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Lista de Abreviaturas

ANF

Associação Nacional de Farmácias

ARS

Administração Regional de Saúde

AINE’s

Anti-Inflamatórios Não Esteroides

BPF

Boas Práticas de Farmácia

BPFM

Boas Práticas de Fabrico de Manipulados

CCF

Centro de Conferência de Faturas

CEDIME

Centro de Informação sobre Medicamentos

CEFAR

Centro de Estudos de Farmacoepidemiologia

CTT

Correios de Portugal – Correios, Telégrafos e Telefones

DCI

Denominação Comum Internacional

DGAV

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária

DSNA

Direção de Serviçoes de Nutrição e Alimentação

DM

Dispositivo Médico

FEFO

First Expired/First Out

FIFO

First In/First Out

IMC

Índice de Massa Corporal

INFARMED

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde

IVA

Imposto de Valor Acrescentado

MNSRM

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica

MPH

Metilfenidato

MSRM

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica

MUV

Medicamentos de Uso Veterinário

OF

Ordem dos Farmacêuticos

PCHC

Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal

PHDA

Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção

PIC

Preço Inscrito na Cartonagem

PVP

Preço de Venda ao Público

RAM

Reação Adversa Medicamentosa

RCM

Resumo das Características do Medicamento

VALORMED

Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e Medicamentos Fora de
Uso Após Consumo
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PARTE I: RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA

Introdução
A farmácia comunitária é uma importante porta de entrada no Sistema Saúde, pela sua
proximidade ao utente e às suas necessidades e pela disponibilidade dos profissionais que nela
trabalham. O foco de toda a atividade desempenhada na farmácia é o utente e o medicamento,
assim como a relação entre ambos. É um espaço dedicado à saúde, que acolhe abertamente todos
que por ela passam.
Na perspetiva de abranger uma maior diversidade da atividade farmacêutica optei por um
estágio segmentado, englobando a farmácia hospitalar e a farmácia comunitária. Cumprindo a
segunda parte do meu estágio, apresentei-me na Farmácia Universal a 4 de Novembro de 2013,
tendo terminado a 28 de Fevereiro de 2014.
O presente relatório visa o relato da minha experiência enquanto farmacêutica num primeiro
contacto com o trabalho numa farmácia comunitária.

Cronograma
▪

4 a 16 de Novembro:

Receção e Conferência de Encomendas;
Armazenamento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos;
▪

18 a 22 de Novembro:

Adaptação ao processo de atendimento ao público;
▪

24 de Novembro a 28 de Fevereiro:

Participação em todas as atividades desenvolvidas na farmácia com principal foco no atendimento
ao público, determinações bioquímicas e avaliação da pressão arterial.
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1.

Caracterização, Organização e Gestão da Farmácia

1.1.

Localização, Público-alvo e Horário de Funcionamento da Farmácia Universal

Sita na Praça 8 de Maio em Coimbra, a Farmácia Universal dispõe de uma localização
central na zona de comércio tradicional da cidade. Em frente à Câmara Municipal e ao Mosteiro de
Santa Cruz, a farmácia está envolta num ambiente de importância turística e cultural significativa.
A farmácia recebe um grande número de sócios da instituição Casa de Pessoal dos Hospitais
da Universidade de Coimbra (CdP/HUC), dada a sua proximidade. Trata-se de uma associação sem
fins lucrativos que disponibiliza benefícios de assistência social para os seus sócios e com os quais
a Farmácia Universal partilha uma estreita relação de profissionalismo e confiança. O mesmo
sucede com os membros de instituições religiosas e de caridade, próximas à farmácia.
Uma grande parte da atividade da farmácia é, também, afeta aos trabalhadores da Câmara
Municipal de Coimbra, utentes frequentes e fidelizados.
Com uma grande proporção de utentes idoso e polimedicados, estes dirigem-se à farmácia
para expor questões e conversar, estabelecendo-se relações quase familiares entre profissionais e
utentes.
Dado carácter turístico e académico da cidade, a farmácia é ponto de frequência de diversas
nacionalidades, contribuindo para a heterogeneidade das necessidades a satisfazer.
Dentro das relações sociais da farmácia é, ainda, de referir a doação de medicamentos à
instituição CARITAS.
O atendimento ao público é realizado das 8h às 19h de segunda a sexta-feira e das 8h às 13h
ao Sábado, para além dos serviços permanentes realizados de 22 em 22 dias pela Farmácia
Universal.

1.2.

Instalações

Externamente, a farmácia apresenta um aspeto profissional e de fácil identificação, exibindo
a característica “cruz verde” e o letreiro com a inscrição “FARMÁCIA UNIVERSAL”, ambos
iluminados. Na porta principal encontra-se a informação referente ao nome e direção técnica da
farmácia, bem como ao horário de funcionamento da mesma. Encontram-se expostas, também, as
farmácias em regime de serviço e respetivas localizações. O aspeto exterior da farmácia é
caracterizado pelas duas montras que apresenta, estando estas decoradas de forma temática e
apelativa, revelando o cuidado e os esforços de uma boa apresentação. [1]

1.2.1.

Sala de Atendimento ao Público

Esta é uma área que, por se destinar ao atendimento público, apresenta condições de
amplitude e funcionalidade que asseguram a eficaz comunicação com os utentes, bem como a livre
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deslocação dos mesmos. É um espaço agradável e acolhedor, com iluminação e ventilação ótimas e
de ambiente calmo e profissional.
Num pilar central e visível está afixada uma placa como o nome da diretora técnica, bem
como os serviços prestados e preços correspondentes. Todos os colaboradores estão, também eles,
identificados com o seu nome e título profissional.
O balcão extenso é o centro de toda a atividade nesta sala e possui quatro terminais
informáticos com a correspondente impressora fiscal. Nesta área encontram-se expostos alguns
produtos de venda livre, como cosmética. Do lado interno do balcão, em toda a sua extensão e não
acessível aos utentes, estão dispostos vários módulos de gavetas deslizantes contendo produtos
farmacêuticos de venda livre, bem como dispositivos médicos.
Em zona visível, atrás do balcão e em todo o perímetro da sala de atendimento, apresentamse lineares destinados à exposição de produtos variados: desde elementos de dermofarmácia e
cosmética, puericultura, para gestantes e pós-parto, higiene oral, produtos fitoterapêuticos e de
emagrecimento, até aos produtos de consumo sazonal como antigripais e complexos vitamínicos.
A elaboração e/ou remodelação de um linear é realizada na medida em que a promoção de
um produto está relacionada diretamente com a sua rentabilidade, sazonalidade e até com a sua
publicidade nos media. A estética é um elemento fulcral na produção de um linear.
Os utentes dispõem, também, do acesso a uma balança eletrónica que realiza a medição do
peso e altura, calculando o respetivo índice de massa corporal (IMC), bem como da pressão
arterial. [1]

1.2.2.

Gabinete do Utente

Na Farmácia Universal o Gabinete do Utente constitui um espaço fisicamente separado da
restante área de atendimento ao público, visando oferecer ao utente a privacidade e a possibilidade
de um diálogo confidencial com o farmacêutico. É uma área de dimensões modestas, equipada com
todo o material necessário à realização dos testes bioquímicos (colesterol total e glicémia), bem
como à administração de injetáveis. O ambiente de privacidade proporciona uma maior
proximidade do farmacêutico ao utente, permitindo-lhe averiguar o motivo pelo qual o utente
procura a farmácia, a medicação que toma ou não, a sua adesão à terapêutica, bem como os seus
hábitos. [1]

1.2.3.

Área de Armazenamento

Numa farmácia de grande movimento e onde o atendimento de qualidade é a prioridade, é de
extrema relevância privilegiar o fácil e rápido acesso à medicação, de forma organizada e intuitiva,
diminuindo a possibilidade de erro.
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A zona de armazenamento é composta por gavetas deslizantes em toda a extensão de uma
parede que contém os MSRM por forma farmacêutica e ordem alfabética de nome comercial:
comprimidos, óvulos e supositórios, antiasmáticos (nebulizadores e outros), tiras e lancetas
(protocolo de diabetes), colírios, pomadas, ampolas, xaropes, soluções, chás, homeopatia, papas,
medicamentos de uso veterinário (MUV), granulados e higiene oral. Numa área próxima estão
distribuídos ordenadamente por diferentes prateleiras, os medicamentos cujas embalagens possuam
maiores dimensões, dispositivos médicos (arrastadeiras, irrigadores, etc.), compressas, sacos
térmicos, bem como produtos de volume mais significativo (soro fisiológico, álcool, água
oxigenada, etc.) Na mesma zona e em armários distintos, são organizados os medicamentos
genéricos que, por espaço insuficiente, não possam ser armazenados na ordem.
Contíguo à área supra mencionada, encontra-se um frigorífico destinado a produtos cujas
exigências de conservação impliquem o seu armazenamento a uma temperatura de 2 a 8ºC, de que
são exemplo: vacinas, insulinas, certos colírios e pomadas. Na mesma área interna e inacessível aos
utentes, encontra-se um pequeno armário seccionado para o armazenamento de psicotrópicos e
estupefacientes.
É importante referir que as condições de temperatura e humidade, bem como de ventilação
das áreas de armazém são controladas e registadas periodicamente, mediante um sistema de
sensores presentes na zona.

1.2.4.

Zona de receção e conferência de encomendas

A área destinada à receção de encomendas está devidamente equipada para o efeito.
Apresenta um terminal informático com um computador central, ao qual estão conectados o
aparelho de leitura óptica, duas impressoras (uma de códigos de barras e outra de papel contiguo) e
um modem, para o envio das encomendas para os fornecedores. A função deste terminal prende-se
unicamente com a realização de encomendas, gestão de stocks e pesquisa. A fotocopiadora e fax,
encontram-se disponíveis nesta área, cuja utilização é frequente.

1.2.5.

Laboratório

O laboratório da Farmácia Universal constitui uma pequena secção da área da farmácia, onde
se encontra todo o material necessário à manipulação, bem como as matérias-primas e material de
embalagem. Numa prateleira de fácil acesso, encontra-se o dossier das Fichas de Preparação e o
Formulário Galénico Português.
Outras são as situações em que se recorre ao laboratório, tais como na reconstituição de
suspensões orais de antibióticos.
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1.2.6.

Gabinete da direção técnica

Trata-se de uma área onde é tratada e arquivada parte da documentação afeta à administração
e contabilidade da farmácia. Esta zona funciona como um escritório onde se realiza o tratamento do
receituário na época de faturação e onde é possível consultar informação bibliográfica, sendo uma
área de consulta.

1.3.

Recursos Humanos

O pleno funcionamento da Farmácia Universal é assegurado por uma equipa jovem e
dinâmica de farmacêuticos, sob a orientação da Diretora Técnica Dr.ª Isabel Mesquita, e cujos
elementos passo a citar: Dr.ª. Isabel Mesquita, Proprietária e Diretora Técnica; Dr. Carlos Antunes,
Farmacêutico Adjunto com funções de substituição; Dr.ª Ana Rita Peixoto: Farmacêutica; Dr.ª
Sofia Ferreira: Farmacêutica; Dr.ª Gilda Marques: Farmacêutica; Dr. João Duarte: Farmacêutico;
D. Mara Figueiredo: Responsável pela Limpeza.
O sucesso da prestação de serviços e aconselhamento que concerne à atividade da farmácia é
o resultado do trabalho de uma equipa em cujos elementos apresentam diferentes responsabilidades
que, ao se complementarem, permitem o funcionamento ótimo da farmácia.

1.4.

Sistema informático

Na base organizacional e de gestão de toda a farmácia está o seu sistema informático. O
SIFARMA 2000 é o software utilizado.
Todo o circuito do medicamento é registado e controlado pelo programa informático,
permitindo a ágil e rápida comunicação com todos os pontos necessários ao objetivo principal:
dispensa do produto ao utente no menor tempo possível.
O SIFARMA 2000 é um software intuitivo e fácil de manusear, tornando-se uma ferramenta
crucial em variadas tarefas: realização, transmissão e receção de encomendas; gestão de stocks,
pelo registo de informações relativas à rotatividade de produtos; gestão de prazos de validade;
gestão de devoluções; Faturação mensal; etc.
O programa é, atualmente, fundamental ao incremento da independência e agilidade ao nível
da organização/gestão da farmácia. De uma outra perspetiva, o sistema melhora o atendimento ao
público pelo fácil acesso a informações de stock, encomenda imediata de produtos, pela rápida
consulta da informação científica do medicamento, bem como pelo acesso a fichas de utentes.
O amplo leque de funcionalidade do SIFARMA 2000 e a sua recorrente atualização são
responsabilidades da empresa Glintt, pelo que em caso de qualquer problema esta encontra-se
disponível para a sua resolução.
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1.5.

Fontes de Informação

Na Farmácia Universal é incutido o dever de atualização científica em todos os profissionais.
A área destinada à biblioteca encontra-se acoplada ao Gabinete de Direção Técnica, incluindo
obras como Farmacopeia Portuguesa e seus suplementos, Estatutos da Ordem dos Farmacêuticos,
Código Deontológico dos Farmacêuticos, Formulário Galénico Português, Dossier de Acordos com
a ANF, Índice Nacional Terapêutico, Simposium Terapêutico, Prontuário Terapêutico, Boas
Praticas de Farmácia, bem como outras publicações periódicas.
A informação adquirida online ou através do programa SIFARMA 2000 é, também, um
importante recurso para a atualização científica. Contudo, é da maior relevância a certificação das
fontes de informação em uso, assegurando a sua credibilidade e segurança.
Existem, ainda, os Centros de Informação e Documentação aptos a serem contactados
telefonicamente ou por e-mail, sempre que seja necessário o seu esclarecimento: CEDIME (Centro
de Informação sobre Medicamentos), CEFAR (Centro de Estudos Farmacoepidemiológicos) e ao
LEF (Laboratório de Estudos Farmacêuticos).
Ciente das fontes de informação que tinha ao meu dispor, procurei recorrer às mesmas
sempre que fui confrontada com situações em que, por falta de experiência ou de certeza, não me
era possível dar resposta imediata. Dia após dia, o software informático foi uma das ferramentas
que mais utilizei, bem como o PT, os Resumo das Características dos Medicamentos (RCMs) e os
Folhetos Informativos dos medicamentos. Encarando sempre de forma crítica e contextualizada as
informações que fui recolhendo.

2.

Aprovisionamento, Armazenamento e Gestão de Existências

2.1.

Aprovisionamento

O Aprovisionamento assume-se como um conceito relacionado com a logística de entrada,
constituindo o processo de gestão de todo o ciclo entre a farmácia e os seus fornecedores, dando
resposta às necessidades da primeira. Inclui-se, portanto, a demanda pela variedade de produtos
disponíveis, em quantidade e qualidade que assegurem a resposta à procura dos utentes.
Na mesma linha de ação, surge a gestão de stocks, cuja realização visa assegurar a
disponibilidade dos produtos farmacêuticos em qualidade e quantidade dependentes dos fatores:
perfil dos utentes, localização da farmácia, média mensal de vendas, hábitos de prescrição, época
do ano, área de armazém ao dispor, fundo de maneio da farmácia, novos produtos, publicidade nos
media, condições de pagamento, bonificações, etc. Trata-se de um processo em que se procura
oferecer resposta às necessidades dos utentes, sendo alterável consoante as mesmas.
Com vista à análise dos fatores mencionados, o recurso ao programa informático é de
reconhecida valia. Dependendo das informações de histórico de vendas é possível efetuar a
predefinição de valores como stock mínimo (ponto de encomenda) e máximo de cada produto.
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Deste modo, é feita a encomenda automática dos produtos cujos valores em stock atingem o
mínimo recomendado, constituindo a proposta de encomenda diária. Esta pode ser alvo de revisão e
alteração, seguindo para o fornecedor via modem.

2.2.

Aquisição de Produtos e Fornecedores

Consoante os dados da análise e gestão de stocks, os produtos farmacêuticos são
encomendados a armazéns de distribuição grossista ou diretamente a laboratórios.
O fornecedor principal da Farmácia Universal é a Cooprofar, sendo as principais
encomendas a este endereçadas. Por questões de facilidade de contacto, transporte e pagamento, a
maioria das encomendas é realizada a distribuidores grossistas.
Contudo, as compras diretas aos laboratórios também constituem uma importante fonte de
aquisição de produtos. Estas surgem de visitas de delegados de venda à farmácia que, mediante
reunião com a Diretora Técnica, estabelecem acordos de compra. São, normalmente, situações em
que se deseja a aquisição de uma maior número de produtos do laboratório em questão, ou no caso
de determinados tipos de produtos como os sazonais, de dermofarmácia e cosmética, de
puericultura e de medicamentos genéricos.

2.3.

Receção e Conferência da Encomenda

A encomenda que é rececionada na farmácia deve vir acompanhada por uma guia de remessa
ou fatura em duplicado, onde constam: identificação do fornecedor e da farmácia; local e hora de
expedição e de chegada; designação dos produtos, incluindo nome comercial, código, IVA e preço
de venda ao público (PVP) sempre que não for um produto de venda livre; número total de
unidades e preço total da fatura. No caso de encomendas que contenham medicamentos
psicotrópicos e/ou benzodiazepinas, a encomenda vem também acompanhada por um documento
específico que deve ser autenticado pelo farmacêutico responsável.
A fatura inclui os produtos que, sendo encomendados não foram enviados, figurando na lista
de produtos esgotados, não comercializados, descontinuados, etc.
Na área de receção de encomendas já descrita, são recebidas as encomendas, procedendo-se
à sua conferência. Para o efeito, são introduzidos os dados relativos à identificação e valor total da
encomenda no sistema informático, seguindo-se a passagem dos produtos pelo leitor óptico,
atentando às quantidades, estado de conservação e prazos de validade descritos nas embalagens,
bem como aos preços de custo e aos preços inscritos na cartonagem (PIC), sendo estes alterados
mediante a fatura. Terminada a receção da encomenda surge a lista de produtos não recebidos, que
cabe ao responsável selecionar como esgotados ou manter a encomenda dos mesmos.
Assim, é confirmada a receção da encomenda, momento em que o sistema realiza o acerto
automático do stock.
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O fim da receção da encomenda pressupõe a impressão das etiquetas de designação, código
de barras, PVP e taxa de IVA, dos produtos que não possuem PVP fixo, devendo este ser calculado
e, obrigatoriamente, marcado na farmácia. Nestes casos o cálculo do PVP do produto é realizado
atendendo ao seu preço de custo, à taxa de IVA a que está sujeito e à margem legal de lucro da
farmácia.
PVP = preço de custo x fator de ponderação (margem de comercialização e IVA)
Tratando-se da receção de uma encomenda contendo matérias-primas, estas devem possuir o
respetivo boletim de análise, verificando se pertence ao lote indicado e se está em conformidade
com os valores presentes na Farmacopeia.
As guias de remessa/faturas são arquivadas na farmácia para futura comparação com o
resumo de faturas dos fornecedores, bem como para fins de controlo da contabilidade.
Para todo o funcionamento normal da farmácia, é da máxima importância que esta etapa de
receção dos produtos farmacêuticos seja realizada com a maior atenção. Uma vez que a deteção
atempada de erros na encomenda, no tipo e no estado de conservação do produto, bem como nos
seus prazos de validade e PICs, poderá evitar gastos desnecessários.

2.4.

Reclamações e Devoluções

Sempre que ocorra uma troca de produtos, que estes apresentem um estado de conservação
insatisfatório, ou mesmo quando a quantidade recebida for superior à encomendada, é realizada
uma nota de devolução para acompanhar o produto de volta ao fornecedor. Neste documento
devem constar: identificação do produto, preço, IVA, quantidade devolvida, motivo da devolução,
data e número da fatura. A nota de devolução é impressa em triplicado, duas vias são enviadas para
o fornecedor, devidamente carimbadas e assinadas, sendo que a terceira é arquivada na farmácia
para regularização aquando da receção da nota de crédito por parte do fornecedor.

2.5.

Armazenamento

O Armazenamento dos produtos tem lugar após a receção da encomenda e é realizado
atendendo aos parâmetros: condições ótimas de conservação dos medicamentos, prazo de validade
e aspetos legais relacionados.
Aquando do armazenamento, devem ser respeitadas as condições ideais de iluminação,
temperatura e humidade dos produtos, garantindo sempre a sua qualidade. Salientam-se os
medicamentos de frio, cujas características especiais exigem a sua conservação a temperaturas
entre os 2 e os 8ºC. São exemplo os produtos como as insulinas, as vacinas e certos colírios. A
temperatura e humidade do restante espaço de armazém são controladas e registadas por um
termohigrómetro, de modo a assegurar que apresentam valores não superiores a 25ºC e 65%,
respetivamente.
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Um importante critério a seguir no armazenamento de produtos farmacêuticos concerne aos
prazos de validade dos mesmos. Deste modo, é respeitada a regra first in/first out (FIFO – Primeiro
a entrar/Primeiro a sair), que determina que os produtos já em stock deverão localizar-se à frente
dos que foram recentemente rececionados, e a regra first expired/first out (FEFO - Primeiro a
expirar/Primeiro a sair), segundo a qual os produtos com prazo de validade mais curto são
dispensados primeiro. Trata-se de um modo de assegurar que são maximizados os prazos de
utilização dos produtos em stock.
Com efeito, realizam-se mensalmente as listas de produtos cujo prazo de validade dita a sua
expiração nos dois meses seguintes, de modo a serem excluídos da ordem de arrumação e
devolvidos ao fornecedor. Existem casos específicos em que a devolução tem de ser feita com uma
maior antecedência, é do caso dos leites e produtos dietéticos que devem ser devolvidos 4 meses
antes da sua data de expiração, bem como dos produtos abrangidos pelo protocolo da diabetes,
devolvidos 5 meses antes do término do prazo de validade. Os MUV apresentam uma maior
variabilidade de prazos para devolução, sendo que muitos deles não podem ser devolvidos.
A devolução é realizada à semelhança do descrito anteriormente na receção de encomendas e
realização de notas de devolução. O sistema realiza a correção automática do stock e os produtos
são devolvidos aos fornecedores.
As matérias-primas e produtos químicos são utilizáveis até ao término do seu prazo de
validade. Os materiais que sobram são futuramente recolhidos por entidades responsáveis pela sua
destruição. O mesmo sucede com os produtos cuja devolução seja negada, sendo considerados
quebras para a farmácia.
A disposição de medicamentos na farmácia atende, ainda, aos aspetos legais que os
envolvem, consoante são ou não sujeitos a receita médica. Desta forma, os MSRM devem ser
arrumados numa área não acessível e não visível ao utente. Contrariamente, a exposição é
permitida no caso de alguns MNSRM, produtos de cosmética, puericultura, entre outros.
Por questões legais e de segurança, os medicamentos pertencentes às classes de
Psicotrópicos e Estupefacientes são armazenados numa área de acesso restrito aos profissionais
integrantes da farmácia.

3.

Aconselhamento Farmacêutico

O foco principal de todo o exercício da atividade farmacêutica é o utente. Como descrito no
Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, o farmacêutico exerce uma profissão livre com
total autonomia técnica e científica, com toda a responsabilidade e competência que tal exige. [2]
Um dos aspetos que mais saliento na minha atividade durante o estágio concerne à
solicitação do aconselhamento farmacêutico e na confiança que o utente deposita neste. Em várias
situações o utente dirige-se à farmácia com uma ideia pré-concebida em relação a determinado
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produto, crendo que este é o mais indicado para si. O papel do farmacêutico é apurar a situação que
motiva à procura e verificar se a opção mencionada pelo utente é a mais indicada ou não.
Neste aspeto saliento, por experiência profissional, o caso de uma utente que se dirige à
farmácia para adquirir de determinado creme hidratante facial, destinado a ser usado pela sua filha
(ausente) que apresentava uma exacerbação da acne. A utente expõe a sua intenção, bem como o
nome do produto que quer comprar. Após diálogo com a utente apercebo-me que o produto não
seria o ideal, sugerindo-lhe um outro mais indicado. A senhora estabelece contacto telefónico com
a filha, a quem tenho oportunidade de expor o meu aconselhamento. A utente é recetiva ao
aconselhamento realizado e é referida a importância de consultar um dermatologista, dado que o
tratamento atempado e adequado da acne pode evitar cicatrizes indesejáveis.
Outros são os casos em que o utente expõe um problema e pretende uma resolução. O utente
não tem ideias pré-concebidas e está disposto à indicação do farmacêutico, mediante questões
socioeconómicas que este deve considerar.
A este nível descrevo o caso de uma utente que solicita aconselhamento para o alívio dos
sintomas da menopausa. A utente apresenta-se numa faixa etária superior aos 50 anos e descreve os
sintomas que mais a incomodam como sintomas vasomotores e prurido vaginal intenso. A utente
tem consciência que se encontra no período da menopausa e procura “algo que me alivie os
sintomas”. Após questioná-la sobre outra medicação e patologias associadas, concluo que não toma
medicação alguma. Aconselho à utente um produto contendo isoflavonas de soja na dosagem de 80
mg, recomendando a toma de um comprimido diário. As isoflavonas de soja são conhecidas como
fito estrogénios, pela sua semelhança estrutural com os estrogénios, hormonas em decréscimo no
período da menopausa. Estes compostos atuam no alívio dos sintomas da menopausa, bem como
por influir na prevenção da osteoporose. Têm, ainda, a vantagem de possuírem um elevado perfil
de segurança, não se conhecendo contraindicações. Especificamente na secura vaginal e
consequente prurido, aconselhei à utente um creme hidratante para aplicação vaginal. As
isoflavonas também irão ajudar no alívio deste sintoma, sendo que o creme proporciona um alívio
mais rápido e maior conforto a curto prazo. Em adição ao aconselhamento de produtos
farmacêuticos indicados à situação, faço reforçada referência aos hábitos de alimentação
equilibrados, bem como ao maior risco de osteoporose. No caso da utente recomendei a realização
de caminhadas diárias, que parece ser uma atividade do seu agrado.
Existe, ainda, um outro tipo de situações em que o utente vem aviar uma receita à farmácia,
não fazendo solicitação explícita de aconselhamento. Nestas situações é sempre importante a
contextualização da medicação dispensada no plano total da terapêutica já instituída.
Saliento o caso de um utente, na faixa etária dos 60 anos, que vem à farmácia com uma
prescrição médica para o Exxiv 90® (Bial), um medicamento que apresenta o etoricoxib como
substancia ativa. Trata-se de um Anti-inflamatório Não Esteroide (AINE) que o utente toma na
10
Irina Edral | 2014

Relatório de Estágio Farmácia Universal
sequência da artrite reumatoide que apresenta. Questiono o utente acerca da toma do medicamento
e este diz que é habitual, já conhece as advertências e a posologia. De seguida, o utente apresenta
um papel onde está indicado o Moviprep® (Norgine Portugal Farmacêutica Unipessoal, Lda.).
Trata-se de um pó para solução oral em saquetas, destinado à preparação para o exame de
colonoscopia. Mediante esta solicitação eu questiono o utente acerca do tipo do exame que vai
realizar, bem como a data em que este terá lugar. O exame de colonoscopia, é de uma notória ação
invasiva, com risco de perfuração ou ferimento da mucosa intestinal. A toma de qualquer
medicamento que interfira no processo de coagulação sanguínea, como o Exxiv 90®, pode trazer
riscos acrescidos ao procedimento. Desta forma, dispensei ambos os medicamentos ao utente
fazendo as indicações necessárias ao modo correto de tomar, alertando para a necessidade acrescida
de hidratação na toma do Moviprep®. Recomendei, ainda, a interrupção do Exxiv 90® 24h antes da
realização do exame. O utente não tinha sido alertado para tal facto e agradeceu o aconselhamento.
A relação entre utente e farmacêutico é mantida numa base de confiança, salvaguardada
pelos princípios e deveres que regem esta profissão. Os serviços farmacêuticos são prestados em
harmonia com as Boas Praticas de Farmácia (BPF)
Farmacêuticos

[1]

e com o Código Deontológico da Ordem dos

[2]

, salientando-se os deveres de sigilo profissional e manutenção da privacidade do

utente.
3.1.

Uso racional do Medicamento

Garantir que o uso do medicamento é feito de forma racional é investir na consciencialização
do utente em relação ao mesmo. Com o fim de promover a adesão do utente à terapêutica e garantir
a sua segurança, é dever do farmacêutico fomentar o esclarecimento do utente no que diz respeito
ao medicamento: fim a que se destina, posologia, contraindicações, interações e possíveis efeitos
adversos.

3.2.

Farmacovigilância

A Farmacovigilância é a atividade que objetiva o incremento da qualidade e segurança dos
medicamentos através da sua constante monitorização. Esta é, também, uma responsabilidade do
farmacêutico, que deve estar apto à deteção, avaliação e prevenção de reações adversas a
medicamentos (RAM), visando a proteção do utente e da saúde pública.
A notificação, em impresso próprio ou online, de RAM deve ser dirigida ao Sistema
Nacional de Farmacovigilância (SNF) onde é avaliada. [3]

4.

Dispensa de medicamentos

A dispensa de medicamentos consiste no ato profissional de cedência dos mesmos,
consoante avaliação criteriosa da medicação por parte do farmacêutico. Os medicamentos e outros
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produtos farmacêuticos, bem como toda a informação subjacente, são cedidos ao utente mediante
prescrição médica, indicação farmacêutica ou em regime de automedicação.
Um aspeto determinante na dispensa de medicamentos ao público é a sua classificação
segundo a mesma. Deste modo, os medicamentos são classificados como: Medicamentos Sujeitos a
Receita Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). [4]

4.1.

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM)

[4]

Em resumo do constante no Decreto-Lei n.º176/2006, de 30 de Agosto, são considerados
MSRM os medicamentos que: Apresentam um risco direto ou indireto para o doente, quando
utilizados sem vigilância médica, mesmo quando usados para o fim a que se destinam; Apresentam
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.

4.1.1.

Classificação de MSRM

Dentro dos

MSRM

destacam-se

três

classificações

distintas

de

medicamentos:

Medicamentos sujeitos a receita médica renovável (até três vias, cada uma com validade de 6
meses após a data de prescrição); Medicamentos sujeitos a receita médica especial (Validade de 30
dias após a data de prescrição); Medicamentos sujeitos a receita médica restrita (Uso hospitalar).
Sendo que apenas as duas primeiras são de uso a nível da farmácia comunitária.
A interpretação e avaliação da receita atende a aspetos legais e farmacêuticos,
salvaguardando sempre os interesses e a proteção do utente, em conjugação com o médico
prescritor. [4]

4.1.2.

Modelos de Receita Médica

Atualmente, encontra-se instituída a obrigatoriedade de prescrição e dispensa por
Denominação Comum Internacional (DCI), dando privilégio à dissociação entre marcas comerciais
e à autonomia na decisão do utente.
Em exceção ao descrito anteriormente, o médico pode indicar na receita as justificações
técnicas que impedem a substituição do medicamento prescrito com denominação comercial, nos
casos: a) Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, de acordo com
informação prestada pelo INFARMED, I. P.; b) Fundada suspeita, previamente reportada ao
INFARMED, I. P., de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância
ativa, mas identificado por outra denominação comercial; c) Prescrição de medicamento destinado
a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias. [4]
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A prescrição eletrónica é hoje uma obrigatoriedade, sendo permitida a prescrição manual
mediante situações excecionais que implicam a aposição de vinhetas de identificação do médico
prescritor, bem como o local de prescrição (se aplicável). As vinhetas apresentam a cor azul em
caso de a receita se destinar a comparticipação normal, sendo verde quando destinada a um
pensionista. São justificações de prescrição manual as situações em que se verifique: Falência do
sistema informático; Inadaptação do prescritor; Prescrição ao domicílio; Outras situações até um
máximo de 40 receitas por mês. [6]

4.1.3.

Número de embalagens por receita médica

Uma mesma receita pode apresentar: quatro medicamentos distintos, quatro embalagens no
total e até duas embalagens do mesmo medicamento. [5]

4.1.4.

Dispensa de medicamentos mediante receita médica

A dispensa de medicamentos mediante a apresentação de uma receita médica por parte do
utente é descrito como o ato de aviar uma receita. Na verdade, trata-se de uma grande
responsabilidade e deve ser encarado com a seriedade que merece.
A interpretação e validação da receita médica implicam atender aos parâmetros: data de
prescrição, prazo de validade e local de prescrição; identidade do utente (nome e número de
utente); prescrição DCI da substância ativa; dosagem; número de embalagens e tamanho; regime de
comparticipação; existência de despachos, portarias ou exceções colocadas pelo médico. [1,5]
Após a dispensa dos medicamentos correspondentes é impresso no verso da receita o talão
de faturação, onde consta a informação relativa ao preço dos medicamentos e respetivo valor de
comparticipação. O utente deve ler e assinar, reconhecendo que lhe foram dados todos os
esclarecimentos necessários, bem como os medicamentos descritos. Se um ou mais medicamentos
dispensados apresentar um PVP superior ao PVP do 5º medicamento mais barato é impressa a frase
“Exerci o direito de opção para o medicamento com preço superior ao 5º mais barato”. No caso de
todos os medicamentos dispensados corresponderem a um valor de PVP inferior ou igual ao 5º
mais barato é impressa a frase “Não exerci direito de opção”. Tratando-se de uma receita que
apresente indicada a justificação de continuidade de tratamento superior a 28 dias (Exceção c), o
farmacêutico ou outro colaborador responsável pela dispensa deve ativar a exceção c no
SIFARMA. No caso de dispensar o mesmo medicamento será impressa a frase “Não exerci direito
de opção”, mas segundo a dispensa de um medicamento mais barato a frase impressa será “Exerci
direito de opção por medicamento mais barato que o prescrito para continuidade terapêutica de
tratamento superior a 28 dias”.
Dispensados os medicamentos e depois de todos os esclarecimentos respetivos, o
farmacêutico carimba, rubrica e data a receita.
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4.1.5.

Regimes de Comparticipação

A regulação dos preços dos medicamentos comparticipados ou a comparticipar são da
responsabilidade da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P.
(INFARMED, I. P.), sendo que a comparticipação dos mesmos está dependente da satisfação das
condições: demonstração técnico-científica do valor terapêutico acrescentado do medicamento, ou
da sua equivalência terapêutica, para as indicações terapêuticas reclamadas; e da demonstração da
sua vantagem económica. [7]
As percentagens de comparticipação dos medicamentos são variáveis em função dos
beneficiários, dependendo da entidade que lhes corresponde; e em função da patologia ou dos
grupos especiais de utentes, mediante indicação de despachos específicos como na Doença de
Alzheimer ou na Psoríase, entre outros. [7]
O Sistema Nacional de Saúde (SNS) assume-se como a entidade que mais contribui para a
fatura mensal de medicamentos, apresentando o maior número de beneficiários. Cada vez mais
após a migração dos sistemas e subsistemas dos encargos das entidades públicas com
medicamentos como a ADSE, a SAD-PSP, a SAD-GNR e a ADM.
Existem, ainda, os regimes especiais de comparticipação dedicados a pensionistas, atendendo
aos seus rendimentos declarados. Nestes casos, a portaria nº 137-A/2012, de 11 de Maio, determina
que deve ser mencionada a sigla “R” na prescrição relativa a estes utentes, para posterior seleção
do plano de comparticipação adequado. [8]
Certos

benificiários

de

algumas

entidades

dispõem,

também,

de

planos

de

complementaridade na comparticipação dos medicamentos. Isto é, acrescentam à comparticipação
feita pelo SNS. São exemplos os beneficiários dos organismos SAMS, SAVIDA ou Caixa Geral de
Depósitos. Os organismos com complementaridade implicam que, aquando do aviamento da
receita, esta seja fotocopiada com o cartão de benificiário, seguindo a receita original para o Centro
de Conferência de Faturas (CCF) e a fotocópia para a ANF.

4.2.

Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes estão sujeitos a um maior controlo, quer
pelas entidades competentes, quer pelo farmacêutico. Por apresentarem uma estreita janela
terapêutica e o risco elevado de desenvolvimento de dependência física e psíquica, é fundamental
garantir o uso destas substâncias no âmbito clínico e de acordo com indicações médicas.
Em Portugal, o INFARMED é a entidade responsável pelo controlo de medicamentos
psicotrópicos e estupefacientes, regulada pela legislação descrito pelo Decreto-Lei n.º 15/93, de 22
de Janeiro e pelo Decreto-lei nº 28/2009 de 12 de Outubro, que vem corrigir o nº61/94 de 12 de
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Outubro. Segundo a legislação é obrigatório o registo informático de controlo de psicotrópicos e
estupefacientes. [9,10]

4.2.1.

Aquisição

Na receção de uma encomenda contendo medicamentos psicotrópicos e estupefacientes
deverá ser verificada a existência de uma requisição especial em duplicado, de modo a existir um
controlo da entrada destas substâncias na farmácia. Na requisição estão expressos: código do
produto, nome comercial, quantidade, número de requisição e o número da encomenda. O
documento original é arquivado na farmácia durante três anos, sendo que o duplicado, devidamente
carimbado e assinado, é devolvido ao fornecedor.

4.2.2.

Prescrição e Dispensa

Segundo a Portaria n.º 137-A/2012 de 11 de Maio, as substâncias que constam no DecretoLei n.º 15/93 de 22 de Janeiro

[9]

e no Decreto-Lei n.º 61/94 de 12 de Outubro, estão sujeitas à

obrigatoriedade de prescrição pelo modelo de receita geral informatizado, seguindo as mesmas
regras relativas a outros medicamentos face ao número de embalagens. Porém, na mesma receita
onde é prescrito um medicamento psicotrópico e estupefaciente não podem constar demais
medicamentos. [8]
O ato de dispensa farmacêutica de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes só deve
concretizar-se se forem satisfeitas as condições: o adquirente tem idade igual ou superior a 18 anos;
não é dotado de algum estado de demência; a receita está dentro do prazo de validade e em boas
condições, não suspeitando da sua autenticidade.
O farmacêutico está obrigado a solicitar o documento de identificação do adquirente e
preencher os campos do modelo de controlo informático com os dados da receita, de identificação
do médico prescritor, bem como os dados do utente e do adquirente. A fatura pode, então, ser
emitida e o documento de faturação impresso no verso da receita, devendo ser assinado pelo
adquirente. É emitido o documento especial de psicotrópicos que é anexado à fotocópia da receita e
arquivado. [8]

4.2.3.

Registo e controlo de entradas e saídas

O registo de entrada de psicotrópicos e estupefacientes deve ser enviado trimestralmente até
ao dia 15 correspondente. Quanto ao registo de saídas, este é enviado mensalmente até ao dia 8 do
mês posterior. Até dia 31 de Janeiro de cada ano é realizado o balanço anual de entradas e saídas
destes medicamentos, devendo ser enviado à entidade competente de regulação de medicamentos
psicotrópicos e estupefaciente – o INFARMED.
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No caso particular das benzodiazepinas, não é realizado o registo de saídas, sendo que o
registo de entradas é enviado ao INFARMED anualmente.

4.3.

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM)

Os MNSRM constituem medicamentos passíveis de comercialização sem a obrigatoriedade
de apresentação de uma receita médica. Portanto, são considerados MNSRM todos aqueles que não
satisfaçam as condições descritas no ponto 4.2., não sendo alvo de comparticipação (salvo
exceções). [4]
Não obstante da não obrigatoriedade de receita médica, estes medicamentos requerem igual
ou maior atenção por parte do farmacêutico, que deve equacionar a possibilidade de
contraindicações, efeitos adversos possíveis, bem como questões relativas a posologia e o fim a que
se destina.
É, essencialmente, sobre este tipo de medicamentos que o farmacêutico exerce grande
importância no aconselhamento e na gestão de expectativas por parte do utente.
A automedicação é descrita como a utilização de MNSRM de forma responsável, quando
destinada ao alívio tratamento de queixas de saúde pontuais e sem gravidade e cujo
acompanhamento por um profissional de saúde é opcional. [11] Este cenário proporciona ao utente
uma maior autonomia, bem como a redução de custos e tempo de tratamento em situações ligeiras,
mas deve ser bem gerido pelo farmacêutico, que deve assegurar a eficácia e segurança da
terapêutica. Os riscos da automedicação prendem-se com o mascaramento de sintomas e obstrução
ao diagnóstico atempado, bem como com situações de sobredosagem e interações. Motivados pela
propaganda nos media, ou pela transmissão do conhecimento empírico, e muitas vezes equivocado,
de amigos e familiares, os utentes são hoje um público cada vez mais exigente e difícil de orientar.
Na Farmácia Universal pode destacar-se, de entre MNSRM e outros produtos farmacêuticos
de importante ação de aconselhamento farmacêutico, os seguintes: dispositivos médicos;
puericultura; dermofarmácia, cosmética e higiene corporal; fitoterapia e suplementos nutricionais;
homeopatia; medicamentos e outros produtos de uso veterinário. É crucial que o farmacêutico
detenha o máximo conhecimento acerca de todos os produtos disponíveis na farmácia, visando o
acompanhamento consciente e orientado do utente na sua seleção.

5.

Medicamentos manipulados

Atualmente, a diversidade de preparações, formas farmacêuticas, combinações e dosagens
disponíveis industrialmente, veio tirar espaço ao sector da manipulação medicamentosa em
farmácia comunitária. Ainda assim, situações pontuais levam à solicitação de manipulados nas
farmácias e estas devem estar preparadas para tal, segundo procedimentos normalizados e
institucionalizados.
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Como descrito no Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril, os medicamentos manipulados
assumem-se como “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a
responsabilidade de um farmacêutico” [12], entendendo-se por:
a)

Fórmula Magistral: medicamento preparado mediante uma receita médica que

especifica o doente a que se destina o medicamento;
b)

Preparado oficinal: medicamento preparado segundo indicações compendiais, de

uma farmacopeia ou de um formulário, destinado a ser dispensado aos utentes assistidos pela
farmácia ou serviço.

5.1.

Matérias-primas e armazenamento

A legislação que rege a preparação de medicamentos manipulados estipula que as matériasprimas a utilizar devem, obrigatoriamente, estar inscritas em: Farmacopeia Portuguesa,
farmacopeias farmacopeias de outros Estados Partes na Convenção Relativa à Elaboração de Uma
Farmacopeia Europeia, na Farmacopeia Europeia ou na documentação científica compendial, com
tanto que os medicamentos que as contenham não tenham sido suspensos ou revogados. As
matérias-primas devem ser acompanhadas do boletim de análise comprovativo da sua qualidade,
aquando da sua receção. [12]

5.2.

Preparação, acondicionamento, rotulagem e cálculo do PVP

A preparação de medicamentos manipulados é regida pelas Boas Práticas de Fabrico de
Manipulados (BPFM), segundo procedimentos normalizados que permitem assegurar a qualidade e
segurança do produto final.
O farmacêutico responsável pela preparação deve equacionar possíveis incompatibilidades
entre substâncias e estabilidades relativas. O processo é descrito segundo uma ficha de preparação.
O cálculo do PVP é efetuado segundo os parâmetros: custo das matérias-primas, honorários
e material de embalagem. Ao que é acrescentado o IVA a que se encontra sujeito o medicamento.
[13]

Finda a preparação, o medicamento manipulado deve ser devidamente acondicionado e
rotulado, descrevendo: identificação, morada, telefone e Diretor-Técnico da farmácia, nº de lote,
identificação do médico e do doente, fórmula do medicamento, data de preparação, prazo de
utilização, posologia, via de administração e precauções (Ex: agitar antes de usar, uso externo,
etc.), condições de conservação e preço.

5.3.

Comparticipação de Medicamentos Manipulados

O Decreto‐Lei n.º 48‐A/2010, de 13 de Maio apresenta as condições de comparticipação de
medicamentos manipulados, estabelecendo a sua comparticipação em 30% do seu valor. [14]
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6.

Outros serviços prestados na farmácia

Em adição ao atendimento personalizado e ao aconselhamento farmacêutico preconizado na
Farmácia Universal, os utentes dispõem de serviços adicionais sob orientação farmacêutica. Estes
tornam a farmácia mais completa no seu acompanhamento ao utente.

6.1.

Administração de vacinas

As vacinas não contempladas no Plano Nacional de Vacinação podem ser administradas na
farmácia por farmacêuticos com formação para tal, sem custos adicionais para o utente. A Farmácia
Universal conta com o Dr. Carlos Antunes, com a Dr.ª Ana Rita Peixoto e com a Dr.ª Gilda
Marques, enquanto profissionais habilitados para a administração de injetáveis.

6.2.

Determinações bioquímicas: Colesterol Total e Glicémia Capilar

A determinação do colesterol total e da glicémia capilar são de extrema relevância na
deteção, controle e manutenção da terapêutica em doenças metabólicas como as dislipidémias e a
diabetes. Este tipo de parâmetros bioquímicos apresenta uma sincera variação em períodos de
tempo reduzidos, pelo que é da maior relevância e utilidade a sua vigilância através de testes
rápidos como os realizados na farmácia.
Na farmácia Universal, a determinação do colesterol total é realizada num aparelho de
específico que requer maior quantidade de sangue do que quando se determina a glicémia e permite
obter um resultado em 180 segundos. Os valores de colesterol total devem ser iguais ou inferiores a
190 mg/dl. [15]
A determinação da glicémia é realizada, quase imediatamente, em aparelhos semelhantes aos
que são, gratuitamente, fornecidos aos utentes diabéticos. Num adulto saudável, os valores de
glicémia em jejum devem estar no intervalo 70-109mg/dl, sendo que a glicémia ocasional deve ser
inferior a 140mg/dl. [16]
Os utentes parecem ser muito recetivos a este tipo de testes realizados na farmácia, sentindose a satisfação e segurança no acompanhamento por farmacêuticos.

6.3.

Avaliação da pressão arterial

O ato de avaliar a pressão arterial na farmácia rapidamente se torna num diálogo com o
utente, onde são revistos os dados de avaliações anteriores, bem como questionados os utentes em
relação aos seus hábitos e medicação que possam influir nos valores determinados. Trata-se de um
procedimento muito importante na deteção de casos de hipertensão, bem como no seu
acompanhamento.
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A equipa da Farmácia Universal dispõe de um aparelho Omron® para medir os valores da
pressão arterial. Durante a avaliação o utente deve estar sentado, relaxado e o seu braço não deve
estar apertado com roupa muito justa.
O farmacêutico deve encarar cada utente como único e disponibilizar-lhe o seu melhor
aconselhamento e atenção, alertando para a importância das medidas não farmacológicas como a
ingestão de líquidos, a alimentação saudável e moderada em sal, bem como a prática de exercício
que deve ser adequada às condições físicas do utente.
Num adulto saudável o valor da pressão sistólica deverá ser não superior a 120 mmHg e a 80
mmHg para a pressão diastólica. Um indivíduo é considerado hipertenso quando os valores de
pressão sistólica ultrapassam os 140 mmHg e/ou os valores de pressão diastólica ultrapassam os 90
mmHg. [17]

6.4.

VALORMED

A VALORMED vem dar resposta à necessidade de criar um sistema autónomo com
responsabilidade na gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. [18]
Na Farmácia Universal o contentor VALORMED situa-se à entrada, acessível a todos os
utentes e a sua recolha é realizada pelos colaboradores da Cooprofar. Atualmente, verifica-se uma
consciência crescente da população face aos resíduos de medicamentos, fruto do esforço para a
sensibilização dos mesmos neste tópico.

7.

Processamento do receituário e Faturação

O processamento do receituário e Faturação tem início aquando do aviamento da receita,
quando é impresso o documento de faturação no verso da mesma. Esta impressão regista a data em
que foi aviada a receita, o código do organismo responsável pela comparticipação, o número do
lote da receita, o número da receita no seu lote, a letra correspondente à série do mês e o código do
operador responsável pela dispensa de medicamentos. Os medicamentos dispensados apresentam o
seu nome e código de barras impressos no documento de faturação, bem como o número de
unidades cedidas, o PVP, o valor de comparticipação e o valor a pagar pelo utente.
As receitas são agrupadas segundo o organismo responsável pela comparticipação e são
criteriosamente conferidas, verificando-se a possível existência de erros aquando da dispensa. São
verificados os medicamentos, as dosagens, a quantidade e a forma farmacêutica dos medicamentos
cedidos mediante os prescritos na receita. A validade da receita, o número de beneficiário, a
assinatura do médico prescritor e do utente, são novamente conferidos e validados.
As receitas são, então, organizadas segundo lotes de 30 receitas, com exceção do último lote
que pode ficar incompleto. Cada lote apresenta um verbete de identificação onde consta:
identificação da farmácia e código atribuído pelo INFARMED, código e sigla do organismo
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comparticipador, série e número sequencial do lote, quantidade de receitas e etiquetas, importância
total do lote em correspondente PVP, importância total do lote pago pelos utentes, importância total
do lote a pagar pelo Estado (valor da comparticipação), valor pago pelo utente, mês e ano da
respetiva fatura. O verbete de identificação é carimbado e anexado ao respetivo lote. [19]
Mensalmente, é realizada a relação-resumo dos lotes, que identifica todos os lotes do mesmo
organismo. Finalmente, são emitidas as faturas respeitantes ao valor de comparticipação de cada
organismo.

7.1.

Entrega do receituário e devolução de receitas

O receituário respeitante ao SNS deve incluir na sua documentação os lotes de receitas com
respetivos verbetes anexados, a fatura original e a cópia, bem como a relação-resumo de lotes e o
original e cópia de notas de crédito/débito, caso existam. Os documentos dão enviados para o CCF
até ao dia 5 do mês seguinte à faturação.
O receituário de outros organismos é enviado para a ANF até ao dia 10 de cada mês,
incluindo: as receitas e respetivos verbetes anexados, a fatura original e duas cópias, assim como a
relação-resumo de lotes (três de cada organismo). A ANF reenvia os receituários para os
correspondentes organismos de comparticipação.
Frequentemente, são recebidas devoluções de receitas que apresentem irregularidades face às
exigências estabelecidas, o que se traduz no não pagamento das respetivas comparticipações à
farmácia. A devolução das receitas do SNS é realizada pelo CCF e as dos demais organismos são
devolvidas via ANF, acompanhadas pela relação-resumo de lotes onde consta o valor das
retificações, o motivo de devolução e documentos que concernem às retificações.
Perante a possibilidade de resolução, a farmácia corrige o erro e envia novamente a
documentação com o receituário do mês seguinte. Se a farmácia se opuser ao motivo de devolução,
envia as receitas para o serviço responsável de retificação de receituário da ANF, que procede à
defesa, reenviado diretamente as receitas para a Administração Regional de Saúde (ARS).
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Conclusão

Terminado o meu estágio na Farmácia Universal é impossível não reconhecer o
enriquecimento profissional e pessoal. Foi um período de intenso contacto com pessoas, com novos
conhecimentos e desafios, e que me proporcionou uma maior segurança no meu trabalho e na
minha formação.
A formação académica de elevada qualidade e especialização fornece ao profissional
ferramentas cruciais para a gestão de situações quotidianas, mas o verdadeiro centro de toda a
atividade do farmacêutico, na farmácia comunitária, são as pessoas. Muitas vezes pouco
reconhecido, o farmacêutico desenvolve toda a sua atividade para melhorar a vida do utente, para
que a este nada falte.
É com orgulho e determinação no futuro que termino o meu estágio em farmácia
comunitária, certa de que me esforcei plenamente para tirar deste o maior proveito.
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PARTE II:
TEMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA FARMÁCIA COMUNITÁRIA
1.

Implementação de um Projeto de Endomarketing na Farmácia Comunitária
Introdução
A atual apresentação visa o estudo de um plano de gestão de uma farmácia comunitária

aplicando os conceitos de Endomarketing. Este programa preconiza a ação em função das pessoas,
focando o seu objetivo na satisfação do cliente interno como meio de atingir os objetivos
organizacionais.
A farmácia comunitária é uma empresa do sector privado, com a particularidade de deter a
responsabilidade de prestação de serviços de saúde à comunidade. Enquanto espaço de saúde e
bem-estar, o grande objetivo é assegurar a comunicação com os seus utentes, criando a sua
fidelização em função de um atendimento melhor e mais atrativo.
A estratégia de Endomarketing é baseada na adequação da empresa a um mercado orientado
para o cliente. Deste modo, é incorporada a noção de “cliente” nos processos internos da empresa,
fazendo com que a relação desta com o mercado se realize através de clientes internos, que
comungam dos mesmos objetivos. Antes de qualquer estratégia de marketing externo, este estudo
atenta na análise interna da farmácia comunitária. [1,2,3]

Situação-Problema:
O panorama atual do modelo de saúde em Portugal apresenta lacunas que devem ser
eliminadas. O modo mais eficaz e económico de o realizar é melhorar a comunicação entre
profissionais de saúde e utentes. Ao longo do estágio, constatei uma falta de consciencialização dos
utentes nas questões relacionadas ao medicamento, salientando o caso dos antibióticos e
benzodiazepinas, assim como das questões afetas aos bons hábitos alimentares e de exercício
físico, quase sempre desvalorizadas.
Noticias como “Mais de 80% dos portugueses arrisca sofrer AVC ou enfarte” (in Notícias ao
Minuto – Saúde)

[4]

são da responsabilidade de todos os profissionais de saúde. É necessário criar

uma responsabilização pelo modo como a saúde é encarada em Portugal, investindo na efetividade
da comunicação neste sector.
O estudo que se propõe é uma avaliação equiparada dos resultados da atividade da farmácia
comunitária, enquanto empresa do sector da saúde, em função da implementação de uma estratégia
de marketing interno.
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1.

Enquadramento da empresa: Farmácia Comunitária

A farmácia comunitária constitui uma empresa cujo foco principal de ação são as pessoas e o
medicamento. Trata-se de um local de prestação de serviços de saúde onde predominam os valores
éticos e profissionais farmacêuticos.
O sector farmacêutico assume elevada competitividade, onde a concorrência é numerosa e os
produtos são ponto comum a todas as farmácias. Uma empresa como uma farmácia comunitária
valoriza a qualidade do atendimento e a relação de confiança com o utente/cliente como a mais
importante base de diferenciação com a concorrência.
Objetivo: Criar padrões de fidelização de clientes pela sua satisfação, através da qualidade do
atendimento farmacêutico, aliada à garantia de qualidade dos produtos farmacêuticos
comercializados.

2.

Avaliação do ambiente organizacional interno: [1]

Na avaliação da posição atual da atitude dos colaboradores face ao desempenho da farmácia,
é importante realizar questões direcionadas para o apuramento do seu grau de compromisso e
satisfação. Os parâmetros a avaliar devem incluir:
a)

Relacionamento Superiores/Subordinados;

b)

Receção da empresa a ideias e sugestões;

c)

Formação pela empresa;

d)

Estabilidade no emprego;

e)

Satisfação em relação a critérios de promoção/incentivos;

f)

Grau de satisfação geral;

g)

Correlação entre satisfação e alcance dos objetivos organizacionais.

3.
Implementação da estratégia de Endomarketing:
Perseguindo o objetivo de satisfação do cliente interno, devem ser adotadas medidas nos
diversos planos que concernem à atividade da farmácia e dos seus colaboradores. [5]

a)

Posicionamento interno:

Este parâmetro permite definir a imagem da empresa perante os seus funcionários,
englobando potenciais diferenças face à concorrência, bem como o conceito que tenta transmitir
aos colaboradores. Na farmácia comunitária é de incentivar a presença de:
▪ Ambiente familiar e de confiança entre colaboradores, bem como entre superiores e
subordinados;
▪ Benefícios sazonais ou por objetivos alcançados pela farmácia;
▪ Instituição de uma percentagem de desconto nos produtos da empresa, destinada aos
colaboradores;
24
Irina Edral | 2014

Relatório de Estágio Farmácia Universal
▪ Conceito e valores da farmácia bem definidos, que permitam ao profissional um
conhecimento seguro de como reagir nas diversas situações que lhe são apresentadas no
atendimento ao utente.

b)

Planeamento de conteúdo:

Integrar os colaboradores nas atividades de gestão da farmácia. Os colaboradores de uma
farmácia comunitária são, maioritariamente, de formação especializada e apresentam elevadas
expectativas de realização profissional. A delegação de responsabilidades proporciona uma maior
maximização das capacidades do colaborador, aumentando o seu índice de motivação.

c)

Planeamento estrutural e de processos:

Incremento da comunicação interna com realização de reuniões periódicas e espaço para o
agendamento espontâneo das mesmas sempre que necessário. A discussão em equipa torna os
profissionais parte integrante de todas as atividades, promovendo o seu sentido de responsabilidade
na farmácia.

d)

Campanhas internas: informativas e motivacionais

Organizar um meio eficiente de transmissão de conhecimentos e atualização dos
profissionais na farmácia. A área farmacêutica é altamente evolutiva e deve ser dado espaço à
existência de formações. A possibilidade de realização de uma campanha motivacional é altamente
produtiva, especialmente em empresas com menos colaboradores.
Desenvolver o empenho e a dedicação por valorização dos resultados é de extrema
relevância para a segurança do profissional na empresa, demonstrando a confiança que lhe é
depositada.

e)

Responsabilidades:

Indicar um profissional como responsável pela comunicação na empresa pode ser a forma de
assegurar que esta seja efetivamente realizada. A escolha deve atender às características de
liderança e posicionamento do profissional no grupo de trabalho, procurando-se dinamismo e
capacidades de comunicação desenvolvidas.

4.

Resultados da Implementação do Endomarketing em outras empresas:

O modo ideal de concluir a efetividade de uma teoria é através da observação de resultados.
Na verdade, a estratégia de Endomarketing não é uma ferramenta recente de gestão de pessoas, e a
sua eficiência é comprovada por muitos casos de sucesso.
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Tome-se o exemplo da empresa de automóveis FIAT, onde o colaborador é assumidamente
encarado com a mesma atenção que é direcionada ao cliente externo. A empresa estende a sua
atenção aos familiares dos funcionários e apresenta uma plataforma tecnológica que auxilia a
comunicação interna. Já a GOLDEN CROSS é uma empresa brasileira de planos de saúde, com
elevados investimentos em campanhas de Endomarketing que premiavam os seus colaboradores
pelos objetivos alcançados na empresa. Os resultados destas empresas são evidentes. [6]

Conclusão
A área da saúde em Portugal, particularmente o sector farmacêutico, experiencia uma
mudança sem precedentes. É crucial a união para a valorização da classe farmacêutica pelo
investimento nos seus profissionais e na sua autonomia, privilegiando os valores éticos e
deontológicos no relacionamento com o utente.
Em fase final de formação, encaro a minha profissão com grande sentido de responsabilidade
e atribuo o sucesso, e ultrapassagem da crise neste sector, à união e não à competição. É imperativo
a uniformização de valores e procedimentos nas farmácias comunitárias, em benefício do utente e
da saúde.
Enquanto empresa prestadora de serviços de saúde e de foco nas pessoas, considero uma
mais-valia a implementação de um plano de Endomarketing na farmácia comunitária, sendo a
qualidade do atendimento ao utente, o mais sincero reflexo de um bom plano organizacional da
farmácia e a sua melhor ferramenta de marketing.
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2.

Enurese Infantil

Introdução
O presente caso de estudo foi desenvolvido na sequência da solicitação de aconselhamento
farmacêutico numa farmácia comunitária (Farmácia Universal). Trata-se de um caso de Enurese
Noturna (EN) infantil, exposto pela mãe da criança. Esta dirige-se à farmácia pedindo “umas gotas
naturais para colocar no nariz” da filha que, segundo a informação de uma amiga, seriam boas para
a situação.

Descrição do Caso:
LS é uma menina de 6 anos, com desenvolvimento físico e neurológico normal, sem
antecedentes médicos e urológicos individuais. Apresenta antecedentes familiares, tendo um tio
com passado de enurese na infância.
LS sofre de episódios recorrentes de micção involuntária durante o sono, pelo menos 5 vezes
por semana. Segundo relato da mãe, LS nunca conseguiu adquirir o completo controlo cognitivo da
micção durante a noite, apresentando estes episódios “desde que deixou a fralda”. Os episódios de
enurese dão-se, normalmente, depois das 5h da manhã. LS tem hábitos de sono estipulados e
“dorme bem”, não acordando na sequência da micção involuntária.
A mãe explica que reduziu a ingestão de líquidos a partir das 18h, interrompendo
completamente após o jantar. Descreve que encoraja ao esvaziamento da bexiga antes de deitar e
que aplica à filha pequenos “castigos” após episódios de enurese, proibindo-a de ver televisão.
Durante o dia LS parece apresentar um perfeito controlo da micção, não registando episódios de
enurese. Não sofre de obstipação intestinal.
LS é uma criança muito ativa, com alguns problemas de falta de atenção na escola.
A mãe refere que já expôs o problema à médica pediatra que, após seguimento, terá colocado
a hipótese de medicação. A mãe exprime a sua preocupação em relação à medicação colocando
dúvidas acerca da sua eficiência e efeitos adversos.

Enurese Noturna Infantil:
“A incontinência urinária é uma condição angustiante que pode ter um impacto profundo no
comportamento da criança ou jovem, no bem-estar emocional e na vida social” [1].
A Enurese noturna (EN) pode ser descrita como a ocorrência, pelo menos duas vezes por
semana, de micção involuntária durante o sono. Tratando-se de crianças em idade espectável de
estar presente o controlo esfincteriano, e que não apresentam anomalias congénitas ou adquiridas a
nível do trato urinário, nem do sistema nervoso. Por consideração geral, “a partir dos cinco anos de
idade, a maioria das crianças saudáveis já adquiriu o controlo cognitivo da micção” [2].
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Cerca de 5 a 10% das crianças com 7 anos apresentam episódios regulares de micção noturna
involuntária, sendo que, em alguns casos, o problema tende a persistir na adolescência e na idade
adulta. O sexo masculino parece deter uma maior prevalência, verificando-se uma tendência
familiar na grande maioria dos casos. [3]
Classificação do Tipo de Enurese, quanto a:
a.

Evolução:

 Primária: A criança sempre teve enurese. Relacionada com um atraso na maturação
neurológica;
 Secundária: A criança volta a apresentar episódios de enurese após um período de
continência de, pelo menos, 6 meses. Relacionada com eventos sociais e familiares.
b.

Sintomas:

 Simples ou Monossintomática: Enurese noturna não associada a sintomas diurnos, nem a
anomalias neurológicas ou do sistema urinário. Corresponde a 70-90% dos casos e revela,
maioritariamente, existência de antecedentes familiares.
 Polissintomática: Associada a sintomas diurnos de micção frequente, infeção urinária e a
obstipação intestinal. Pode apresentar anomalias a nível neurológico e do trato urinário.

Fisiopatologia:
A enurese noturna é frequentemente considerada um sintoma e não uma doença. O seu
aparecimento está associado a três mecanismos prováveis:

1.

Alteração da Estabilidade Vesical:

Estudos sobre a capacidade vesical noturna/diurna em crianças indicam que 35% apresentam
uma normal capacidade vesical durante o dia e que, durante a noite, desenvolvem hiperatividade do
músculo detrusor, com redução significativa da capacidade vesical noturna. Este facto pode ter
como origem um atraso na maturação neurológica responsável pelo controlo vesico-esfincteriano,
estando associada a um comum atraso na fala ou controlo do esfíncter anal. Tal explica a resolução
espontânea com a idade. [2,3]

2.

Alteração da regulação da libertação da Hormona Antidiurética (ADH):

Nas crianças o ritmo circadiano da secreção de ADH apresenta um aumento noturno,
causando uma redução em cerca de 50% na produção noturna de urina e aumento da sua
osmolaridade. Em 2/3 das crianças com Enurese Noturna Monossintomática (ENM) não se verifica
a variação normal da secreção de ADH, traduzindo-se num aumento de produção de urina que pode
ultrapassar a capacidade de retenção pela bexiga. Este pode estar relacionado com o atraso de
maturação, normalizando com a idade. [2,3]
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3.

Incapacidade de Despertar:

A criança não consegue acordar em resposta ao estímulo criado quando é atingida a
capacidade funcional da bexiga. O facto é que “apesar do padrão de sono não diferir entre crianças
enuréticas e não enuréticas, as primeiras têm mais dificuldade para acordar que crianças normais da
mesma idade” [2]. A dificuldade em acordar parece ser mais acentuada no primeiro terço do período
noturno, quando ocorre a maioria dos episódios de enurese. Do mesmo modo, este fato pode
relacionar-se com um atraso na maturação, tendendo a apresentar melhorias com a idade [2,3].

Tratamento da Enurese Noturna:

A)

Terapia Comportamental [2]

É considerado como o tratamento de primeira linha, visando a modificação de padrões de
comportamento inapropriados que podem contribuir para a persistência da enurese.
 Reforço Positivo:
A criança é incentivada a responsabilizar-se por monitorizar os episódios de enurese, sendo
premiada quando tal não acontece. Relacionada com os comportamentos: aumento da ingestão
hídrica diurna, limitação de líquidos apos o jantar, micções diurnas regulares (máximo de 3h de
intervalo) e esvaziamento vesical antes de dormir. O método isolado apresenta um sucesso em 20%
dos casos.
 Exercícios de controlo de retenção:
Capacita a criança de um maior controlo do músculo detrusor, bem como aumenta a
adaptação deste a volumes e pressões elevadas. A criança adquire maior consciência da sensação
de bexiga cheia.
Uma vez por dia a criança deve ingerir cerca de três copos de água e adiar a micção por
períodos cada vez mais prolongados (aumentos de 3 minutos). Cada aumento de tempo deve ser
recompensado, interrompendo o processo quando atingidos os 45 minutos. O método isolado
apresenta uma eficácia questionável. Embora aumente a capacidade vesical, não altera
significativamente o número de episódios. Contudo, a sua associação com o método de alarme
noturno apresenta até 87% de eficácia na redução do número de episódios.
 Micção Noturna Programada:
Tem o objetivo de estimular o ato de acordar com o estímulo da bexiga. Acordar a criança 3h
após adormecer, antecipando o horário em 30m após cada noite sem episódios de enurese.
Apresenta um sucesso próximo de 100% quando associado ao método do alarme.
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 Treino Motivacional:
É incutido o sentido de responsabilidade na criança, participando na troca da cama, etc. O
índice de sucesso é de cerca 25%.

B)

Alarme Noturno [2]

Trata-se de dispositivos afixados ao pijama da criança, que emitem sinal sonoro quando
ocorre micção. Tem o objetivo de alertar e consciencializar a criança a responder prontamente a
sensação de bexiga cheia durante o sono por transformação do reflexo da micção em reflexo de
inibição da micção. Exige um treino inicial com a participação ativa dos pais, devendo encorajar a
criança a levantar-se e completar a micção na casa de banho, bem como a trocar as roupas e lençóis
antes de se deitar. O sucesso deste método é de cerca de 65-75%, com duração de 5 a 12 semanas
de tratamento. Contudo, o índice de recidiva é de 15 a 66%. A associação com terapia
comportamental parece levar a melhores resultados.

C)

Terapia Farmacológica

1.

Desmopressina (DDAVP)

A desmopressina é

um análogo da

vasopressina

e apresenta “relação efeito

antidiurético/vasopressor 3000 vezes mais elevada”. [4]
Em pacientes com poliúria noturna devido à baixa secreção de ADH a administração de
DDAVP produz efeitos antidiuréticos seguros e imediatos. Tratando-se de um análogo da ADH,
esta terapêutica apresenta elevado índice de sucesso correspondente à percentagem de pacientes
com poliúria noturna (60-70%). A recidiva ocorre na grande maioria dos casos, sendo que os
tratamentos prolongados oferecem uma melhoria mais persistente. A associação com outros
métodos é proveitosa, sendo potencializada pelo uso de alarme noturno. A redução gradual de
medicação é aconselhada para avaliação da terapêutica.
Pacientes com enurese associada a disfunção vesical não respondem a esta medicação. [2]
A DDAVP apresenta-se sob as formas farmacêuticas: comprimidos (0,1 e 0,2 mg), solução
para pulverização nasal (0,1 mg/mL) e liofilizado oral (0,06 mg; 0,12 mg; 0,24 mg). A
toma/aplicação da dosagem recomendada dever ser realizada 30 a 45 minutos antes de deitar. Pode
observar-se irritação da mucosa nasal com o uso do spray nasal.
Conforme descrito no Manual of Farmacology and Therapeutics (Goodman and Gilman’s,
2008):
Uma outra aplicação mediada pelo recetor V2 (Vasopressina) é o uso da desmopressina
para enurese noturna primária. A administração de desmopressina, em spray intranasal
ou em comprimidos, à hora de deitar, fornece elevada taxa de resposta que é mantida
com o uso a longo prazo, é segura, e acelera a taxa de cura. [5]
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É recomendada a vigilância da ingestão de líquidos (menos de 250 mL) antes da
administração de DDAVP, uma vez que a sua ingestão excessiva pode resultar em hiponatrémia e
convulsão. A toma de DDAVP não está indicada em crianças com idade inferior a 5 anos [6].

2.

Anticolinérgicos

A oxibutinina é um anticolinérgico de efeito comprovado em pacientes com diminuição da
capacidade vesical por hiperatividade do detrusor. São indicados em casos de Enurese Noturna –
Monossintomática (ENM) e ENP que não respondem ao tratamento com DDAVP, apresentando
eficácia em 5-40% dos casos de ENM e até 80% nos casos de ENP, ou nos que apresentam
hiperatividade do detrusor [2].
A dosagem recomendada é de 5mg (comprimidos) duas a três vezes ao dia, em crianças com
idade superior a 5 anos. Apresentam efeitos adversos dos anticolinérgicos como secura da boca,
vertigem e obstipação. A associação pode ser realizada com a DDPAV em casos refratários [7].

3.

Antidepressivos Tricíclicos

A imipramina tem sido utilizada há várias décadas com índice de cura de 40 a 50% dos
casos, mas com recidivas em 60 a 83% dos casos. Apresenta ação anticolinérgica e relaxante
muscular na bexiga, bem como efeitos simpaticomiméticos e noradrenérgicos centrais. Com
possível efeito positivo na secreção de ADH. É recomendado em crianças com mais de 5 anos, que
não respondem a outras terapêuticas, ou cuja enurese esta associada a alguma disfunção
neurológica (Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção), e em que as causa orgânicas
tenham sido excluídas. Os efeitos adversos incluem alterações de personalidade, apetite, sono e
função gastrointestinal. Em caso de sobredosagem acidental podem ocorrer alterações
cardiológicas fatais [8].

Estudos de Efeitos da Terapia Farmacológica:
Estudos comparativos entre crianças a realizarem tratamento com DDAVP, Alarme noturno
e placebo, revelam uma melhoria substancial no comportamento e consciencialização das crianças
tratadas para a enurese, após 6 meses do início do tratamento. Verifica-se um aumento acentuado
da autoestima e confiança, apresentando menos problemas comportamentais e uma melhor relação
interpessoal. Os pais descrevem melhorias na concentração e comportamento, bem como na sua
perceção deste.
O encorajamento e apoio emocional dos pais e familiares assumem-se como determinantes
no sucesso da terapêutica.
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O grupo de crianças a realizar tratamento com DDAVP parece obter os melhores resultados
ao nível de melhoria de comportamento.
Principalmente em idade escolar, a Enurese pode refletir-se significativamente no
comportamento destas crianças, suprimindo a sua autoestima e confiança. O não tratamento pode,
muitas vezes, tornar-se um foco de frustração para a criança e para os pais. [9]
A EN infantil não é uma questão recente e o seu tratamento tem vindo a ser desenvolvido há
vários anos. Um estudo realizado com o objetivo de apurar as características do tratamento da EN
ao longo de 15 anos conclui que, atualmente, as crianças são tratadas numa idade mais precoce e
são maioritariamente do sexo masculino, à semelhança do que se verificava anteriormente. [10]

Procedimento no caso apresentado:
A situação exposta pela utente indica um possível caso de Enurese Noturna Primária
Monossintomática. Neste caso, é importante explicar os tipos de abordagens que podem ser
realizadas.
A primeira ação é explicar a terapia comportamental como primeira linha de tratamento. A
utente foi esclarecida quanto à importância de não reprimir a criança pela negativa, mas sim
realizar o reforço positivo quando não se der um episódio de enurese. É importante premiar a
criança, reforçando a sua confiança.
Foi referenciado o sistema de Alarme e o seu índice de sucesso, como um método eficaz e
sem efeitos secundários no tratamento da EN. A utente revelou-se relutante em relação ao preço,
mas mostrou-se interessada dizendo que iria “pensar no assunto”, parecendo-lhe uma boa opção.
A preocupação da utente face à terapia farmacológica exige uma explicação da mesma. Foi
explicado à utente, de modo claro, as possíveis causas que podem estar na origem dos episódios
recorrentes de micção involuntária, fazendo a relação com a terapia medicamentosa indicada.
Trata-se de uma questão que deve ser abordada com sensibilidade, tendo de ser explicados os riscos
mas salientando os bons resultados e a segurança de algumas terapêuticas.
Sob o dever farmacêutico, foi realizado o total esclarecimento da utente reforçando,
essencialmente, as medidas não farmacológicas disponíveis e indicadas. Do mesmo modo, a utente
foi aconselhada a falar novamente com o pediatra caso não se registasse melhoria da situação.
No que diz respeito ao requerido inicialmente pela utente, foi explicado que não existia
disponível na farmácia nenhum produto natural de aplicação nasal, com indicação para EN em
crianças com 6 anos.
Os casos de EN infantil são muito frequentes e devem ser encarados com a seriedade
merecida. Este tipo de situações gera um sentimento negativo na criança, podendo levar a situações
comportamentais complicadas. Em adição às abordagens terapêuticas discutidas, não é de excluir a
hipótese de acompanhamento psicológico da criança e familiares.
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3.

Metilfenidato no Tratamento da PHDA

O caso de estudo a desenvolver surge do pedido de aconselhamento farmacoterapêutico de
uma utente, acerca da medicação prescrita para o seu filho com Perturbação de Hiperatividade e
Défice de Atenção (PHDA).

Descrição do Caso:
Criança de 8 anos, sexo masculino com diagnóstico de PHDA.
Apresentava sintomas de “mau comportamento”, falta de atenção e impulsividade.
Apresenta prescrição médica para Ritalina LA® (Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos,
S.A.) 20 mg, com inicio de tratamento há três meses.
A mãe exprime contentamento com as evidentes melhorias do filho, revelando-se mais
atento e concentrado, com um melhor comportamento e relacionamento com os pais. A mãe nega a
deteção de efeitos adversos decorrentes do tratamento, mas fala numa diminuição do apetite do
filho.
Apesar de ter iniciado o tratamento há três meses a utente revela preocupação quanto a
possíveis efeitos secundários, admitindo um desconhecimento acerca da medicação e da patologia.

Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA)
A PHDA é considerada a desordem psiquiátrica infantil mais prevalente, sendo que o seu
diagnóstico em adultos também tem vindo a aumentar.
“A PHDA é caracterizada pela atividade motora excessiva, dificuldade em manter a atenção,
e impulsividade.”

[1]

Trata-se de um distúrbio crónico que apresenta sintomas preocupantes no

desenvolvimento da vida normal da criança, como: falta de atenção e concentração, hiperatividade,
elevada impulsividade e défices de motivação significativos. Frequentemente, a PHDA continua a
trazer prejuízos para a vida do individuo na sua fase adulta. O seu diagnóstico é um processo
criterioso e de extrema sensibilidade, requerendo a consideração contextualizada de vários fatores.
[2]

Fisiopatologia
A fisiopatologia da PHDA não é totalmente conhecida. O uso de substâncias com atividade
facilitadora na libertação de Dopamina, bem como da noradrenalina no tratamento da PHDA,
levam à hipótese de que certas áreas cerebrais relacionadas com a atenção possam apresentar um
défice destes neurotransmissores, relacionando a Dopamina e a Noradrenalina com esta patologia.
[3]
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Tratamento
O tratamento da PHDA deve ser realizado segundo várias abordagens que incluem medidas
educacionais, socias e psicológicas. A terapia farmacológica em crianças com idade superior a 6
anos tem o objetivo de ajudar à estabilização das crianças, controlando sintomas de instabilidade
emocional, impulsividade, distração e dificuldade na aprendizagem. [4]

Metilfenidato
O Metilfenidato (MPH) assume-se como a substância mais amplamente usada no tratamento
da TDAH. O tratamento deve ser realizado sob supervisão atenta de um especialista em
perturbações de comportamento na infância e/ou adolescência. [4, 5]

Mecanismo de Ação na PHDA
O Metilfenidato, “estruturalmente semelhante à anfetamina, é um suave estimulante do SNC
com efeitos mais proeminentes na atividade mental do que na motora”, sendo que “as suas
concentrações cerebrais excedem as do plasma”. [6]
Os sintomas da PHDA são associados a disfunções do córtex pré-frontal (CPF), relacionadas
com a memória e com a função executiva, moduladas pelos neurotransmissores Dopamina (DA) e
Noradrenalina (NA). O MPH atua com evidente melhoria das funções do CPF, através da
modulação das concentrações de DA e NA, por bloqueio dos transportadores de dopamina (DAT) e
de noradrenalina (NAT). A estimulação dos recetores D1 e α2-adrenérgico nos neurónios póssinápticos é a provável causa do efeito de melhoria da memória e inibição comportamental em
pacientes com PHDA. [7]
A investigação do mecanismo de ação do Metilfenidato por PET (Tomografia por Emissão
de Positrões) indica que este atua por amplificação dos sinais de Dopamina (DA), sugerindo que a
variabilidade de respostas é devida a diferentes níveis de DA entre indivíduos, e que são
contextualmente dependentes. A análise dos resultados leva à conclusão de que, devido ao efeito de
modulação da sinalização neuronal pela DA, verifica-se um aumento da atenção e consequente
diminuição da distração, assim como também melhora a motivação e o desempenho em atividades
cognitivas. [5]

Metilfenidato no Tratamento da PHDA
O Metilfenidato está comercializado sob as formas farmacêuticas comprimido e
cápsula/comprimido de libertação prolongada, apresentando diferentes dosagens desde 5 a 60 mg.
É conhecido, principalmente, segundo os nomes comerciais Concerta® (Janssen-Cilag
Farmacêutica, Lda), Ritalina LA® (Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.) e Rubifen®
(Laboratorios Rubió, S.A.). [8]
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Avaliação pré-tratamento:
A avaliação da criança antes do início do tratamento deve incluir o estado cardiovascular,
bem como o levantamento das medicações concomitantes, sintomas ou outras perturbações
médicas e pediátricas, antecedentes familiares de morte cardíaca. Deve ser feito o registo rigoroso
da altura e peso antes do tratamento. [4]

Monitorização contínua;
Deve existir a monitorização atenta e contínua do estado de crescimento, cardiovascular e
psiquiátrico da criança. Os registos de pressão arterial e frequência cardíaca devem ser realizados
sempre que existe ajuste de dose, e depois em intervalos de 6 meses. O mesmo deve acontecer com
os registos de altura, peso, apetite, desenvolvimento de perturbações psiquiátricas de novo ou
agravamento das já existentes.
É importante atentar para o risco de uso abusivo ou incorreto do medicamento, devendo
monitorizar o doente a esse nível. [4]
O tratamento de “deve ser iniciado com a dose de 5 mg, de manhã, aumentando
gradualmente ao longo de algumas semanas, dependendo da resposta avaliada por pais, professores
e clínico.” Sendo que a “dose não deverá ultrapassar os 60 mg por dia”. [1]

Posologia e Modo de administração:
O metilfenidato deve ser tomado uma única vez por dia, de manhã, com ou sem comida. A
administração deve coincidir com os períodos de maior stress académico, comportamental e social.
[4]

Utilização a longo prazo (mais de 12 meses):
Segundo o descrito no RCM “A segurança e eficácia da utilização a longo prazo do
metilfenidato não foi avaliada sistematicamente em ensaios controlados”. O tratamento com este
composto não deve ser indefinido, sendo, habitualmente, suspenso na puberdade. Em tratamentos
prolongados é aconselhável a interrupção pelo menos uma vez por ano para avaliação do estado da
criança. [4]

Interações e Efeitos Adversos:
O Metilfenidato não deve ser tomado concomitantemente com medicamentos com os quais
apresenta risco de interação. Destacando-se os fármacos metabolizados pelo citocromo P450
(anticoagulantes, alguns antidepressivos e anticonvulsivantes, etc.), bem como anti-hipertensores,
medicamentos que aumentam a PA, fármacos dopaminérgicos e inibidores da MAO
(Monoaminooxidase).
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Dos principais efeitos adversos deste medicamento destacam-se os mais frequentes: cefaleia,
insónias, aumento da PA e FC, alterações gastrointestinais, redução do apetite, hipertensão,
arritmia, taquicardia, tonturas e discinesia.

Efeitos a Curto Prazo do Tratamento com Metilfenidato
O MPH assume-se com elevada eficácia e segurança no tratamento do PHDA,
contabilizando 40 anos de utilização neste contexto. O composto tem evidentes efeitos de melhoria
nos sintomas principais da PHDA, bem como nos comportamentos associados, como o
desempenho académico e social. [4]
A vasta lista de potenciais adversos é uma preocupação a gerir pelos clínicos e familiares,
assumindo a responsabilidade de supervisão rigorosa de todo o tratamento. A maior parte dos
efeitos adversos parece desaparecer ao longo do tratamento.
Uma das grandes preocupações são as alterações ao nível do sono das crianças a realizar
tratamento com MPH. Na verdade, este não demonstra alterações prejudiciais no sono,
apresentando evidências de melhorar o seu perfil, diminuindo a sonolência diurna e a cataplexia.
Um aspeto relevante na avaliação dos efeitos a curto prazo prende-se com a importância de
um diagnóstico correto da PHDA, na medida que os efeitos adversos poderão ser drasticamente
superiores perante o tratamento indevido com MPH. Da mesma forma, o MPH tem sido prescrito
como a única forma de tratamento mais eficaz a longo prazo, desvalorizando-se outras possíveis
alternativas.
Um estudo de revisão acerca do MPH no tratamento da PHDA conclui “o uso do
metilfenidato tem tido excelentes resultados no tratamento do TDAH e que seus efeitos colaterais
não devem ser motivo para descontinuar”. [9]
A descrição de eventuais efeitos adversos deve ser ponderada, não sendo motivo para
descontinuação do tratamento na grande maioria dos casos. [9]

Efeitos a Longo Prazo do Tratamento com Metilfenidato
A disfunção dopaminérgica cerebral constatada nos casos de PHDA explica o sucesso do
tratamento com MPH na melhoria dos sintomas associados a esta condição. Todavia, se o aumento
agudo de DA tem sido associado a evidentes melhorias dos sintomas de PHDA, os efeitos a longo
prazo na evolução da patologia ainda estão por determinar.
Na verdade, existe a forte indicação de uma dessensibilização dos recetores dopaminérgicos
na sequência de um tratamento a longo prazo com MPH. Tal pode traduzir-se na necessidade futura
de maiores doses de medicação para controlar o aumento de sintomas originais de desatenção,
instabilidade e hiperatividade. [2]
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Procedimento no caso apresentado:
A dispensa de medicamentos de medicamentos contendo metilfenidato está sujeita ao
controlo especial dos Medicamentos Psicotrópicos, pelo que é solicitado ao utente o seu documento
de identificação para registo informático. Este protocolo produz um efeito de surpresa e
interrogação nos utentes, sendo que a maioria apresenta um sincero desconhecimento em relação ao
medicamento que está a adquirir.
Em situações como a relatada é necessário esclarecer o utente, geralmente o educador da
criança que realiza o tratamento, das particularidades e atenções especiais a ter com o
medicamento. Questões como a posologia e modo de tomar são muito importantes e variáveis de
caso para caso.
No presente caso a utente foi esclarecida quanto à patologia do seu filho, alertando para a
importância do acompanhamento e apoio familiar na manutenção da autoestima e motivação da
criança. Foram explicados os possíveis efeitos adversos, revendo a posologia e modo de tomar.
Alertou-se para a importância da supervisão médica do tratamento, devendo realizar a próxima
consulta no prazo máximo de 3 meses.
Em relação à falta de apetite mencionada, foi aconselhado um suplemento alimentar indicado
à idade e condição do filho, que irá contribuir para a estabilização do apetite da criança. Contendo
elevada concentração de ácido docosahexanóico (DHA), o suplemento aconselhado é indicado para
crianças a realizar tratamento com MPH, auxiliando no desenvolvimento mental, emocional,
relacional, motor e visual das crianças. [10]
É importante que o farmacêutico revele disponibilidade para pesquisa e atenção reforçada
nestes casos, contribuído para a maior consciencialização do utente para o uso correto do
medicamento, melhorando o sucesso do tratamento.
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PARTE I:RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA HOSPITALAR
Introdução
A profissão farmacêutica é multivalente em conhecimento e atividade. No universo imenso
que é a saúde, a demanda pela qualidade e eficiência é cada vez mais elevada. Certo desta procura,
o farmacêutico concentra responsabilidades na interação entre os diferentes profissionais de saúde,
facilitando o caminho para a instituição de uma terapêutica mais correta, segura e eficaz.
Na sequência do descrito anteriormente, optamos por realizar um estágio que integre duas
fortes componentes da área farmacêutica, incluindo a Farmácia Hospitalar neste período de
aprendizagem. A partilha de experiência profissional e o regime de atividade em equipa, tornaram
lógica a opção por um relatório em conjunto, acreditando que beneficiará a descrição do processo.
O presente relatório foi construído e orientado segundo as experiências e conhecimentos
adquiridos ao longo do estágio, tentando fornecer um retrato fiel da nossa passagem pelos Serviços
Farmacêuticos do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real), no período de 2
de Setembro a 31 de Outubro de 2013.

1.

Caracterização do CHTMAD

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), EPE é constituído por
quatro unidades hospitalares: o Hospital de S. Pedro, em Vila Real, onde está localizada a sede
social, o Hospital de Proximidade de Lamego, o Hospital Distrital de Chaves e o Hospital D. Luiz
I, no Peso da Régua. Integra, ainda, a Unidade de Cuidados Continuados e Convalescença em Vila
Pouca de Aguiar.
O CHTMAD é acreditado pela Joint Commission International (JCI) desde Outubro de
2010. O Processo de Acreditação teve início em Outubro de 2005 nas unidades hospitalares de Vila
Real e Peso da Régua e, em Março de 2007, com a constituição do CHTMAD, foi entendimento do
Conselho de Administração alargá-lo às unidades hospitalares recém-integradas (Lamego e
Chaves). O projeto da JCI criou uma cultura padronizada de segurança e qualidade dentro da
organização, que se esforça por melhorar os processos de cuidados ao doente. Os seus requisitos
cobrem diversas áreas, desde as infraestruturas do ambiente assistencial, ao tratamento e medicação
do doente, aos direitos e deveres dos doentes, à manutenção dos equipamentos, formação dos
profissionais, gestão de emergências e controle de infeção hospitalar.
O CHTMAD é uma Entidade Pública Empresarial (EPE), um modelo de gestão hospitalar. A
EPE é liderada por um Conselho de Administração que contempla: Administrador de Área,
Gabinete de Qualidade; Direção Clínica e Comissão de Farmácia e Terapêutica. [1]
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1.1.

Os Serviços Farmacêuticos do CHTMAD,EPE:

Os Serviços Farmacêuticos do CHTMAD são um departamento com autonomia técnica e
científica, sujeitos à orientação geral do Conselho de Administração, perante o qual responde pelos
resultados do seu exercício.

[2]

Contemplados pela acreditação geral do CHTMAD pela JCI, os SF

encontram-se, ainda, certificados pela Norma ISSO 9001:2008 desde Dezembro de 2010. [1]
Sitos no 1º piso do edifício central, as instalações dos SF (Anexo 1) apresentam: vestiário;
gabinete de administrativos; gabinete da Direção, gabinete de Farmacêuticos; gabinete de Técnicos
de Diagnóstico e Terapêutica (TDT); Centro de Informação do Medicamento (CIM);sala de
reuniões; área destinada ao serviço de ambulatório; zona de reembalagem; laboratório; sala de
distribuição com acesso ao armazém geral e de inflamáveis; área de receção de encomendas.
Os serviços dispõem, ainda, de cinco frigoríficos. No CIM, em local de acesso restrito a
farmacêuticos, encontram-se os armários destinados a benzodiazepinas, hemoderivados e
medicamentos de ensaios clínicos, bem como o cofre de Estupefacientes e Psicotrópicos.

2.

O Farmacêutico Hospitalar

No enquadramento hospitalar, os Serviços Farmacêuticos são responsáveis pelo conjunto de
atividades farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou serviços associados. [2]
A direção dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares,assegurada por um farmacêutico
hospitalar, objetiva garantir a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e
segurança dos medicamentos, integrando as equipas de cuidados de saúde e promovendo ações de
investigação científica e de ensino. [2]
É neste sentido que, o Farmacêutico hospitalar, enquanto profissional com o grau de
especialista, assume a responsabilidade pelo uso correto e racional do medicamento no hospital.
Sendo, também, da sua competência a prestação de informação qualificada e oportuna sobre o
medicamento a todos os profissionais de saúde no contexto hospitalar, bem como a doentes em
regime de ambulatório.
São da responsabilidade do Farmacêutico Hospitalar as seguintes funções:
 Técnicas: Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos, matérias-primas e
materiais de acondicionamento;
 Científicas: Preparação, formulação e controlo de: medicamentos e misturas intravenosas;
Integração em comissões técnicas; Atividade docente;
 Administrativas/Gestoras: Gestão de stocks, compras e análise de consumos.
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3.

Organização e Gestão dos serviços farmacêuticos

3.1.

Gestão da Informação

A gestão da informação tem como objetivo definir regras associadas ao controlo dos
documentos, dados e registos utilizados no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade, e ainda
garantir a sua atualização. [3]
A documentação interna relevante para os SF:
 Documentação do SGQ (Manual da Qualidade, procedimentos e instruções de trabalho);
 Normas de procedimento elaboradas no âmbito do projeto da Acreditação pela JCI;
 Comunicações internas do CHTMAD;
 Normas de procedimento do CHTMAD.
A documentação externa com relevância para os SF:
 Normas ISO;
 Legislação;
 Circulares informativas (DGS, Fornecedores Externos e Infarmed);
 Circulares Normativas (DGS e Infarmed);
 Certificados de libertação de lote/ Certificados de análise;
 Fichas de dados de segurança de medicamentos e outros produtos farmacêuticos;
 Manuais dos equipamentos;
 Declarações de AIM, RCM e Informações complementares ao RCM.

3.2.

Gestão de Recursos Humanos

A existência de recursos humanos adequados, tanto em quantidade como em qualidade, é
essencial para a organização e bom funcionamento da Farmácia Hospitalar. Obedecendo a
determinados critérios, cabe à administração do CHTMAD determinar a sua distribuição e adequála às suas necessidades. [3, 4]
A gestão de recursos humanos aplica-se a todas as atividades de planeamento da necessidade
de recursos humanos, recrutamento e integração de novos colaboradores, assim como à atualização
técnica e científica dos profissionais dos SF. [3]
Os SF da Unidade de Vila Real são compostos por 8 Farmacêuticos, incluindo a Diretora dos
Serviços/Responsável da unidade de Vila Real, Dra. Almerinda Alves, 8 Técnicos de Diagnóstico e
Terapêutica, 3 Administrativos (Assistentes Técnicos) e 5 Assistentes Operacionais (AO).
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3.3.

Gestão de Infraestruturas

A gestão de infraestruturas define regras para a manutenção, verificação e/ou calibração do
espaço de trabalho e meios associados, bem como de equipamentos e dispositivos de monitorização
e de medição, de modo a assegurar a conformidade com os requisitos dos serviços prestados. [3]

4.

Seleção, Aquisição e Armazenamento de Produtos Farmacêuticos

4.1.

Programa Informático, GHAF

O GHAF – Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia – é uma aplicação informática em
constante comunicação com o programa SONHO, para a gestão dos doentes, e com o programa
SAPE, usado pela Enfermagem. Esta interação de sistemas informáticos coloca em rede os
profissionais de saúde do Hospital, interligando a prescrição médica, a validação farmacêutica e a
dispensa ao utente. Deste modo, são registadas todas a movimentações de medicamentos e outros
produtos farmacêuticos, realizando a automática atualização de stocks e existências.

4.2.

Gestão de Existências

Em farmácia hospitalar, é da competência farmacêutica o aprovisionamento de
medicamentos, dispositivos médicos ou qualquer outro produto de saúde, em qualidade e
quantidades necessárias, o mais rapidamente possível e com menor custo.
A rentabilidade financeira e espacial dos SF constituem os grandes objetivos da gestão de
stocks, atendendo a fatores como prazos de validade, preço, consumos, capacidade de
armazenamento, rotatividade de produtos e tempo necessário para satisfação das encomendas.
O registo de stocks em suporte informático assume-se como essencial na expressão das
existências em tempo real, emitindo sinais de alerta sempre que o stock se encontre abaixo do
mínimo necessário. Não está, no entanto, isento de verificações manuais de stock. [2, 3]

4.3.

Sistemas e Critérios de Aquisição

O Aprovisionamento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos, realizado pelos
Serviços Farmacêuticos do CHTMAD, assenta numa metodologia definida e certificada. A seleção
de medicamentos baseia-se no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), de
acordo com as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital. Quando considerado relevante, a
Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) acrescenta opções terapêuticas não contempladas no
FHNM, sustentando-se em critérios fármaco-económicos (Anexo 2). [2]
Neste processo, para maximizar a rentabilidade das existências, é importante considerar na
aquisição do produto: os custos de encomenda, de compra, de posse e de rutura.
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Numa primeira fase, é realizada a análise dos consumos de medicamentos e calculados os
Pontos de Encomenda (GHAF, nível a partir do qual deve ser realizada nova encomenda) e Stocks
de Alerta (GHAF, nível mínimo para evitar rutura de stock). [3] Segue-se a elaboração de uma lista
comum (GHAF) de produtos a adquirir em cada unidade hospitalar. Em Vila Real a informação é
analisada e será realizada uma transferência interna de armazém ou uma Nota de Encomenda (NE),
consoante as variáveis: volume de encomenda, stock existente e urgência do pedido. No caso de
transferência interna, esta é registada, aviada, conferida e enviada, emitindo uma Guia de
Transferência (GHAF). [3]
A NE é elaborada por um Assistente Técnico e enviada para os fornecedores, emitindo uma
Guia de Entrada (GHAF). O controlo é feito através da Lista de confirmação e pendentes (GHAF).
No caso de estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas, o original da NE é enviado via
correio, juntamente com o Anexo VII (Portaria nº981/98) [5]. Os medicamentos com Autorização de
Utilização Especial (AUE) o original da autorização é enviado ao fornecedor na primeira aquisição.
Trata-se de medicamentos sem Autorização de Introdução no Mercado (AIM) e que, para poderem
ser introduzidos em Portugal, necessitam de autorização prévia, de caracter excecional, a conceder
pela Autoridade Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde, o INFARMED. São
apresentadas as opções para autorização à Direção Clínica, reencaminhada para a Administração e
enviada ao INFARMED. [3]
Com o objetivo de assegurar a conformidade dos produtos farmacêuticos adquiridos, realizase a Avaliação de Fornecedores de Medicamentos e outros Produtos Farmacêuticos. Estes são
escolhidos em concursos realizados anualmente, resultantes de acordos financeiros disponíveis no
Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde. [6]
A avaliação é feita com base no registo de não conformidades associadas aos fornecimentos,
podendo estas ser: máximas (NCM) ou mínimas (NCm), consoante comprometam ou não o
cumprimento dos requisitos dos Utentes e Serviços Clínicos. É atribuído um valor de Índice Médio
de Qualidade (IMQ) a cada fornecedor, com correspondente nível de qualidade (1,2 ou 3). [3]

4.4.

Receção e Conferência

A receção e armazenamento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos são, também,
descritos segundo uma metodologia certificada, garantindo a conformidade da sua entrega e
acondicionamento.
A encomenda é rececionada pelo Assistente Operacional (AO), é conferida por um Técnico
de Diagnóstico e Terapêutica (TDT) ou por um Farmacêutico, e é registado a Quantidade, Preço,
Lote, Prazo de Validade, nº de fatura ou Guia de Remessa no programa informático, por um
Assistente Técnico (AT).
A receção é feita em local destinado para o efeito, devendo confirmar-se as informações
constantes na Guia de remessa e/ou fatura, que acompanham a encomenda. É dada especial atenção
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a: Número de volumes mencionado na guia de transporte; Acondicionamento da encomenda –
Medicamentos de Frio, Frágeis, Tóxicos e Inflamáveis, Embalagens preservadas e em bom estado;
Número de unidades; Lote; Prazo de Validade; Certificados de análises de controlo de qualidade de
manipulados; Certificados de libertação de lote, emitido pelo INFARMED (Hemoderivados e
vacinas).
No caso de medicamentos psicotrópicos, estupefacientes, benzodiazepinas, hemoderivados e
fármacos de ensaios clínicos, estes apresentam-se em embalagem lacrada, sendo a sua receção de
responsabilidade farmacêutica.
Detetada uma não conformidade, esta é registada e notificada, contactando o fornecedor. [3]

4.5.

Armazenamento

O Armazenamento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos realiza-se
considerando os parâmetros adequados de luz, espaço, temperatura, humidade e segurança.
Os Serviços Farmacêuticos possuem um sistema de climatização que recorre ao programa
informático Sirius Stockage Monoposte. Esta aplicação regista os valores de temperatura e
humidade ao longo do dia, assegurando que se encontram dentro dos limites estabelecidos. A
Temperatura deverá estar entre 15 e 25ºC na Sala de Distribuição e no Armazém Geral, e entre 10 a
25ºC no Armazém de Soros. Quanto ao valor de Humidade deverá estar compreendido entre 30 a
60 %.
Os medicamentos são armazenados por ordem alfabética do seu princípio ativo
(denominação comum internacional – DCI), nas áreas de armazenamento que lhes são destinadas.
Os prazos de validade são analisados de modo a cumprir a regra de armazenamento “first
expire first out” (prazos curtos à frente para saírem primeiro), sendo emitida, mensalmente, uma
lista de produtos cuja validade termina no prazo de três meses. Os medicamentos cuja validade está
em vias de expirar são rotulados com etiqueta própria “atenção à validade”, tentando escoar-se para
onde esteja a ser utilizado. No caso de expirar a validade do produto, este é retirado para recolha
pelo fornecedor ou inceneração.
O Armazenamento Geral encontra-se organizado por ordem alfabética e compartimentado
por categoria de produtos, distinguindo-se: Medicamentos injetáveis; Formulações orais e tópicas;
Derivados do plasma; Material de penso; Nutrição entérica e parentérica e Soluções desinfetantes
não inflamáveis. Os Kardex® são armários diferenciados que funcionam simultaneamente como
armários de armazenamento e de distribuição de medicamentos, fazendo a gestão de lote e prazo de
validade.
O Armazenamento Especial destina-se a produtos com carências especiais de conservação,
ou cujas características justifiquem que sejam guardados em local individualizado do restante
armazém. Trata-se de: Injetáveis de grande volume; Produtos Inflamáveis; Gases Medicinais –
Separados do restante armazém, com sistema AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar
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Condicionado) e segurança contra incêndios; Estupefacientes e Psicotrópicos – Guardados em
armários com fechadura de segurança ou cofre, de acesso limitado a farmacêuticos; Citotóxicos –
Armazenados num local seguro, sinalizados como “citotóxicos” e acompanhados com um kit de
derrame. Os citotóxicos que necessitam de refrigeração encontram-se num frigorífico exclusivo;
Medicamentos e reagentes que necessitam de refrigeração – Guardados por ordem alfabética em
frigoríficos acoplados ao programa Sirius Stockage, sendo que quando as temperaturas atingem
valores fora do intervalo 2-8ºC é acionado o alarme; Medicamentos de Ambulatório – Guardados
em prateleiras próximas para o fácil acesso e dispensa rápida ao utente; Medicamentos de ensaios
clínicos; Matérias-primas e recipientes de acondicionamento – Laboratório, separados da zona de
preparação; Concentrados de eletrólitos – Em prateleiras separadas e com a etiqueta “DEVE SER
DILUÍDO”. [3]

5.

Sistemas de Distribuição de medicamentos

A distribuição de medicamentos envolve um conjunto de processos e métodos específicos
que assegura de forma imediata e eficaz a disponibilidade dos produtos farmacêuticos para os
serviços hospitalares e regime ambulatório. Esta tem como objetivos garantir o cumprimento da
prescrição, racionalizar a distribuição de medicamentos e diminuir os erros relacionados com a
medicação. [2]

5.1.

Distribuição em Dose Unitária

A distribuição de medicamentos em sistema de dose unitária surge como um imperativo de
aumentar a segurança no circuito do medicamento, conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico
dos doentes, diminuir os riscos de interações, racionalizar melhor a terapêutica, reduzir os
desperdícios e melhorar a gestão de custos. [2]
Este tipo de distribuição inicia-se com a prescrição on-line, seguida da verificação
Farmacêutica da dose, frequência, via de administração, interações, duplicações de medicação,
duração e adequação do tratamento ao doente na prescrição médica. Caso haja uma não
conformidade na prescrição, o médico deve ser contactado para esclarecimentos adicionais. Este
contacto, realizado via telefónica e/ou através do GHAF, emite um alerta da Farmácia que
disponibiliza ao prescritor, a conferência das suas opções terapêuticas. O perfil farmacoterapêutico
é então elaborado após a validação e processamento da medicação. De seguida, a informação
pretendida é enviada ao Kardex®, que faz a distribuição por medicamento a introduzir na gaveta de
cada doente. Procede-se ao transporte da medicação, utilizando malas fechadas e identificadas por
serviço. No serviço, com base no perfil farmacoterapêutico e sempre que possível, a medicação é
conferida, integrando o Registo mensal de conferência conjunta, sobretudo em doentes de risco
(Ex: transplantados.) [3]
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No CHTMAD,EPE, o Serviço Farmacêutico da Pediatria é da responsabilidade exclusiva de
uma farmacêutica. A sua gestão segue parâmetros distintos, uma vez que o mesmo frasco de xarope
pode ser usado por mais que um doente nos Serviços de Pediatria Cirúrgica, Médica e
Neonatologia. [3]
Para que este sistema seja aplicado, é necessário que haja uma distribuição diária de
medicamentos para um período de 24 horas. Como os SF do CHTMAD não laboram de forma
contínua 24 horas/24 horas, aos feriados terão de ser distribuídos medicamentos para um período
de 48h, ou para 72 horas nos fins-de-semana. [3]

5.2.

Distribuição por Reposição de Stock (Nivelados e Tradicional)

Este sistema de distribuição garante o controlo e reposição de stocks, com periodicidade
previamente definida, de quantidades fixas de medicamentos estabelecidas para cada serviço e de
acordo com as necessidades do mesmo. [2]
A distribuição clássica ou tradicional consiste na dispensa de medicamentos aos serviços
por um período de tempo previamente determinado pelo Enfermeiro-Chefe e Farmacêutico
responsável, sem qualquer referência específica aos doentes afetos a esses serviços. Nos SF do
CHTMAD, o pedido é rececionado de acordo com a calendarização semanal. É analisada a
quantidade, o tipo de medicamento e o stock existente, procedendo-se à contagem e preparação da
medicação de acordo com o pedido. No caso dos Injetáveis de grande volume, a distribuição é feita
pelos AO com a supervisão do TDT ou Farmacêutico. De seguida, O AT faz a atualização
informática do stock e arquiva. A medicação é então transportada para o serviço, assegurando as
características de acondicionamento, e aí é conferida pela enfermagem rubricando a requisição e
devolvendo-a à Farmácia. As desvantagens deste tipo de Distribuição respeitam, particularmente, à
acumulação evitável de determinados produtos em stock, ao desperdício não controlado e à falta de
intervenção do farmacêutico no perfil farmacoterapêutico do doente. [3]

A distribuição por níveis utiliza um sistema automatizado
designado por Pyxis MedStation (Fig.1). O CHTMAD,EPE
dispõe deste equipamento em praticamente todos os serviços,
podendo ser partilhado dentro do mesmo piso por Serviços
contíguos, como é o caso da Pneumologia-Unidade de Isolamento
de

Doenças

Infeciosas

(UIDI).

Este

mecanismo

de

funcionamento, interligado por uma unidade básica de controlo
(consola), possibilita a consulta do stock e dos prazos de validade

Fig. 1 - Pyxis MedStation

dos fármacos armazenados. A constituição do stock, é determinada de acordo com as necessidades
dos serviços em causa e, desta forma, as dimensões da estação também são variáveis consoante os
requisitos, podendo possuir apenas um bloco, ou ser acrescido de um frigorífico.
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O Pyxis substitui também os cofres, antigamente utilizados no armazenamento de
estupefacientes e psicotrópicos, na medida em que a sua dispensa é realizada à unidade, permitindo
melhor controlo da quantidade em stock, bem como o registo de utilizadores. Quando um produto
atinge o seu nível mínimo pertence à lista dos produtos em falta, a medicação é então preparada e,
de seguida é reposta verificando as quantidades e respetivas validades (garantindo a utilização da
metodologia FEFO e FIFO). No CHTMAD este tipo de distribuição é feita por Farmacêuticos, o
que proporciona não só a reposição dos stocks nos serviços, mas também o contacto com os
elementos da enfermagem e equipa médica, ajudando na resolução de questões acerca da
medicação. A distribuição de medicamentos por reposição de stocks nivelados pode também
apresentar discrepâncias, no entanto, a identificação da sua origem é mais célere e fácil. [3]

5.3.

Distribuição a Doentes em Regime de Ambulatório

Devido à evolução da tecnologia do medicamento é possível que um grande número de
doentes faça os seus tratamentos em regime de ambulatório, com a vantagem de reduzir os custos
relacionados com o internamento hospitalar, reduzir os riscos inerentes a um internamento (Ex:
infeções nosocomiais) e, ainda, a possibilidade do doente continuar o tratamento no seu ambiente
familiar. [2]
A distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório, pelos SF, deve-se à
necessidade de controlo e vigilância em determinadas terapêuticas e também ao facto da
comparticipação de certos medicamentos só ser a 100% se forem dispensados pelos SF
Hospitalares. [2]
Para que esta distribuição se processe em condições apropriadas e alcance os objetivos
desejados, é necessário que seja realizada por um Farmacêutico hospitalar, apoiado por um sistema
informático e, que a sua localização, além de acessível, permita privacidade e confidencialidade ao
doente. [2]
Além dos medicamentos legislados, existem outras patologias abrangidas pela terapêutica
dispensada, sujeitas a Autorização Especial do Conselho de Administração do CHTMAD,EPE e
correspondente justificação clínica. Ao Diretor Clínico cabe proceder à avaliação particular de cada
pedido e definir a sua autorização. [3]
A distribuição inicia-se com a validação farmacêutica da prescrição, verificando-se, além do
correto preenchimento da receita, toda a medicamentação tomada pelo doente, alterações de dose e
possíveis alterações medicamentosas. Informa-se o doente acerca da via de administração,
posologia, horário das tomas, possíveis efeitos secundários, interações e método de conservação.
Segundo a circular normativa remetida ao despacho nº 13382/2012 [7], os medicamentos para
tratamento de doenças crónicas deverão ser cedidos para um período de 30 dias, salvo exceções
autorizadas pelos Conselhos de Administração dos Hospitais. No CHTMAD, é dispensada a
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medicação necessária até à próxima consulta, não ultrapassando os 60 dias (30 dias no caso da
medicação para o HIV).
Sendo a medicação entregue a outra pessoa, que não o doente, deve ser registada a
identificação do recetor. É também necessário registar o lote e validade de medicamentos
biológicos e medicamentos cedidos para tratamento pós-operatório de cirurgia em ambulatório, de
acordo com o Decreto-Lei nº 13/2009 [8] e o Despacho nº 10302 de 2009 [9].
Por fim, é executado o tratamento administrativo, de modo a debitar no stock e enviar a
informação de faturação/contabilística, arquivando-se a receita em pasta própria, por patologia e
ordem alfabética do nome do doente. [3]

5.4.

Medicamentos Sujeitos a Controlo especial - Distribuição Individualizada

5.4.1.

Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas

Esta classe de substâncias abrange um conjunto de fármacos suscetíveis de conduzir a abuso.
De forma a prevenir o seu uso incorreto, foram instituídas normas que visam um controlo rigoroso,
desde a encomenda, ao transporte, dispensa e administração. [2, 10, 11]
O circuito fechado implementado inclui o médico prescritor, o farmacêutico que valida e
dispensa e o enfermeiro responsável pela administração. Sendo a aquisição, a receção, o
armazenamento e a distribuição nos diferentes serviços do hospital, deveres dos SF. [3]
A sua utilização nos serviços do hospital exige o preenchimento de uma requisição segundo
o Modelo nº 1509 da Imprensa Nacional da Casa da Moeda (INCM), devendo constar o nome do
medicamento por DCI, a forma farmacêutica, a dosagem, o código informático do fármaco, assim
como o registo de consumos por doente, discriminando o seu nome, o número da cama ou do
processo, a quantidade prescrita, o nome do enfermeiro que administrou e a sua data. Caso a
medicação não seja usada na totalidade deve ser obrigatoriamente referida na requisição a
quantidade rejeitada. [3]
No caso dos serviços com armário Pyxis existe um stock fixo de estupefacientes,
psicotrópicos e benzodiazepinas, cuja gestão é da responsabilidade dos SF. O registo da
administração destes medicamentos é realizado diretamente no programa informático, pelo
enfermeiro responsável. Nas exceções referidas, o preenchimento da requisição (Anexo 3) deve
respeitar determinados critérios, nomeadamente, a existência de um impresso por fármaco, sem
rasuras, especificando a quantidade não utilizada e o registo de ocorrências como, por exemplo, a
quebra de ampolas. [3]

5.4.2.

Hemoderivados

A gestão desta medicação é fundamental devido à sua elevada eficácia terapêutica, mas
também por questões de segurança associadas. Além disso, os produtos derivados do sangue,
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matéria-prima escassa com elevados custos associados, envolvem “riscos ponderados” como sendo
a transmissão de doenças infeciosas. Assim, impõe-se a este tipo de produtos um controlo apertado
que é determinado por legislação específica e adequada.

[12, 13]

Esta regulamentação objetiva a

rastreabilidade, possibilitando investigar a relação de causalidade entre a administração terapêutica
destes medicamentos e a deteção de doenças infeciosas transmissíveis pelo sangue.
Como forma de garantir este controlo, antes do seu fornecimento, os hemoderivados são
submetidos a estudos por lote pelo INFARMED que emite o Certificado de Autorização de
Utilização do Lote de Fabrico (CAUL). Deste documento constam: o número do lote, o nome
comercial, a dose, as substâncias ativas, o número de unidades do lote, o prazo de validade, o
número de AIM e o laboratório que aprova, analiticamente, a qualidade e a segurança do lote, em
conformidade com as especificações aprovadas no processo de AIM. [2]
A encomenda destas substâncias deve ser acompanhada pela guia de remessa, pelo CAUL e
pelo relatório de análise microbiológica e físico-química do produto. Dadas as exigências
intrínsecas à manipulação dos hemoderivados, a sua receção e conferência são da responsabilidade
de um farmacêutico que procede à verificação, ao registo e arquivo da documentação técnica.

[3, 12,

13]

A sua requisição é feita num impresso legalizado (Anexo 3) com duas vias – Via Farmácia e
Via Serviço – sendo o original do modelo de dispensa arquivado nos SF e o duplicado no processo
clínico do doente. No que respeita ao farmacêutico, este verifica se o impresso está devidamente
preenchido e completa a parte relativa aos SF, assinalando a quantidade de fármaco dispensada, a
identificação do CAUL e o número atribuído à requisição no arquivo. [3, 2, 13]
Todos os hemoderivados cedidos são devidamente identificados com etiquetas elaboradas
pelos Serviços Farmacêuticos, onde consta o nome do doente, nome do produto e respetiva
dosagem, lote e nome do médico prescritor. [3]
O assistente operacional leva os hemoderivados e a requisição, que é conferida e assinada
por um elemento da enfermagem. A “via Farmácia” é devolvida aos SF, que procedem ao seu
arquivamento, devendo ser guardado durante 50 anos. Todos os boletins analíticos e certificados de
aprovação emitidos pelo INFARMED, e que são exigidos em todas as aquisições, são também
arquivados. [12, 13]

5.4.3.

Medicamentos Extra-Formulário

O Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) funciona como guia de
referência na utilização terapêutica na maioria das situações clínicas que ocorrem em ambiente
hospitalar. Por vezes, existem patologias que exigem fármacos que não estão incluídos. Nestas
situações, o prescritor deverá solicitar ao hospital a introdução de um novo fármaco no Formulário
do hospital ou em alternativa, autorização para a sua utilização excecional em determinado
contexto clínico. Neste caso, este deverá preencher um impresso próprio e remeter à Comissão de
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Farmácia e Terapêutica a avaliação da sua eficácia, a qualidade, a segurança, a relação
custo/benefício e a aprovação ou não da sua introdução ou utilização pontual. [2]
Na reunião periódica da CFT são discutidas todas as justificações pendentes e emitido o
parecer de acordo com as decisões tomadas. Em caso de decisão positiva distinguem-se duas
situações: a introdução no FHNM de um medicamento benéfico para a totalidade dos serviços do
hospital ou a introdução de um fármaco apenas disponível com a devida justificação por doente e
patologia.
O Despacho nº 2061-C/2013, cria a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT),
que, entre outras atribuições, é responsável pela elaboração de um Formulário Nacional de
Medicamentos e de protocolos de utilização de medicamentos. A CNFT funciona em articulação
com as CFT dos estabelecimentos hospitalares e das Administrações Regionais de Saúde (ARS), na
medida em que estas avaliam se o medicamento em causa deve ser introduzido e solicitam à CNFT
a autorização da sua introdução. Após a autorização da CNFT e respetivo acréscimo ao Formulário,
é possibilitado aos SF a dispensa dos medicamentos extra-formulário. [14, 15]

5.4.4.

Fatores Estimulantes da Hematopoiese

Os Despachos n.º 11 619/2003 de 22 de Maio, n.º 10/96 de 16 de Maio, (Acesso à Hormona
Eritropoietina para os doentes insuficientes renais crónicos) e n.º 9 825/98 de 13 de Maio (Acesso
ao medicamento Eritropoietina Humana Recombinante), reconhecem a prescrição, distribuição e a
comparticipação destes medicamentos aos doentes renais crónicos, tanto internados como a fazer
diálise em centros extra hospitalares. [16, 17, 18]
No CHTMAD, EPE é entregue diariamente nos SF uma requisição vinda do serviço de
hemodiálise com todas a eritropoietinas específicas para cada doente. A dispensa destas substâncias
está a cargo de uma farmacêutica, que procede à análise do impresso e coloca as eritropoietinas,
devidamente etiquetadas com a identificação do doente, numa mala térmica com acumulador de
gelo. O registo dos lotes é particularmente importante dado tratar-se de medicamentos biológicos e
a sua rastreabilidade deve ser facilitada desta forma.

6.

Produção e Controlo de Medicamentos

6.1.

Conceito Integrado de Garantia de Qualidade:

Atualmente, o número de medicamentos preparados nos hospitais é reduzido. No entanto,
mantém-se a demanda de garantir a segurança e eficácia das preparações farmacêuticas produzidas.
Com efeito, são seguidas metodologias certificadas na elaboração destas preparações: Formulações
para doentes específicos (ex: pediatria); Reembalagem de doses unitárias sólidas; Preparações

Cláudia Lopes | Irina Edral

13

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar, CHTMAD 2013

assépticas (soluções e diluições de desinfetantes); Preparações estéreis ou citostáticas
individualizadas. [2]
Garantir a qualidade na produção de medicamentos é assegurar os pontos fulcrais à sua
realização, como as Instalações e Equipamento e os recursos humanos envolvidos, uma vez que só
um farmacêutico ou um TDT, sob a supervisão do primeiro, pode preparar os medicamentos
manipulados. Para além destes parâmetros é de extrema relevância assegurar a padronização dos
procedimentos antes e durante a manipulação.

6.2.

Preparações Não Estéreis

A atividade dos SF do CHTMAD, na preparação de formas farmacêuticas não estéreis, é
ditada pelas necessidades dos seus utentes, salientando-se, do conjunto de formulações realizadas:
Ácido

acético

a

1

e

5%,

pomada

de

Ácido

Fusídico/Betametasona

(50:50),

Ác.

Fusídico/Hidrocortisona (50:50), Ác. Tricloroacético a 35%, Álcool a 50 e 60 %, Bonin Brasil
(Ácido pícrico, formol e ácido acético) usado na conservação de amostras em Oncologia,
Suspensão IPO (Nistatina, Lidocaína e Bicarbonato de sódio) para o tratamento de mucosites em
doentes oncológicos, entre outras. As preparações pediátricas são executadas exclusivamente por
farmacêuticos, destacando-se: solução oral de captopril, enalapril, pirimetamina e sulfadiazina.
Inicialmente, é realizada a interpretação farmacêutica da prescrição médica, averiguando a
dose, interações e possíveis incompatibilidades. É determinada a técnica adequada de preparação e
são realizados e revistos os cálculos necessários. O Farmacêutico/TDT deve certificar-se da
disponibilidade e qualidade de todas as matérias-primas, bem como do bom estado dos
equipamentos e materiais necessários. Todo o processo de preparação deve ser rigorosamente
efetuado à luz das exigências da Farmacopeia Portuguesa. [3]
A preparação de medicamentos manipulados, ao abrigo da portaria n.º 594/2004, de 2 de
Junho, deve ser descrita em fichas de preparação (Anexo 4) contendo a informação relativa a
quantidade preparada, composição qualitativa e quantitativa, data e lote da preparação, lote do
fornecedor e prazo de validade, bem como assinatura, nome do responsável pela preparação e
libertação de lote. [3, 19]

6.3.

Reembalagem e Rotulagem

Os processos de reembalagem e rotulagem de medicamentos sólidos orais são essenciais à
distribuição pelos SF da dose prescrita do medicamento, de forma individualizada, reduzindo o
tempo despendido pela enfermagem na preparação do medicamento, reduzindo erros de
administração com uma maior economia. Assim, a reembalagem garante a identificação (DCI,
dose, a forma farmacêutica, lote e prazo de validade atribuído pelos SF) e proteção do
medicamento, sendo utilizado com mais rapidez, comodidade e segurança.

Cláudia Lopes | Irina Edral

14

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar, CHTMAD 2013

Nos SF do CHTMAD existe uma área destinada à reembalagem. Esta é realizada por um
TDT, apoiado por um AO e supervisionado por um farmacêutico. É utilizada uma máquina
embaladora acoplada a um sistema informático que programa as operações. Na realização da
reembalagem é exigido que o TDT utilize material adequado, incluindo uma bata descartável,
touca, máscara cirúrgica e luvas.
A reembalagem deve ser realizada por medicamento, sendo este o único na área de trabalho.
Entre diferentes fármacos, todo o material deve ser limpo e desinfetado com álcool etílico a 70 %,
evitando contaminação. O farmacêutico responsável assegura a libertação do lote de reembalagem,
validando e verificando a conformidade do produto final com o rótulo.
Sempre que possível, opta-se pela rotulagem, colocando rótulos autocolantes diretamente no
blister. Realiza-se em situações em que o tamanho e forma dos produtos o possibilitem, quando não
é necessário o seu fracionamento e quando a informação inscrita no blister não é suficiente (nome,
dose, lote e validade). [2, 3]

6.4.

Manipulação de Citostáticos

Atribui-se a designação de citostáticos/citotóxicos/antineoplásicos aos fármacos utilizados
para o tratamento de neoplasias malignas. Pelas suas características mutagénicas e genotóxicas, a
sua manipulação envolve riscos quer para o manipulador, quer para o utilizador alvo do
manipulado. É, portanto, da máxima relevância que seja assegurada a qualidade, precisão e
exatidão das preparações, bem como o cumprimento criterioso de procedimentos e condições que
protejam o manipulador.
A Unidade Centralizada de Preparação de Citostáticos (UCPC) (Anexo 1) do CHTMAD está
alocada ao edifício do Centro Oncológico, de modo a facilitar todo o processo desde a prescrição
médica até à administração vigiada das preparações de citostáticos.
São consideradas três áreas distintas, de acordo com o grau de contaminação: Zona Negra –
Área circundante à Câmara de Fluxo Laminar (CFVL) (Zona Suja); Zona Cinzenta –
Correspondente à antecâmara; Zona Branca – Local onde se encontra a CFVL (Zona Limpa).
É constituída por uma antecâmara e pela sala de preparação, ambas com sistema AVAC.
Esta última possui uma pressão de ar negativa e contém uma camara da fluxo laminar vertical de
exaustão total, necessária à manipulação de citotóxicos. Na UCPC, sempre que decorre a
preparação de citostáticos, estão presentes: um farmacêutico na sala externa à antecâmara e à sala
de preparação, que supervisiona todo o processo e realiza a comunicação com médicos e
enfermagem; e dois TDT na sala de preparação, sendo que um TDT realiza a manipulação e um
TDT de apoio e verificação.
De acordo com os doentes e as suas necessidades existe um agendamento diário, que inclui
os doentes e os ciclos terapêuticos que lhes estão destinados. Trata-se de uma previsão que requer a
confirmação médica, dependendo dos dados clínicos dos utentes no próprio dia. Conforme estes
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parâmetros é dada a confirmação para cada doente, respeitante a cada fármaco/ciclo terapêutico, ou
é adiado o tratamento. Perante um parecer positivo pelo médico, este é transmitido à enfermagem e
enviada a prescrição à farmácia.
O farmacêutico realiza a validação da prescrição (protocolo instituído), mediante verificação
de dose, interações, bem como velocidades de administração. Segue-se a elaboração do rótulo da
preparação onde devem constar as informações: nome do paciente, nome do fármaco, reconstituinte
e tipo de soro e volume usado na diluição, sistema de administração, Volume do fármaco,
velocidade de administração e os nomes dos manipuladores. Responsável pela preparação e
transferência do material necessário para o interior da câmara, o farmacêutico regista o fármaco,
lote e dose, garantindo o conhecimento de todos os fármacos que se encontram dentro da camara.
Finda a preparação, o TDT de apoio notifica o farmacêutico, que confirma se o volume da
preparação corresponde ao doente e ao fármaco prescrito. A preparação é rotulada e embalada,
sendo transferida para fora da sala de preparação e encaminhada para a enfermagem, que assegura
a administração ao utente.
Todo o processo de validação, preparação, dispensa e administração inclui uma série de
procedimentos que visam a verificação repetida e asseguram que o fármaco certo é administrado ao
doente correspondente na dose e ordem correta. Assim, existe um livro de registos onde o
farmacêutico assenta os fármacos dispensados e os enfermeiros assinam aquando da administração
ao doente inscrito. [2, 3]

7.

Nutrição Artificial

Garantir uma boa nutrição ao doente é melhorar a sua reação à terapêutica, melhorar o seu
estado geral e proporcionar-lhe um melhor prognóstico. Esta visa o acesso, ingestão, digestão e a
metabolização de todos os nutrientes necessários, em quantidades e proporções que permitam o
bom funcionamento metabólico.
A nível hospitalar é frequente que, na sequência de determinada patologia e dependendo do
estado do paciente, exista uma grande variabilidade individual a nível de carências/necessidades
nutricionais. Assim, é importante que sejam atendidas estas necessidades, mesmo quando os
pacientes apresentam limitações na deglutição e/ou na digestão dos alimentos, ou quando a
ingestão de nutrientes é insuficiente. Nestas situações a nutrição terá de ser assistida e poderá ser
realizada por duas vias: Entérica e Parentérica.
Nutrição Entérica:
Consiste na administração de nutrientes diretamente por via oral, ou através de uma sonda.
Quando a deglutição não está comprometida opta-se pela administração por via oral
contendo suplementos. Os Suplementos assumem vários tipos podendo ser poliméricos ou
modulares. Dentro dos modulares existem os de carácter proteico, lipídico e glucídico, consoante as
necessidades do paciente.
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A Nutrição entérica por sonda assume, também, diferentes formas: Polimérica – Modificada
com enriquecimento proteico, com fibra ou com modificação calórica (Hipo e hipercalórica); Prédigeridas – Específicas para doenças metabólicas e especificas para doenças cardiovasculares e
hepáticas. Dada a natureza da sua administração, este tipo de dietas encontra-se na forma líquida,
sem adição de aromatizantes.
Nutrição Parentérica:
A NP assenta na administração de formulações injetáveis de preparações extemporâneas ou
não, mediante prescrição. A preparação de nutrição parentérica é descrita por procedimentos
semelhantes aos das preparações estéreis, exigindo as mesmas condições ao nível de recursos
humanos e instalações técnicas. Os equipamentos incluem sistemas automáticos de preenchimento
de bolsas para pediatria e câmara de vácuo para o enchimento de bolsas para adultos.
No CHTMAD, em alternativa à preparação, são usadas bolsas tri ou bi-compartimentadas,
adquiridas diretamente da indústria, de diferentes composições em macro e micronutrientes. É de
referir que as vitaminas devem ser adicionadas nas 24h prévias à administração. As misturas de
nutrientes comercializadas podem conter ou não eletrólitos, mas não contêm oligoelementos ou
vitaminas, estes são fornecidos e adicionados à parte. As preparações, conforme o valor mais
elevado ou reduzido de osmolalidade, podem ser centrais ou periféricas, respetivamente. Usam-se
soluções concentradas de glucose, emulsões lipídicas, soluções de aminoácidos como veículos de
compostos como triacilgliceróis (obtidos do azeite e soja) em concentrações adaptadas às
necessidades do doente.
As Bolsas para Neonatologia são de uso pouco frequente, razão pela qual são solicitadas ao
Hospital de S. João, mediante o protocolo que detém com o CHTMAD. [20]

8.

Informação e Farmácia Clínica

8.1.

Farmácia Clínica

O conceito de Farmácia Clínica dá luz à importância da intervenção farmacêutica no sentido
de melhorar o acompanhamento do doente e a dispensa de cuidados farmacêuticos, diminuindo os
riscos associados. Como tal, o farmacêutico hospitalar deverá fazer parte da equipa clínica,
participando diretamente no seguimento clínico do doente, dando apoio contínuo dos médicos e
enfermeiros do serviço.
Na verdade, existem indicações significativas da relevância da prática de farmácia clínica
nos hospitais, verificando-se uma diminuição da morbilidade e mortalidade associada ao uso de
medicamentos neste contexto.
No CHTMAD a atividade na área de Farmácia Clínica está limitada aos recursos existentes,
a demanda é considerável e tem vindo a ser gerida pelos SF. Não existem farmacêuticos
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especializados na área de Farmácia Clínica, mas sim um esforço generalizado para colmatar as
necessidades dos serviços neste âmbito, apostando na melhoria da comunicação entre estes e os SF.
Dada a integração dos SF em todo o Hospital, é recorrente que as suas competências, na
qualidade de especialistas no medicamento, sejam consultadas pelos profissionais de saúde do
CHTMAD. Este contacto é realizado via telefone, pessoalmente ou por escrito. Designa-se de
Pedido de Informação e é registado sob tal designação em modelo próprio, com numeração
sequencial de modo a facilitar acessos futuros. Registam-se todos os dados relativos à prestação da
informação, como o serviço, a questão colocada, bem como as respostas dadas e respetivas fontes
de informação. [2]

8.2.

Farmacovigilância

O Sistema Nacional de Farmacovigilância existente em Portugal foi criado em 1992 e é
regulado Decreto-Lei n.º 242/2002

[21]

de 5 de Novembro, sendo o INFARMED a entidade

responsável pelo seu acompanhamento, coordenação e aplicação. Neste sentido, todos os
profissionais de saúde integram a estrutura do Sistema nacional de Farmacovigilância, estando
obrigados à notificação de reações adversas decorridas do uso de medicamentos.
Os hospitais assumem-se como unidades de farmacovigilância de grande importância, dada a
inovação e agressividade de muitos dos fármacos a que recorrem. Deste modo, o farmacêutico
hospitalar está obrigado à recolha e registo pertinente de qualquer reação adversa grave ou não
esperada a um medicamento, sendo as notificações enviadas (Ficha de Notificação) imediatamente
para o Serviço Nacional de Farmacovigilância. O INFARMED, perante a notificação, procede a
uma nova avaliação risco/benefício do fármaco, cuja deliberação determina a relevância atribuída a
reação adversa notificada. É comunicada a informação processada ao titular da AIM e à European
Medicines Agency (EMA), dando origem a uma base de dados internacional para facilitar
interpretações de reações futuras.
Neste contexto, é de grande valia a realização de formações sobre farmacovigilância em
ambiente hospitalar. [2]

8.3.

Farmacocinética Clínica

A Farmacocinética Clínica assume o objetivo de realizar um controlo terapêutico
individualizado, recorrendo à análise dos níveis séricos dos fármacos e assegurando a sua correta
administração. Através deste controlo, a equipa clínica pode certificar-se de que está a ser
administrada a dose certa de determinado fármaco, sem perigo de sobredosagem ou subdosagem.
Esta situação apresenta uma maior relevância quando se trata de classes de medicamentos com
reduzido valor de índice terapêutico ou com demonstrada variabilidade de comportamento cinético.
No CHTMAD é o departamento de Análises Clínicas, dirigido por um médico patologista,
que está responsável pela Farmacocinética Clínica. A este nível, os doseamentos séricos mais
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frequentes são os de fármacos como os imunomoduladores Ciclosporina, Tacrolimus e Sirolimus,
para seguimento terapêutico. [2]

8.4.

Ensaios Clínicos

Por ensaio clínico compreende-se “qualquer investigação conduzida no ser humano,
destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos
farmacodinâmicos, de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos
indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, distribuição,
metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a
respetiva segurança ou eficácia” [3]. Estes procedimentos devem ser realizados segundo o estipulado
nas Boas Práticas Clínicas, nomeadamente no que respeita a requisitos de qualidade ética e
científica, a cumprir na conceção, na realização, registo e notificação dos ensaios que envolvam a
participação de seres humanos.
O Farmacêutico Hospitalar, além das funções inerentes a membro da Comissão de Ética do
hospital, é o responsável pelo armazenamento, dispensa e registo dos medicamentos experimentais,
de acordo com a Lei nº 46/2004 de 19 de Agosto. [2, 22]
O ensaio clínico só poderá ser proposto ao Conselho de Administração após prévia
autorização do Infarmed e da Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC). A receção de
medicamentos experimentais é realizada pelo farmacêutico responsável, que verifica a encomenda,
particularmente em relação à quantidade, número de lote, prazo de validade, acondicionamento e
número de randomização, quando aplicável. Para efeitos de controlo, a guia de remessa é sempre
datada, assinada e arquivada no dossier do medicamento. Nesta etapa, deve informar-se o promotor
do ensaio da receção e conformidade do medicamento experimental, via fax, Interactive Voive
Responsive System (IVRS) ou Interactive Web Responsive System (IWRS). [3]
Na fase de armazenamento, é preenchido o modelo Ficha de Ensaio Clínico, ficando
registada a data de receção do kit, número de caixas e de kit, o lote, o prazo de validade e o nome
do farmacêutico que conferiu o medicamento. Neste impresso é também comunicada qualquer não
conformidade detetada. [3]
Visto tratar-se de um processo que requer elevado controlo, sempre que é dispensado o
medicamento ao paciente, é preenchido o modelo definido pelo promotor para o registo do ensaio,
onde se insere o número de investigação, nome do investigador, inicias do paciente, descrição do
medicamento, número de randomização, a quantidade e data da distribuição. [3]
Quando não são administrados todos os medicamentos experimentais, cabe ao farmacêutico
recolhê-los, anotando a sua quantidade no modelo de registo de ensaio enviado pelo promotor. Por
fim, quando solicitado pelo monitor é feita a reconciliação do medicamento e a sua devolução para
posterior destruição, acompanhada por uma guia de transporte elaborada pelo monitor e assinada
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pelo farmacêutico responsável. Todos os registos são arquivados no dossier do medicamento
guardado na farmácia. [3]

9.

Comissões Técnicas

As comissões técnicas são órgãos de apoio técnico que assumem a responsabilidade de
implementação de normas e procedimentos, visando a qualidade dos serviços prestados ao utente.
No exercício das suas funções, os SF do CHTMAD estão afetos a comissões técnicas que
regulam e orientam os procedimentos realizados. São elas: Comissão de Farmácia e Terapêutica
(CFT), Comissão de Ética e Comissão de Controlo da Infeção Hospitalar. Recentemente, foi criada
a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT), órgão nacional ao qual os SF do
CHTMAD estão subordinados.
Existem, ainda, os grupos de assessoria da CFT, divididos em áreas específicas: Nutrição
artificial, Hemoderivados e Antibióticos.

9.1.

Comissão de Farmácia e Terapêutica

A CFT é constituída por um número máximo de seis elementos, sendo estes médicos e
farmacêuticos em regime de paridade. O presidente é o Diretor Clínico do Hospital, ou um dos seus
adjuntos.
São da competência da CFT: adendas de aditamento ou exclusão ao FHNM, bem como o seu
cumprimento; Correção da terapêutica prescrita, quando assim solicitado e segundo as normas
deontológicas; Apreciação dos custos das terapêuticas mediante emissão de parecer obrigatório
pelo diretor dos SF; Elaboração da lista de medicamentos de urgência presente nos serviços;
Regular a aquisição de medicamentos extra-formulário ou a introdução de novos produtos
farmacêuticos. [23]

9.2.

Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica

O Despacho nº 2061-C/2013, cria a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica
(CNFT).Esta nova comissão irá funcionar na esfera do Infarmed, que propõe o presidente e vicepresidente, sendo ainda composta pelos diretores clínicos e dos serviços farmacêuticos, de sete
hospitais do SNS; dois representantes, um médico e um farmacêutico, das Comissões de Farmácia
e Terapêutica (CFT) de três Administrações Regionais de Saúde (ARS); e um representante das
Ordens dos Farmacêuticos e dos Médicos. [14]
A CNFT funciona em articulação com as CFT dos estabelecimentos hospitalares e das ARS,
competindo-lhe a elaboração de um FNM e respetivas atualizações, promovendo a inclusão ou
exclusão de medicamentos; a execução de protocolos de utilização de medicamentos; a
monitorização do cumprimento, no âmbito do SNS, do FNM e dos protocolos de utilização;
analisar a utilização de medicamentos não abrangidos pelo FNM, através do reporte pelas CFT dos

Cláudia Lopes | Irina Edral

20

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar, CHTMAD 2013

hospitais do SNS e das ARS; assegurar a partilha de informação entre todas as CFT; e elaborar
estratégias efetivas de promoção do uso racional do medicamento, transversais aos diferentes níveis
de cuidados de saúde. [24]
No que diz respeito à elaboração do FHNM, até à data, apenas estão incluídos os
Medicamentos para o tratamentos de Esclerose Múltipla e os Medicamentos anti-retrovíricos para o
a infeção por HIV. [24]

9.3.

Comissão de Ética

As Comissões de Ética para a Saúde (CES) funcionam nas instituições e serviços de saúde
públicos e unidades privadas de saúde. São responsáveis pelos padrões de ética no exercício das
ciências médicas, salvaguardando a dignidade e integridade humanas.
Apresentam uma composição multidisciplinar de sete membros, entre os quais: médicos,
enfermeiros, farmacêuticos, juristas, teólogos, psicólogos, sociólogos ou entre outros profissionais
das áreas sociais e humanas. A designação dos membros das CES é da competência do diretor
clínico do hospital.
No exercício das suas funções no hospital, a CES é responsável por apreciar, pronunciar-se e
emitir pareceres, quando oportuno, em relação a: Questões éticas, Protocolos de investigação
científica; Pedidos de Autorização para realização de ensaios clínicos; Suspensão ou revogação de
autorização para ensaios clínicos; Qualificação científica para a realização de ensaios clínicos;
Divulgação dos princípios gerais de bioética. [25]

9.4.

Comissão de Controlo da Infeção Hospitalar

As infeções associadas aos cuidados de saúde dificultam o tratamento adequado do doente e
são causa de significativa morbi-mortalidade, bem como de consumo acrescido de recursos
hospitalares e comunitários. Contudo, o uso frequentemente inadequado de antibióticos,
desinfetantes e antisséticos, promoveu a emergência e seleção de bactérias resistentes e
multirresistentes, existindo relação entre o nível de consumo de classes específicas de antibióticos e
a resistência a essas classes.
Em Portugal, as taxas de infeção associadas a cuidados de saúde, de resistência aos
antimicrobianos e de uso de antimicrobianos são elevadas, sendo superiores à média Europeia. Este
facto levou à criação de um novo programa de saúde prioritário, designado “Programa de
Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos”, aprovado pelo Despacho do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde nº 2902/2013 de 22 de Fevereiro [27].
A Comissão de Controlo da Infeção Hospitalar integra uma equipa multidisciplinar, onde o
farmacêutico desempenha funções de consulta. Esta comissão surge com o propósito de orientar os
profissionais do CHTMAD, EPE para ações conducentes à prevenção e controlo de infeções
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nosocomiais multirresistentes, promover a sua formação contínua e contribuir para a melhoria da
qualidade na prestação de cuidados de saúde. [26]

AÇÕES DE FORMAÇÃO
Dado que o Farmacêutico Hospitalar se encontra totalmente inserido num circuito de saúde
cada vez mais exigente deverá manter atualizadas as suas capacidades técnicas e científicas, de
modo a que o seu exercício seja uma atividade de qualidade.
A formação, contínua e atualizada, deve passar por ser um objetivo, de forma a melhorar e
consolidar os conhecimentos indispensáveis ao exercício da profissão.
Durante o período de estágio nos SF do CHTMAD, tivemos a oportunidade de assistir a uma
formação “Coaching, from dreamer to creator” apresentada pelo Sr. Eng. Viana Abreu, a 25 de
Setembro de 2013. Dirigida a todos os profissionais de saúde do hospital, a palestra atenta para o
impacto de uma boa liderança em qualquer serviço.
No dia 11 de Outubro de 2013, foi-nos proporcionado comparecer a uma conferência
intitulada de “Profilaxia e Tratamento do Tromboembolismo Venoso (TEV) ”, do laboratório
Sanofi. A formação foi realizada com o objetivo de transmitir, aos profissionais de saúde, os
resultados mais recentes de estudos nesta área, apresentando as vantagens e limitações da utilização
do Lovenox® (Enoxaparina) no tratamento e profilaxia do TEV em doentes cirúrgicos e não
cirúrgicos.
Assistimos, ainda, a uma formação dirigida aos profissionais dos SF, acerca do novo
medicamento Acetato de Abiraterona, um inibidor seletivo da enzima CYP17A1, usado no
tratamento da neoplasia maligna da próstata. A palestra, dada a 24 de Outubro de 2013, visava o
esclarecimento e formação de farmacêuticos e TDT, habilitando-os para a sua manipulação e
dispensa.

Conclusão
No fim do nosso percurso académico iniciámos aquele que será a nossa vida profissional,
com toda a responsabilidade e consciência implicadas. Foram dois meses em que marcámos a
nossa busca pelo conhecimento da prática farmacêutica e dos seus valores.
Nos SF do CHTMAD contactámos com a realidade do farmacêutico hospitalar,
testemunhando a sua integração em equipas multidisciplinares e a exigência da sua atividade. Num
hospital, a vastidão de serviços clínicos, utentes e a inovação terapêutica em prol dos mesmos,
concerne ao farmacêutico uma enorme área de atuação e responsabilidade.
Ficou claro que o farmacêutico não é, nem poderá ser, um profissional estagnado e que
assume a responsabilidade de atualização técnica e científica, em resposta à diversidade que
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descreve o seu quotidiano profissional. A meta é a inovação técnico-científica, a qualidade, a
eficácia e a segurança no serviço que prestamos a cada utente, razão da nossa atividade.
Conscientes do nosso papel, assumimos a nossa evolução como estagiárias de Ciências
Farmacêuticas com o profissionalismo e integridade.
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PARTE II: TEMA DESENVOLVIDO NO ÂMBITO DA FARMÁCIA HOSPITALAR

Tratamento da Intoxicação por Paraquato

Introdução
Inserido numa área rural, onde a agricultura representa grande parte da ocupação da
população, o CHTMAD lida, frequentemente, com casos de intoxicação por Paraquato. Foram
admitidos no Serviço de Urgência do CHTMAD 31 casos de doentes, de Abril de 1997 a Junho de
2004. Em 30 dos casos a intenção foi suicida e todos revelaram ingestão do tóxico por via oral.

[1]

A nível de distribuição geográfica a região Norte apresenta uma percentagem de 14,44% em 2004,
12,86% em 2005 e 19,48% em 2006.

[2]

Regista-se um aumento de casos e da sua frequência

relativamente ao panorama nacional, não estando disponíveis dados mais recentes.
O desenvolvimento do presente trabalho surge na sequência de um pedido de informação aos
SF, relativo à dose e posologia na administração de Desferroxamina no tratamento de um caso
agudo de intoxicação por Paraquato (PQ).

Descrição do caso:
O doente do sexo masculino, de idade superior a 50 anos, deu entrada no serviço de urgência
do CHTMAD com quadro de intoxicação aguda por Paraquato, em estado avançado, sendo
direcionado para a Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP).
Segundo o filho do paciente, a intoxicação ter-se-á devido à ingestão intencional de PQ.
No seguimento do tratamento da intoxicação, foi solicitado aos SF o esclarecimento
relativamente à dose e posologia na administração de Desferroxamina, um antioxidante indicado
nestas situações. Perante o ocorrido, foi elaborado o Pedido de Informação correspondente.

Paraquato
O Paraquato é um herbicida biperidílico de uso frequente em Trás-os-Montes, adquirido
como Gramaxone SYNGENTA, Paraquato SAPEC ou Paraquato SELECTIS (teor de substância
ativa de 200 g/L).

[1]

A sua comercialização foi proibida a 30 de Junho de 2007 pela circular

normativa emitida pela Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), dado o
número significativo de intoxicações humanas (acidentais e intencionais) em Portugal. [3]
É inativado no solo, não deixa resíduos tóxicos e não representa risco de bioacumulação.
Contudo, é referido um aumento progressivo dos casos de intoxicação por herbicidas, incluindo o
Paraquato. Este apresenta absorção essencialmente gastrointestinal, não sendo absorvido
significativamente através da superfície cutânea intacta. Não existem evidências de absorção
significativa da sua apresentação em aerossol. Dada a dificuldade de calcular a dose de tóxico
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ingerido, considera-se letal a ingestão oral de 10 a 20 ml de solução de Paraquato a 20% (2 a 4g). [3,
5]

Mecanismo de Ação:
A toxicidade induzida pelo paraquato é o reflexo da sua submissão ao ciclo redox e
consequente formação de espécies reativas de oxigénio (ROS). A metabolização do PQ é realizada
por vários sistemas enzimáticos (NADPH-citocromo P450, xantina-oxidase, NADPH-ubiquinonaoxireductase oxido nítrico oxidase). É originando o radical PQ+, que é rapidamente reoxidado a
PQ2+, gerando elevados níveis de ião superóxido (O2-) e, subsequentemente, ião hidroxilo e
peroxonitrito. A elevada concentração de espécies reativas de oxigénio e nitrito resultam em
toxicidade para a maioria dos órgãos, sendo particularmente severa a nível pulmonar devido à sua
elevada absorção neste órgão. Desencadeando processos de stress oxidativo, a toxicidade do PQ
relaciona-se com fenómenos de Peroxidação Lipídica, toxicidade mitocondrial e apoptose celular,
desenvolvendo processos patológicos nos principais órgãos alvo (fígado, rins e pulmões). [3, 6]

Intoxicação por Paraquato
Os doentes intoxicados referem dor epigástrica, mal-estar geral e astenia. Surgem vómitos,
diarreia e erosões ou queimaduras na mucosa orofaríngea e no esófago. Após um período de
latência, o Paraquato provoca congestão pulmonar marcada com edema da maioria dos alvéolos.
Este é o seu efeito tóxico mais marcado dada a sua maior concentração ao nível pulmonar. A morte
é geralmente precedida por dispneia e cianose.
Pode, ainda, provocar insuficiência renal grave, por necrose tubular aguda que se pode
instalar em 24h. Esta lesão é, no entanto, menos frequente e mais tardia do que a lesão pulmonar. A
toxicidade renal direta é agravada pela hipovolémia desencadeada por perdas digestivas e diurese
forcada.
A excreção renal do Paraquato é bifásica, com uma fase precoce mais rápida e uma fase
tardia mais lenta. Esta última e atribuída a redistribuição tecidular, sendo obviamente afetada se
existir disfunção renal.
A causa de morte na intoxicação por Paraquato é a falência múltipla de órgãos, com
predominante insuficiência respiratória, hepatocelular, suprarrenal e do sistema nervoso central. As
intoxicações menos graves podem conduzir apenas a lesões cáusticas digestivas e disfunções
orgânicas de aparecimento mais lento. Os sobreviventes da fase aguda da intoxicação podem
desenvolver fibrose pulmonar, que geralmente se revela mortal. [1, 5]

Tratamento da Intoxicação por Paraquato
Perante o caso de intoxicação por PQ, o tratamento é realizado com o objetivo de diminuir os
danos causados pela elevada toxicidade deste composto. Deste modo, o tratamento é realizado
segundo três fases:
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1.

Prevenção da Absorção

Esta é a primeira ação perante um caso de intoxicação aguda PQ por ingestão, objetivando
prevenir o prolongamento da absorção do composto.
É aconselhada a lavagem gástrica, eliminando o composto ainda não absorvido presente no
estômago, assim como a administração de Carvão ativado (1g/Kg) ou a mistura de Terra de Fuller
a 30% e Sulfato de Magnésio. [3]

2.

Rápida Eliminação

Esta fase visa forçar a excreção do PQ já absorvido.
A diurese forçada é um dos métodos de tratamento. A administração de furosemida, por via
endovenosa (EV), está indicada em doentes sem Insuficiência Renal Aguda (IRA). A dose deve ser
a suficiente para manter a diurese de 200 mL/h, num intervalo de 2 em 2 horas.
Caso o paciente apresente IRA, as alternativas são: Hemoperfusão com filtro de carbono;
Hemodiálise, indicada em elevadas concentrações séricas de PQ; Plasmoforese, processo
semelhante à Hemoperfusão com a vantagem de renovar o potencial antioxidante. [1, 3, 6]

3.

Modificação dos Efeitos Tecidulares

Esta fase consiste na administração de fármacos que atuam na prevenção dos efeitos da
toxicidade do PQ a nível tecidular.
A Desferroxamina é o fármaco de 1ª linha nesta fase. Atua como potente quelante de ferro,
ião que contribui para a formação de ROS através da reação de Fenton. Deste modo, o Ferro
contribui para a toxicidade do PQ. A administração de Desferroxamina atua diminuindo os níveis
de Ferro livre, diminuindo os efeitos de toxicidade do PQ. A dosagem de administração deve
corresponder a 100 mg/Kg do paciente, em infusão contínua durante 24h. [6]
Em associação com a Desferroxamina é aconselhado o uso de N-Acetilcisteína,
Metilprednisolona e Ciclofosfamida.
A N-Acetilcisteína atua reabastecendo os níveis de cisteína, reagente limitante na síntese de
glutationa, um antioxidante protetor. A administração de N-Acetilcisteína reduz a apoptose
induzida pelo PQ, bem como a resposta inflamatória.
A metilprednisolona interfere no metabolismo lipídico, prevenindo a peroxidação lipídica
associada ao PQ. É usada em combinação com a ciclofosfamida, antineoplásico. [6]

Conclusão
A intoxicação por Paraquato apresenta uma elevada intenção suicida, principalmente em
zonas mais rurais, como a descrita. Deste modo, na maioria dos casos a exposição é realizada pela
ingestão de grandes dose de tóxico, o que contribui para a elevada mortalidade nestas situações.
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A ingestão de doses elevadas deste composto pode levar rapidamente à morte por falência
múltipla de órgãos, sendo que a eficiência de qualquer intervenção no tratamento está, à partida,
sinceramente comprometida. Contudo, os resultados de um tratamento correto, bem delineado e
realizado atempadamente, são efetivamente mais encorajadores em casos de ingestão de doses mais
reduzidas de PQ. As comorbilidades resultantes em caso de sobrevivência são, também,
preocupação a tentar prevenir. [1]
As intoxicações por Paraquato constituem, assim, uma realidade atual no CHTMAD, pelo
que se considerou pertinente e oportuna a realização de uma Ficha de Informação descritiva do
Tratamento de Intoxicações por Paraquato. A presença de um documento sucinto e de rápido
acesso pode vir a beneficiar o rápido procedimento em eventos futuro (ANEXO 5).
Na presente solicitação de informação pela equipa de enfermagem, foram esclarecidas as
dúvidas relativamente à administração de Desferroxamina, descriminando dosagem e posologia.
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ANEXOS
Anexo 1 - Planta das Instalações dos Serviços Farmacêuticos do CHTMAD.
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Anexo 2 – Impresso para a requisição de uma Autorização de um fármaco na adenda do FHNM.
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Anexo 3 – Impressos usados na distribuição de Medicamentos sujeitos a controlo especial.

Anexo X: Modelo 1509 – Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas

Modelo 1804 – Medicamentos Hemoderivados

Anexo 4 – Ficha de Preparação de Medicamentos Manipulados.
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Anexo 5 – Ficha de Informação do Tratamento de Intoxicação por Paraquato.
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