliação, compreensão e
prevenção da reações adversas ou de quaisquer outros problemas relacionados com
medicamentos. Visa a melhoria da qualidade e segurança dos medicamentos em
defesa do utente e da saúde pública. Os FH estão integrados neste sistema uma vez
que têm a obrigação de reportar reações adversas ou não esperadas, que ocorram com
o uso dos medicamentos, em especial atenção durante a dispensa em regime
ambulatório. É considerada reação adversa, uma reação nociva e não intencional a um
medicamento, sempre que existe uma suspeita de nexo de causalidade entre a
ocorrência adversa e a utilização do medicamento. Inclui também todas as situações
decorrentes da utilização de um medicamento de acordo com o descrito no Resumo
das Características do Medicamento (RCM) ou folheto informativo. Quando estas
situações acontecem preenche-se um formulário (Anexo X) [22] que é enviado de
imediato para a Unidade de Farmacovigilância do Norte [23] .

10. Conclusão
Considerei de extrema importância a participação neste estágio curricular, no sentido
em que adquiri conhecimentos novos e solidifiquei alguns adquiridos ao longo do
curso de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Tive a possibilidade de
contactar com a maior parte das áreas de farmácia hospitalar, como a gestão de stocks,
os circuitos de distribuição existentes, armazenamento dos medicamentos, informação
do medicamento e preparação de manipulados não estéreis. Também valorizo o
contacto que pude ter com o variados serviços existentes assim com os outros
profissionais de saúde, que desenvolvem atividade no hospital. Concluo que o
presente estágio foi de extrema importância para o conhecimento sobre a realidade da
atividade farmacêutica desenvolvida nesta área de Farmácia Hospitalar.
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12. Anexos
Anexo A: Sistema informático Glintt HS (validação).
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Anexo B: Local de preparação de manipulados não estéreis.
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Anexo C: Exemplo de ficha de manipulação de manipulados não estéreis.
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Anexo D: Folha de registo de preparação de manipulados não estéreis.
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Anexo E: Aparelho de reembalagem de medicamentos.
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Anexo F: Medicamento reembalado.
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Anexo G: Medicamento reetiquetado.
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Anexo H: Pyxis®.
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Anexo I: Exemplo de mapa terapêutico.
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Anexo J: Malas de dose unitária.
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Anexo K: Medicamentos comparticipados em regime ambulatório.
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Anexo L: Termo de responsabilidade.

Anexo 1

Modelo de Termo de Responsabilidade

Eu, ____________________________________________________, portador do C.C./B.I. n.º ____________,
pelo presente declaro ter recebido toda a informação relevante ao uso e à conservação do(s)
medicamento(s) que compõe(m) o meu tratamento e que periodicamente levanto na Unidade de Farmácia de
Ambulatório do hospital _________, responsabilizando-me pela boa utilização do medicamento e por
garantir que os mesmos são transportados e armazenados no domicílio de forma a garantir as
condições de conservação que me foram indicadas. Responsabilizo-me também por qualquer extravio
ou dano causado à medicação enquanto esta estiver ao meu cuidado.

O utente:

M-RE003/001

_______________________________________
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Anexo M: Sistema informático Glintt, dispensa de medicamentos em regime
ambulatório.
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Anexo N: Registo Mínimo mensal da dispensa de produtos biológicos para
tratamento de Artrite Reumatoide, Espondilite Anquilosante, Artrite Psoriática,
Artrite Idiopática Juvenil Poliarticular e Psoríse em Placas.
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Anexo O: Requisição para a dispensa de medicamentos psicotrópicos e
estupefacientes.
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Anexo P: Folha de registo de dispensa de medicamentos psicotrópicos e
estupefacientes.
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Anexo Q: Requisição de aquisição de psicotrópicos e estupefacientes.
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Anexo R: Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL).
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Anexo S: Certificado de análise de um hemoderivado.
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Anexo T: Requisição para a dispensa de medicamentos hemoderivados.
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Anexo U: Folha de registo de dispensa de medicamentos hemoderivados.

	
  

48

Carolina Sousa

Relatório de Estágio Farmácia Hospitalar 2015

	
  
Anexo V: Requisição para a dispensa de medicamentos extra-formulário.
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Anexo W: Formulário de auditoria aos carros de emergência.
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Anexo X: Notificação de suspeita de reações adversas a medicamentos.
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