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Resumo
O plano de estudos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas incluiu a unidade
curricular “Estágio”, onde os alunos, de forma a concluir a formação académica, devem realizar
um estágio em farmácia comunitária durante um período mínimo de três meses.
O estágio curricular possibilita o primeiro contato com o mundo profissional
farmacêutico e permite ao aluno fortalecer os conhecimentos académicos adquiridos e adquirir
aptidões para posteriormente exercer uma boa prática farmacêutica.
No período de estágio o aluno fica em contacto com todas as atividades exercidas na
farmácia comunitária, dando principal destaque à dispensa de medicamentos e à informação e
aconselhamento aos utentes sobre assuntos como a automedicação, mas também em outras áreas
como farmacovigilância, medição de parâmetros de autocuidado e rastreio.
Este relatório tem como objetivo descrever os conhecimentos adquiridos e
desenvolvidos ao longo destes quatro meses de estágio realizado na Farmácia Cabanelas, sob a
orientação das Doutoras Daniela Cabanelas e Sónia Viana.
Pretende-se assim caraterizar as atividades e o funcionamento da farmácia comunitária,
bem como o papel do farmacêutico neste contexto. Assim como, descrever as atividades
desenvolvidas e aprofundar de forma científica temas que despertaram interesse durante este
período, relatando os projetos desenvolvidos em parceria com a farmácia no âmbito deste
estágio.
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Parte 1
1. Organização do espaço físico e funcional da farmácia

1.1.

Horário de funcionamento

Tal como estipulado no Decreto de Lei nº 53/2007, de 8 de março, o horário de
funcionamento da Farmácia está afixado na porta principal, de modo perfeitamente visível [1].
A Farmácia Cabanelas, encontra-se aberta ao público todos os dias da semana, das 8:30h às
22h. Efetua turnos em serviço permanente, à noite os utentes são atendidos através de um transfer,
após tocarem à campainha e falarem com o profissional de serviço.

1.2.

Perfil dos utentes

As pessoas que frequentam a farmácia mostram uma grande heterogeneidade, quer na faixa
etária quer na classe socioeconómica. Uma grande parte dos utentes frequenta a farmácia
regularmente, tornando-se clientes habituais, sendo que a maioria deles são idosos ou doentes
crónicos. A farmácia também é frequentada por um elevado número de imigrantes.

1.3.

Espaço físico interior

1.3.1.

Zona de Atendimento ao Público (ZAP)

A Farmácia Cabanelas tem uma ZAP muito ampla, bem iluminada, dispõe de quatro postos
de atendimento que estão equipados com material informático adequado ao atendimento dos
utentes e um terminal multibanco. Até à zona de atendimento o cliente atravessa uma zona com
expositores de vários produtos, que se encontram separados de acordo com a sua marca, gama ou
ação terapêutica.
Atrás do balcão existem gavetas onde se encontram os produtos de venda livre com maior
saída, e também Medicamento Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), como por exemplo:
antiácidos, antigripais, laxantes. Há também várias prateleiras onde estão expostos produtos com
maior incidência sazonal, tais como xaropes, pastilhas para a garganta, multivitamínicos e produtos
de emagrecimento. Nestas prateleiras encontram-se ainda os produtos para o tratamento capilar,
como shampoos e ampolas, também nestas prateleiras se encontram produtos com baixa rotação,
que ficam assim mais à vista do utente, dando assim possibilidade deste se interessa por algum
produto aumentando assim a sua rotação.
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1.3.2.

Gabinete de Atendimento Personalizado (GAP)

O GAP é um espaço reservado, onde o utente pode beneficiar de privacidade. Neste gabinete
fazem-se medições de vários parâmetros bioquímicos, tais como, colesterol, tensão arterial, ácido
úrico, administração de vacinas e injetáveis não incluídos no Plano Nacional de Vacinação,
limpeza de feridas ligeiras e curativos de menores dimensões.
Este espaço pode também ser utilizado em alguma situação que o doente deseje falar em
particular com o farmacêutico.

1.3.3.

Armazém

O armazém é o local de armazenamento de medicamentos e de produtos excedentes que não
tem espaço nos locais destinados ao seu stock ativo, esses produtos são armazenados de acordo
com o seu laboratório e com a sua utilidade, por exemplo leites, produtos de dermocosmética,
dispositivos médicos e estão todos arrumados por ordem alfabética.
O armazém é também o local destinado à receção de encomendas e onde estas são conferidas.
É também onde se encontra guardado o material de escritório, nomeadamente faturas
originais, notas de crédito, notas de devolução, entre outros, todos os documentos se encontram nos
seus respetivos dossiês arrumados em armários.

1.3.4.

Laboratório

De acordo com o documento publicado pelo INFARMED, I.P. a Farmácia Cabanelas
apresenta os requisitos necessários à produção de Medicamentos Manipulados (MM) [2,3].
No laboratório encontram-se diversas Matérias-Primas (MP) utilizadas na preparação de
alguns manipulados, tudo devidamente rotulado e armazenado.
Este espaço está equipado de um sistema de ventilação que controla as condições de
temperatura e humidade, existe ainda uma bancada de trabalho cujas superfícies são lisas e de fácil
limpeza. [2]
Também no laboratório se encontram algumas fontes bibliográficas extra como o
Formulário Galénico Português.

1.4.

Biblioteca e fontes de informação

O mundo farmacêutico está em constante evolução, como tal os profissionais de farmácia
devem estar sempre atualizados sobre descobertas científicas e evoluções na área da saúde. Existe
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na Farmácia Cabanelas um conjunto de publicações obrigatórias que constam na Deliberação nº
414/CD/2007 [4]

1.5.

Recursos humanos

A farmácia Cabanelas é constituída por sete elementos, que são:


Carlos Cabanelas – Proprietário



Daniela Cabanelas – Diretora Técnica



Sónia Viana - Farmacêutica substituta



Miguel Ferraz – Auxiliar de Farmácia



Isabel Barros - Auxiliar de Farmácia



Fátima Queirós - Auxiliar de Farmácia



Céu Braga - Secretária

2. Gestão de stocks

Uma gestão de stocks correta é essencial em todas as farmácias e para isso é fundamental uma
a análise do consumo diário, mensal e anual dos produtos, a sua variação sazonal e ainda o
histórico de vendas.
Na gestão dos stocks da farmácia o sistema informático desempenha um papel fundamental,
porque tem registo dos produtos existentes, assim sendo o farmacêutico sabe sempre quando
necessita de encomendar os produtos em falta, podendo evitar ruturas de stock e também o excesso
de produtos, ambos os casos contribuem para um desequilíbrio no funcionamento da farmácia.

2.1.

Fornecedores

A farmácia pode adquirir os seus produtos através dos armazenistas ou então dos próprios
laboratórios, neste segundo caso em contato com os delegados de informação médica. A vantagem
deste processo de compra deve-se ao facto condições de pagamento poderem ser mais vantajosas
para a farmácia e ainda pode ter as bonificações dos produtos.
No que diz respeito aos distribuidores grossistas são selecionados tendo em conta um leque de
características que permita a farmácia adquirir certas vantagens, como por exemplo a confiança, as
bonificações, rapidez de entrega, horários e frequência de entregas diárias, facilidade de pagamento
e de devolução de produtos, entre outros. No que diz respeito aos armazenistas a Farmácia
Cabanelas trabalha com a OCP, Cooprofar e a Cofanor.
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2.2.

Realização, conferência e receção de encomendas

Os stocks dos produtos de uma farmácia são uma parte muito importante do seu
funcionamento, por isso é importante manter sempre os stocks da farmácia em níveis que
correspondam às vendas dos produtos, estes são todos visíveis no sistema informático Sifarma
2000, assim evita-se sempre problemas como as ruturas de stock ou o excesso deste.
Na Farmácia Cabanelas as encomendas são sempre efetuadas diariamente a todos os
fornecedores via telefone, duas vezes. Apesar destas encomendas diárias, é usual existirem pedidos
inesperados de clientes de produtos inexistentes em stock, isto implica contatar o armazenista para
pedir um determinado produto.
As encomendas efetuadas ao laboratório, o delegado de informação médica deixa a nota de
encomenda na farmácia, nestes casos os produtos encomendados podem ser enviados pelos
laboratórios ou então através dos armazenistas.
Diariamente, as encomendas dão entrada na Farmácia de acordo com os horários
estabelecidos pelos diferentes distribuidores.
As encomendas são entregues nos contentores específicos, e fazem-se acompanhar da
respetiva fatura (Anexo I), com um documento original e um duplicado, no caso do original é
arquivado e o duplicado é utilizado para conferir e rececionar a encomenda.
A fatura contém a listagem dos produtos por ordem alfabética, com o respetivo código e
nome comercial, o número de unidades pedidas e enviadas, bem como o preço unitário, o Preço de
Venda à Farmácia (PVF), Preço de Venda ao Publico (PVP) e o Imposto de Valor Acrescentado
(IVA) aplicado a cada produto. Se existir um produto que por algum motivo não foi enviado a
fatura apresenta o motivo respetivo, tal como, esgotado, em falta, retirado do mercado ou
descontinuado.
No caso dos psicotrópicos e estupefacientes, para além de constarem na fatura, ainda vêm
acompanhados de uma Guia de Requisição com um documento original e duplicado, em que o
original é arquivado na farmácia e o duplicado é enviado para o fornecedor, após serem datados,
assinados e carimbados, pela DT.
Após conferir toda a encomenda, verificando se o número de embalagens enviadas está
correto, se os preços da embalagem correspondem aos da fatura e arrumar os produtos de frio no
frigorífico, introduz- se a encomenda no sistema. Como todas as encomendas diárias são feitas por
telefone, tem de ser criada uma encomenda manual. Neste caso todos os produtos são introduzidos
no sistema pelo seu respetivo código, incluindo o número de unidades recebidas do produto bem
como o PVF e a respetiva margem de lucro estabelecida no caso dos produtos de venda livre.
As encomendas que são efetuadas aos delegados de informação médica são introduzidas no
Sifarma 2000 também de forma manual, após a sua receção e emissão da respetiva fatura.

4

Relatório Farmácia Comunitária

3. Marcação de preços

O PVP de um medicamento é originado através do preço de venda ao armazenista, da
margem de comercialização do distribuidor grossista, da margem de comercialização do retalhista,
da taxa sobre a comercialização dos medicamentos e do IVA [5].
A maioria dos medicamentos tem o PVP estipulado e na embalagem marcado, contudo é
preciso confirmar se esse valor corresponde ao do sistema informático e também ao da fatura, e,
caso esteja errado, procede-se à sua alteração.
Existe um conjunto de produtos vendidos na Farmácia que não possui PVP estipulado, como
os MNSRM não comparticipados, dos produtos de cosmética, de puericultura, homeopáticos ou
dietéticos. O PVP destes produtos é calculado tendo em conta o PVF, a margem de lucro da
Farmácia e o IVA que pesa sobre eles. Este PVP é depois transformado em etiqueta e colocado no
respetivo produto, nas etiquetas é visível o nome do produto, o preço o código de barras, bem como
o IVA aplicado ao produto.

4. Armazenamento

O armazenamento dos produtos deve ser efetuado de modo a garantir as condições necessárias
de temperatura, luz e humidade, tudo isto tem de ser feito de acordo com as Boas Práticas de
Farmácia.
Na Farmácia Cabanelas o armazenamento dos produtos é efetuado logo em seguida da receção
das encomendas, sendo que os produtos termossensíveis (armazenados no frigorífico 2ºC-8ºC) são
separados dos restantes.
Qualquer produto deve ser armazenado nas respetivas condições, deve estar corretamente
identificado pela Denominação Comum Internacional (DCI), nome comercial, dosagem, forma
farmacêutica e respetivo código de barras.
Os medicamentos como colírios, gotas nasais, orais sólidos, injetáveis, pomadas estão
armazenados em gavetas rolantes fora do alcance dos utentes.
Estes produtos farmacêuticos são armazenados segundo o método First Expired, First Out
(FEFO) e First In, First Out (FIFO).
O FEFO, pressupõe que os produtos com um prazo de validade inferior sejam os primeiros a
ser dispensados. A aplicação deste conceito evita ou minimiza as devoluções aos fornecedores.
O FIFO, também é um conceito importante a ser aplicado, este princípio defende que os
produtos que deram entrada há mais tempo na Farmácia sejam os primeiros a sair, se este conceito
não for aplicado, a farmácia em caso de alteração de preço pode ficar prejudicada.
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5. Controlo de prazos de validade

Prazo de validade consiste no período durante o qual um determinado medicamento se pode
considerar estável. [6]
Na Farmácia Cabanelas o controlo de prazos de validade é um procedimento regular, que não
deve ser exclusivamente feito durante a receção das encomendas. Este procedimento é de extrema
importância porque permite saber quais os produtos que devem ser vendidos em primeiro lugar e
evita assim que estes ultrapassem o prazo de validade.
No final de cada mês emite-se no programa Sifarma 2000 uma listagem dos produtos que se
encontram com um prazo de validade curto, esses produtos são então destacados dos restantes e se
não forem vendidos são devolvidos ao fornecedor. Se este não aceitar os produtos a farmácia fica
com prejuízo.
Se a informação do sistema informático estiver errada é corrigida.

6. Devolução de produtos

Existem determinadas situações na farmácia em que é necessário proceder à devolução de
certos produtos. Dentro dessas situações existem produtos que se encontram com o prazo de
validade expirado ou reduzido, deteriorados, troca do produto quer por parte da farmácia ou do
fornecedor no envio ou no pedido, alterações de preços, embalagem danificada, entre outros.
Nestes casos criam-se notas de devolução (Anexo II), em triplicado, que são devidamente
assinadas e carimbadas, em que uma delas fica para a farmácia, e as restantes são enviadas para os
fornecedores com os respetivos produtos devolvidos.
Depois disto, a regularização da devolução pode ocorrer de três maneiras diferentes, o
distribuidor aceita o produto e envia uma nota de crédito à farmácia, o produto é trocado por outro
ou ainda há a possibilidade do fornecedor não aceitar o produto envia-o para a farmácia, sendo
assim, este passa a ser denominado “quebra”, sendo contabilizado como um prejuízo para a
farmácia.

7. Fecho do mês

O fecho do dia e efetuado após o encerramento da farmácia procede-se à recolha do dinheiro
em caixa e à contagem e soma do dinheiro recebido através do terminal de multibanco.
Quanto ao final do mês, é executado o mesmo procedimento do final do dia, mas é feito
também o fecho e a faturação dos lotes individualmente, neste processo é impresso um verbete
(Anexo III) e várias notas de faturação sendo tudo devidamente carimbado, assinado e enviado às
respetivas entidades juntamente com os respetivos lotes.
6

Relatório Farmácia Comunitária

8. Dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde

Na farmácia comunitária a principal responsabilidade do farmacêutico é o ato da dispensa de
medicamentos. Este ato não se resume apenas à entrega do medicamento ao doente, este tem de ser
aconselhado quanto aos efeitos dos medicamentos bem como ao uso racional destes, sempre
incentivando um estilo de vida saudável. [7]
Dentro dos medicamentos disponíveis na farmácia existem duas categorias: os Medicamentos
Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e os Medicamentos Não Sujeitos a Receita médica (MNSRM),
segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto [8].

8.1.

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM)

Um MSRM é aquele que só pode ser dispensado ao utente mediante a apresentação da receita
prescrita por um profissional de saúde devidamente habilitado. De acordo com o Decreto de Lei n.º
176/2006, de 30 de agosto [8], os MSRM são medicamentos que:


Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo
quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica;



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



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



Destinem-se a ser administrados por via parentérica.

Na dispensa de MSRM o farmacêutico precisa de avaliar se a prescrição médica se encontra
válida e em cumprimento de todas as regras e deve fornecer ao utente toda a informação
indispensável ao uso correto dos medicamentos.
Os MSRM podem ainda ser classificados como [8]:


Medicamentos de receita médica renovável;



Medicamentos de receita médica especial, onde se incluem os estupefacientes e

psicotrópicos;


Medicamentos de receita médica restrita,

8.1.1.

Receita Médica (RM)

A Receita Médica é um documento que contém informação sobre o utente, com referência do
regime especial se aplicável, o médico prescritor com a sua assinatura, o local de prescrição, o
medicamento prescrito, apresenta também um prazo de validade e o número respetivo.
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O farmacêutico deve analisar a RM, tendo em conta a terapêutica prescrita, de modo a que a
saúde do utente não seja lesada.
Muitas alterações têm vindo a ser feitas na legislação das receitas médicas nos últimos anos.
Hoje em dia, cada receita médica pode ter prescritos até quatro medicamentos diferentes, estando a
receita limitada a quatro embalagens ou até duas embalagens do mesmo medicamento, com exeção
do medicamento se apresentar sob a forma unitária (uma unidade de forma farmacêutica na
dosagem média usual para uma administração) podendo ser prescritas até quatro embalagens [9].
Atualmente, praticamente todas as receitas médicas são eletrónicas (anexo IV). No entanto,
continua a ser possível elaborar receitas manualmente (anexo V), desde que esteja presente a
menção de exceção, que pode ser, falência do sistema informático, inadaptação fundamentada do
prescritor, prescrição ao domicílio e quando o prescritor está limitado a quarenta RM por mês. [10]
Numa receita médica eletrónica a prescrição de medicamentos deve ser por denominação
comercial do medicamento, (DCI) forma farmacêutica, apresentação, dosagem e posologia. A
prescrição médica pode incluir a DCI se não existir medicamento genérico e apenas o de marca ou
se o prescritor justificar o medicamento prescrito. Entre as justificações encontram-se as seguintes:


Exceção a - Margem ou índice terapêutico estreito,



Exceção b - Em casos de intolerância ou reação adversa prévia a um medicamento com o
mesmo princípio ativo que se devidamente reportada ao INFARMED,



Exceção c - No caso de o tratamento ter uma duração superior a 28 dias.
Se na receita médica constar a exceção a ou a exceção b o utente não pode optar por outro

medicamento, no entanto, se a receita apresentar a exceção c o utente pode optar por outro
medicamento desde que o PVP deste seja igual ao inferior ao medicamento prescrito pelo médico.
[9,10]
No que toca ao prazo de validade da receita médica, existem duas opções, pode ser de trinta
dias ou seis meses a contar da data de emissão, no caso desta última existem três vias, o que não
acontece nas receitas mensais que só apresentam uma via.
No caso dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, não podem constar em receitas
com outros medicamentos, o mesmo acontece com produtos incluídos no Protocolo de Diabetes
Mellitus (tiras e agulhas para os glicosímetros), uma vez que serão faturados ao organismo
específico: DS.

8.1.2.

Medicamentos genéricos

Um medicamento genérico é um medicamento com a mesma substância ativa, forma
farmacêutica, dosagem e com a mesma indicação terapêutica que o medicamento original, de
marca, que serviu de referência. [5] Assim sendo, como o laboratório não tem os gastos da
descoberta da substância ativa este torna-se menos dispendioso.
8
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A farmácia deve ter sempre disponíveis pelo menos três dos genéricos mais baratos, devendo
sempre informar o utente sobre qual o genérico mais barato em stock e perguntar se este quer optar
por escolher um medicamento genérico.

8.1.3.

Organismos e regimes de comparticipação

A comparticipação é a fração do preço de um MSRM que é financiada pelo Sistema Nacional
de Saúde (SNS) ou outras entidades, através de acordos estabelecidos. Há ainda casos em que o
doente beneficia de uma complementaridade, isto é, uma dupla comparticipação repartida por dois
organismos. Durante a dispensa, os utentes pagam apenas a parte que lhes compete do respetivo
preço dos medicamentos, estando as Farmácias a assumir o valor da comparticipação, que é
devolvido posteriormente pelo SNS e pelas entidades, após o fecho do mês e respetivo envio das
receitas para as entidades.
O SNS surge como o principal organismo comparticipador, de onde fazem parte todos
os serviços e entidades públicas prestadoras de cuidado de saúde, todos os cidadãos portugueses
exercem direito sobre ele.
O Estado comparticipa uma percentagem do PVP dos medicamentos, de acordo com a
classificação farmacoterapêutica, onde existem diversos escalões: o escalão A tem uma
comparticipação de 90%, o escalão B com uma comparticipação de 69%, o escalão C tem uma
comparticipação de 37% e o escalão D representa uma comparticipação de 15% [11,12].
A circular normativa nº13, de 14 de março de 2013, veio alargar o “Regime geral das
comparticipações do Estado no preço dos medicamentos”, passando a englobar os beneficiários da
Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas (ADM), do Sistema de Assistência na
doença da Polícia de Segurança Pública (SAD PSP) e Guarda Nacional Republicana (SAD GNR do
qual já faziam parte, o SNS e para a Direção-Geral da Proteção Social aos Trabalhadores em
Funções Públicas (ADSE) [13].
Os regimes especiais de comparticipação englobam a comparticipação em função do
beneficiário e a comparticipação em função das patologias ou de grupos especiais de utentes. A
comparticipação em função do beneficiário, como no caso dos pensionistas, é integrada no escalão
A aumenta 5% e nos restantes escalões 15% . Para que o farmacêutico reconheça este caso na
receita médica, junto dos dados do utente, a letra “R” e caso seja manual deve constar uma vinheta
verde e/ou a letra “R”.
Existem outros casos de regimes de comparticipação, como os trabalhadores migrantes e os
protocolos de Diabetes Mellitus (DM). Há também complementaridades à comparticipação
efetuada pelo Estado, que aumentam o valor da comparticipação do medicamento. São exemplos
de complementaridade o cartão de saúde Médis®, trabalhadores da PT ou EDP.[10]
Em casos de complementaridade tem de se tirar uma cópia da RM, assim como uma
9
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cópia do cartão do serviço de saúde. A RM original é destinada à comparticipação pelo SNS,
enquanto a cópia da RM destina-se à comparticipação referente à entidade respetiva de
complementaridade, nesta última deve ser colocada a cópia do cartão do serviço de saúde do
utente.

8.1.4.

Procedimento a seguir na dispensa de medicamentos

No processo da dispensa de medicamentos confere-se a RM minuciosamente de forma a
evitar RM inválidas, para tal verifica-se a existência do número da receita, o local de prescrição, a
identificação do médico prescritor, a identificação do utente, identificação da entidade financeira
responsável e do regime especial de comparticipação, data e assinatura do médico.
Na ausência de especificações do número de embalagens, dimensão ou dosagem, dispensase a de menor tamanho e dose disponível no mercado. No que toca a prescrições por DCI o
farmacêutico deve dispensar o medicamento que o utente escolhe, se o utente não mostrar
preferência deve ser dispensado o medicamento de menor preço de entre os cinco mais baratos do
Grupo Homogéneo (GH).
Como o ato de dispensa não incluí só a venda do medicamento, durante este processo o
farmacêutico deve também avaliar se a medicação se adequa ao utente e prestar informações quer
escritas (posologia, duração do tratamento) quer verbais, (reforço da adesão à terapêutica,
completar informação escrita, referir as condições de armazenamento) ao utente esclarecendo todas
as suas dúvidas sobre a medicação

8.1.5.

Processamento do receituário e faturação

Após a dispensa de medicamentos é efetuada a verificação das receitas médicas, com o intuito
de averiguar se estas se encontram em conformidade com as especificações. Como tal, é necessário
ao longo do dia agrupar as receitas de acordo com o lote a que pertencem e por ordem numérica
(cada lote tem 30 receitas), na Farmácia Cabanelas existe uma pessoa responsável só pela parte do
processamento e faturação do receituário, então esta tarefa encontra-se ao cargo dela.
Depois de organizar as receitas elas são então conferidas, e por vezes são encontrados erros,
que podem ser a falta da assinatura do médico prescritor, a falta no número de utente, a
ultrapassagem do prazo de validade, e a dispensa de um produto com o laboratório, dosagem, ou
forma farmacêutica diferentes das prescritas, se isto acontecer as receitas devem ser corrigidas.
Quando os lotes estão completos, é emitido o verbete de identificação do lote, com a seguinte
informação [13]:


Entidade: organismo – código informático, nome e sigla;



Nome da farmácia e respetivo código da Associação Nacional das Farmácias (ANF);
10

Relatório Farmácia Comunitária



Mês e ano;



Código tipo e número sequencial do lote;



Quantidade de receitas e produtos;



Valor total do lote correspondente a PVP, preço a pagar pelos utentes e comparticipação
do organismo.

Cada verbete é carimbado e assinado e colocado junto com o respetivo lote, para que no final
do mês se possa proceder à faturação das receitas e estas sejam então enviadas às respetivas
entidades. As receitas do SNS vão para a Administração Central do Sistema de Saúde – Centro de
Conferência de Faturas (ACSS-CCF), até ao dia 5 do mês seguinte, e as restantes para a Associação
Nacional de Farmácias (ANF), até ao dia 10 do mês seguinte, à qual compete a função
intermediária entre a farmácia e os restantes organismos. [13]
Os organismos responsáveis pela comparticipação dos medicamentos podem recusar
determinadas receitas devido a diversos tipos irregularidades. Nestes casos, as receitas são
devolvidas à Farmácia que, caso seja possível, corrigirá o erro em questão, se não for possível a
farmácia fica com prejuízo.

9. Medicamentos e outros produtos farmacêuticos

9.1. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes (MPE)

A aquisição, prescrição e dispensa de psicotrópicos e estupefacientes é regulamentada pelo
Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro [14], posterior Decreto Regulamentar nº 61/94, de 12 de
outubro [15] e ainda o DL nº 18/2009, de 11 de maio [16]. Segundo a Portaria n.º 137-A/2012, de
11 de maio [9], na receita destes medicamentos não pode constar prescritos outros medicamentos

9.1.1. Aquisição e dispensa

A aquisição de MPE é realizada de igual forma que os restantes medicamentos. Quando os
MPE chegam à farmácia são acompanhados de uma fatura e o distribuidor envia uma requisição
(Anexo), em duplicado, dos MPE que se encontram faturados. As requisições são posteriormente
datadas, assinadas e carimbadas, pela DT, em seguida envia-se o duplicado ao fornecedor e
arquiva-se o original na farmácia durante 3 anos.
No ato de dispensa de MPE, uma vez introduzido o medicamento no sistema informático

Sifarma 2000, este requer o preenchimento de um formulário. Neste formulário consta a
identificação do médico, do utente e do adquirente (próprio utente ou outro adquirente, no qual
se devem colocar os dados biográficos). No fim da dispensa são emitidos dois documentos a
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fatura/recibo e um “documento de psicotrópicos”, que é devidamente acondicionado na
farmácia juntamente com a fotocópia da receita, durante 3 anos.
Trimestralmente, é enviado ao INFARMED, um controlo informático com todas as entradas e
saídas destes medicamentos. São impressas as listagens, que são devidamente assinadas e
carimbadas pela diretora técnica.
Todos os anos, até ao dia 31 de janeiro, é enviado ao INFARMED o balanço anual dos MPE,
relativo ao ano anterior.

9.2. Medicamentos manipulados (MM)

Existem situações em que há necessidade dos farmacêuticos ou os técnicos de farmácia
procederem à elaboração de medicamentos manipulados, como por exemplo, quando o fármaco
pretendido já não é comercializado, quando a dosagem pretendida não se encontra comercializada
ou quando é necessário a associação de duas ou mais substâncias que não existe no mercado.
Podemos encontrar dois tipos de medicamentos manipulados, os preparados oficinais e as
fórmulas magistrais. Os preparados oficinais são preparados segundo as indicações de uma
farmacopeia ou de um formulário, enquanto as fórmulas magistrais são preparadas de acordo com
uma RM prescrita por um médico para um doente específico. [8]
Os medicamentos manipulados são preparados de acordo com com o Decreto-lei n.º 95/2004, de
22 de abril, o INFARMED, I.P. que é responsável por assegurar o cumprimento das Boas Práticas
de Fabrico, a importação, a reembalagem e distribuição de matérias-primas [8], [17].
Durante a preparação dos MM é necessário preencher a “Ficha de Preparação” onde se deve
indicar o nome da fórmula, todas as informações sobre as matérias-primas usadas, o método de
preparação, as caraterísticas organoléticas, as quantidades do produto acabado, forma de
conservação, acondicionamento, prazo de validade e preço do manipulado segundo o regime geral
de preços. Posteriormente o farmacêutico verifica se o medicamento manipulado se encontra de
acordo com as características indicadas na ficha de preparação, esta é depois verificada pelo
farmacêutico responsável e assinada, onde uma cópia da ficha segue com o manipulado, e o
original é arquivado na farmácia.
O cálculo do preço (Anexo VI) é feito posteriormente, tendo em conta a fórmula do cálculo do
preço estipulada para este tipo de formulações e esta consta da ficha de preparação do manipulado,
de acordo com o Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril [17].O preço do medicamento é calculado
de acordo com a fórmula inscrita na Portaria 769/2004 de 1 de julho, que estabelece o cálculo do
preço de venda ao público dos MM por parte das farmácias: PVP= (Valor dos honorários + Valor
das matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem) x 1,3, acrescido do valor de IVA à taxa
em vigor. [18].
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9.3. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM)/Automedicação
MNSRM são os que não estão de acordo com as condições exigidas no Decreto-Lei n.º
176/2006, de 30 de agosto. [19]
Estes medicamentos podem ser facilmente adquiridos, neste caso, o profissional da farmácia
tem de ter especial atenção durante a dispensa.
Em casos de automedicação o farmacêutico como promotor da saúde pública, tem de dar
indicações e informações relativas à posologia, duração do tratamento, conservação do
medicamento, possíveis interações com outros medicamentos, ou então indicar ao utente outros
medicamentos que possam estar mais indicados à situação em causa e até mesmo aconselhar a ida
ao médico, se assim achar necessário. É então importante estabelecer um diálogo com o utente, de
forma a recolher toda a informação necessária, tal como, sintomas, frequência, recorrência,
existência de outras patologias e a toma de medicação crónica, para assim tomar a decisão mais
acertada.

9.4.

Medicamentos homeopáticos e fitoterápicos

Os medicamentos homeopáticos são obtidos através de diluições, estes produtos tem uma base
natural, não é tóxico e pode ser utilizado em terapêuticas prolongadas.
Já os medicamentos fitoterápicos são baseados em matérias-primas vegetais, no Estatuto do
Medicamento é possível encontrar a definição, tratando-se pois de 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 [8].

Os produtos homeopáticos e fitoterápicos normalmente são os que atuam nos diferentes
tipos de tosse, os laxantes, chás medicinais, e também uma variedade de cápsulas usadas em
diferentes funções como por exemplo proteção cardiovascular, problemas digestivos, urinários
e nervosos, exemplos destes dois tipos de medicamentos vendidos na Farmácia Cabanelas são
Arkocápsulas® e Oscillococcinum® .
9.5. Produtos de dermofarmácia e cosmética
Segundo o Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de setembro [20], todos os produtos cosméticos
devem obedecer à seguinte definição: 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 finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto,
proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais.
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O farmacêutico tem um papel muito importante na venda destes produtos, no aconselhamento
dos utentes sobre estes, saber distinguir se a situação necessita de aconselhamento médico, sendo
que, para isso é feita uma avaliação da pele doente, sinais e sintomas que apresenta, idade entre
outros fatores.
Na Farmácia Cabanelas estes produto estão expostos na ZAP, separados de acordo com a sua
utilidade e marca. Podemos encontrar produtos como cremes hidratantes, antirrugas,

desodorizantes, protetores solares, loções de corpo, leites de limpeza, champôs, produtos de
cosmética para bebés entre outros.
Na Farmácia Cabanelas existem várias linhas de dermocosmética: Caudalie ®,Lierac®, La
Roche Posay®, Vichy®, Avéne®, Uriage®, ISDIN®, Klorane®,Mustela®, entre outros.

9.6. Dispositivos médicos (DM)
Os DM constituem qualquer tipo de equipamento destinado a ser usado em seres humanos para
fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou de uma
deficiência, para estudo, substituição ou alteração da anatomia e controlo de conceção. Este tipo de
produtos farmacêuticos são regidos por legislação própria, a sua definição consta no Decreto-Lei nº
145/2009. [21]

Na Farmácia Cabanelas, existe uma grande variedade deste tipo de produtos: dispositivos
utilizados para suporte externo do paciente (canadianas, muletas, e andarilhos), dispositivos
ortopédicos (meias, pulsos, joelheiras elásticas), dispositivos ativos de medição (termómetro,
medidores de tensão), dispositivos não invasivos que contactam com pele lesada (ligaduras e
pensos), recipientes esterilizados para colheita de amostras (colheita de urina e de fezes).

9.7.Produtos Destinados a uma Alimentação Especial e Produtos Dietéticos

Estes produtos estão destinados a pessoas com necessidades especiais na sua alimentação,
distinguindo-se por isso dos produtos de alimentação normal, sendo assim regulados pelo DecretoLei n.º 74/2010, de 21 de junho. [22]
Dentro destes produtos destacam-se os leites de diferentes constituições (leite sem proteína
de vaca) de forma a satisfazer as necessidades de cada idade ou bebés que inicialmente são
alérgicos a constituintes normais do leite.
Os produtos destinados aos adultos, como pós espessantes, bebidas nutritivas, produtos
destinados a casos de desidratação e também suplementos vitamínicos.
Na Farmácia Cabanelas existe uma vasta variedade de todos estes produtos, como por
exemplo, Fortimel® .
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9.8. Medicamentos de Uso Veterinário (MUV)

De acordo com o decreto de lei Lei nº 148/2008, de 29 de julho [23], o INFARMED é a
entidade responsável pelo controlo da produção, distribuição, comercialização e utilização de
medicamentos de uso humano e veterinário, enquanto a Direção-Geral de Veterinária é responsável
pela farmacovigilância veterinária, pré-misturas medicamentosas, limites máximos de resíduos nos
produtos animais e de origem animal.
Na Farmácia Cabanelas existe uma zona específica no armazém para os MUV, onde
podemos encontrar produtos como antiparasitários, anticoncecionais, antibióticos, entre outros,
sendo que os acima referidos são os mais procurados.
Durante o meu estágio comunitário eu tive muitas dificuldades sobre esta área uma vez que
tinha muito pouca informação sobre medicamentos veterinários, devido a esse facto decidi fazer
um estudo mais aprofundado sobre esta área que se encontra anexado ao relatório. (Anexo VIII)

10. Cuidados de saúde prestados na farmácia

10.1. Medição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos

Na farmácia Cabanelas todos os dias os farmacêuticos são confrontados com a medição de
parâmetros bioquímicos e fisiológicos, bem como o aconselhamento e a orientação dos utentes
sobre o seu quotidiano face aos resultados apresentados.
Assim é possível realizar a determinação de parâmetros bioquímicos, como a pressão
arterial, o colesterol total e triglicerídeos, glicemia e a frequência cardíaca. Existe a possibilidade
de determinar outros parâmetros, como o peso e Índice de Massa Corporal (IMC).

10.1.1. Determinação peso, altura e IMC

Na Farmácia Cabanelas, este tipo de determinação é efetuada através de uma balança
eletrónica. Esta emite um talão no qual é indicado o peso e a altura, sendo assim possível o cálculo
do IMC. Neste talão, também, é indicado o peso ideal de acordo com o sexo e altura do doente. A
fórmula do cálculo do IMC é a seguinte:
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10.1.2. Determinação da glicémia

Os testes de determinação de glicose no sangue são muito importantes para o despiste da
Diabetes Mellitus e para identificar precocemente indivíduos com diabetes e também controlar a
doença, de modo a prevenir as suas complicações. Com base nos resultados obtidos o farmacêutico
tem um papel fundamental no aconselhamento e seguimento do doente.

10.1.3. Determinação do colesterol total e triglicerídeos

Os triglicerídeos e o colesterol são dois dos principais lípidos no sangue que podem levar
a uma dislipidémia. Por este motivo, a sua determinação/monitorização tem uma elevada
importância. O teste do colesterol é apenas para o total.
Estas diferentes medições são realizadas recorrendo a um aparelho semiautomático. Este é
utilizado para determinação de colesterol e triglicerídeos (as tiras são diferentes). Estes tipos de
medições são efetuados por punção capilar.
Mediante aos resultados obtidos o farmacêutico deve fazer um aconselhamento sobre o
estilo de vida que a pessoa leva, e explicar as medidas que deve adotar se os valores obtidos não se
encontrarem dentro dos valores de referência. Dentro das medidas de aconselhamento pode-se
sugerir a redução da ingestão de ácidos gordos saturados, presentes nos alimentos processados; a
redução do consumo de álcool; a cessação tabágica; a perda de peso e a prática de exercício físico
regular; a adoção de uma dieta equilibrada. Caso estas medidas não sejam suficientes, o utente
deverá ser encaminhado para o médico.

10.1.4. Determinação da pressão arterial

A hipertensão arterial é uma das doenças cardiovasculares mais comuns a nível mundial, e
pode originar elevados níveis de morbilidade e mortalidade [24] e constitui um fator de risco para
ocorrência de Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC). Em Portugal, a morte por AVC constitui a
primeira causa de morte [25], como tal, e mostrando uma grande preocupação com a saúde
cardiovascular dos seus utentes, na Farmácia Cabanelas pode-se controlar os valores de tensão
arterial gratuitamente.
Um dos projetos que resolvi desenvolver na farmácia comunitária foi exatamente este,
devido à sua relevância mundial e também por na Farmácia Cabanelas todos os dias existirem
pessoas a recorrer aos nossos serviços para medição deste parâmetro. Reparei quando muitas vezes
medi a pressão arterial aos utentes de que muitos deles tinhas valores elevados daí optar por fazer
deste tema o meu projeto de estágio. Por isso este tema encontra-se desenvolvido na Parte II do
relatório.
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10.2. Farmacovigilância

A OMS define farmacovigilância como o conjunto de atividades de deteção, registo e
avaliação das reações adversas, com o objetivo de determinar a incidência, gravidade e nexo de
causalidade com os medicamentos, baseadas no estudo sistemático e multidisciplinar dos efeitos
dos medicamentos. [26].
O farmacêutico deve notificar ao INFARMED todas as Reações Adversas Medicamentosas
(RAM) graves, todas as suspeitas de RAM desconhecidas até à data (mesmo que não sejam
graves), bem como o aumento da frequência das RAM.

10.3. Administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação

De acordo com Portaria nº 1429/2007, de 2 de novembro, um dos serviços farmacêuticos
possíveis a ser prestado nas farmácias é a administração de vacinas não incluídas no Plano
Nacional de Vacinação (PNV) [27]. Esta administração requer o preenchimento de um registo de
vacinação enviado para a ANF mensalmente. A administração destas vacinas deve ser feita por
farmacêuticos com formação adequada reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos.

10.4. Protocolos

10.4.1. VALORMED

A VALORMED nasceu da união entre a Indústria Farmacêutica, os distribuidores e as
farmácias, sendo uma sociedade gestora do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de
Embalagens e Medicamentos fora de uso, após consumo (SIGREM). [28]
Existem contentores de cartão onde são depositados os medicamentos, que após cheios são
pesados, selados, seguidamente efetua-se o preenchimento de uma ficha em triplicado, como forma
de identificar o referido contentor. As fichas serão distribuídas pela farmácia a um armazenista que
fica responsável pelo levantamento do contentor e VALORMED.
Hoje em dia as pessoas estão mais informadas sobre este assunto e na Farmácia Cabanelas
cada vez mais requisitado este processo de eliminação segura de medicamentos.

11. Formação contínua

Durante o estágio comunitário na farmácia Cabanelas foi-me dada a possibilidade de
assistir a várias formações com o intuito de aprofundar os meus conhecimentos, nomeadamente:
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Gama Body Slim – Lierac®;



Gama Sunific 1, 2, 3 – Lierac®;



Gamas Vichy, 2014 - Vichy®;



Psoríase, Daivobet-Gel - Leo®;



Solares Avène, 2014 – Avène;



Gama completa, Caudalíe - Caudalíe



Gama Barral Dermaprotect - Angelini



Spidifen - Zambon

12. Considerações finais

No final destes quatro meses de estágio na Farmácia Cabanelas, considero que tive uma
experiência muito enriquecedora, quer como pessoa quer como profissional de saúde.
Este estágio deu-me a oportunidade de contactar com a realidade de uma Farmácia
Comunitária, reforçando os meus conhecimentos teóricos, técnicos e éticos, no desempenho de
funções.
Após a formação teórica que adquiri no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas esta
etapa prática é muito importante para a preparação para o mercado de trabalho, porque só após esta
experiência tive oportunidade de saber verdadeiramente como funciona uma farmácia comunitária
e de aprender a lidar com o atendimento ao público.
Neste estágio eu tive contacto com as diversas tarefas exercidas na farmácia comunitária,
desde o atendimento ao público e tudo que o envolve, à receção e conferência de encomendas, a
um maior conhecimento e domínio da maioria dos produtos de saúde, determinação de parâmetros
bioquímicos e fisiológicos.
Posso dizer claramente que, sem esta etapa, não seria verdadeiramente uma profissional de
saúde competente, aprendi a lidar com situações banais, situações de emergência, coloquei em
prática conhecimentos científicos e houve situações em que de nada me valeram esses
conhecimentos, e aí senti a falta da experiência. Por isso considero este estágio tão importante, só
assim se fica a conhecer verdadeiramente o que nos espera no futuro e só assim se fica preparado
para ele.
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Parte 2

1. Introdução

Nos últimos anos, a Hipertensão Arterial (HA) tem sido apresentada como o principal fator
de risco das doenças cardiovasculares, convertendo-se assim num problema de saúde pública.
As doenças cardiovasculares, principalmente o Enfarte do Miocárdio e o Acidente Vascular
Cerebral (AVC), são das mais importantes causas de morbilidade e mortalidade em todo o mundo e
também em Portugal. A OMS nos últimos anos tem alertado para esta situação e para o seu
agravamento significativo até 2025.
Atualmente, verifica-se uma maior preocupação, por parte dos profissionais de saúde, no
sentido de não só dirigir os seus cuidados à pessoa portadora de determinada patologia, mas
também àquela que apresenta um risco elevado de vir a desenvolve-la, prevenindo o aparecimento
de outras doenças que se encontram intimamente ligadas com a HA.
Existindo assim um problema de saúde pública grave, e tendo em conta as suas
complicações futuras, a intervenção que o farmacêutico realiza é essencial, referindo-se,
principalmente, à atuação a nível dos hábitos de vida saudáveis e a gestão do regime terapêutico,
visando a qualidade de vida da população.
A inexistência de dados nacionais atualizados, foi um dos incentivos para a realização deste
trabalho. Com este trabalho procurou-se adquirir conhecimento sobre a realidade nacional da HA e
de algumas das variáveis e fatores condicionantes da mesma, na população adulta portuguesa.
Os objetivos principais deste trabalho foram a determinação da prevalência da HA no
Marco de Canaveses, o seu conhecimento, o nível de tratamento e de controlo, numa população de
ambos os sexos com idade compreendida entre os 20 e os 90 anos, fazendo a comparação dos
resultados deste concelho com resultados nacionais. [29]

2. Pressão Arterial (PA)

A tensão arterial é definida como sendo a força com que o sangue pressiona as paredes das
artérias aquando da sístole ou da contração do ventrículo esquerdo (tensão arterial máxima ou
sistólica) e a tensão remanescente nas paredes das artérias quando o mesmo ventrículo se encontra
em diástole ou relaxamento (tensão arterial mínima ou diastólica). Esta é medida em milímetros de
mercúrio (mmHg). [30]
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2.1. Fisiologia da Pressão Arterial
A PA é mantida pela regulação contínua do débito cardíaco e da resistência vascular periférica,
exercida em três locais autónomos: as arteríolas, as vénulas pós capilares e o coração. Podemos
ainda considerar um quarto local de controlo, o rim, que contribui para a manutenção da PA através
da regulação do volume de líquido intravascular.
Para a PA se manter dentro dos valores considerados normais, existe um centro regulador no
encéfalo que recebe sinais do centro vasomotor, dos barorecetores, dos quimiorrecetores, dos
centro cerebrais superiores e das hormonas. O centro vasomotor consiste num conjunto de
neurónios simpáticos que controlam o diâmetro dos vasos sanguíneos, ajudando na manutenção da
resistência periférica e da pressão sanguínea. Para este são enviados barorreflexos provenientes dos
barorecetores que em conjunto com mecanismos humorais (como o sistema renina-angiotensinaaldosterona) controlam a função dos quatro locais de controlo referidos anteriormente, permitindo
manter a PA o mais constante possível. A libertação local de substâncias vasoativas do endotélio
vascular também pode estar envolvida na regulação da resistência vascular, por exemplo, a
endotelina-1 provoca a constrição dos vasos sanguíneos, enquanto que o óxido nítrico dilata-os. Os
barorreflexos são portanto responsáveis pelos ajustes rápidos e contínuos da pressão arterial.[31]
É ainda de salientar que os rins são os principais responsáveis pelo controlo da tensão arterial a
longo prazo, pois controlam o volume sanguíneo. Uma diminuição da pressão de perfusão renal
leva a uma redistribuição intra-renal do fluxo sanguíneo e a um aumento da reabsorção de sal e
água. Além disso, tanto a pressão diminuída nas arteríolas renais quanto a atividade neural
simpática (através dos recetores beta adrenérgicos) estimula a produção de renina, o que aumenta a
produção de angiotensina II. A angiotensina II causa:


Constrição direta dos vasos de resistência;



Estimulação da síntese da aldosterona no córtex suprarrenal (aumentando a absorção renal
de sódio e o volume sanguíneo intravascular).

A libertação de vasopressina pela neuro-hipófise também ajuda na manutenção da tensão
arterial pois regula a reabsorção de água pelos rins. [32]

3. Definição de Hipertensão Arterial

Por vezes, o sistema de mecanismos de regulação apresenta um funcionamento anormal, não
conseguindo controlar a tensão arterial. Nestas situações, quando a tensão arterial sobe
constantemente acima do intervalo normal para o seu grupo etário designa-se de Hipertensão. [33],
[35] Para esta caracterização, consideram-se valores de tensão arterial sistólica superiores ou iguais
a 140 mmHg e/ou valores de tensão arterial diastólica superiores a 90 mmHg. [32]
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Na tabela 1 é apresentada a classificação da tensão arterial segundo a Sociedade Europeia
de Hipertensão Arterial e a Sociedade Europeia de Cardiologia:
Tabela 1 – Classificação da Tensão Arterial[32]

Categoria
Tensão óptima
Tensão normal
Tensão normal alta
Hipertensão grau 1
Hipertensão grau 2
Hipertensão grau 3
Hipertensão Sistólica Isolada

PA Diastólica
(mmHg)
<80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥110
<90

PA Sistólica (mmHg)
<120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥180
≥140

A Hipertensão arterial apresenta-se como um problema de saúde complexo, multifatorial,
heterogéneo, de alta prevalência e com muitos aspetos relacionados com grupos específico tais
como crianças, jovens, grávidas, negros e idosos.
Os indivíduos com hipertensão arterial diferem dos indivíduos normais pelo facto de
possuírem os barorrecetores e os sistemas de controlo renal de volume sanguíneo ajustados a um
nível mais elevado de pressão arterial.
3.1. Etiologia

Não é bem conhecida a origem da HA, contudo, podemos defini-la como primária e
secundária. Primária, essencial ou idiopática quando a sua causa é desconhecida, a qual ocorre em
cerca de 90 a 95% dos casos. Esta pode resultar de uma interação complexa entre genes e fatores
ambientais como por exemplo o consumo de sal, o stress psicológico, tabagismo, obesidade, entre
outros. A secundária surge quando a causa é conhecida resultando, por exemplo, de problemas
renais, síndrome de Cushing, hipotiroidismo, apneia do sono ou até induzida por fármacos
(corticóides, anti-inflamatórios não esteróides). [34] [35]

3.2. Fatores de risco
A hipertensão arterial, na grande maioria das vezes, não tem uma causa conhecida. Sabe-se
que além da herança familiar, existem hábitos como o excesso de sal, stress, excesso de peso,
sedentarismo e também o excesso de álcool, aumentam os riscos de desenvolver hipertensão.
A Tabela 2 mostra alguns dos fatores de risco da hipertensão arterial
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Tabela 2 – Fatores de risco hipertensão arterial [36][37]

Fatores de risco modificáveis
Excesso de peso ou obesidade
Inatividade física (estilo de vida
sedentário)
Dieta rica em sal, como
demonstra a Figura 1 e Figura 2
e gorduras
Dieta pobre em fruta fresca e
vegetais
Consumo excessivo de álcool
Tabagismo

Fatores de risco não modificáveis
Predisposição hereditária (familiares
com hipertensão)
Idade avançada
Raça negra

Sexo masculino

Em Portugal, como se pode visualizar nas figuras abaixo, o consumo de sal é o mais elevado
da Europa, como está explicito na Figura 2, sabendo que cada português consome em média o
dobro do sal que deveria consumir diariamente, Figura 1, só por si este é um importante fator de
risco no que toca ao desenvolvimento de hipertensão arterial.

Figura 1- Consumo diário de sal por individuo em Portugal - Segundo um estudo da PHYSA
sobre o consumo de sal, os resultados não são favoráveis. Homens e Mulheres consomem o dobro
da quantidade de sal recomendada por dia. [adaptado de 39]
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Figura 2- Consumo de sal em Portugal em comparação com a Europa – como podemos ver
pelo gráfico Portugal é o País que mais sal consome, mas mesmo assim em comparação com 2006
baixou no consumo de sal diário. [adaptado de 38]
3.3. Sintomatologia/ Diagnóstico
Inicialmente, na maior parte dos casos, a HA não provoca quaisquer sintomas ou sinais de
doença, exceto a elevação dos valores tensionais, detetáveis através da medição da PA, sendo, por
isso, conhecida pela “doença que mata em silêncio”. Contudo, com o passar do tempo, a HA acaba
por lesar os vasos sanguíneos e os principais órgãos vitais do organismo, isto é, o cérebro, o
coração e os rins, provocando sintomas e sinais. Os principais sintomas são cefaleias, tonturas,
cansaço exagerado, dores no peito, urinar muitas vezes durante a noite, problemas visuais,
zumbidos nos ouvidos e falta de ar.
Deve-se proceder à medição da PA, pelo menos, uma vez por ano, no entanto, se
apresentar, eventualmente antecedentes familiares de HA, diabetes, doença vascular cerebral ou
doenças das artérias coronárias prematura (angina de peito, enfarte do miocárdio, ou morte súbita),
obesidade, hábitos tabágicos, entre outros, deve ser verificada com mais frequência. [32],[33],[35]
Relativamente ao diagnóstico simples da HA, esta é medida na artéria braquial esquerda,
através de esfigmomanómetros adequados. O número de medições deve ser no mínimo duas, com
pelo menos dois minutos de intervalo entre elas para permitir uma maior aproximação do valor real
da PA. Deve ser realizado em ambiente adequado e com profissionais treinados para realização do
procedimento. Previamente à determinação desta, tem de se ter em conta algumas situações que
contribuem para a elevação dos seus valores, tais como saber se o indivíduo realizou atividade
física, se esteve exposto ao frio, se esteve a fumar ou a beber café.[39]
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Em caso de se confirmar HA, há necessidade de se verificar se se trata de uma HA
secundária e avaliar o risco cardiovascular, a existência de lesão de órgãos alvo e doenças clinicas
concomitantes. [32]

3.4. Consequências
O aumento persistente da PA tende a provocar lesões, a médio ou a longo prazo, nas
paredes das artérias de pequeno e médio calibre, dando origem ao endurecimento dos vasos,
favorecendo a formação de placas ateromatosas, com a consequente diminuição do fluxo sanguíneo
nos territórios por elas irrigados, bem como um risco acrescido de hemorragias. Estas alterações
podem ocorrer ao longo de toda a rede arterial, mas é importante destacar as complicações dos
órgãos-alvo: os rins, o coração, o cérebro e os olhos. As complicações mais relevantes verificadas
nestes são insuficiência renal e urémia, acidentes vasculares cerebrais, insuficiência cardíaca,
ataques cardíacos, perda gradual da visão, entre outros. [32]

3.5. Epidemiologia
A HA é uma doença com grande domínio entre jovens, adultos e idosos; indivíduos de
ambos os sexos (afeta mais os homens que as mulheres);[38] indivíduos de todas as raças ou de
qualquer padrão social. [33]
Em geral, a prevalência de hipertensão parece ser cerca de 30-45% na população mundial,
com um aumento acentuado relacionado com o envelhecimento. Também parecem existir
diferenças notáveis nos níveis médios de PA em todos os países, sendo que nos países da Europa
Ocidental apresentam uma tendência de queda, ao contrário dos países da Europa Oriental. [32]
Alguns dos dados encontrados em estudos efetuados referem que 1 em cada 3 adultos
sofrem de HA e que esta proporção aumenta com a idade, isto é, entre os 20-30 anos, 1 em cada 10
pessoas apresentam hipertensão, enquanto que aos 50 anos, 5 em cada 10 pessoas têm hipertensão.
A HA contribuiu para cerca de metade de todas as mortes por AVC (Acidentes Vasculares
Cerebrais) e problemas cardíacos no mundo, ou seja, 9,4 milhões de mortes por ano ou 16,5% de
todas as mortes podem ser atribuídas à HA e isso inclui 51% das mortes por AVC e 45% das
mortes por doença coronária cardíaca. [38]
Relativamente a Portugal, num estudo realizado em 3720 pessoas (Figura 3) foram feitas
medições múltiplas da hipertensão através de aparelhos automáticos por chamada aleatória ao
centro de saúde, obtendo-se os seguintes resultados:
- 57,8% de normotensos e 42,2% de Hipertensos.
- 40,2% de prevalência de HA em mulheres e nos homens de 44,4%.
- Melhora significativa do grau de tratamento da HA desde à 10 anos atrás.
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significativamente, como pode ser visto na Figura 4. [38]
Estes factos explicam em grande parte a diminuição da mortalidade por doenças
cerebrovasculares que se verificam no país nos últimos anos. Contudo, esses mesmos dados
revelam que a população jovem e adulta jovem (< de 35 anos) continua a ser aquela em que os
dados epidemiológicos são mais preocupantes principalmente pelo desconhecimento e tratamento
da HA.

Figura 3 – Prevalência Hipertensão Arterial em Portugal – em comparação com dados de anos
anteriores a HA em Portugal aumentou, sendo que a prevalência no género masculino é superior à
do género feminino. [adaptado de 38]

O aumento da hipertensão em Portugal acontece pelo facto de muito mais indivíduos
sabem que são hipertensos, sendo que isso é uma mais valia para as pessoas que podem assim
iniciar o tratamento. Nos dias de hoje, como mostra a Figura 4, o tratamento da HÁ aumentou
muito e como consequência disso existem muito mais indivíduos controlados.
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Figura 4- Análise dos doentes hipertensos tratados -Neste gráfico observam-se os valores em
percentagem relativamente ao conhecimento, tratamento e controlo de doentes hipertensos. As
barras verdes representam os valores antigos, enquanto que as azuis representam os valores atuais.
O Número de doentes com HA tratados aumentou quase para o dobro, e o número de doentes
controlados quase quadruplicou. Os doentes não tratados foram reduzidos para mais de metade.
[adaptado de 38]

4. Estudo da população que frequenta a Farmácia Cabanelas

4.1. Materiais e métodos

A amostra utilizada é referente a 70 indivíduos do concelho do Marco de Canaveses, que
foram recrutados quando se deslocaram à Farmácia Cabanelas para controlo da PA, durante um
período de dia 17 de maio ao dia 5 de julho, fornecendo os seus dados pessoias para não existir
dados repetidos.
A TAS e TAD foram determinadas através de uma medição com o auxílio de um
esfigmomanómetro automático.

4.2. Resultados

Como demonstra a Tabela 3 a amostra era constituída na sua maioria por indivíduos do
sexo feminino (57,14%), sendo que a faixa etária mais frequente era de [60 – 70[ anos. A média da
TAS era de 130 mmHg e de TAD era de 74 mmHg.
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Tabela 3 – Caracterização global da amostra estudada

% (amostra)
Feminino
57 (40)
Sexo
Masculino
43 (30)
Anos
[60 – 70[
Faixa etária
Média ± desvio-padrão
Diastólica
74 ± 12
Pressão
arterial (mmHg)
Sistólica
130 ± 21
De forma a obter resultados mais específicos, foi necessário dividir cada categoria
analisada por sexos, isso encontra-se representado na Tabela 4.
Sendo assim, as 40 mulheres da amostra tinham uma média de faixa etária de [60 – 70[
anos e apresentavam uma média de TAS de 125 mmHg e de TAD de 72 mmHg. E pode-se
concluir que nos 30 homens, a média de faixa etária era de [60 – 70[ anos e os valores médios de
TAS e TAD foram 136 mmHg e 77 mmHg, respectivamente.
Tabela 4 – Caracterização da amostra em relação ao sexo idade, TAS e TAD.

Sexo
Faixa etária
Pressão
arterial
(mmHg)

Diastólica
Sistólica

Feminino
Média ± desvio-padrão
72 ± 11
125 ± 24

Masculino
Média ± desvio-padrão
77 ± 13
136 ± 16

Na Tabela 5 pode-se visualizar que da amostra em geral, 34,29% dos indivíduos eram
hipertensos enquanto que 65,71% eram normotensos.
Assim sendo, entre as mulheres, a maioria tinha TAN (72,50%), verificando-se o mesmo
nos homens (56,67%). Contudo, também se verificou que os homens apresentavam maior
prevalência de HA (43,33%) que as mulheres (27,50%).
Entre as mulheres com TAN, a maioria tinha entre [20 - 30[ e [50 - 60[anos. Quanto às
hipertensas, a maior parte tinha entre [60 - 70[ anos.
Em relação aos homens, verifica-se que a maior parte dos que possuem valores de TAN
tinham entre [50 – 60[ anos. Entre os hipertensos, a maior parte tinha entre [60 - 70[ anos.
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Tabela 5 – Comparação de idades e PA entre mulheres e homens da amostra.

Mulheres % (amostra)
TAN
HA
72,50 (29)
27,50 (11)
Faixa etária
(anos)
[20 – 30[
[30 – 40[
[40 – 50[
[50 – 60[
[60 – 70[
[70 – 80[
[80 – 90[

---

17,50 (7)
15,00 (6)
5,00 (2)
17,50 (7)
12,5 (5)
2,50 (1)
2,50 (1)

--5,00 (4)
2,50 (1)
12,50 (5)
2,50 (1)
---

Homens % (amostra)
TAN
HÁ
56,67 (17)
43,33 (13)

3,33 (1)
3,33 (1)
13,32 (4)
16,67 (5)
13,32 (4)
6,66 (2)
---

---

3,33 (1)
6,66 (2)
6,66 (2)
16,67 (5)
6,66 (2)
3,33 (1)

Relativamente à medicação efetuada para o controlo da HA, verificou-se que a maioria
das mulheres e homens com TAN não fazem medicação.
Já a maioria das mulheres e homens com HA toma medicação mas continuam não
controlados, como se pode visualizar na Tabela 6.

Tabela 6 – Comparação de TA com ou sem medicação entre homens e mulheres da amostra.

Mulheres %(amostra)
TAN
HÁ
Sem
Com
Sem
Com
Medicação Medicação Medicação Medicação
18 (7)

55 (22)

18 (7)

10 (4)

Homens %(amostra)
TAN
HÁ
Com
Sem
Com
Sem
Medicação Medicação Medicação Medicação
23 (7)

33 (10)

27 (8)

17 (5)

5. Reflexão
Este trabalho consistiu em analisar a PA no concelho de Marco de Canaveses, com o
objetivo de comparar os resultados obtidos com os valores nacionais já existentes. A recolha de
dados realizou-se entre 17 de maio (Dia Mundial da HA) e 5 de julho, sendo que foi elaborado
panfletos (Anexo VIII) e alguns cartazes (Anexo IX) a publicitar o Dia Mundial da HA.
Considera-se importante destacar os valores de referência usados para a realização deste
trabalho: indivíduo hipertenso se apresentar valores de TAS e TAD superiores a 139 mmHg e 89
mmHg, respetivamente; todos os valores inferiores aos mencionados anteriormente são
considerados normotensos.
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De forma a não enviesar os resultados e não comprometer o objetivo inicialmente proposto
torna-se essencial esclarecer algumas limitações que surgiram na altura da realização deste
trabalho. Essas limitações incidiram fundamentalmente na limitação de indivíduos para se proceder
à medição, sendo o caso, por exemplo, do número limitado de indivíduos do sexo masculino da
faixa etária [20 - 30[ anos.
Comparando com o estudo realizado em Portugal no ano de 2012 pela Sociedade
Portuguesa de Hipertensão [39], a percentagem obtida de hipertensos (34,29%) está abaixo da
mencionada pelo estudo (42,2%), assim como a percentagem obtida de normotensos (65,71%)
encontra-se acima da referida pelo estudo (57,8%). Contudo, fazendo uma comparação a nível
mundial, a percentagem de hipertensos encontra-se dentro do intervalo estipulado (30-45%) para a
população mundial.
No que diz respeito à prevalência de hipertensos nos diferentes géneros, os resultados
obtidos da análise vão de encontro ao estudo mencionado anteriormente, onde a prevalência de
homens hipertensos (43, 3%) é significativamente superior à prevalência de mulheres hipertensas
(27,50%). Contudo, no trabalho realizado verifica-se uma maior discrepância entres os dois
géneros.
Apesar de o estudo português referir que o número de pessoas hipertensas hoje medicadas e
controladas aumentou significativamente, os resultados obtidos demonstraram que grande parte dos
utentes hipertensos da Farmácia Cabanelas do Marco de Canaveses, não se apresentam controlados.

5.1. Tratamento Para a HA

Face aos resultados obtidos, há necessidade de em alguns casos se proceder ao tratamento
da HA que apresenta como objetivo final prevenir a incidência das complicações causadas por esta,
fazendo com que os níveis tensionais estejam o mais próximo possível dos valores ideais, ou seja,
pelo menos alcançar valores iguais ou inferiores a 140/90 mmHg, embora nos indivíduos idosos se
possam aceitar valores um pouco mais elevados.
Existem duas formas de tratamento para a HA, o não farmacológico e o farmacológico. No
que se refere à primeira, consiste na adoção de um estilo de vida saudável que poderá provocar uma
descida significativa da TA, podendo atingir os valores tensionais normais.

5.1.1.

Tratamento não farmacológico

As estratégias que devemos adotar para o tratamento não farmacológico e para a prevenção
são diversas, tais como redução do peso em indivíduos obesos ou com excesso ponderal,
idealmente para valores de IMC de 18,5 a 24,9 kg/m 2; adoção de dieta rica em frutos, vegetais e
com baixo teor de gorduras saturadas; redução da ingestão de sal; atividade física, por exemplo,
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exercício aeróbio, como caminhar 30 min/dia, 5-7 dias/semana; consumo moderado de álcool com
um máximo 30 ml etanol/dia nos homens e 15 ml/dia para as mulheres; cessação do hábito de
fumar, que é sobretudo importante numa perspetiva de redução global do risco cardiovascular.[30]
Quando as medidas não farmacológicas são insuficientes, ou seja, não exercem um controlo
satisfatório da HA, inicia-se o tratamento farmacológico. No entanto, há que ter presente que os
fármacos não curam a HA, somente controlam. Por isso, uma vez iniciado, o tratamento
medicamentoso deverá ser contínuo e mantido para toda a vida. [40]

5.1.2.

Tratamento Farmacológico

A decisão de iniciar o tratamento antihipertensor baseia-se em dois critérios: valores da
TAS e TAD e risco cardiovascular global.
Existem várias classes farmacoterapêuticas que podem ser introduzidas no tratamento da
HA, sendo as principais:
Diuréticos:

Os diuréticos são fármacos que atuam no rim, aumentando o volume e o grau do fluxo urinário,
promovendo também a eliminação de eletrólitos como o sódio e o cloro.
Há dois tipos de diuréticos: os que atuam diretamente nos túbulos renais, modificando assim a
reabsorção e secreção neste local e aqueles que modificam o conteúdo do filtrado glomerular.
Os que atuam nos túbulos renais como os diuréticos tiazídicos que exercem a sua ação no
túbulo distal, sendo amplamente utilizados no tratamento da hipertensão e também em doentes com
problemas cardíacos. Atualmente os diuréticos tiazídicos são usados em terapia combinada, tendo
caído em desuso a sua utilização em monoterapia. Exemplo: Hidroclorotiazida.
No que diz respeito aos diuréticos da ansa, atuam na ansa de Henle, mais concretamente na
porção ascendente inibindo o transportador Na+/K+/2Cl-.Os diuréticos da ansa dada a sua elevada
potência e rapidez dos efeitos, são habitualmente reservados para situações clínicas agudas que
exijam

uma

ação

imediata,

como,

por

exemplo,

no

edema

agudo

do

pulmão.

Exemplo: Furosemida.
Por sua vez os diuréticos poupadores de potássio atuam nos recetores da aldosterona que
existem nos túbulos distais. Contrariamente aos diuréticos anteriormente referidos estes previnem a
perda de K+, se utilizados é em combinação com os referidos em cima. Exemplo: Espironolactona.
Os diuréticos que modificam o conteúdo do filtrado glomerular designam-se diuréticos osmóticos,
são substâncias inertes hidrofílicas que são absorvidas para o sangue, posteriormente passam para o
filtrado glomerular no rim. Como não são absorvíveis pelas células tubulares sua presença cria
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pressão osmótica dentro do túbulo, impedindo a água de ser reabsorvida passivamente. Exemplo:
Manitol. [41] [42]

Antagonistas dos canais de cálcio:

Outra classe de fármacos utilizada no tratamento da hipertensão arterial são os antagonistas
dos canais de cálcio, que atuam impedindo a entrada de cálcio nas células da musculatura lisa
vascular, reduzindo assim a PA ao relaxar o músculo liso arteriolar e ao reduzir a resistência
vascular periférica.
Podemos distinguir três classes dentro deste grupo de medicamentos:
A classe das dihidropiridinas, diminuí a resistência vascular periférica, mas como
consequência desta vasodilatação pode ocorrer o aumento do retorno venoso (“pooling venoso”),
podendo ainda causar uma taquicardia reflexa devido à estimulação adrenérgica do nódulo
sinoatrial. Exemplo Amlodipina.
No caso das fenilalquaminas são mais seletivas para os canais de cálcio do músculo
cardíaco, tendo pouca ação a nível vascular. Tem a vantagem de diminuir a resistência periférica
geralmente sem causar taquicardia reflexa. Exemplo: Varapamilo
Por último as benzotiazepinas, como por exemplo o diltiazem, tem o efeito das outras classes de
bloqueadores dos canais de cálcio.[42][43]
Betabloqueadores:
Os betabloqueadores evitam os estímulos provenientes do SNA (Sistema nervoso autónomo)
devido à sua estrutura molecular ser semelhante à das catecolaminas endógenas (epinefrina e
norepinefrina), competindo com elas a nível dos recetores. A sua ação é assim uma inibição por
competição e depende da razão entre as concentrações betabloqueador/catecolamina, provocando
em primeiro lugar a diminuição do débito cardíaco e, posteriormente, a dilatação das artérias de
pequeno e médico calibre, o que contribui para a redução da PA.
Os com mais interesse no tratamento da HA são os que têm seletividade para os recetores 1,
como por exemplo o bisoprolol.
O seu uso como anti-hipertensores foi diminuindo com o aparecimento de fármacos mais
eficazes, são no entanto muito úteis sobretudo nos pacientes que têm patologias associadas como é
o caso da doença coronária com hipertensão arterial. [42][44]

Antagonistas dos Recetores da Angiotensina II (ARA II):

Os Antagonistas dos recetores da angiotensina II, ao impedir os efeitos desta enzima
relaxam o músculo liso prevenindo a vasoconstrição, aumentam a excreção renal de água e sódio e
reduzem o volume plasmático.
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Existem dois tipos de recetores da angiotensina II os AT1 e AT2, estes fármacos são
seletivos para os receptores AT1. Exemplo: Losartan. [41]

Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (IECA´s):

Os IECAs são compostos que inibem a enzima conversora da angiotensina que converte a
angiotensina I em angiotensina II. Ao inibir essa enzima, os IECAs produzem vasodilatação
periférica, diminuindo a pressão arterial.
Os IECA são medicamentos de primeira linha no tratamento da hipertensão, quando
coexiste insuficiência cardíaca e/ou diabetes. Para além de diminuir a pressão arterial estes
fármacos protegem órgãos vitais como o coração e os rins.
Os IECA´s inibem a enzima que transforma a Angiotensina I em angiotensina II , que é
uma Cininase, inibindo esta enzima haverá uma acumulação de bradicinina que é responsável pela
tosse seca característica de cerca de 30% dos doentes que fazem tratamento com estes fármacos.
Exemplo: Ramipril [41][45]

A maioria dos doentes hipertensos irá necessitar da associação de dois ou mais
antihipertensores para se obter o desejável controlo da PA, isto é comprovado pela Figura 5.A
associação de um segundo fármaco de diferente classe terapêutica deverá ser empreendida perante
a incapacidade de se obter o desejável controlo da PA com as doses adequadas de um único
fármaco.

Figura 5 – Doentes controlados com associações - Segundo um estudo da PHYSA fica
comprovado que a maior percentagem de doentes medicados controlados é conseguida pela
associação de pelo menos dois fármacos. [46]
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Quando a PA se encontra 20/10 mmHg acima do valor desejável, o tratamento inicial
deverá incluir a associação de dois anti-hipertensores de diferentes classes terapêuticas, um dos
quais deverá ser preferencialmente do grupo dos diuréticos, quer em formulações separadas, quer
associados em dose fixa, sendo, neste caso, nas doses mais baixas existentes no mercado.
As associações mais favoráveis encontram-se descritas na Figura 6.

Diuréticos Tiazídicos

Beta-Bloqueadores

ARA II

Outros
Antihipertensores

Antagonistas de
Cálcio

IECA
Figura 6 – Combinações possíveis de fármacos antihipertensores - Linhas verdes contínuas:
combinações preferidas; linhas verdes tracejadas: combinações úteis (com algumas limitações);
linhas pretas tracejadas: combinações possíveis mas menos testadas; linhas vermelhas contínuas:
combinações não recomendadas. [31]

A utilização de associações de antihipertensores, embora aumente a probabilidade
de se obter o desejável controlo da PA, não utilizadas em indivíduos com determinadas
condições como mostra a Tabela 8, deve então ser rodeada de determinadas precauções,
sobretudo em doentes com disfunção autonómica, diabetes ou pessoas idosas, com
propensão para hipotensão ortostática.
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Tabela 8 – Contra-indicações resultantes do uso de fármacos antihipertensores
Fármacos
Diuréticos tiazídicos
Beta-bloqueadores

Contra-indicações
Gota
Asma; Bloqueio
auriculoventricular (grau 2 e 3).

Antagonistas dos canais de
cálcio

Bloqueio auriculoventricular
(grau 2 e 3); insuficiência
cardíaca; disfunção ventricular
esquerda grave.

IECA´s

Gravidez; edema
angioneurótico; hipercalemia;
estenose bilateral da artéria
renal.
Gravidez; hipercalemia; estenose
bilateral da artéria renal.

ARA´s

No sentido de facilitar a aderência dos doentes à terapêutica e de obter um controlo
equilibrado da TA ao longo das 24 horas, é preferível optar, sempre que possível, por
formulações que, em toma única diária, assegurem uma duração de ação superior a 24
horas. [31]
Uma simplificação da estratégia terapêutica nas associações de antihipertensores é a
aplicação da regra AB/CD, representada pela Figura 5, em que se poderia combinar um
fármaco AB (em que A nesta mnemónica é para os Antagonistas dos recetores da
angiotensina II ou os inibidores do enzima de conversão da Angiotensina e B é para Beta
bloqueantes) e um CD (em que o C é para os antagonistas do Cálcio e o D para os
Diuréticos). [40]
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Figura 7 – Algoritmo da regra AB/CD [adaptado de 46]

6. Aconselhamento farmacêutico

As funções assumidas pelo farmacêutico na sociedade portuguesa traduzem-se
numa afirmação crescente que ultrapassa o seu papel enquanto técnico do medicamento. O
aconselhamento sobre o uso racional dos fármacos e a monitorização dos utentes são
atualmente funções do farmacêutico.[23]
Assim sendo, uma das formas que o farmacêutico comunitário tem de proceder à
monitorização da terapêutica dos utentes é a determinação de parâmetros, nomeadamente a
medição da PA.
Na Farmácia Cabanelas, são vários os doentes que solicitam a medição da PA,
sendo acompanhados/aconselhados por um dos profissionais disponíveis.
Contudo, tendo em conta os dados obtidos na análise de HA efetuada, verificou-se
que a maioria dos utentes hipertensos desta farmácia encontram-se não controlados. Isto
pode dever-se ao facto destes utentes não tomarem a medicação de forma correta, ou a
esquecimento de toma, ou então, a medicação ou dosagem prescrita pelo médico não ser a
mais adequada para o utente em questão, resultando em RNM´s (Resultados Negativos
associados à Medicação). Além disso, alguns doentes desta farmácia são analfabetos,
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apresentando dificuldades no reconhecimento dos medicamentos, resultando em troca de
medicação (por exemplo, trocar o medicamento do colesterol com o da hipertensão).
Desta forma, haveria necessidade desta farmácia realizar acompanhamento
farmacoterapêutico destes indivíduos. Com este acompanhamento, poder-se-ia detetar qual
os RNM´s presentes, passando os doentes não controlados a controlados, realçando sempre
as medidas não farmacológicas referidas anteriormente.

7. Conclusão

A HA é para além de um problema de saúde pública isolado, também um
importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Daí, a
importância cada vez maior no diagnóstico precoce para um tratamento atempado,
tratamento esse, que passa pela mudança dos hábitos de vida.
Desta forma, é de extrema importância referir que a elaboração deste trabalho
científico permitiu uma experiência gratificante, não só pela possibilidade da aplicação dos
conhecimentos adquiridos, mas também pela tomada de consciência de um número
acentuado de indivíduos hipertensos não controlados e para a mudança dos hábitos de vida
das pessoas com diagnóstico de HA na Farmácia Cabanelas. Desta forma, este trabalho
consistiu uma mais-valia para esta farmácia no sentido de conhecer melhor os seus utentes
e passar a atuar de forma mais ativa neste parâmetro, de forma a conseguir contornar este
problema.
Portanto, a HA não tratada não desaparece por si, mas pode ser adequadamente
controlada se seguir rigorosamente as indicações dos profissionais de saúde.
“O tratamento da HA deve ser um compromisso para a vida.”
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Medicamentos/Produtos de Uso Veterinário
1. Introdução
Medicamentos/Produtos Veterinários são um bem público e recursos cruciais para a defesa
da saúde e do bem-estar dos animais e para a proteção da saúde pública, sendo igualmente um
instrumento salvaguarda das produções animais, com impacto considerável na economia
agropecuárias e alimentares. [47]
Atualmente metade dos lares portugueses possui, pelo menos, um animal de estimação,
sendo que os lares mais numerosos tendem a ter mais animais de estimação (mais de 50 por cento
dos lares com 4 ou mais indivíduos possuem pelo menos um animal de estimação). Os cães
continuam a ser o animal de estimação mais predominante, estando presentes em 34% dos lares
portugueses. Já os gatos estão presentes em 17% e as aves ornamentais em 8%. [48]
No que diz respeito aos animais que são criados com o propósito de produzir algum bem
para consumo, animais de produção, são exemplo os bovinos, os ovinos, e as aves.
De acordo com a figura 1, as espécies canina, bovina e suína são as que dispõem de mais
medicamentos, respetivamente, enquanto que para a espécie apícola não existem medicamentos
aprovados. Assim, a maior percentagem de medicamentos veterinários farmacológicos autorizados
é destinada a animais de produção e 36,0% estão autorizados para animais de companhia, sendo
que cerca de 14,0% estão autorizados para ambos os grupos animal alvo. [50]

Figura 1 – Medicamentos Veterinários Farmacológicos por família/espécie animal
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Quanto à dispensa de medicamentos veterinários disponíveis na farmácia, os antibióticos
seguidos dos antiparasitários são os mais dispensados, sendo que nos antibióticos, os dois grupos
farmacoterapêuticos mais representativos são as tetraciclinas e as polimixinas, respetivamente com
as substâncias ativas oxitetaraciclina e colistina.
Este pequeno trabalho tem como objetivo explorar o setor veterinário, visto ser um setor
onde os farmacêuticos apresentam algumas dificuldades devido à falta de aulas lecionadas na
faculdade; apresentar à Farmácia Cabanelas a evolução de vendas/lucros, concluindo se o segmento
veterinário é ou não uma mais-valia; demonstrar quais os medicamentos/produtos com mais saída.

2. Segmento Veterinário da Farmácia Cabanelas
Para avaliação do segmento veterinário da Farmácia Cabanelas, efetuou-se uma tabela onde
constam todos os medicamentos/produtos veterinários disponíveis em stock, as respetivas classes
farmacoterapêuticas/indicações terapêuticas, princípios ativos, vias de administração e espécies
animais onde podem ser aplicados. (Anexo X)
Posteriormente, através desta tabela e de Listagens de Histórico de Vendas correspondentes
aos anos 2012, 2013 e 2014, procedeu-se à elaboração de vários gráficos. Os gráficos 1 e 2
correspondem, respetivamente, ao total de vendas e à faturação/lucro da Farmácia Cabanelas do
ano 2012 até maio de 2014 e, permitem verificar se a dispensa destes medicamentos/produtos tem
aumentado e se constituem uma vantagem para a farmácia. O gráfico 3 diz respeito às principais
vendas efetuadas desde março 2013 a maio 2014, tendo como objetivo demonstrar os
medicamentos/produtos com maior rotação de stock na farmácia. É de realçar que existem outros
medicamentos/produtos veterinários dispensados na farmácia, contudo, como são dispensados em
pequenas quantidades (inferior a 10 unidades) não foram referidos. Por fim, o gráfico 4 reflete os
grupos farmacoterapêuticos mais dispensados por esta.
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Gráfico 1- Número total de vendas de uso veterinário da Farmácia Cabanelas de 2012 a maio de 2014

Gráfico 2- Faturação/Lucro da Farmácia Cabanelas de 2012 a maio de 2014, com as vendas veterinárias
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Gráfico 3- Principais vendas veterinárias realizadas desde março 2013 a maio 2014

Nº de principais vendas veterinárias da Farmácia
Cabanelas - março 2013 a maio 2014
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Antibióticos
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Gráfico 4- Principais classes farmacoterapêuticas dispensadas desde março 2013 a maio 2014
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3.Reflexão
Relativamente à tabela apresentada em anexo, é possível perceber que esta farmácia
apresenta um stock relativamente pequeno mas, o necessário para satisfazer as necessidades diárias
dos utentes.
Quanto à análise dos gráficos 1 e 2 é possível verificar que a necessidade de aquisição de
medicamentos/produtos veterinários tem vindo a aumentar, o que reflete uma maior faturação e
consequentemente, maior lucro para a farmácia. É de salientar, que a avaliação do ano de 2014 não
se encontra completa, visto só estar disponíveis dados até maio, no entanto, pelos valores
apresentados, espera-se que o número de unidades vendidas seja próximo/superior relativamente ao
ano anterior, já que com menos de meio ano, esta farmácia apresenta um número de dispensas
próximo de metade daquelas realizadas no ano de 2013. Desta forma, é esperado uma
faturação/lucro semelhante/superior. Já o gráfico 3 indica quais os medicamentos/produtos
veterinários que a Farmácia Cabanelas deve apresentar em maior stock, tendo em conta a média
anual de dispensa de medicamentos. São eles: Advantage®, Strongid®, Terramicina®,
Zoovermil®, Frontline®, Megecat®, entre outros. Por fim, o gráfico 4 reflete que a classe
farmacoterapêutica mais dispensada são os antiparasitários (ex. Frontline combo® e Strongid®),
seguidos de antibióticos (ex. Terramicina® e Zoosoltrin N®), e dentro destes, as tetraciclinas são
as mais representativas. Estes dados vão de encontro à bibliografia usada, contudo, na Farmácia
Cabanelas, os antiparasitários (54%) dominam em relação aos antibióticos (42%).
Reunindo todos estes dados, é possível concluir que a Farmácia Cabanelas deve continuar a
apostar neste segmento, visto que se tem verificado um aumento dos lucros de ano para ano,
apresentando sempre um stock considerável (atendendo ao consumo mensal/anual) dos
medicamentos/produtos referidos no gráfico 3, para tentar aumentar as dispensas e evitar ruturas de
stock. Há a necessidade de explorar mais este setor, isto é, proporcionar formações para a equipa de
profissionais, visto ser uma dificuldade apresentada. Estas formações são importantes, pois ao
farmacêutico e também aos restantes membros da equipa, cabe o papel de informar e aconselhar da
melhor forma os utentes proprietários de animais.
Em suma, justifica-se a existência de um segmento veterinário nas farmácias, não só
porque o número de animais de estimação é elevado e encontra-se em crescimento, mas também
porque os médicos veterinários são poucos e dispendiosos.
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Anexo VII – Tabela dos dados recolhidos na Farmácia Cabanelas referentes a Marco de
Canaveses
Indivíduos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Sexo

Faixa
etária
50 – 60
50 – 60
60 – 70
30 – 40
50 – 60
60 – 70
60 – 70
60 – 70
60 – 70
60 – 70
40 – 50
40 – 50
50 – 60
70 – 80
30 – 40
30 – 40
30 – 40
50 – 60
60 – 70
60 – 70
60 – 70
20 – 30
20 – 30
20 – 30
40 – 50
40 – 50
40 – 50
60 – 70
60 – 70
70 – 80
50 – 60
30 – 40
60 – 70
60 – 70
50 – 60
40 – 50
40 – 50
80 – 90
50 – 60
20 – 30
60 – 70
40 – 50

TAS

TAD

Medicação

130
120
160
96
137
120
131
155
193
152
149
132
126
105
136
127
135
138
144
140
134
105
105
134
124
132
103
159
124
149
111
112
114
149
118
127
155
106
103
119
105
110

60
72
90
63
69
111
67
99
85
61
72
85
62
61
54
76
84
84
70
68
78
66
63
71
77
76
65
98
82
72
69
60
69
71
74
66
86
70
66
75
69
72

Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

40 – 50
30 – 40
20 – 30
40 – 50
20 – 30
80 – 90
30 – 40
30 – 40
50 – 60
70 – 80
80 – 90
50 – 60
60 – 70
70 – 80
40 – 50
50 – 60
40 – 50
50 – 60
50 – 60
20 – 30
70 – 80
60 – 70
60 – 70
50 – 60
70 – 80
20 – 30
60 – 70
60 – 70

134
94
108
171
88
161
97
167
135
132
147
136
110
147
118
141
146
149
151
106
163
140
129
124
142
113
108
101

85
52
73
104
67
81
53
78
76
60
89
73
72
74
74
91
90
78
73
57
96
59
76
71
60
71
69
65

Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não

Legenda:
Sexo feminino
Sexo masculino
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1. Introdução
Antes de terminar os cinco anos de estudo do Mestrado Integrado em Ciências
Farmacêuticas achei que era importante para a minha formação incluir o estágio hospitalar.
A farmácia hospitalar tem como missão assegurar a terapêutica necessária ao tratamento
dos doentes com qualidade, segurança e eficácia, monitorizando os resultados e a satisfação dos
doentes e dos profissionais envolvidos. Deste modo, farmacêutico hospitalar assegura a prestação
de assistência medicamentosa segura, de qualidade e económica aos doentes [1,2].
No meu estágio no Hospital Padre Américo, Vale do Sousa: Centro Hospitalar Tâmega e
Sousa, EPE (CHTS), foi-me dada a conhecer a realidade do que é a farmácia hospitalar e qual o
papel do farmacêutico no seu contexto.
Deste modo, este relatório tem como objetivo descrever a realidade em farmácia hospitalar
no CHTS, bem como os conhecimentos adquiridos ao longo dos 2 meses de estágio, de 1 de agosto
a 1 de outubro de 2014. O meu estágio seguiu o plano abaixo descrito:

1.1. Plano de Estágio

Período de estágio
1 de agosto a 15 de agosto

Distribuíção de ambulatório

18 de agosto a 22 de agosto

Unidose, noções de desinfeção hospitalar e
material de penso

25 de agosto a 29 de agosto

Distribuição de estupefacientes

1 de setembro a 12 de Setembro

Unidade de Amarante

15 de setembro a 19 de setembro

Distribuição de estupefacientes, unidose,
noções de nutrição entérica e parentérica

22 de setembro a 26 de Setembro

Validação das prescrições, distribuição de
hemoderivados

29 e 30 de Setembro

Aquisição de produtos/medicamentos

2. Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E (CHTS)

Em 1979 e como resultado da fusão das duas Unidades Hospitalares de Paredes e Penafiel,
juntamente com o Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental em 1993 passou a designar-se
Hospital Padre Américo – Vale de Sousa, que engloba as Unidades atrás referidas. Atualmente a
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Unidade Hospitalar de Amarante também faz parte deste centro hospitalar que passou a designar-se
CHTS [3].
O CHTS foi criado pelo Decreto-Lei (DL) n.º 326/2007, de 28 de setembro, com início de
atividade a 1 de outubro de 2007. As duas Unidades Hospitalares principais do CHTS são: a
Unidade Hospitalar Padre Américo (UHPA), situada em Penafiel e a Unidade Hospitalar São
Gonçalo (UHSG), localizada em Amarante.
A área de influência do CHTS estende-se a toda a região do Vale do Sousa e Baixo
Tâmega, onde pertencem os conselhos de Penafiel, Paredes; Felgueiras, Paços de Ferreira, Castelo
de Paiva, Amarante, Baião, Marco de canaveses, Celorico de Bastos e Resende. A sua População
residente atinge um total de cerca de 535664 habitantes [4].

2.1. Serviços Farmacêuticos do CHTS

Os SF são a entidade responsável pelo controlo do circuito do medicamento constituindo
uma estrutura importante dos cuidados de saúde prestados em meio hospitalar. As suas atividades
estão centradas nas necessidades de todos os doentes do CHTS, contribuindo, para a utilização
segura, eficaz, eficiente e tendo em consideração a relação qualidade/preço de medicamentos e
outros produtos farmacêuticos.
Segundo o Decreto-Lei n.º 44 204, de 2 de Fevereiro de 1962, Farmácia Hospitalar designa
o ―conjunto de actividades 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 acção de investigação científica e de ensino que lhes couber.
São funções dos SF :


Organizar os processos de trabalho e gerir os recursos humanos de forma a prosseguir os

objetivos definidos na prestação de cuidados farmacêuticos;


Gerir o medicamento, na utilização clínica e da gestão económica, de forma a garantir a

segurança, eficácia e eficiência do seu uso;


Garantir o cumprimento do plano terapêutico, a todos os doentes do hospital, em regime de

internamento e de ambulatório;


Promover os programas de formação contínua da sua equipa de trabalho;



Colaborar nas atividades de investigação e ensino, no âmbito da sua área específica.
Os SF do CHTS situam-se no piso 1 do edifício principal e são responsáveis pela

medicação de todos os utentes do hospital. O departamento é constituído por uma sala de pessoal, a
sala de unidose, o ambulatório, a receção, a sala da administração, a sala dos farmacêuticos, um
laboratório, uma sala de pesagem, sala do Diretor de Serviço (DS), o armazém geral. Da equipa de
trabalho fazem parte farmacêuticos, TF, staff administrativo e AO.
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Uma equipa ao dispor da instituição para que todos os medicamentos e produtos
farmacêuticos sejam distribuídos e geridos da melhor forma, e fundamentalmente para garantir a
adequada terapêutica de todos os doentes.

3. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos

3.1. Aquisição de medicamentos e outros produtos

A seleção de fármacos e outros produtos farmacêuticos é realizada pela Comissão de
Farmácia e Terapêutica (CFT) com base no Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento
(FHNM) e no Guia Terapêutico do CHTS.
De acordo com as necessidades de medicamentos ou outros produtos, a aquisição de
produtos pode ser efetuada de diferentes maneiras.
Quando é necessário proceder-se à aquisição de produtos, emite-se uma lista com os artigos
que se encontram abaixo do ponto de encomenda e examina-se cada produto (consumos nos
últimos seis meses e no momento, stock atual e previsão de consumo). A quantidade a adquirir de
cada artigo depende de vários fatores, como por exemplo: a regularidade de consumo, urgência da
aquisição, condicionantes de fornecedores, instruções do Conselho de Administração (CA) e
Aprovisionamento.
Existe a opção de compra a um armazenista local, de modo a possibilitar uma resposta rápida
em casos de necessidades urgentes. Os SF do CHTS recorrem, por exemplo, à Farmácia Lemos.
No caso de medicamentos que não constem no catálogo da ACSS, consulta-se a base de dados
Infomed, pesquisando os preços e as condições que os fornecedores oferecem. O DS escolhe depois
o fornecedor que melhores condições apresenta e procede-se à aquisição do produto após a
respectiva autorização.
É realizada a aquisição de medicamentos que necessitam de Autorização de Utilização Especial
(AUE) prévia pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED), ao
abrigo do disposto no artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto [5], quando
observados os requisitos e condições definidas no regulamento aprovado pela Deliberação n.º
105/CA/2007, em 01 de Março de 2007. De entre os medicamentos passíveis deste pedido
encontram-se os que não pertencem ao FHNM mas têm Autorização de Introdução no Mercado
(AIM) na União Europeia ou os que têm provas preliminares de benefício clínico mas sem AIM em
qualquer país. Os requerentes preenchem um impresso próprio disponível no site do

INFARMED devendo também preencher um outro de justificação clínica quando os
medicamentos em causa têm benefício clínico bem reconhecido e não façam parte do FHNM, ou

então quando se tratam de medicamentos com provas de benefício clínico adquirido ao abrigo de
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AIM em país estrangeiro. Em caso de aprovação da AUE do medicamento, esta é válida por 1 ano
[6].

3.1.1.

Empréstimos de medicamentos e outros produtos

Nos SF pode ser necessário recorrer a um empréstimo, por exemplo, devido a ruptura de
stock, o medicamento em questão se encontrar esgotado ou até por um atraso na entrega por parte
do fornecedor.
Existe sempre um farmacêutico responsável pelos empréstimos, que quando necessita de
um produto faz contacto com os SF de outro hospital para saber se estes podem conceder o produto
pretendido. Após confirmação, é preenchida a requisição de pedido de empréstimo (Anexo I) e
enviada para os SF do hospital que vai emprestar o produto.
Quando o medicamento é depois recebido nos SF do CHTS, o farmacêutico dá a entrada
deste em stock e imprime um documento que confirma ter recebido o produto, o qual arquiva em
pasta própria. Assim que o stock seja suficiente, os SF devolvem o produto ao respetivo hospital.
No CHTS também são realizados empréstimos de produtos a outros hospitais. Se o
farmacêutico responsável verificar que tem stock quantia suficiente para poder fazer o empréstimo,
este dá a saída do medicamento e imprime um documento de empréstimo concedido, com duas
vias: uma delas segue com o produto e a outra fica arquivada nos SF.

3.2. Receção de produtos

Aquando a chegada dos produtos o AO verifica os que estão destinados aos SF, confere de
seguida o número de volumes recebido, assina a guia de transporte e informa o TF sobre a sua
receção.
O TF por sua vez confere a encomenda, o número de embalagens, a qualidade e quantidade
dos produtos, assim como, o seu lote e validade.
Todos os produtos que não se encontram com identificação individualizada são etiquetados
novamente, sendo que na etiqueta constam: DCI, dosagem, lote e validade.

3.3. Armazenamento de produtos
O armazenamento é uma tarefa do AO sob orientação do TF. Os produtos estão
armazenados por ordem alfabética de DCI, de acordo com as zonas definidas no armazém,
respeitando a regra FEFO – First Expired, First Out.
O armazém não apresenta entrada de luz exterior e encontra-se com temperatura e
humidade controladas, que são controladas regularmente.
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3.4. Armazenamento nos Pyxis

No CHTS, existem Pyxis: na urgência, na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes
(UCIP), pisos 9, 8 e 7. A reposição do stock destes armazéns é efetuada quando este se encontra
abaixo do stock mínimo.
Um TF é responsável por analisar os stocks dos Pyxis, prepara o que é necessário para os
repor, sendo a reposição destes efectuada posteriormente pelo TF.
Sempre que necessário, o stock dos Pyxis é atualizado pelo farmacêutico responsável.
Mensalmente, um TF imprime uma listagem de discrepâncias dos últimos trinta dias e analisa-a
com os enfermeiros do respetivo Serviço Clínico (SC).

4. Distribuição
A distribuição de produtos farmacêuticos usados no hospital é uma função dos SF que tem
por objetivo garantir a eficácia e a segurança: cumprir a prescrição, administrar pronta e
corretamente o medicamento, racionalizando os recursos e permitindo uma monitorização da
terapêutica [1,2].
A distribuição de medicamentos no CHTS pode ser dividida em: distribuição a doentes
em regime de internamento e em regime de ambulatório. Dentro da distribuição em regime de
internamento podem-se encontrar os seguintes sistemas: Distribuição Individual Diária em Dose
Unitária (DIDDU), distribuição tradicional de medicamentos: sistema de reposição de stocks
nivelados, distribuição de produtos armazenados nos PYXIS, e ainda por distribuição de
medicamentos sujeitos a legislação restritiva. [1,2].
4.1. Distribuição a doentes em regime de internamento
4.1.1. Distribuição individual diária em dose unitária
O sistema de distribuição individual diária em dose unitária caracteriza-se, como o nome
indica, pela dispensa de medicação ao doente individualmente, para 24 horas e em unidose.
Após o médico fazer a prescrição on-line, o farmacêutico responsável por aquele Serviço
Clínico (SC) receciona e procede à validação [1,2], nomeadamente: a identificação do doente e do
médico prescritor, data de prescrição, DCI, existência do medicamento na instituição, dose
prescrita, frequência, sendo que todo este processo é feito tendo em conta o perfil
farmacoterapêutico e o processo clínico do doente.
O farmacêutico é também responsável por verificar as diluições, os tempos de perfusão dos
eletrólitos e as suas concentrações, posologia, e a função renal em caso de antibioterapia ou
medicamentos que interferem com a mesma.
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Se o farmacêutico se encontrar com dúvidas tem ao seu dispor o sistema informático que
permite reunir um conjunto importante de informações que o auxiliam e permitem diminuir erros
relacionados com o medicamento, como por exemplo: diagnóstico, acesso ao Resumo das
Características do Medicamento (RCM) e Formulário Nacional Hospitalar de Medicamentos,
informação sobre a existência de alergias ou doenças crónicas, alertas para antibióticos que estejam
a ser administrados há mais de 7 dias ao paciente, entre outras.
Caso surja alguma dúvida relativamente à prescrição ou perfil farmacoterapêutico do
paciente, o farmacêutico deve contactar o médico a fim de a esclarecer e colocar o alerta nas
observações da respetiva prescrição.
Seguidamente, é gerado um mapa farmacoterapêutico do serviço validado e que vai ser
distribuído informaticamente para os sistemas automatizados. Após este processo, os TF preparam
toda a medicação e os AO dirigem-se aos SC onde entregam a respetiva medicação.
No CHTS, por uma questão de organização, estão estabelecidos horários para a entrega da
medicação nos SC’s, bem como para a sua preparação. Assim sendo, os farmacêuticos devem fazer
as validações dando prioridade aos SC’s em que é realizada a entrega primeiro.
4.1.2. Distribuição tradicional de medicamentos
Quando a distribuição pelo processo de dose unitária não é praticável, recorre-se ao sistema
de distribuição tradicional do qual faz parte o sistema de reposição de stocks nivelados bem como a
requisição personalizada e distribuição em armazéns automatizados PYXIS [1,2].
Na distribuição clássica propriamente dita, existem pedidos semanais efetuados pelo
enfermeiro responsável pelo SC, que após analisado pelo TF é preparado por este e entregue no
respetivo SC pelo AO, acompanhado pelas guias de satisfação do pedido.
No caso de existir um pedido urgente, que tem de ser satisfeito no próprio dia, este surge
no sistema informático e é preparado pelo TF. Neste caso, um elemento do SC levanta a respetiva
medicação aos SF nos horários estipulados, ou, se o volume dos produtos permitir são enviados
pelo sistema de vácuo.

4.1.2.1. Reposição de stocks nivelados

Este sistema de distribuição consiste na reposição de stocks nivelados, isto é, stocks que
previamente foram definidos pelo diretor responsável pelo SC e o farmacêutico com base na
análise dos consumos anteriores, necessidades e especificidades do serviço em questão.
A reposição de stocks nivelados é feita periodicamente, em dias fixos, definida em
conjunto com os SF e pelo SC.
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Após emitida a requisição eletrónica para reposição de stocks de vários SC, (bloco
operatório central, bloco de partos, cirurgia de ambulatório e urgências) quando estes se encontram
abaixo dos níveis recomendados, os medicamentos são preparados por um TF e posteriormente são
enviados por um AO em caixas identificadas para o serviço.
No caso da distribuição dos armazéns automatizados PYXIS, que não deixa de ser um
sistema de reposição de stocks nivelados. Estes armazéns encontram-se em alguns SC e são
repostos também em dias estipulados, por diferença do stock máximo e existente. A reposição
destes é feita por um TF, à exeção dos EP que são repostos pelo farmacêutico responsável.

4.1.2.2. Distribuição por requisição individualizada

Alguns produtos farmacêuticos necessitam de uma requisição individualizada,isto acontece
por diversos motivos, como por exemplo: custo da medicação, controlo de prescrição e controlo do
uso racional dos medicamentos. Fármacos como Eptifibatida, Levosimedan, Penso de Colagénio
com Gentamina, Implante de Etonorgestrel e Dispositivo de Levonorgestrel, antibióticos para o
bloco, urgência geral e pediátrica estão sujeitos a este tio de distribuição.

4.2. Distribuição a doentes em regime de ambulatório
A distribuição de medicamentos pelos SF do CHTS em regime de ambulatório, permite que
o paciente atendido na consulta externa (ou atendido na urgência ou com alta após internamento)
faça a terapia gratuita em casa, sem que disso resulte a diminuição do seguimento
farmacoterapêutico, nomeadamente no que diz respeito a doenças crónicas.
Este seguimento é importante na medida em que as patologias e terapias em questão
necessitam de uma vigilância contínua devido à possibilidade de toxicidade, reações adversas
graves e exigência da adesão à terapêutica. Consequentemente evitam-se riscos e custos associados
ao internamento.
Neste sector dos SF o utente para poder levantar a medicação, tem de apresentar a receita
assinada e datada pelo médico na qual consta: uma vinheta do local de prescrição, a identificação
do doente (e nº de beneficiário), do médico e do serviço, assim como a descrição do medicamento,
posologia, forma farmacêutica e quantidade a dispensar [1,2].
O sistema informático dos SF do CHTS permite o acesso aos dados pessoais atualizados de
cada doente, como por exemplo: o seu diagnóstico, perfil farmacoterapêutico, data da última
consulta, quando levantou medicamentos, quais levantou e em que quantidade, o médico prescritor
e a pessoa que levantou, assim como a data da próxima consulta, observações anteriores dos
farmacêuticos, custos associados à terapêutica, e o farmacêutico responsável pela dispensa. Deste
modo, o farmacêutico consegue fazer o seguimento farmacoterapêutico de cada doente, avaliar a
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adesão à terapêutica e monitorizar doentes com patologias crónicas e medicamentos de elevado
valor económico.
A função do farmacêutico é assegurar a disponibilidade atempada dos medicamentos
corretos que o doente necessita, muitas das vezes comunicando com os SF para saber
antecipadamente se a medicação se encontra em stock.
Se for a primeira vez que o utente vem levantar a medicação é-lhe entregue um termo de
responsabilidade (Anexo II) que este tem de assinar e especificar todas as pessoas autorizadas a
levantar a sua medicação em seu nome. Ao doente ou prestador de cuidados, o farmacêutico tem a
obrigação de fornecer informações e aconselhamento relevantes relativamente à terapêutica e
certificar-se que não existem dúvidas, aumentando deste modo a probabilidade de adesão à
terapêutica e do seu uso correto.
De entre as informações a fornecer ao doente, podendo estas serem tanto verbais como
escritas podem incluir-se: via de administração, dose, horário e modo de administração, duração do
tratamento, início de ação previsto, efeitos secundários comuns e interações, técnicas de automonitorização da terapêutica, modo de conservação e como agir caso se esqueça de tomar os
medicamentos ou tome a mais [1,2]. Tentar sempre sensibilizar o doente para a adesão à
terapêutica, porque estes medicamentos são muito dispendiosos e normalmente vitalícios e porque
implicam riscos para a saúde pública.
No decurso da dispensa do medicamento ao doente, se este se queixar de efeitos
secundários que possam ser provocadas pelo fármaco, o farmacêutico deve notificar de imediato o
médico do respectivo doente e este decide se é necessário comunicar ao INFARMED em impresso
próprio disponível no site do mesmo (anexo).
As medicações faturáveis são remetidas, para faturação, para a ACSS (medicamentos de
esclerose múltipla e Hepatite C) ou Administração Regional de Saúde (ARS) (medicamentos
biológicos de prescrições de instituições privadas). Armazenam-se as prescrições em dossiers por
serviço clínico ou medicamento, separando as fornecidas na totalidade das pendentes.
Para além da dispensa de medicamentos o farmacêutico responsável pela farmácia de
ambulatório procede semanalmente à contagem dos medicamentos do armazém 20 para fins de
controlo de stock, constituindo também um dos indicadores de qualidade.
O Decreto-Lei nº 118/92 contém a informação sobre os medicamentos que podem ser
dispensados gratuitamente na farmácia de ambulatório, onde estão definidos grupos e subgrupos
farmacoterapêuticos que integram os diferentes escalões de comparticipação. Esses grupos só
podem ser dispensados se já estiverem incluídos na lista de medicamentos comparticipáveis
(publicada anualmente em Diário da República) e englobam: a) fatores anti-hemofílicos,
antineoplásicos, tuberculostácticos e antilepróticos; b) hormona do crescimento; c) medicamentos
para o tratamento da fibrose quística; d) medicamentos para o tratamento de doentes com lúpus,
hemofilía ou hemoglobinopatias. Também tem sido publicada legislação para a dispensa de
8

medicamentos de patologias específicas (ex.: insuficiência renal crónica, síndrome da
imunodeficiência adquirida, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, etc.). Caso não sejam
abrangidos pela legislação os medicamentos, para poderem ser adquiridos gratuitamente pelo
utente, necessitam de uma autorização do Diretor Clínico (DC), desde que prescritos na consulta
externa do hospital (ou mesmo nos serviços em caso de necessidade de assegurar a continuidade do
tratamento). Ainda pode haver o caso do medicamento se encontrar esgotado a nível comunitário,
neste caso o utente necessita de carimbo de três farmácias a comprovarem a situação.O
Regulamento Geral da Farmácia Hospitalar regula a venda ao público de medicamentos que não
são de uso hospitalar [7,8].
Durante o período que passei na farmácia de ambulatório foi-me proposto realizar um
panfleto sobre um determinado medicamento que se encontra em anexo (Anexo III).

4.3. Dispensa de medicamentos sujeitos a legislação restritiva

4.3.1.Estupefacientes e Psicotrópicos (EP)

Estes tipos de substâncias ativas são armazenadas no cofre existente no armazém central,
cujo acesso é limitado. Só os farmacêuticos possuem um código de acesso ao cofre, sendo o
farmacêutico o responsável por todos os movimentos que ocorram no cofre, nomeadamente pelo
armazenamento de produtos.
A distribuição destes medicamentos pode ser feita de três maneiras distintas:
individualizada, por distribuição tradicional, ou por reposição de stocks nivelados (PYXIS).
O primeiro caso acontece quando estes medicamentos não se encontram nos armazéns
PYXIS, sendo que existe então uma prescrição informática. O enfermeiro preenche o Anexo X no
livro de estupefacientes do respetivo SC do CHTS onde o paciente se encontra. O director do SC
ou o enfermeiro substituto assina a respectiva folha que depois é enviada para os SF onde é
rececionada pelo farmacêutico responsável.
O farmacêutico responsável pelos estupefacientes e psicotrópicos envia o fármaco para o
respetivo SC enquanto a prescrição se encontrar ativa. Finalmente o Anexo X é arquivado em um
dossier próprio com a respetiva impressão dos consumos a que lhe dizem respeito.
No segundo caso, existe um stock no SC, como por exemplo: cardiologia, pediatria,
obstetrícia, ginecologia, neonatologia, bloco operatório central, bloco de partos e cirurgia de
ambulatório. Nestes SC a distribuição de EP é feita desta maneira, porque aqui existem
necessidades de se ter acesso a medicação de forma rápida e fora do horário de funcionamento dos
SF.
A reposição é feita, de acordo com a verificação, pelo farmacêutico, assim como o correto
preenchimento do anexo X do livro de estupefacientes do SC onde o doente se encontra. É de
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salientar que o anexo X é preenchido aquando a administração do medicamento EP ao doente, e só
depois os anexos X são enviados para os SF e posteriormente os EP são repostos.
Os anexos X são depois arquivados em um dossier específico após o seu encerramento,
juntamente com a impressão dos consumos associados.
No terceiro caso, caso dos PYXIS, o farmacêutico imprime um relatório de actividade,no
qual encontra a informação, que regista o ato do enfermeiro retirar o medicamento EP. O
farmacêutico responsável pelos EP, imprime diariamente este relatório de atividade e analisa-o.
Após verificar o documento o farmacêutico repõe o stock. É de notar que neste procedimento não é
necessário o preenchimento do anexo X, uma vez que, existe uma autorização do INFARMED,
porque a medicação é retirada por doente e ainda porque existe uma prescrição on-line feita por um
médico.
4.3.2. Medicamentos derivados do plasma humano
O Despacho n.º 1051/2000, de 14 de Setembro, regula a requisição, distribuição e
administração de medicamentos hemoderivados [9].
A receção destes medicamentos é feita pelo AO sob orientação de um TF, bem como o seu
armazenamento, nos SF. No CHTS o único PYXIS que contém hemoderivados armazenados é o da
UCIP, onde está Albumina humana a 20% e Ig humana inespecífica 10 mg. Neste caso o
armazenamento é feito pelo farmacêutico, responsável pelos hemoderivados.
No CHTS existem hemoderivados em alguns SC, dada a sua especificidade e necessidade
de administração imediata, como por exemplo, no bloco operatório, na urgência geral, obestetricia,
neonatologia e na imunohemoterapia.
A prescrição de hemoderivados é feita em impresso apropriado (Modelo nº 1804) (Anexo
IV) padronizado e autocopiativo, cujo preenchimento é validado pelo farmacêutico, nomeadamente
do quadro A que contém a identificação do médico prescritor e do doente, e do quadro B, que
contém informação relativa à prescrição: hemoderivado, dose/frequência, duração do tratamento e
o diagnóstico/justificação clínica. Após validação, o farmacêutico procede ao preenchimento do
quadro C.
Esse quadro diz respeito ao registo de distribuição onde devem ser anotados: o nº de
distribuíçao e ano, a denominação do hemoderivado, respetivo lote, quantidade, laboratório de
origem, número de certificado de aprovação de lote pelo INFARMED, assinatura, data e nº
mecanográfico de quem cede e de quem levanta o produto.
O original e duplicado segue juntamente com o hemoderivado, devidamente etiquetado
com a identificação do serviço e do paciente a quem se destina, onde o enfermeiro, aquando da
administração do fármaco, preenche o quadro D com a denominação do produto administrado, a
quantidade, o lote, a data de administração e a sua assinatura. No SC o enfermeiro que recebe a
medicação assina a requisição, devolve aos SF e guarda a guia de serviço. Após verificar os stocks
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de hemoderivados e fazer o inventário semanal dos mesmos, o farmacêutico responsável guarda os
originais em dossier próprio.
De acordo com uma norma elaborada pela Comissão de Combate ao Desperdício, os Sf não
enviam hemoderivados para mais de três dias, mesmo que esteja prescrito.

5. Farmacotecnia
Farmacotecnia é uma área que engloba todos os métodos inerentes à manipulação de
substâncias farmacológicas com vista a melhorar a dispensa de medicamentos, assim como a
adaptação da formulação e da dosagem ao doente. Estas preparações são reguladas pelos DecretosLei n.º 90/2004, de 20 de Abril, e nº 95/2004, de 22 de Abril e pela Portaria n.º 594/2004 de 2 de
Junho, que define as “Boas Práticas a Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em
Farmácia de Oficina e Hospitalar” [1,2].

5.1. Nutrição parentérica e outros manipulados estéreis

A Nutrição Parentérica (NP) é definida como o fornecimento de macro e micronutrientes
vitais por via endovenosa. Torna-se necessária quando não é possível administrar os nutrientes por
via oral ou entérica ao doente, como por exemplo, quando houve alguma cirurgia ao tubo digestivo.
Cada bolsa está tri-compartimentada com soluções de aminoácidos, glucose e lípidos. Na
preparação da bolsa, esses compartimentos devem ser reconstituídos (lípidos em último lugar) e
posteriormente procede-se à aditivação ordenada dos oligoelementos e eletrólitos (prestando-se
atenção aos valores máximos tabelados e tendo em conta, quando aplicável, os iões comuns),
seguida das multivitaminas e finalmente alanina/glutamina (auxilia na prevenção e tratamento de
úlceras de pressão).
No que toca às soluções de NP para recém-nascidos, prescritas pelo serviço de
neonatologia do CHTS, estas são adquiridas no Centro Hospitalar do Porto, EPE (CHP),
nomeadamente no Hospital de Santo António.
O médico prescreve a bolsa mais indicada ao doente, essa prescrição é enviada para os SF
onde o farmacêutico confirma e valida. Após validação o farmacêutico preenche a requisição de
serviço de bolsas de NP que é enviada para os SF do CHP onde são preparadas.

5.2. Manipulados não estéreis

Nos SF do CHTS, a sala de preparação de manipulados não estéreis é interdita a pessoas
estranhas ao serviço e durante os períodos de manipulação está fechada, impedindo a entrada, de
forma a não haver maior risco de contaminação. Há ainda, à parte, uma sala de pesagem que está
equipada com duas balanças analíticas (resolução de 4 casas decimais e para pesagens inferiores a
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10 gramas). A validação dessas balanças é feita anualmente como indicado pelas normas ISO
9001:2008.
Após a receção do pedido do manipulado, é necessário proceder à realização dos cálculos,
para fazer a correta formulação, que se encontram sob a responsabilidade do TF ou do
farmacêutico. Em seguida para um maior grau de assepsia na técnica de manipulação é efetuada a
desinfeção prévia da bancada e das mãos, assim como com o uso de luvas, touca, máscara e bata. A
elaboração de formulações em farmácia hospitalar é regulada pelos Decreto-Lei nº 90/2004, de 20
de Abril [10], e 95/2004 de 22 de Abril [11], assim como pela Portaria nº 594/2004 de 2 de
Junho[12].
Após a produção do manipulado o farmacêutico deve preencher a ficha de preparação
(Anexo V) onde figuram o lote, a validade, a data de fabrico a quantidade e os lotes e validades dos
procutos utilizados para a produção do manipulado, bem como, o registo de produção (Anexo VI).
Seguidamente procede-se à impressão das etiquetas com a seguinte informação: nome do
manipulado, constituintes e suas quantidades, via de administração, posologia, nome do doente,
numero de processo, lote, data de preparação, validade (a mais baixa das matérias-primas),
conservação e observações [1,2]
Durante o meu estágio foi-me dada a possibilidade de preparar vários manipulados,
nomeadamente Suspensão oral de Pirimetamina 2mg/ml e papéis medicamentosos de Folinato de
Cácio 10 mg.

5.3. Reembalagem

Os SF do CHTS estão equipados com um aparelho que permite a reembalagem
semiautomática de formas orais sólidas, e tem por objetivo principal otimizar a distribuição de
medicamentos por dose individual diária unitária. Essa otimização passa pela garantia de segurança
e qualidade do medicamento, pela redução dos riscos de contaminação e dos erros na preparação do
medicamento, assim como por uma maior economia.
As prescrições de formas orais sólidas para distribuição em ambulatório ou dose unitária
que necessitem de reembalagem são preparadas por um TF, que procede à emissão de um guia de
reembalagem. Após isto, um AO reembala os medicamentos de acordo com as boas práticas da
farmácia hospitalar.
Como a máquina de reembalagem é semiautomática é necessário fazer etiquetas com a
identificação do produto, nomeadamente, DCI, dosagem, prazo de validade, lote atribuído e
designação da instituição.
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6. Outras atividades do farmacêutico
6.1. Farmacovigilância

Os farmacêuticos, como profissionais de saúde que são, fazem parte do Sistema Nacional
de Farmacovigilância e com o qual colaboram. Como tal, têm a obrigação de monitorizar e
notificar adequadamente ao Centro Nacional de Farmacovigilância do INFARMED ou ao Sistema
Nacional de Farmacovigilância (SNF), reações adversas a produtos farmacêuticos [1,2]. Essa
notificação é feita em impresso próprio disponível no site do INFARMED e compreende um
conjunto de informações anónimas. O original de tal impresso segue para o INFARMED e uma
cópia é enviada para a CFT. (Anexo VII)
Nos SF do CHTS existem algumas normas que os farmacêuticos seguem no controlo
farmacoterapêutico dos doentes, nomeadamente, um antibiótico não dever exceder os 7 dias para
tratamento de um paciente. Se ultrapassar este tempo o médico terá de renovar a prescrição
novamente. Se for possível passar o antibiótico e a restante medicação da via endovenosa para per
os (vantagem económica e de segurança), após o terceiro dia de tratamento, caso o trato
gastrointestinal esteja funcionante, o farmacêutico contacta o médico para o alertar para essa
possibilidade.
Todos estes pormenores contribuem para uma mais rígida segurança e sobretudo para o uso
racional dos antibióticos.

6.2. Participação do farmacêutico nos Ensaios Clínicos

A realização de ensaios clínicos de medicamentos para uso humano passou a ser regulada
a nível nacional pela Lei n.º 21/2014, de 16 de Abril, que aprova a Lei da Investigação Clínica, e
que, relativamente aos Ensaios Clínicos com Medicamentos de uso humano, revoga a Lei n.º
46/2004, de 19 de Agosto, passando a transpor a Diretiva 2001/20/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 4 de Abril [13].
Após introdução de um novo ensaio clínico nos SF é realizada inicialmente uma reunião
com o promotor do mesmo. É assim fornecida toda a documentação e informação importante para a
participação no ensaio dos farmacêuticos afetos ao mesmo. Todos os documentos e registos são
armazenados nos SF.
A receção de medicamentos exprimental enviados pelo promotor para ensaios clínicos nos
SF é feita apenas por um dos farmacêuticos responsáveis, após autorização da CA sendo feito o seu
registo.
Procede-se então ao armazenamento dos medicamentos exprimental, devidamente
identificados, num armário específico para estes medicamentos. Esse armário encontra-se fechado,
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dividido por ensaio clínico e sob as condições ambientais ideias estipuladas pelo fabricante. Se não
estiverem armazenados nas condições ideais, o farmacêutico deve contactar o promotor para se
informar de como proceder e se é necessário guardá-los, identificados, em quarentena.
O médico tem a responsabilidade de analisar o perfil clínico do doente e determinar se este
é bom candidato ao ensaio clínico em estudo. Se for, apresenta-lhe a proposta de participação no
ensaio clínico e pede-lhe o consentimento informado. Caso este seja positivo, a prescrição dos
medicamentos deve fazer-se em impresso próprio e de forma personalizada.
No ato da dispensa, o farmacêutico deve avaliar a prescrição observando se se encontra de
acordo com o protocolo do estudo. Em caso de dúvida durante a avaliação deve contactar o
prescritor. O farmacêutico também tem obrigação de fornecer ao doente qualquer tipo de
informação relevante relativamente ao medicamento. Para controlar a adesão à terapêutica,
registam-se, quer o nº de comprimidos dispensados, quer o nº devolvido. O paciente durante a
visita aos SF traz todos os medicamentos e os blisters, incluindo as vazias, para o farmacêutico
poder avaliar a adesão à terapêutica. Estes medicamentos e as suas embalagens trazidos do
domicílio dos doentes são registados no dossier do ensaio clínico e armazenados com identificação
do ensaio em armário próprio. Posteriormente o promotor procede à sua conferência e destruição.
6.3.
6.3.1.

Comissões técnicas
Comissão de ética para a Saúde (CES)

A Bioética surgiu há um quarto de século como um conjunto de preocupações éticas
levantadas por cientistas e impulsionadas pela consideração de problemas morais decorrentes da
medicina. Sendo definida como “saber transdisciplinar que planeia atitudes que a sociedade deve
ter ao interferir com o nascer, o morrer, a qualidade de vida e a interdependência de todos os
seres vivos” [14].
As Comissões Éticas para a saúde são regulamentadas desde 1995 com o objetivo de “zelar
pelos padrões de ética no exercício das ciências médicas, de forma a garantir a dignidade e
integridade humana” [15].
A CES do CHTS é composta por sete membros, dos quais um farmacêutico.
Para além das competências referidas anteriormente esta comissão emite pareceres sobre
questões éticas de domínio hospitalar, podendo formular diretrizes referentes a interrupção de
terapias, diagnóstico de morte, tratamento de dor. Pode também pronunciar-se sobre protocolos de
investigação científica e sobre pedidos de autorização para a realização de ensaios clínicos no
CHTS. Deve ainda divulgar os princípios gerais da Bioética aos profissionais que trabalham neste
centro hospitalar.
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6.3.2. Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)

A missão da CFT é a de definir uma política racional de utilização dos medicamentos no
hospital, de forma a melhorar a relação entre o tratamento da doença, o medicamento a utilizar e o
seu custo [16]. É regulamentada pelo despacho nº. 1083/2004, de 1 de dezembro de 2003. Este
regulamento visa enquadrar a composição, competências e modo de funcionamento das CFT.
Tem como objetivos:
1. Atuar como órgão de ligação entre os serviços de acção médica e os serviços
farmacêuticos.
2. Elaborar adendas provativas de aditamento ou exclusão ao Formulário Hospitalar
Nacional de Medicamentos (FHNM).
3. Emitir pareceres e relatórios acerca de todos os medicamentos a incluir ou a excluir no
FHNM. Estes relatórios serão enviados trimestralmente ao INFARMED.
4. Velar pelo cumprimento do FHNM e das suas adendas.
5. Pronunciar-se sobre a correcção da terapêutica prescrita aos doentes, quando solicitado
pelo seu presidente e sem quebra das normas deontológicas.
6. Apreciar com cada serviço hospitalar os custos da terapêutica que periodicamente lhe
são submetidas, após emissão de parecer obrigatório pelo director dos serviços
farmacêuticos do hospital.
7. Elaborar, analisando o parecer de custos a emitir pelo director dos serviços
farmacêuticos, a lista de medicamentos de urgência que devem existir nos serviços de
acção médica.
8. Propor o que tiver por conveniente dentro das matérias da sua competência.
A CFT, constituída por três médicos, sendo um deles o diretor clínico do hospital e por
conveniência o presidente da comissão, e três farmacêuticos, é reúne por norma uma vez por mês
ou também em caso de necessidade pode ser convocada pelo seu presidente, tendo nesse caso de se
reunir de imediato. Esta comissão atua como órgão de ligação entre os serviços médicos e os
farmacêuticos, podendo ainda emitir pareceres acerca de todos os medicamentos a incluir ou
excluir do Formulário Hospitalar de Medicamentos, devendo velar pelo cumprimento do
Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos e pelas suas adendas, sendo que existem adendas
que podem ser criadas pela CFT.
Pode ainda pronunciar-se sobre a prescrição de determinadas terapêuticas prescritas a
certos doentes e também sobre os custos dessas terapêuticas.
Embora seja um órgão somente consultivo tem muita importância a nível da avaliação da
farmacoeconómica para o CHTS.
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6.3.3.

Comissão de Controlo de Infecão e Resistência Antimicrobiana (CCIPRA)

A emergente resistência das bactérias aos antimicrobianos é global e pode afetar todas as
bactérias e classes de antibióticos disponíveis. A disseminação de estirpes multirresistentes faz‐se
através de indivíduos colonizados ou infetados, a uma escala planetária. Alguns dos antibióticos de
reserva, nomeadamente os carbapenemos, já são ineficazes em muitas situações. Em Portugal, a
resistência aos carbapenemos é, em estirpes invasivas de K. pneumoniae, inferior a 1% e, na
Pseudomonas aeruginosa, atinge os 17,7%. [17]
A CCIPRA é importante na medida em que, apesar do crescente conhecimento científico
levar a novas terapêuticas e tecnologias, persistem problemas de elevada relevância a nível
nacional de forma a estipular estratégias e políticas para o uso racional de antibióticos e também
para diminuir o impacto clínico, ambiental e económico da sua utilização [18].
A comissão deve-se reunir regularmente e sempre que o presidente da comissão ou o
presidente da comissão de farmácia e terapêutica considere necessário.
A comissão deve ter acesso aos dados de consumo de antimicrobianos na instituição, bem
como o acesso aos padrões de suscetibilidade e resistência de microrganismos na instituição. Deve
ainda ser consultada sobre a utilização de antimicrobianos, nomeadamente protocolos, a introdução
de novos antimicrobianos e as suas indicações e ainda acompanhar de forma pedagógica e
reguladora a prescrição antibiótica na instituição. [19]
Em 2013 foi criado o Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e resistências aos
antimicrobianos em que os dois principais objectivos são a diminuição da taxa de infecções
associadas aos cuidados de saúde e a diminuição da taxa de microrganismos resistentes aos
antimicrobianos. O panorama da multirresistência microbiana em Portugal exige, portanto, que se
reforce a exigência de uma política de prescrição antimicrobiana adequada, que garanta a cura da
doença infeciosa sem abuso da utilização de antibióticos.
A redução do consumo desnecessário e o aumento da adequação da prescrição antibiótica,
tanto nos cuidados de saúde primários e continuados como nos hospitais, permitirá reduzir a
incidência de microrganismos multirresistentes em Portugal.

7.

Informação e intervenções farmacêuticas

O trabalho de um farmacêutico hospitalar é um exemplo de trabalho em equipa, não só
dentro dos SF mas estendendo-se também à restante equipa hospitalar. Assim, os profissionais de
saúde podem pedir ao farmacêutico informação acerca de medicamentos, dipositivos médicos ou
outros produtos farmacêuticos. Após pesquisa sobre a informação que lhe é solicitada em fontes
específicas, o farmacêutico dá uma resposta compreensível e completa ao profissional de saúde
[1,2].
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8. Conclusão

Após a descrição de todas as atividades e procedimentos desenvolvidos no CHTS, bem
como, da minha experiência pessoal em cada um dos sectores, posso então proceder a uma
conclusão de toda esta experiência, realizada no estágio do Mestrado Integrado em Ciências
Farmacêuticas.
O farmacêutico hospitalar representa uma pequena porção das atividades farmacêuticas,
chamando até si a responsabilidade pela qualidade, eficácia e segurança do medicamento dentro
das unidades hospitalares. A segurança na utilização do medicamento é um tema cada vez mais
actual, sendo que a prevenção de efeitos adversos deve guiar o desempenho do farmacêutico e dos
restantes profissionais de saúde.
O farmacêutico hospitalar, integrado numa equipa prestadora de cuidados de saúde, tem
vindo progressivamente a modificar o exercício da sua profissão, passando a dar muita importância
aos erros na medicação. Os erros na medicação são um problema real e durante estes dois meses
foi-me possível ter contacto com alguns casos desses. Por isso decidi dar enfâse a este problema
que se vive dos dias de hoje e salientar a importância do farmacêutico hospitalar para evitar que
estas situações aconteçam.
Desta forma, este estágio foi muito gratificante e permitiu-me ter acesso directo a uma
realidade hospitalar de dimensões que desconhecia. Foi muito positivo poder ter experiencia prática
nas atividades de uma Farmácia Hospitalar e perceber o quão importantes são os Serviços
Farmacêuticos numa unidade hospitalar, bem como, a importância dos Farmacêuticos na validação
e gestão do medicamento, mas principalmente, no melhoramento do acesso dos doentes à
medicação, contribuindo de forma ativa na saúde pública.
Em suma, este tipo de estágios é muito importante, pois permite que o aluno se prepare
para o mercado de trabalho, e constitui um grande contributo no seu conhecimento, visto que, há
determinadas coisas que sem a prática eram impossíveis de aprender e de adquirir, sendo então um
grande meio que nos deixa mais preparados para a realidade daquilo que efetivamente vai ser a
nossa profissão.
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